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مجلس اإلدارة

السيد طارق عمر العقاد

السيد خالد العسيلي

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

الدكتور محمد مصطفى

السيد بسام أبو ردينه

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

الدكتور مازن حسونة

السيد منير خوري

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

السيد فؤاد قطان

السيد نبيل العطاري

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

الطاقم اإلداري
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طارق عمر العقاد

علي العقاد

طارق عباس

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

رئيس العمليات

نائب الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال

عماد الشوبكي

لينا احلذوة

رئيس الدائرة املالية

مدير الرقابة الداخلية و تطوير األنظمة

رسالة مجلس اإلدارة،،
السادة املساهمني،
كان العام  2009عام ًا مليئ ًا بالتحديات ،جتاوزته شركتكم بكل صالبة وثقة كبيرة األمر الذي يعود للبنية الداخلية
عالية املستوى ،واملقدرة الكبيرة التي أظهرتها على جتاوز الصعاب ،وليس أدل على ذلك من التطور والنجاح
املستمرين.
لقد متكنت الشركة من حتقيق إجنازات الفتة رغم استمرار الظروف االقتصادية املتأزمة في العالم ،واحلصار الطويل
ْ
املطبق على قطاع غزة احلبيب ،إضافة إلى جملة من التحديات ،نذكر منها:
 . 1في  15مايو/أيار  2009اشتعل حريق هائل التهم صالة اإلنتاج بأكملها في مصنع شركة سنيورة للصناعات
الغذائية في القدس دون وقوع أضرار للعاملني بحمد اهلل ،وهذا أدى إلى فقدان الشركة كامل طاقتها اإلنتاجية
بفلسطني ملدة  7أشهر ،ما أدى إلى نقص كبير في أرباحها.
 . 2استمرار احلظر اإلسرائيلي املفروض على استيراد املواد الكيميائية الالزمة إلنتاج األملنيوم املؤكسد ،والذي يؤدي إلى استمرار توقف أحد أهم خطوط
اإلنتاج في الشركة الوطنية لصناعة األملنيوم والبروفيالت (نابكو).
 . 3ارتفاع كبير في اجلمارك املفروضة على السجائر املستوردة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية ،ما أدى إلى زيادة كبيرة في سعر املستهلك ملنتجاتنا وأثر
على تنافسيتنا في هذا املجال.
 . 4التصفية النهائية لشركة مصنع أريحا للمياه املعدنية بعد بيع موجوداتنا إلى شركة املشروبات الوطنية  -كوكا كوال /مراوي فلسطني ،ما أدى إلى خسائر
دفترية تزيد على نصف مليون دوالر.
ومع كل ذلك تواصل شركتكم مسيرتها في التقدم والنمو وتوسيع أعمالها املختلفة.
ففي عام  2009ارتفع إجمالي املبيعات إلى  274مليون دوالر مقارنة مع  237مليون دوالر في العام  ،2008بنسبة منو سنوية بلغت  %16رغم انخفاض
قيمة الشيكل مقابل الدوالر خالل النصف األول من العام (وهي عملة  %80من املبيعات) .أما األرباح املوحدة للمجموعة فقد انخفضت إلى  3٫84مليون
دوالر مقابل  4٫75مليون دوالر في  ،2008وذلك لألسباب االستثنائية املذكورة أعاله خاصة فيما يتعلق باحلريق الهائل في مصنع «سنيورة» الذي حمل
الشركة خسائر تزيد عن مليوني دوالر جراء فقدان املبيعات وزيادة الكلفة اإلنتاجية .كما ارتفع مجموع موجودات الشركة من 132٫8مليون دوالر في العام
 2008ليصبح  166٫3مليون دوالر نهاية عام .2009
أما على الصعيد اإليجابي التشغيلي ،فقد مت إعادة بناء مصنع «سنيورة» في القدس وفق أحدث التقنيات املستخدمة في صناعة اللحوم عامليا ،وتشغيله في
زمن قياسي ،ونزف إليكم بشرى عودة الشركة ،بحمد اهلل ،إلى وضع أفضل مما كانت عليه .كما مت إنشاء وافتتاح ثالث فروع جديدة لسلسة سوبر ماركت
«برافو» التابعة للمجموعة ،باإلضافة إلى فروع أخرى مت التعاقد على جتهيزها في مدن :نابلس ،جنني ،وطولكرم خلدمة مناطق الشمال ،وهي قيد اإلنشاء
حالياً.
على صعيد التوسع اخلارجي ،فقد مت خالل العام  2009استكمال بناء وتشغيل املصنع اجلديد لشركة «سنيورة» للصناعات الغذائية في األردن ،وإنشاء فروع
لها في اجلزائر والسعودية لفتح أسواق جديدة ملنتجات «سنيورة» والتوسع في املبيعات.
أما على صعيد إدراج الشركة في سوق فلسطني لألوراق املالية ،فقد وقعت الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار احملدودة (أيبك) ،وشركة «إثمار إنفست»
في األردن ،وشركة «لوتس» لالستثمارات املالية في فلسطني ،اتفاقيات استشارات مالية وإدارة إصدار ،حيث سيتم تقييم شركة (أيبك) من أجل حتويلها
إلى شركة مساهمة عامة وطرح أسهمها لالكتتاب العام وإدراجها للتداول في سوق فلسطني لألوراق املالية في الوقت املناسب .ويتوقع اإلنتهاء من هذه
اإلجراءات خالل الربع الثالث من عام .2010
إن كل تلك اإلجنازات لم يكن لتتحقق دون ثروتنا البشرية التي نعتز بها ،والتي بلغ تعدادها  950من الكوادر املخلصة واملميزة في جميع املستويات من
مختلف التخصصات املهنية ،دون أن ننسى الدعم املعنوي املتواصل من قبل السادة املساهمني في هذه الشركة.

								
								
								

مع حتيــــاتي …
طـــــارق العقاد
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
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رؤية الشركة:
تتطلع الشركة إلى توفير منتجات وخدمات ذات جودة عالية ،وترك بصمة إيجابية ودائمة في
املجتمع االقتصادي ،بهدف زيادة االستثمارات في السوق وحتقيق اإلزدهار والنمو.

مهمة الشركة:
حتقيق منو مستمر في األرباح ،عبر االستثمار في شركات رائدة تنطبق عليها املعايير التالية:
 توفير أعلى معايير اجلودة في اخلدمات واملنتجات. توظيف أفضل الكوادر املؤهلة وذات اخلبرة ،وحتفيزهم من خالل العمل على تنمية قدراتهمباستمرار.
 االعتماد باستمرار على تطبيق نظم فاعلة جلميع جوانب العمل. -احملافظة على قاعدة مالية صلبة كعامل أساسي لتحقيق املزيد من النمو.
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اإلستراتيجيات األربعة أليبك:
تقوم أيبك على إستراتيجية فاعلة تستند إلى مجموعة من البنود الرئيسية:
أ  .تطوير وحتفيز إستراتيجية األعمال القائمة حالي ًا جلميع الشركات واالستثمارات التابعة أليبك:
حيث تهتم (أيبك) مبجموعة الشركات التابعة لها حالياً ،التي تسجل جناح ًا باهراً بتميزها وإنفرادها.
وفي هذا السياق ،فإن إستثمارات (أيبك) تتمتع مبيزات فريدة ،أهمها:
 . 1التصنيع عالي الكفاءة.
 . 2التخطيط والتنظيم والتطوير املستمر.
 . 3نظم ضمان اجلودة.
 . 4اختيار اإلدارة.
 . 5التحليل املالي وإعداد التقارير.
 . 6اإلدارة املالية والرقابة الداخلية.
 . 7توزيع وتسويق السلع اإلستهالكية بأفضل الطرق وأكثرها إنتشاراً.
 . 8التقيد بالقوانني والتشريعات للتأكيد على العالقات املميزة مع السلطة الوطنية الفلسطينية وأصحاب القرار.
 . 9املتابعة والتواصل مع موردين متعددي اجلنسيات لضمان تنوع الناجت وضمان اجلودة بالتعاون مع شركاء إستراجتني.
ب  .إستراتيجية النمو:
تسعى (أيبك) باستمرار إلى إيجاد فرص منو جديدة للمحافظة على نفس وتيرة النجاح الذي حتققت عبر السنوات املاضية ،وقد قامت بتطوير
إستراتيجية رائدة لتنمية أعمالها القائمة إستناداً على املبادئ التالية:
 . 1التأكيد على املردود االستثماري طويل األمد.
 . 2دراسة أي استثمارات جديدة وإطالقها بعد التأكد من إكتمال عوامل جناحها.
 . 3التركيز على متاشي عوامل النجاح لالستثمارات اجلديدة مع إستراتيجية شركة (أيبك) احلالية.
 . 4القرارات االستثمارية تعتمد على املوازنة بني اإلستراتيجية احلالية واحلاجة التجارية واملجتمعية لالستثمارات اجلديدة.
 . 5زيادة حصة (أيبك) في أي استثمار ،مبنية على أسس االستثمار املوضوعة ومتاشيها مع رؤية وإستراتيجية الشركة.
ت  -ترسيخ منظومة من القيم واملبادئ األساسية الداخلية ،ومشاركة جميع األفراد العاملني بها ،باعتبارها أهم عوامل تعزيز جناح االستثمارات
اجلديدة والقائمة ،إذ تقوم (أيبك) ببناء فريق يعتمد على املعرفة واملسؤولية ،إنطالقا من مبادئ أهمية وحدة وتكاتف فريق العمل ،وإنطالقا من
قاعدة :نحن شبكة متماسكة نؤمن ..نعلم..ونعمل.
ث  -إستراتيجية تطوير ومأسسة االستثمارات التابعة كأحد األسس الرئيسية لضمان التنمية املستدامة وزيادة القيمة املضافة لكل استثمار.
تواصل (أيبك) حتديث وتطوير األنظمة بشكل مستمر ،حيث تعمل على التالي:
 . 1مراجعة سلم الرواتب ،الهكيلية ،وآليات الترقية ،إضافة لكفاءة الكادر.
 . 2العمل على ترسيخ إعتماد خطة شاملة في مجاالت تكنلوجيا املعلومات.
 . 3تطوير برنامج خاص للموارد البشرية يدعم األفراد ويبني احلقوق والواجبات.
 . 4توضيح وجتسيد استراتيجيات التخطيط الوظيفي.
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البيئة الداخلية:
إن بناء بيئة داخلية حتفز وتكافئ األداء السليم ،وحتافظ على السالمة داخل العمل وفق ًا ملعايير إدارية رفيعة ،يعتبر من أهم مميزات عمل (أيبك) ،حيث تقوم
اإلدارة مبراقبة آلية العمل والسعي لتقدمي األفضل لطواقمها وكوادرها ،واحلفاظ على روح الفريق ،وتشجيع األفراد العاملني على تقدمي األفضل لشركتهم
وعملهم.
وفي هذا املجال ،تقوم (أيبك) على مجموعة من القيم الداخلية أهمها:
 . 1القيم الثقافية (املبادئ التنفيذية) :
تعتمد (أيبك) على مجموعة من القيم الثقافية التي تؤكد بأن جميع األفراد العاملني على نفس القدر من األهمية ،واالختالف يكمن فقط في مستوى
املسؤوليات وااللتزام للفريق ،وتكافئ املبدعني الذي يحولون التحديات والعقبات إلى فرص.
 . 2القيم الهيكلية (آلية التنظيم اإلداري):
ترى (أيبك) أن أساس الشركة هو األفراد العاملني ،وتؤمن أن الدافع األساسي للعمل يأتي من داخل الشركة ،وأن على الشركة العمل على تعزيز العمل
الصحيح بالقيم ،وتعتمد الشركة على التشاور واملشاركة ،وتشرك األفراد في هذه اآللية.
 . 3قيم احلوافز (آلية مكافأة املبدعني):
في الوقت الذي تثمن فيه الشركة األداء الثابت لألفراد ،تقوم (أيبك) مبنح املبدعني فيها حوافز إضافية وترقيات ،اعتمادا على ما ميتلكونه من سمات
قيادية ،وما يقدمونه من أداء متميز.
 . 4قيم األفراد (كيف ننظر ونقيم األفراد)
تشدد شركة (أيبك) على ضرورة توفر الكفاءة واملعرفة لدى موظفيها ،فالشركة تضع رؤيتها املستقبلية من خالل حتديد أهداف ملموسة ،تتحقق عبر
التناغم ووحدة فريق العمل ضمن بيئة عمل مناسبة.
تعتمد قيم شركة (أيبك) على روح الفريق والتعاون بني مختلف الدوائر والشركات التابعة ،واالستفادة من خبرات جميع أعضاء الفريق العامل.
 . 3قوة األشخاص
 . 2قوة النشاط
وتقسم قيم األفراد إلى ثالث محاور أساسية . 1 :قوة العقول

قوة
األشخاص

قوة
النشاط

قوة
العقول
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رؤية املليار دوالر :
إن النجاح املالي الذي حققته الشركات التابعة ملجموعة (أيبك) أدى إلى وضع رؤية مستقبلية أكبر من أجل حتقيق النمو ،حيث تهدف (أيبك) إلى حتقيق
إجمالي إيرادات بقيمة  1مليار دوالر خالل السنوات العشر القادمة ،ويتزامن الدفع نحو هذه الرؤية مع بداية عهد جديد باالنتقال من إرساء القواعد إلى
حتقيق الزخم في االستثمارات األولية.
ورغم أنه ليس من السهل إجناز هذا الهدف ،حيث يتطلب معدل منو سنوي بنسبة  %16للسنوات العشر القادمة ،إال أن (أيبك) تعتبر هذه الرؤية هدف ًا
تنظيمي ًا واضح ًا وملزم ًا وملهم ًا تؤمن الشركة بقدرتها على حتقيقه .حيث قمنا بالعام  2009بالترويج لهذه الرؤية عبر سلسلة من اجلوالت التعريفية شملت
جميع شركاتنا واستثماراتنا للتواصل مع كل فرد حلشد دعمهم وقدراتهم من أجل حتقيق هذه الرؤية التي سينعم من جناحها اجلميع.
ال تعد إستراتيجية املليار دوالر مجرد هدف ،بل هي أيضا عملية من
شأنها تعزيز أساسيات الشركة ،فعلى سبيل املثال؛ خالل عمليات مراجعة
األعمال والتدقيق الداخلي التي أجريت مؤخراً ،مت حتديد نقطة ضعف
واضحة في مجال تكنولوجيا املعلومات بني جميع الشركات التابعة،
وبعد استثمار (أيبك) مؤخرا بشركة «التميت» املتخصصة في تقدمي
حلول تكنولوجية متطورة ومتخصصة ،مت إتخاذ خطوات حاسمة من
أجل معاجلة ضعف قدرات املجموعة في مجال تكنولوجيا املعلومات،
وفي الوقت ذاته تطوير خطوط أعمال جديدة وفعالة.
وباعتبارها الشركة األم ملجموعة متنامية من الشركات ،فإن (أيبك)
تعتزم حتقيق هدف املليار دوالر عبر تعزيز روح التعاون بني الشركات
التابعة ،باإلضافة إلى وضع شروط أساسية لضمان جناح كل شركة على
حدى ،وجناح املجموعة ككل.

املسؤولية االجتماعية:
تؤمن شركة (أيبك) أن االستثمار في فلسطني هو أكبر من مفهوم حتقيق أرباح ونتائج مالية ،فهي ترى بأن املساهمة املجتمعية في حياة األفراد جزء ال يتجزأ من
واجبها؛ فعلى الصعيد الداخلي عملت (أيبك) والشركات التابعة لها منذ تأسيسها على متكني املرأة ،ومتابعة أنشطة التوعية البيئية ،باإلضافة إلى تعزيز القيم
الداخلية التي تبنتها الشركة .وبناء على ذلك تقوم الشركة برعاية القدرات املميزه عبر جائزة الرئيس التنفيذي للتميز والتي تقوم على ثالث محاور وهي - 1 :قوة
العقل ،التي تقدم ألفضل فكرة تسعى لالبتكار والعمل الدؤوب للتفوق على املنافسة - 2 ،قوة األشخاص ،والتي تقدم ألفضل قائد مجموعة أثبت روح التعاون
وعزز عمل الفريق ،وأخيرا  - 3قوة النشاط ،وتقدم ألفضل شخص أثبت انضباطا مثاليا في العمل ورغبة في تطوير الذات.
كما وتقوم (أيبك) بتقدمي جائزة طلبة التوجيهي ألبناء األفراد العاملني احلاصلني على معدل يفوق  %90كمنحة دراسية للتعليم اجلامعي بأحد اجلامعات احمللية.
أما خارجياً ،فقد ساهمت (أيبك) ولعبت دورا مهما جتاه املجتمع الفلسطيني ككل ،في العديد من املناسبات ،فعلى سبيل املثال قامت في العام 2009
بتوزيع طرود غذائية على أهلنا في قطاع غزة بالتعاون مع مؤسسة الـ  CHFالدولية ،حيث استفاد من هذه الطرود أكثر من ألف عائلة فلسطينية ،كما ورعت
(أيبك) عدد من املبادرات الشابه في مجاالت مختلفة ،ودعمت مشروع «خطوات» الذي يعنى بتطوير القدرات الرياضة لدى األطفال الفلسطينيني من
أجل حثهم على تفريغ الطاقات السلبية والضغوطات اليومية الناجتة عن االحتالل واألوضاع السياسية الصعبة ،إضافة لذلك قامت الشركة بدعم واملساهمة
مبشروع «إجناز» الداعي لتطوير قدرات الشباب الفلسطينيني في املدارس واجلامعات الفلسطينية من النواحي التجارية واالقتصادية لتمكينهم من دخول سوق
العمل بقدرات عالية ،حيث استفاد من هذا املشروع أكثر من  13ألف طالب وطالبة من مختلف املدن والقرى الفلسطينية.
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إجنازات العام 2009
الصناعات
أوالً :شركة سنيورة للصناعات الغذائية
الرئيس التنفيذي /مجدي الشريف:
ال باألحداث واالجنازات املهمة لشركة «سنيورة» للصناعات الغذائية ،على الرغم من
لقد كان العام  2009حاف ً
الصعوبات والعوائق التي واجهتها منذ بداية العام؛ وفي مقدمتها حادث احلريق األليم الذي حدث في أحد مصانع
الشركة في القدس بفلسطني ،والذي أدى إلى فقدان الشركة ما نسبته  %50من القدرة اإلنتاجية ملدة سبعة أشهر خالل
العام ،إال أننا استطعنا مواجهة األزمة من خالل املثابرة واجلهود املضاعفة التي بذلها فريق عمل «سنيورة» في جميع
املواقع ،باإلضافة إلى السياسة التي مت انتهاجها واملتمثلة بالتركيز على اجلودة والعمل ،وتوفير املنتجات من مصانع مختلفة
وإطالق منتجات جديدة.
شهد العام ذاته ،موافقة هيئة األوراق املالية في األردن على حتويل الصفة القانونية للشركة إلى شركة مساهمة عامة ،إضافة إلى التحسن امللحوظ ألداء الشركة
عمان  -األردن ،حيث مت االنتهاء من توسعة املصنع وبدء التشغيل الفعلي خلط إنتاج «الالنشون» ،واالنتهاء من إعادة إعمار مصنع فلسطني في فترة زمنية
في ّ
قياسية ،وذلك بفضل جهود وقوة ومتانة فريق العمل الذي عمل بشكل متواصل من أجل إعادة تشغيل املصنع بعد حادث احلريق ،وبانتهاء التوسع في األردن
وإعادة بناء املصنع في فلسطني ،مبواصفات عاملية وبقدرة إنتاجية أكبر ،نكون قد وضعنا األسس املتينة إلعادة عجلة النمو.
كما بدأت الشركة توسعها اإلقليمي فعلياً؛ وذلك باالنتهاء من تأسيس فرع الشركة في اجلزائر ،والبدء باخلطوات األولية لتأسيس فرع جتاري جديد في اململكة
العربية السعودية.
أما بخصوص النتائج املالية ،فقد متكنت الشركة من احملافظة على مستويات مبيعات مشابه للعام  2008بلغت  16.961.291مليون دينار باملقارنه مع
مبيعات العام املاضي البالغة  17.416.471مليون دينار رغم حادث احلريق املدمر الذي حلق باملصنع عام  ،2009مما يعد إجناز كبير .وكنتيجة حلادث احلريق
الذي اضطررنا لالنتاج بكلفة عالية لدى مصانع أخرى ،تراجعت األرباح الى  767.977دينار مقارنة مع  2.312.472دينار للعام الذي سبقه.
فيما بلغ صافي حقوق املساهمني  13.410.853مليون دينار مقارنة مع  14.629.827مليون دينار للعام  2008نتيجة لتوزيع بعض األرباح على
املساهمني.
وما كانت لهذه االجنازات لتتحقق إال بفضل اجلهود الكبيرة التي بذلها اجلميع ،لتعويض نقص اإلنتاج ومتكنا عبر عدد من اخلطط البديلة احملافظة على حصة
الشركة في السوق الفلسطينية ،وحتقيق منو ملحوظ حلصة الشركة في السوق األردنية .كما ونأمل حتقيق نتائج غير مسبوقة للشركة هذا العام ،وكلنا ثقة
بأن شركة سنيورة للصناعات الغذائية ستبقى واحدة من الشركات الصناعية الرائدة واألسرع منوا في املنطقة في مجال الصناعات الغذائية ،ونسعى للمزيد
من التقدم من خالل توسيع نشاط الشركة في األسواق اإلقليمية؛ وذلك ببدء املبيعات الفعلية في فرع سنيورة باجلزائر؛ حيث مت االنتهاء من كل اخلطوات
والتحضيرات الالزمة لدخول هذه السوق الواعدة ،وإطالق املزيد من املنتجات اجلديدة التي تلبي أذواق املستهلكني.
كما تسعى الشركة إلى تعزيز الكفاءات الفنية واإلدارية ملوظفيها ،وذلك من خالل عقد الدورات والبرامج التدريبية ،واالنتهاء من حتديث أنظمة قاعدة
البيانات ،حيث سيتم استخدام أحدث األساليب التكنولوجية.
				
		
				
		
											

مع الشكر
مجدي الشريف
الرئيس التنفيذي

شركة سنيورة للصناعات الغذائية  -عمان ،األردن
عمان  11512اململكة األردنية الهاشمية
مدينة امللك عبد اهلل الثاني الصناعية  -سحاب  -ص.ب191 .
ّ
هاتف ،+962 6 422 3772 :فاكس+962 6 422 3773 :
شركة سنيورة للصناعات الغذائية  -القدس ،فلسطني

هاتف ،+972 2 279 6804 :فاكس+972 2 279 9088 :
ص.ب 132 .القدس ،الضفة الغربية ،فلسطني
املوقع الكترونيwww.siniorafood.com :
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إجنازات العام 2009
الصناعات
ثانياً :الشركـــة الوطنــــية لصنــاعة األملنيـــوم والبروفايـــالت
«نابكو»
املدير العام  /عنان عنبتاوي:
للسنة الثالثة على التوالي ،وبخط ًا ثابتة استمرت «نابكو» في رحلتها التطويرية تنفيذا لرؤيتها الواضحة واملتركزة في
اجلوانب التطويرية التقنية و بوتيرة متزامنة أرست فيها الدعائم التنظيمية والهيكلية ،تنفيذاً والتزام ًا لرؤية واستراتيجية
مجموعة (أيبك) الهادفة لتحقيق مبيعات مبقدار مليار دوالر خالل السنوات العشر القادمة.
وفي العام  ،2009ورغم استمرار سلسلة العوائق التي واجهت وما زالت تواجه « نابكو » منذ العام  ،2001والتي كان أبرزها اإلجراءات اإلسرائيلية العشوائية
املتمثلة في حظر املواد األولية األساسية واملواد اخلام ومواد البودرة والطالء والتي أعاقت عجلة التطور املستمر تقني ًا وجتاري ًا و مازالت تشل نشاط وعمل خط
األكسدة .إضافة إلى ذلك ،األزمات االقتصادية العاملية التي أثرت على العالم بأسره وسلسلة واالنخفاضات في بورصة لندن للمعادن والتي لعبت دوراً
كبيراً في زيادة الضغوطات االقتصادية ،ورغم كل ذلك متكنت شركة «نابكو » من تسجيل العديد من اإلجنازات في العام املاضي.
ففي العام  2009حققت نابكو منواً وازدياداً في املبيعات بنسبة  % 45من حيث الوزن املباع ،وحوالي  % 10من حيث اإليرادات و العائدات.
وقد كان من أهم إجنازاتنا كذلك ،التقليل من معدل فاقد العملية اإلنتاجية في خط السحب لتصبح النسبة  %12.3بدال من  %18والذي وفر كمية 25
طن شهري ًا من بروفيالت األملنيوم اجلاهزة للبيع .كما بلغ حجم التوفير من إعادة تفعيل وتشغيل خط صهر االملنيوم  165الف دوالر خالل العام على شكل
مواد خام اساسية.
وانطالق ًا من التزامنا البيئي والصحي ،قامت شركة «نابكو» مبعاجلة والتخلص من نفايات املصنع الكيماوية وفق ًا للطرق و املواصفات البيئية احمللية والعاملية
تأكيداً على التزامنا املستمر جتاه مجتمعنا سواء في جودة املنتج أو عبر املسؤولية االجتماعية.
وأخيراً ،داخلياً ،إنتهت «نابكو» من إنشاء مبنى اإلدارة اجلديد باإلضافة إلى العيادة الطبية اخلاصة باألفراد العاملني والكافيتيريا وإجراءات وخطط السالمة
العامة تأكيداً على التزامنا بالعامل اإلنساني والبشري الذي يجسد العنصر األساسي في جناح وتطور الشركة ،كما قامت «نابكو» بإطالق شعارها اجلديد
وكاتالوجات املنتجات واملوقع االلكتروني برؤية تسويقية جديدة ترسيخا لصورة الشركة محليا وإقليميا.
ودون أدنى شك ،كان لألفراد العاملني في الشركة واملصنع دوراً كبيراً باملساهمة في جناحاتنا املتتالية إضافة لدور املساهمني الذين أولونا ثقتهم ودعمهم
املتواصل.
			
					
										
											
الشركـة الوطنيـــة لصنـــاعة األملنيــوم والبروفيــالت  -نـابـكو
نابلـس ،فلسطني ص.ب178 .
هاتف ،+972 9 234 7222 :فاكس+972 9 234 7616 :
املوقع الكترونيwww.napco.com.ps :
البريد الكترونيnapco@napco.com.ps :
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مع الشكر
عنان عنبتاوي
املدير العام

إجنازات العام 2009
التوزيع
أوالً :شركة التوريدات واخلدمات الطبية «»MSS
املدير العام /سامر قريطم
استمرت شركة التوريدات و اخلدمات الطبية بانتهاج إستراتيجية قوية في التطوير و النمو ،ورغم أننا نعمل في بيئة غير
مستقره ،إال أن هناك عاملني رئيسيني يعززان ثقتنا مبستقبل الشركة :أو ًال ،تقدير زبائننا بجودة املنتجات واخلدمات
املميزة التي تقدمها ،ثانياً ،تعد شركتنا مؤسسة قوية بكادر عمل محترف و فريق إداري كفؤ ومتناغم ميزها عن غيرها
من الشركات.
متكنت الشركة من حتقيق نتائج قياسية خالل العام  2009و منو مطرد في املبيعات التي جتاوزت  28مليون دوالر ،األمر الذي ساهم في تعزيز الوضع املالي
القوي للشركة و مكنها من أداء دورها الريادي في قطاع اخلدمات الصحية في فلسطني.
تقوم شركة التوريدات واخلدمات الطبية حالي ًا بإجراء دراسات للتوسع في مجال العمل الصحي بالتوافق مع رؤية الشركة األم (أيبك) لتحقيق املليار من
قيمة املبيعات خالل عشرة سنوات.
انطالق ًا من إمياننا بأن عالقتنا املميزة بزبائننا هي االستراجية األهم التي مكنت الشركة من الصمود في وجه كافة املصاعب و حتقيق أهدافها ،قامت الشركة
بتنفيذ برنامج ( )VIPبهدف تعزيز تلك العالقة وتدعيمها وكذلك لضمان حضور أفضل ومميز ملنتجاتها في األسواق .وفي اإلطار ذاته ،قامت الشركة
بتجهيز فرع ثالث لها في القدس بهدف التوسع وتعزيز قدرة الشركة على تلبية احتياجات زبائننا بوقت قياسي.
أتقدم بالشكر اجلزيل لكافة العاملني في الشركة على أدائهم ووالئهم املتميز الذي حقق نتائج عام  ،2009وكلي ثقة بقدرة هذا الفريق الرائع على استكمال
مشوار النجاح خالل العام .2010

					
				
						
											

مع الشكر
ســامر قريطم
املدير العام

شركة التوريدات واخلدمات الطبية  -رام اهلل ،فلسطني
مبنى غامن في املنطقة الصناعية ،ص.ب1909 .
هاتف ،+972 2 298 1060 :فاكس+972 2 295 9375:
املوقع الكترونيwww.msspal.com :
بريد الكترونيinfo@msspal.com :
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إجنازات العام 2009
التوزيع
ثانياً :شركة يونيبال للتجارة العامة
املدير العام /عماد خوري
لقد كان العام  2009عام ًا مميزاً حيث شهد حتوالت ملحوظة في النمو والنتائج ،فقد طرحت الشركة منتوجات جديدة
ذات جودة عالية فاقت توقعات الزبائن مما ساعدها لتحقيق غاياتها وأهدافها .وقد حققت الشركة تقدم ًا كبيراً نحو
توسيع سلة املنتجات احلالية ،وباشرت بتوزيع منتوجات عاملية رائدة مثل «مشروب الطاقة اكس ال» «،كرافت فود» ،و
«هاينز» ،وعطور «جيفنشي» ،وبوظة «اولكر جولف»؛ التي طرحت في كل من فلسطني واألردن ،كما حصلت الشركة
على حق توزيع بطاقات الدفع املسبق للوطنية موبايل ،مما عزز ومكن الشركة باحملافظة على كونها الشركة الرائدة لتوزيع
السلع االستهالكية في فلسطني.
كما حققت الشركة في العام  2009نتائج مميزة ،حيث شهدت املبيعات منواً مبقدار  %10عن العام  2008وحققت مبيعات مبقدار  164مليون دوالر رغم
كل التحديات واملعيقات التي واجهت الشركة واألوضاع السياسية واالقتصادية في فلسطني ،وقد جاءت هذه النتائج كنتيجة طبيعية للتخطيط السليم
وتنظيم آلية العمل وتطويرها ،حيث متكنت «يونيبال» من فتح قنوات جتارية جديدة والوصول لعدد أكبر من نقاط البيع وطرح أصناف ريادية في السوق،
كما وضعت الشركة اللبنة األساسية للتوزيع املباشر الصناف «فيليب موريس» خالل العام 2010التي من شأنها زيادة الفاعلية وتوسيع السوق .وما زالت
الشركة تسير في طريقها بدفع استثماراتها في تنمية القدرات اللوجستية واالستثمار باألفراد العاملني لزيادة القدرة والكفاءة ،وذلك من خالل برامج تدريبية
متعددة من شأنها رفع مستوى خدمات الزبائن واستيعاب األعمال اجلديدة بسالسة ضمن الية عمل متطورة.
كما تعمل «يونيبال» كجزء من اخلطة االستراتيجية ،على تطوير قدراتها اللوجستية وفق أحدث وسائل التكنولوجيا احلديثة ،مبا في ذلك االستثمار في
مخازن مركزية بقدرات تخزينية عالية بأحدث الوسائل ،وكذلك االستثمار بنظام مراقبة متقدم إلدارة املخزون ،وتطبيق نظام احلل اجلديد لتخطيط موارد
املؤسسات وأمتتة نظام املبيعات الذي من شأنه تعزيز وحتسني األداء ،والكفاءة الالزمة لدعم التوسع التجاري وزيادة النمو في هذا املجال.

										
				
						
											

يونيبال للتجارة العامة  -رام اهلل ،فلسطني
ص.ب2190 .
هاتف ،+972 2 298 1060:فاكس+972 2 298 1065 :
املوقع الكترونيwww.unipalgt.com :
البريد الكترونيinfo@unipalgt.com :
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مع الشكر
عماد خوري
املدير العام

إجنازات العام 2009
التوزيع
ثالثاً :الشركة العربية الفلسطينية ملراكز التسوق «بالزا»
الرئيس التنفيذي  /زهير العسيلي
تقدم الشركة العربية الفلسطينية ملراكز التسوق «بالزا» خدمة التسوق العصري األول من نوعه في فلسطني ،حيث
إفتتحت الشركة عام  ،2003بتكلفة تقدر بـ  10,2مليون دوالر أول مركز تسوق عصري وسوبرماركت شامل .لتشكل
سلسلة سوبرماركت برافو أكبر وأهم سلسلة سوبرماركت في فلسطني وذلك إلنها متتلك  6أفرع عاملة وتشمل خطة
التوسع لها  14فرع في كافة احملافظات الفلسطينيه .أيضا ،تعد مراكز بالزا للتسوق أكبر وأهم مراكز التسوق في فلسطني،
وذلك الحتوائها على منطقة ألعاب داخلية لألطفال ،أكشاك ومطاعم ،مساحات البيع بالتجزئة.
تنفيذاً الستراجتية الشركة واملتمثله في التوسع في سوبرماركت برافو ،في عام  2009قامت الشركة بافتتاح ثالثة أفرع على النحو التالي ،الفرع الرابع لسوبر
ماركت برافو في شارع القدس -البيره ،الفرع اخلامس في منطقة الطيرة  -رام اهلل .ومت اإلفتتاح التجريبي للفرع السادس في شارع احلاووز -اخلليل ،ومن
املقرر أن يتم افتتاح املزيد من األفرع قريب ًا في كل من محافظة نابلس ،جنني ،وطولكرم ،كما وشهد العام  2009إفتتاح مركز «سبيتاني هوم» في مركز بالزا
ال ومتكامالً.
للتسوق ليكون بذلك مركزاً شام ً
ومن اجلدير بالذكر أن الشركة العربية الفلسطينية ملراكز التسوق «بالزا» حققت في عام  2009منواً في املبيعات بلغ تقريب ًا  %30حيث سجلت املبيعات 23
مليون دوالر أمريكي ،األمر الذي يعود لقدرات األفراد العاملني والذين بلغ عددهم قرابة  170فرد متخصص ومهني.
وتأكيداً على دورها املجتمعي ،تشارك « بالزا» بشكل قوي بدعم فعاليات املجتمع احمللي ،فعلى سبيل املثال في عام  2009شاركت ورعت يوم السكري
العاملي ،كما رعت الكثير من الفعاليات لألطفال ذو االحتياجات اخلاصة في جنغل الند و مدينة هابي الند ،وتشارك بالزا مببادرة إجناز فلسطني.
الشركة العربية الفلسطينية ملراكز التسوق «بالزا» هي عضو فاعل في «مجلس الشرق األوسط واملجلس العاملي ملراكز التسوق واالحتاد الدولي ملعهد تسويق
األغذية».

										
							
			
											

مع الشكر
زهير العسيلي
الرئيس التنفيذي

الشركـــة العربيــة الفلسطينيــة ملراكــــز التسوق  -بـــالزا
البيرة ،فلسطني ص.ب4185 .
هاتف ،+972 2 242 8581 :فاكس+972 2 242 8582:
بريد الكتروني info@ plaza.com :املوقع الكترونيwww.plaza.com :
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إجنازات العام 2009
التوزيع
رابعاً :الشركــة الفلسطـينـيـة للسيــــارات املساهمــة اخلـاصـة
احملـدودة (هيونداي)
املدير العام /أمين سنقرط
ال باحليوية والنشاط وحتقيق النجاحات واالجنازات ،حيث متكنت الشركة من اجتياز كافة
كان العام  2009عام ًا حاف ً
الصعوبات لتبقى على تواصل دائم خلدمة زبائنها على الرغم من األزمة العاملية التي أصابت سوق السيارات.
على الصعيد املالي متكنت الشركة من تتويج العام  2009باجنازات تخطت التوقعات؛ فقد ارتفع صافي الربح بنسبة %107
باملقارنة مع العام  2008محققة أعلى أرباح منذ تأسيسها في العام .1996
وتابعت الشركة تألقها فقد باعت  941سيارة موزعة على القطاع اخلاص والعام حيث بلغت نسبة منو إيرادات الشركة  %52مقارنة بالعام  ،2008حيث
إحتلت الشركة املرتبة األولى بحصة وصلت  %33من سوق السيارات اجلديدة في فلسطني.
كما قامت الشركة بزيادة مراكز الصيانة املجهزة بأحدث األجهزة والتقنيات لتغطية كافة محافظات الوطن ،من خالل الشركة واملوزعني املعتمدين لتسهيل
وصول الزبائن لهذه املراكز كل في منطقته ،ناهيك عن اجلودة العالية في اخلدمة.
كذلك ،قامت الشركة خالل عام  2009بإضافة دائرة خاصة للتسويق ،كما أطلقت مجموعة من احلمالت التسويقية؛ كان أبرزها حملة الصيانة املجانية
ملدة ثالث سنوات ،التي كان لها األثر الكبير في زيادة املبيعات والتميز عن املنافسني في سوق السيارات.
وأخيراً ما كان من املمكن لنا حتقيق هذه اإلجنازات دون توجيهات إدارة شركة (أيبك) وكادرنا الكفؤ الذي استطاع التواصل مع جميع زبائننا وعمالئنا من
أجل الرقي بالشركة ملراتب عليا.

				
					
				
						
											

الشركة الفلسطينية للسيارات املساهمة اخلاصة احملدودة (هيونداي)
رام اهلل  -فلسطني ص.ب 1919
هاتف ،+972 2 295 3943 :فاكس+972 2 298 0662 :
بريد الكتروني  pac@pac-pal.com :املوقع الكتروني www.hyundai.ps :
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مع الشكر
أمين سنقرط
املدير العام

إجنازات العام 2009
اخلدمات
شركة سكاي للدعاية واإلعالن والعالقات العامة وإدارة األحداث
طارق عباس  /املدير العام

تعتبر شركة «سكاي» واحدة من أكبر وأهم الشركات العاملة في مجال الدعاية واإلعالن والعالقات العامة في فلسطني،
وتوفر كافة اخلدمات اإلعالنية والدعائية للسوق احمللية ،وتقدم الشركة خدماتها ملجموعة من الشركات الكبرى من
ضمنها:
 صندوق االستثمار الفلسطيني شركة الوطنية موبايل بنك فلسطني		
 شركة سامسوجن بنك االسكان			
 بنك األردن شركة يونيبال «التي تستورد منتجات بروكتر أند جامبل» ،و«فيليب موريس» وغيرها الشركة الفلسطينية للسيارات املساهمة اخلاصة احملدودة (هيونداي).وتقوم شركة «سكاي» بتوفير اخلدمات املتنوعة واملتخصصة في مجال الدعاية واإلعالن والعالقات العامة وإدارة األحداث والفعاليات ،بدءا من عملية
استخراج الرسائل وإدارة األزمات على املستوى اإلعالمي ،والكتابة بكافة أشكالها وألوانها ،والتشبيك املؤسسي ،وخدمات البحث وأعمال املسؤولية
االجتماعية ،كما تقوم الشركة بتنظيم املعارض وتصميم الشعارات واألسماء ،وغيرها العديد والكثير من املهارات الهامة لتكون الشركة الرائدة في تنوع
خدماتها وخبرتها بالسوق الفلسطيني بهذه املجاالت.
حققت الشركة خالل العام  2009مجموعة من االجنازات ،كان أهمها إدارة حملة إطالق شركة الوطنية موبايل في جميع املناطق الفلسطينية،كما وفتحت
الشركة خط ًا جديداً الستيراد موادها الدعائية من اخلارج ،حيث بدأت باستيراد العديد من الهدايا الترويجية واإلعالنية من الصني ،بهدف إطالع الزبائن
وإتاحة املجال أمامهم للتعرف على آخر ما توصلت إليه البلدان األخرى في احلقل الدعائي واإلعالني.
كما وقامت الشركة أيضا باستحداث واستيراد عدد من اللوحات اخلارجية من نوعية  ،Ultravisionوالتي تتميز بشكلها املتطور حيث أنها قامت بتوفير
مساحات إعالنية جديدة للزبائن .ومن ناحية أخرى أطلقت «سكاي» عدد من البرامج التلفزيونية لفتح باب الرعايات أمام زبائنها وزيادة فرص الترويج
أمامهم للتواصل مع جمهورهم ،إضافة لدعم باقة البرامج الترفيهية على القنوات احمللية ،حيث طرحت الشركة عبر هذه البرامج خدمات  SMSو IVRلتكون
بذلك برامج تفاعلية مع اجلمهور لفتح قنوات تواصل مختلفه مع املجتمع الفلسطيني.
على الصعيد الداخلي ،عملت شركة «سكاي» على تطوير النظام الداخلي للشركة من خالل وضع خطط إستراتيجية بناءة لتدريب وتأهيل فريق العمل؛
لزيادة خبراته ومهاراته ،إضافة إلى قيام الشركة بتطوير آلية العمل والنظم الداخلية.
					
					
										
											

مع الشكر
طارق عباس
املدير العام

شركـة سكـــاي للدعايــــة واإلعــالن والعــــالقــــات العــــامـة وإدارة األحداث
رام اهلل ،فلسطني ص.ب ، 19965 .القدس
هاتف ،+972 2 298 6878:فاكس+972 2 298 6879 :
البريد الكتروني info@sky-adv.com :املوقع الكتروني www.sky.ps :
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استثمارات أخرى
باإلضافة الى استثمارات (أيبك) الرائدة في مجاالت التصنيع ،التوزيع ،واخلدمات ،تعد
(أيبك) مساهم ًا أساسي ًا في االستثمارات التالية:

أوالً :شركة كهرباء فلسطني
املزود الوحيد للكهرباء في قطاع غزة ،ومتلك أول محطة طاقة مستقلة في األراضي الفلسطينية.
شركــــة كــهـــربــــــاء فــلسـطيـــــن
املوقع الكترونيwww.pec.ps :

ثانياً :شركة ميلينيوم
وهي واحدة من الشركات الرائدة في حلول الطاقة الشمسية ،التي تتميز بخبراتها الهندسية املتفوقة ،ودرجة
عالية من املوظفني املؤهلني ،وهي تتبع أكبر شركة للطاقة الشمسية في منطقة الشرق األوسط.
) (MEIشركـــة ميلينـيـوم لصنـاعــــات الطـاقـــة

املوقع الكترونيwww.millenniumenergy.co.uk :

ثالثاً :شركة التيمت
وتقدم هذه الشركة مجموعة من احللول التكنولوجية اخلاصة باألعمال.
شركـــة (ألتمـت) للحـلــــول املتكــــامـلـة
املوقع الكترونيwww.ultimitats.com :
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بيانات توضيحية إلجنازات عام :2009

مجمل املبيعات و املوجودات للمجموعة
�ل�ل�م�ج�م�و�ع�ة	
  
�ا�ل�م�و�ج�و�د�ا�ت
�ا�ل�م�ب�ي�ع�ا�ت �و
الدوالرات)
مباليني
�م�ج�م�ل (القيمة
(�ا�ل�ق�ي�م�ة �ب�م�ل�ا�ي�ي�ن �ا�ل�د�و�ل�ا�ر�ا�ت)
Sales	
  

274	
  	
  

Assets	
  

237	
  	
  
169	
  	
  

127	
  	
  

106	
  	
  

99	
  	
  
107	
  	
  
2007	
  

133	
  	
  
2008	
  

166	
  	
  

101	
  	
  

2005	
  

2006	
  

2009	
  

تطور مجمل و صافي األرباح في املجموعة

�ت�ط�و�ر �م�ج�م�ل �و �ص�ا�ف�ي �ا�ل�أ�ر�ب�ا�ح �ف�ي �ا�ل�م�ج�م�و�ع�ة	
  
(القيمة بآالف الدوالرات)
(�ا�ل�ق�ي�م�ة �ب�آ�ل�ا�ف �ا�ل�د�و�ل�ا�ر�ا�ت)
Gross	
  Proﬁt	
  

Net	
  Proﬁt	
  

7,484	
  	
  

5,379	
  	
  

3,166	
  	
  
2,884	
  	
  
32,897	
  	
  

30,867	
  	
  
20,087	
  	
  

14,569	
  	
  
14,637	
  	
  

-‐3,794	
  	
  
2005	
  
2006	
  
2007	
  
2008	
  
2009	
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854	
  	
  

تعداد املوظفني

*)(&' &!"#$%
&	
  !"#$%

720	
  	
  

2007	
  

556	
  	
  

2006	
  

2005	
  

560	
  	
  

بيانات توضيحية إلجنازات عام :2009

948	
  	
  

2009	
  

2008	
  

3,842	
  	
  

6,824	
  	
  

2009	
  

12,813	
  	
  

9,527	
  	
  

2009	
  

4,751	
  	
  

تطور صافي النتائج (حصة أيبك)
(القيمة بآالف الدوالرات)

NP	
  APIC	
  Share	
  

2,374	
  	
  

2007	
  

�ت�ط�و�ر �ص�ا�ف�ي �ا�ل�ن�ت�ا�ئ�ج (�ح�ص�ة �أ�ي�ب�ك)	
  
(�ا�ل�ق�ي�م�ة �ب�آ�ل�ا�ف �ا�ل�د�و�ل�ا�ر�ا�ت)

2008	
  

EBT	
  

14,148	
  	
  

10,828	
  	
  

EBIT	
  

4,170	
  	
  

EBITDA	
  

9,713	
  	
  

6,560	
  	
  

2006	
  
-‐3,434	
  	
  

2006	
  

-‐774	
  	
  

3,356	
  	
  

2,778	
  	
  

2,040	
  	
  

املجموعة
مؤشرات األداء
�ا�ل�م�ج�م�و�ع�ة
في�ف�ي
�ا�ل�أ�ر�ب�ا�ح
تطور �م�ؤ�ش�ر�ا�ت
�ت�ط�و�ر
الدوالرات)
(�ا�ل�ق�ي�م�ةبآالف
(القيمة
�ا�ل�د�و�ل�ا�ر�ا�ت)
�ب�آ�ل�ا�ف

8,886	
  	
  

2008	
  

2007	
  

-‐3,447	
  	
  

2005	
  

9,042	
  	
  

5,553	
  	
  

2005	
  

تقرير مدقق احلسابات املستقل
والبيانات املاليه
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تقرير مدقق احلسابات املستقل:
ع م30667/
إلى السادة مساهمي
الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (شركة قابضة)
جزر العذراء البريطانية
قمنا بتدقيق القوائم املالية املوحدة املرفقة للشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (شركة قابضة)
والتي تتكون من قائمة املركز املالي املوحدة كما في  31ديسمبر  2009وكل من قوائم الدخــل املوحد  ،الدخل الشامل املوحد  ،التغييرات في حقوق امللكية
وملخص للسياسات احملاسبية الهامة  ،وايضاحات تفسيرية أخرى .
املوحد والتدفقات النقدية املوحدة للسنة املنتهية بذلك التاريخ،
ٍ
مسؤولية اإلدارة عن القوائم املالية املوحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن اعداد هذه القوائم املالية املوحدة وعرضها بصورة عادلة وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير املالية  .وتشمل هذه املسؤولية التصميم
والتطبيق واالحتفاظ برقابة داخلية لغرض اعداد وعرض القوائم املالية املوحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية  ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن
خطأ  ،وتشمل مسؤولية االدارة اختيار وتطبيق سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف .
مسؤولية مدقق احلسابات
إن مسؤوليتنا هي ابداء رأي حول هذه القوائم املالية املوحدة استناداً الى تدقيقنا  ،قمنا بتدقيقنا وفق ًا للمعايير الدولية للتدقيق  ،وتتطلب تلك املعايير ان
نتقيد مبتطلبات قواعد السلوك املهني وان نقوم بتخطيط واجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما اذا كانت القوائم املالية املوحدة خالية من أخطاء
جوهرية .
يتضمن التدقيق القيام باجراءات للحصول على ب ّينات تدقيق ثبوتية للمبالغ واالفصاحات في القوائم املالية املوحدة  .تستند اإلجراءات املختارة إلى تقدير
مدقق احلسابات  ،مبا في ذلك تقييم مخاطر االخطاء اجلوهرية في القوائم املالية املوحدة  ،سواء كانت ناشئة عن احتيـال أو عن خطأ  .وعند القيام بتقييم
تلك املخاطر  ،يأخذ مدقق احلسابات في االعتبار اجراءات الرقابة الداخلية للشركة واملتعلقة باإلعـداد والعرض العادل للقوائم املالية املوحدة  ،وذلك لغرض
تصميم اجراءات التدقيق املناسبة حسب الظروف  ،وليس لغرض ابداء رأي حول ف ّعالية الرقابة الداخلية لدى الشركة  .يتضمن التدقيق كذلك تقييـم مالءمة
السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسبية املعدة من قبل اإلدارة  ،وكذلك تقييم العرض االجمالي للقوائم املالية املوحدة .
نعتقــد ان ب ّينـات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر اساس ًا لرأينا حول التدقيق .

الــــــــــرأي
في رأينا ان القوائم املالية املوحدة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي اجلوهرية  ،الوضع املالي املوحد للشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (شركة قابضة)
كمــا فــي  31ديسمبر  2009وأداءها املالــي املوحد  ،وتدفقاتها النقدية املوحدة للسنة املنتهية بذلك التاريخ وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير املالية .

عمان – اململكة األردنية الهاشمية						
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سابا وشركاهم

قائمــــــــــــة (أ)
الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (شركة قابضة)
جزر العذراء البريطانية

قائمة املركز املالي املوحدة

 31ديسمبــــــــــــــــــر
2009
ايضـــاح

موجودات متداولة :

2008
دوالر امريكي

2009
املطلوبات

ايضـــاح

املوجودات

دوالر امريكي

 31ديسمبــــــــــــــــــر

مطلوبات متداولة :

دوالر امريكي

نقد في الصندوق ولدى البنوك

5

342ر325ر6

962ر179ر5

بنوك دائنة

ذمم مدينة  -بالصافي

6

714ر785ر35

206ر999ر22

ذمم دائنة

بضاعة  -بالصافي

7

557ر468ر36

666ر848ر30

اوراق دفع تستحق خالل عام

18

املطلوب من أطراف ذات عالقة

8

075ر270

183ر033ر1

شيكات مؤجلة الدفع

24

745ر033ر6

موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل

9

158ر42

920ر31

اقساط قروض تستحق خالل عام

19

018ر682ر17

933ر088ر12

مطالبات من شركة تأمني

32

000ر950ر1

-

التزامات عقود تأجير متويلي قصيرة األجل

21

450ر14

-

ارصدة مدينة اخرى

10

537ر157ر10

001ر171ر8

ارصدة دائنة اخرى

20

661ر505ر9

719ر841ر4

383ر999ر90

938ر263ر68

مخصص ضريبة

31

106ر879ر1

292ر975ر1

125ر258ر74

688ر954ر53

شيكات برسم التحصيل طويلة االجل

11

083ر378

957ر302

موجودات ضريبية مؤجلة

31

322ر814

135ر829

استثمار في اسهم شركات متوفرة للبيع

12

939ر587ر5

550ر987ر4

استثمــار فــي شركــات حليفـة

13

914ر296

006ر463

استثمار في اراضي

14

364ر324ر1

364ر324ر1

شهرة  -بالصافي

15

903ر653ر5

532ر286ر4

مجموع موجودات متداولة

23

دوالر امريكي

2008

مجموع مطلوبات متداولة

186ر696ر15

048ر016ر12

596ر649ر22

663ر475ر17

364ر797

650ر959
383ر597ر4

مخصص تعويض نهاية اخلدمة

25

218ر034ر4

324ر471ر3

التزامات عقود تأجير متويلي طويلة األجل

21

176ر57

-

أقساط قروض طويلة االجل

19

576ر366ر18

256ر220ر9

096ر716ر96

268ر646ر66

مجموع املطلوبات
حقوق امللكية
رأس املال املصرح به 000ر000ر 70سهم
بقيمة اسمية  1دوالر امريكي للسهم
الواحد

000ر000ر70

000ر000ر70

حقوق املساهمني :
570ر536ر43

460ر887ر42

رأس املال املدفوع
أرباح مدورة  -قائمة (ج)

356ر982ر3

737ر200ر2

موجودات ثابتة بالكلفة

904ر103ر72

502ر096ر72

التغير املتراكم في القيمة العادلة

762ر262

(627ر)387

ينزل  :االستهالك املتراكم

(912ر692ر)24

(239ر310ر)26

احتياطي اعادة تقييم موجودات ثابتة

909ر668ر2

647ر332ر2

(600ر)126

(600ر)126

فروقات ترجمة عمالت أجنبية

(801ر)17

-

صافي القيمة الدفترية للموجودات
الثابتة

16

392ر284ر47

663ر659ر45

مجموع حقوق املساهمني

796ر432ر50

217ر033ر47

مشاريع حتت التنفيذ

17

754ر971ر13

157ر675ر6

حقوق غير املسيطرين

162ر162ر19

817ر112ر19

054ر311ر166

302ر792ر132

مجموع حقوق امللكية

958ر594ر69

034ر146ر66

مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

054ر311ر166

302ر792ر132

موجودات ثابتة :

مخصص تدني في قيمة أرض

مجموع املوجودات

1ب

26

22

ان االيضاحات املرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم املالية وتقرأ معها .
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قائمــــــــــــة (ب)
الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار
(شركة قابضة)
جزر العذراء البريطانية

قائمة الدخل املوحدة

للسنــــــــــــة املنتهيـــــــــــة فــــــــــي
 31ديسمبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
ايضاح

2009

2008

دوالر امريكـــــــي

دوالر امريكـــــــي

ايرادات اخلدمات

034ر635ر5

506ر889ر4

ينزل  :تكلفة اخلدمات

921ر706ر4

556ر819ر3

صافي ايراد اخلدمات

113ر928

950ر069ر1

صافي املبيعات

070ر527ر268

253ر222ر232

ينزل  :تكلفة املبيعات

092ر558ر236

456ر425ر202

مجمل ربح املبيعات

27

978ر968ر31

797ر796ر29

ينزل  :مصاريف ادارية وعمومية

28

794ر144ر17

134ر440ر15

مصاريف بيع وتوزيع

29

417ر866ر5

108ر382ر5

الربح من العمليات

880ر885ر9

505ر044ر10

أرباح بيع وتقييم استثمارات مالية

114ر13

528ر704

فوائد ومصاريف بنكية

(328ر703ر)2

(455ر942ر)1

خسارة تدني موجودات مالية متوفرة للبيع

(000ر)50

(000ر)50

حصة الشركة من (خسائر) شركة حليفة

(836ر)96

(994ر)136

(049ر)225

083ر266

الربح للسنة قبل ضريبة الدخل

781ر823ر6

667ر885ر8

مخصص ضريبة الدخل  -شركات تابعة

(424ر444ر)1

(463ر381ر)1

ضريبة دخل مدفوعة عن سنوات سابقة  -شركات تابعة

-

(555ر)20

357ر379ر5

649ر483ر7

صافي (مصاريف) ايرادات اخرى

30

الربح للسنة  -قائمة (ج) و (د)
ويعود الى :
مساهمي الشركة
حقوق غير املسيطرين

حصة السهم من الربح للسنة العائد ملساهمي الشركة

ان االيضاحات املرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم املالية وتقرأ معها .
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951ر841ر3

714ر750ر4

22

406ر537ر1

935ر732ر2

39

-/09

-/11

قائمــــــــــــة (ج)
الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار
(شركة قابضة)
جزر العذراء البريطانية

قائمة الدخل الشامل املوحدة

للسنة املنتهية في  31ديسمبــــر

الربح للسنة  -قائمة (ب)

2009

2008

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

357ر379ر5

649ر483ر7

بنود الدخل الشامل :
التغير في القيمة العادلة  -موجودات مالية متوفرة للبيع

389ر650

(627ر)387

إحتياطي إعادة تقييم موجودات ثابتة

-

154ر756ر1

فروقات ترجمة عمالت أجنبية

(042ر)19

-

704ر010ر6

176ر852ر8

اجمالي الدخل الشامل  -قائمة (د)
اجمالي الدخل الشامل العائد الى :
مساهمي الشركة

297ر927ر4

911ر440ر5

غير املسيطرين

407ر083ر1

265ر411ر3

704ر010ر6

176ر852ر8

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم املالية وتقرأ معها .
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قائمــــــــــــة (د)
الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (شركة قابضة)
جزر العذراء البريطانية

قائمة التغييرات في حقوق امللكية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2009و2008

رأس املـال
املـدفوع

أربــــاح
(خسائر) مدورة *

التغير املتراكم
في
القيمة العادلة

احتياطي اعادة
تقييم
موجودات
ثابتة

فروقات
عمالت
أجنبيــــــة

مجموع
حقوق املساهمني

حقـــــوق
غير املسيطرين

مجموع حقوق
امللكيــــــة

دوالر امريكي

دوالر امريكي

دوالر امريكي

دوالر امريكي

دوالر امريكي

دوالر امريكي

دوالر امريكي

دوالر امريكي

الرصيد في بداية العام 2009

460ر887ر42

737ر200ر2

(627ر)387

647ر332ر2

-

217ر033ر47

817ر112ر19

034ر146ر66

صافي التغير في القيمة العادلة
للموجودات املالية املتوفرة للبيع

-

-

389ر650

-

-

389ر650

-

389ر650

فروقات ترجمة عمالت أجنبية

-

-

-

-

(801ر)17

(801ر)17

(241ر)1

(042ر)19

الربح للسنة  -قائمة (ب)

-

951ر841ر3

-

-

-

951ر841ر3

406ر537ر1

357ر379ر5

إجمالي الدخل الشامل  -قائمة
(د)

-

951ر841ر3

389ر650

-

(801ر)17

539ر474ر4

165ر536ر1

704ر010ر6

زيادة رأس املال (إيضاح  1ب)

110ر649

-

-

-

-

110ر649

-

110ر649

توزيعات أرباح على املساهمني **

-

(828ر176ر)2

-

-

-

(828ر176ر)2

-

(828ر176ر)2

صافي التغير في حقوق غير
املسيطرين ***

-

496ر116

-

262ر336

-

758ر452

(820ر486ر)1

(062ر034ر)1

الرصيد في نهاية العام 2009

570ر536ر43

356ر982ر3

762ر262

909ر668ر2

(801ر)17

796ر432ر50

162ر162ر19

958ر594ر69

العــــــــــــام 2009

العــــــــــــام 2008
الرصيد في بداية العام 2008

800ر267ر61

(487ر020ر)21

-

993ر344ر1

-

306ر592ر41

357ر230ر16

663ر822ر57

صافي التغير في القيمة العادلة
للموجودات املالية املتوفرة للبيع

-

-

(627ر)387

-

-

(627ر)387

-

(627ر)387

احتياطي اعادة التقييم (ايضاح
)26

-

170ر90

-

654ر987

-

824ر077ر1

330ر678

154ر756ر1

الربح للسنة  -قائمة (ب)

-

714ر750ر4

-

-

-

714ر750ر4

935ر732ر2

649ر483ر7

إجمالي الدخل الشامل  -قائمة
(د)

-

884ر840ر4

(627ر)387

654ر987

-

911ر440ر5

265ر411ر3

176ر852ر8

اطفاء اخلسائر املتراكمة ****

(340ر380ر)18

340ر380ر18

-

-

-

-

-

-

صافي التغير في حقوق غير
املسيطرين ***

-

-

-

-

-

-

(805ر)528

(805ر)528

الرصيد في نهاية العام 2008

460ر887ر42

737ر200ر2

(627ر)387

647ر332ر2

-

217ر033ر47

817ر112ر19

034ر146ر66

* يشمل رصيد األرباح املدورة 322ر 814دوالر امريكي كما في  31ديسمبر  2009ميثل منافع ضريبية مؤجلة تعود لشركات تابعة (135ر 829دوالر أمريكي كما في  31ديسمبر . )2008
** وافقت الهيئة العامة في إجتماعها العادي وغير العادي املنعقد بتاريخ  28مايو  2009على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح على املساهمني بواقع  %5من قيمة رأس املال من األرباح املدورة .
*** ميثل هذا البند صافي التغير في حقوق غير املسيطرين ناجت عن زيادة حصة حقوق غير املسيطرين أو نقصها في رأس مال بعض الشركات التابعة خالل العامني  2009و. 2008
**** كما يرد في االيضاح (1ب) قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي املنعقد بتاريخ  26يونيو  2008تخفيض رأس مال الشركة باطفاء جزء من اخلسائر املتراكمة والبالغ 340ر380ر18
دوالر أمريكي وذلك من خالل تخفيض القيمة االسمية للسهم من  100دوالر أمريكي الى  70دوالر أمريكي ليصبح 460ر887ر 42دوالر أمريكي  ،هذا وقد مت احلصول على موافقة السلطات الرقابية
في جزر العذراء البريطانية بتاريخ  22أكتوبر . 2008
ان االيضاحات املرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم املالية وتقرأ معها .
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قائمــــــــــــة (هـ)
الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (شركة قابضة)  -جزر العذراء البريطانية

قائمة التدفقات النقدية املوحدة

للسنـــــــــــة املنتهيــــــــــــة فــــــــــي  31ديسمبـــــــــــــــر

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل :
الربح للسنة

2009

2008

دوالر امريكــــي

دوالر امريكــــي

357ر379ر5

649ر483ر7

التعديالت :
خسائر بيع موجودات ثابتة

995ر574

587ر20

استهالك موجودات ثابتة

854ر378ر3

745ر702ر2

(ارباح) خسائر تقييم موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

(238ر)10

752ر364

تدني موجودات مالية متوفرة للبيع

000ر50

000ر50

مخصص ديون مشكوك في حتصيلها

104ر243

868ر564

مخصص بضاعة بطيئة احلركة

515ر159

338ر88

حصة الشركة من خسائر شركات حليفة

836ر96

994ر136

مخصص تعويض نهاية اخلدمة

908ر006ر1

737ر171ر1

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل التغير في بنود رأس املال العامل

331ر879ر10

670ر583ر12

(الزيادة) في ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

(335ر001ر)15

(084ر310ر)7

(الزيادة) في البضاعة

(406ر779ر)5

(104ر388ر)9

النقص (الزيادة) في املطلوب من اطراف ذات عالقة

108ر763

(290ر)622

النقص في موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

-

581ر115ر2

( الزيادة ) في مطالبات من شركة التأمني

(000ر950ر)1

-

(الزيادة) النقص في شيكات برسم التحصيل طويلة األجل

(126ر)75

214ر210

الزيادة في ذمم دائنة وارصدة دائنة اخرى

689ر741ر9

383ر562ر2

صافي (اإلستخدامات في) التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل تعويض نهاية اخلدمة املدفوع

(739ر421ر)1

370ر151

املدفوع من مخصص تعويض نهاية اخلدمة

(014ر)444

(534ر)369

صافي (اإلستخدامات) النقدية في عمليات التشغيل

(753ر865ر)1

(164ر)218

استثمارات في اسهم شركات متوفرة للبيع

-

(627ر395ر)1

الشهرة

(371ر367ر)1

-

إستثمار في شركات حليفة

256ر69

(000ر)600

مشتريات موجودات ثابتة  -صافي

(578ر578ر)5

(002ر258ر)7

مشاريع حتت التنفيذ

(597ر296ر)7

(793ر799ر)4

صافي (االستخدامات) النقدية في عمليات االستثمار

(290ر173ر)14

(422ر053ر)14

التدفقات النقدية من عمليات االستثمار :

التدفقات النقدية من عمليات التمويل :
الزيادة في بنوك دائنة

138ر680ر3

390ر493ر6

قروض وشيكات واوراق دفع

481ر013ر16

939ر430ر7

توزيعات أرباح على املساهمني

(828ر176ر)2

-

التزامات عقود تأجير متويلي

626ر71

-

زيادة رأس املال

110ر649

-

فروقات ترجمة عمالت أجنبية

(042ر)19

-

صافي التغير في حقوق غير املسيطرين

(062ر034ر)1

525ر149

صافي التدفقات النقدية من عمليات التمويل

423ر184ر17

854ر073ر14

صافي الزيادة (النقص) في النقد

380ر145ر1

(732ر)197

نقد في الصندوق ولدى البنوك  -بداية السنة

962ر179ر5

694ر377ر5

نقد في الصندوق ولدى البنوك  -نهاية السنة

342ر325ر6

962ر179ر5

ان االيضاحات املرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم وتقرأ معها.
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الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (شركة قابضة)

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

 - 1عــــــــــــام
أ  -تأسست الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (شركة قابضة) بتاريخ  20سبتمبر  1994وسجلت في جزر العذراء البريطانية حتت رقم ()128626
برأسمال قدره مائة مليون دوالر أمريكي موزعة على مليون سهم بقيمة اسمية مائة دوالر أمريكي للسهم الواحد .
ب  -مبوجب قرار الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي املنعقد بتاريخ  26يونيو  ، 2008مت تخفيض رأس مال الشركة بإطفاء جزء من اخلسائر
املتراكمة والبالغ 340ر380ر 18دوالر أمريكي وذلك من خالل تخفيض القيمة االسمية للسهم من  100دوالر أمريكي الى  70دوالر أمريكي
ليصبح 460ر887ر 42دوالر أمريكي  ،وقد مت احلصول على موافقة السلطات الرقابية في جزر العذراء البريطانية بتاريخ  22أكتوبر  . 2008هذا
ومبوجب قرار الهيئة العامة للشركة بإجتماعها غير العادي املنعقد بتاريخ  28مايو  2009مت زيادة رأس مال الشركة املدفوع مببلغ 110ر 649دوالر
أمريكي ليصبح 570ر536ر 43دوالر أمريكي وتخفيض القيمة اإلسمية للسهم من  70دوالر أمريكي ليصبح  1دوالر أمريكي لكل سهم ،علم ًُا
بأنه قد مت احلصول على موافقة السلطات الرقابية في جزر العذراء البريطانية بتاريخ  14يوليو . 2009
ج  -ان من غايات الشركة إدارة الشركات التابعة لها واملشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها وكذلك االستثمار في األسهم والسندات
واألوراق املالية وتقدمي القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة لها .
د  -تقــوم الشركة بتقدمي أعمالها من خالل املركز الرئيسي وعنوانه شارع مكة صندوق بريد  941489عمان  – 11194األردن .
هـ  -وافقت الهيئة العامة على القوائم املالية للشركة للعام  2009بتاريخ . .....................

 - 2أسس توحيد القوائم املالية
أ  -تشمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للشركة وللشركات التابعة التالية  ،وذلك بعد استبعاد األرصدة واملعامالت الداخلية فيما بينها :
 31ديسمبـــــر 2008

 31ديسمبـــــر 2009
رأس املـــــــال
املـــــدفـــــــوع

نسبــــــــة
املساهمة

رأس املـــــــال
املـــــدفـــــــوع

نسبـــــــة
املساهمة

دوالر أمريكي

%

دوالر أمريكي

%

تاريـــخ
التملك

النشـــــــــــاط الرئيسي

الشركة العربية الفلسطينية للتخزين والتبريد

000ر500ر4

64/59

000ر500ر4

64/59

1997

ادارة مخازن التبريد

شركة التوريدات واخلدمات الطبية *

990ر227ر3

50

990ر227ر3

50

1998

التجارة في األدوية واملعدات الطبية

شركة يونيبال للتجارة العامة

577ر929ر4

83/69

577ر929ر4

83/69

1998

جتارة عامة

الشركة الوطنية لصناعة األملنيوم والبروفيالت

183ر197ر16

71/89

570ر163ر14

71/96

1995

صناعة األملنيوم

الشركة الفلسطينية للسيارات

000ر600ر5

100

000ر600ر5

100

1998

جتارة السيارات

شركة سكاي للدعاية واإلعالن والترويج **

068ر845

100

068ر845

77/3

2000

دعاية واعالن

شركة سنيورة للصناعات الغذائية ***

286ر391ر13

56/99

286ر391ر13

57/63

1996

صناعات غذائية

الشركة العربية الفلسطينية ملراكز التسوق

240ر877ر9

68/91

079ر365ر7

58/31

1999

تأسيس وامتالك مراكز جتارية

شركة مصنع أريحا للمياه الصحية واملعدنية

734ر803ر4

85

734ر803ر4

85

2001

مياه صحية ومعدنية

الشركة العربية الفلسطينية لقطع الغيار

000ر190

80

-

-

2008

جتارة السيارات وقطع الغيار

 تتمركز جميع الشركات التابعة في منطقة السلطة الفلسطينية باستثناء شركة سنيورة للصناعات الغذائية والتي تعمل في اململكة األردنية الهاشمية .* هنالك سيطرة على شركة التوريدات واخلدمات الطبية من خالل السيطرة على هيئة املديرين .
** مت خالل العام  2009شراء 600ر 135سهم من اسهم شركة سكاي للدعاية واإلعالن والترويج من قبل الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار مببلغ 110ر 649دوالر أمريكي لتصبح
نسبة استثمار الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار  %100في رأسمال هذه الشركة .
*** بناءاً على كتاب وزارة الصناعة والتجارة رقم م ش 32377/2890/2/تاريخ  11تشرين الثاني  2008واملتضمن موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على حتويل الصفة القانونية
لشركة سنيورة للصناعات الغذائية من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة عامة محدودة  ،صادقت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي املنعقد بتاريــخ  4شباط
 2009على اجراءات حتويل الصفة القانونية للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة عامة محدودة  ،وقد مت تسجيل الشركة كشركة مساهمة عامة محدودة في
سجل الشركات املساهمة العامة حتت رقم ( )459بتاريخ  8كانون الثاني . 2009
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 - 3أهم السياسات احملاسبية
 - 1أسس إعداد القوائم املالية املوحدة :
 مت إعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة وفق ًا للمعايير الصادرة عن مجلس معايير احملاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن جلنة تفسيرات التقارير املاليةالدولية املنبثقة عن مجلس املعايير الدولية .
 تظهر القوائم املالية املوحدة املرفقة بالدوالر األمريكي والذي ميثل عملة القوائم املالية للشركة والشركات التابعة . - 2إن السياسات احملاسبية املتبعة في إعداد القوائم املالية املوحدة متماثلة مع السياسات احملاسبية التي مت اتباعها للسنة املنتهية في  31كانون األول
 2008باستثناء قيام الشركة بتطبيق املعايير اجلديدة واملعدلة التالية :
 املعيار الدولي للتقارير املالية « 7األدوات املالية :اإلفصاحات»نشر مجلس معايير احملاسبة الدولية تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )7خالل شهر آذار من العام  ،2009حيث أصبحت سارية في
العام  .2009وتتطلب التعديالت إفصاحات أفضل حول قياس القيمة العادلة ومخاطر السيولة .وبصفة خاصة ،يتطلب التعديل اإلفصاح عن قياس
القيمة العادلة مبستوى تسلسل قياس القيمة العادلة .يؤدي تطبيق التعديل إلى إفصاحات إضافية إال أنه لم يكن له أي أثر مادي على نتائج األعمال
واملركز املالي املوحد للشركة والشركات التابعة .
 معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )8القطاعات التشغيلية والذي حل محل املعيار الدولي رقم (« )14تقارير القطاعات» ويطبق للسنوات املاليةإعتباراً من أول كانون الثاني  .2009إن معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )8هو معيار إفصاح  ،حيث نتج عنه إعادة حتديد قطاعات أعمال الشركة
التي يتم تقدمي تقارير حولها وفق نفس األساس املستخدم لألغراض الداخلية ولم يكن لهذا املعيار أثر على نتائج األعمال واملركز املالي املوحد للشركة
والشركات التابعة .
 املعيار احملاسبي رقم (( )1عدل خالل العام  )2007عرض القوائم املالية املوحدة (يطبق للسنوات املالية إعتباراً من أول كانون الثاني  . )2009وقدأدى تعديل معيار احملاسبة الدولي رقم ( )1إلى عدد من التغيرات في املصطلحات مبا في ذلك عناوين معدلة للقوائم املالية املوحدة  ،كما أدى إلى
عدد من التغيرات في العرض واإلفصاح  ،إال أنه لم يكن له أي أثر على نتائج األعمال واملركز املالي املوحد للشركة  .يتطلب املعيار املعدل أن يتم
عرض كافة تغيرات غير املالكني في حقوق امللكية (أي الدخل الشامل) بشكل منفصل ضمن قائمة الدخل الشامل املوحدة .
وفيما يلي أهم السياسات احملاسبية املتبعة :
أ  -موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 متثل املوجودات املالية احملددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل استثمارات في أسهم شركات متداولة في أسواق نشطة  ،وان الهدف من االحتفاظبها هو توليد االرباح من تقلبات االسعار السوقية قصيرة األجل او هامش أرباح االجتار .
 تقيد املوجودات املالية احملددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بالكلفة عند االقتناء ويعاد تقييمها بالقيمة العادلة في نهاية السنة املالية وتقيداألرباح واخلسائر الناجتة عن التغير في القيمة العادلة لها في قائمة الدخل املوحدة .
ب  -استثمارات متوفرة للبيع
 هي املوجودات املالية التي ال تتجه نية الشركة لتصنيفها كاستثمارات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أو االحتفاظ بها لتاريخاالستحقاق .
 تظهر االستثمارات املتوفرة للبيع بالكلفة عند االقتناء ويعاد تقييمهـا بالقيمـة العادلة في نهاية السنة املالية  ،وتقيد االرباح او اخلسائر الناجتة عن اعادةالتقييم في حساب مستقل في قائمة الدخل الشامل وضمن حقوق امللكية  ،وفي حال بيع هذه االستثمارات او جزء منها او حصول تدني في قيمتها
 ،يتم قيد االرباح او اخلسائر الناجتة عن ذلك في قائمة الدخل املوحدة مبا في ذلك املبالغ املقيدة سابق ًا في حقوق امللكية  .ميكن إسترجاع خسارة
التدني التي مت تسجيلها سابق ًا في قائمة الدخل املوحدة إذا ما تبني مبوضوعية أن الزيادة في القيمة العادلة قد حدثت في فترة الحقة لتسجيل خسائر
التدني  ،حيث يتم إسترجاع خسائر التدني في أسهم الشركات من خالل التغير املتراكم في القيمة العادلة وألدوات الدين من خالل قائمة الدخل
املوحدة  ،وفي حال وجود استثمارات يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه فيتم اظهارها بالتكلفة وان حصل تدني في قيمتها يتم تسجيله
في قائمة الدخل املوحدة .
ج  -اإلستثمار في األراضي
تظهر االستثمارات في األراضي بالتكلفة وتتحقق األرباح أو اخلسائر عند إمتام عملية البيع وتــؤخذ في قائمة الدخل املوحدة ويتم االفصاح عن قيمتها العادلة
في القوائم املالية املوحـدة  ،يتم تسجيل أي تدني في قيمتها في قائمة الدخل املوحدة .
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د  -البضاعة
 تظهر البضاعة اجلاهزة وحتت التشغيل بالكلفة أو صافي القيمة التحصيلية أيهما أقل بعد تنزيل مخصص املواد التالفة واملتقادمة  ،وتتضمن الكلفة :كلفة املواد اخلام  ،األجور املباشرة واملصاريف الصناعية غير املباشرة .
 تظهر املواد األولية بالكلفة أو صافي القيمة التحصيلية أيهما اقل ويتم تقييم البضاعة اجلاهزة وحتت التصنيع بالكلفة أو صافي القيمة التحصيليةأيهما اقل وتتضمن الكلفة املواد وما يخصها من املصاريف الصناعية املباشرة وغير املباشرة .
 يتم تقييم بضاعة السيارات بالتكلفة أو صافي القيمة التحصيلية أيهما أقل وعلى أساس التكلفة الفعلية لكل سيارة  ،وتشمل التكلفة كافة النفقاتالتي تتكبدها الشركة حلني إيصال البضاعة إلى مخازن ومعارض الشركة أو مخازن الشركة في امليناء (البوندد) .
 يتم تقييم قطع الغيار بالتكلفة أو صافي القيمة التحصيلية أيهما أقل وفق ًا لطريقة املتوسط املرجح .هـ  -استثمار في شركة حليفة
الشركة احلليفة هي تلك الشركة التي متارس الشركة تأثيراً فعا ًال على القرارات املتعلقة بالسياسات املالية والتشغيلية لها (وال تسيطر عليها الشركة) والتي
متلك الشركة نسبة تتراوح بني  %20الى  %50من حقوق التصويت  ،ويظهر االستثمار في شركة حليفة بطريقة حقوق امللكية .
و  -املبيعات وايرادات اخلدمات
 يتم االعتراف بايراد مبيعات البضاعة عند استيفاء جميع الشروط التالية : عندما تقوم الشركة بنقل املنافع واملخاطر اجلوهرية املرتبطة مبلكية البضاعة الى املشتري . وعندما لم تعد الشركة حتتفظ بارتباط اداري مستمر للدرجة املتعلقة مبلكية البضاعة وعندما ال تكون الشركة في وضع متارس فيه حتكم فعلي لهذهالبضاعة .
 وعندما يكون من احملتمل تدفق املنافع االقتصادية املرتبطة بعملية البيع . وعندما يكون من املمكن احتساب التكاليف املتكبدة او التي سيتم تكبدها بعملية البيع بشكل موثوق . يتم االعتراف بإيرادات اخلدمات عند تقدمي اخلدمة وإصدار الفاتورة املتعلقة بها .ز  -املوجودات الثابتة
 تظهر املوجودات الثابتة بالكلفة وإعادة التقييم للشركتني التابعتني الشركة العربية الفلسطينية ملراكز التسوق وشركة سكاي للدعاية واالعالن والترويج ،وتستهلك  ،باستثناء األراضي  ،باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي املقدر لها بنسب سنوية تتراوح ما بني . %25 – %2
 عندما يقل املبلغ املمكن استرداده من أي من املوجودات الثابتة عن صافي قيمتها الدفترية فانه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة املمكن استردادهاوتسجيل قيمة التدني (ان وجدت) في قائمة الدخل املوحدة .
 يتم مراجعة العمر االنتاجي للموجودات الثابتة في نهاية كل عام  ،فإذا كانت توقعات العمر االنتاجي تختلف عن التقديرات املعدة سابق ًا  ،يتمتسجيل التغير في التقدير للسنوات الالحقة باعتباره تغير في التقديرات احملاسبية .
ح  -الشهـــــرة
 يتم تسجيل الشهرة بالتكلفة التي متثل الزيادة في تكلفة امتالك او شراء االستثمار في الشركة التابعة عن حصة الشركة في القيمة العادلة لصافيموجودات تلك الشركة بتاريخ االمتالك .يتم تسجيل الشهرة الناجتة عن االستثمار في شركات تابعة في بند منفصل كموجودات غير ملموسة .
 يتم توزيع الشهرة على وحدة/وحدات توليد النقد ألغراض اختبار التدني في القيمة. يتم إجراء اختبار لقيمة الشهرة في تاريخ كل قوائم مالية ويتم تخفيض قيمة الشهرة إذا كانت هناك داللة على أن قيمة الشهرة قد تدنت وذلك فيحال كانت القيمة القابلة لالسترداد املقدرة لوحدة/لوحدات توليد النقد التي تعود لها الشهرة أقل من القيمة املسجلة في الدفاتر لوحدة/وحدات
توليد النقد ويتم تسجيل قيمة التدني في قائمة الدخل املوحدة .
ط  -الذمم املدينة
 تظهر الذمم املدينة بصافي قيمتها التحصيلية بعد اخذ مخصص للديون املشكوك في حتصيلها  ،ويتم أخذ مخصص للديون املشكوك في حتصيلهاعلى اساس تقديرات االدارة للمبالغ املمكن حتصيلها من هذه الذمم حيث يتم قيد املخصص في قائمة الدخل املوحدة .
ي  -مصاريف وإيرادات الفوائد البنكية
يتم اخذ الفوائد البنكية في قائمة الدخل املوحدة مبوجب أساس االستحقاق .
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ك  -مخصص تعويض نهاية اخلدمة
 يتم احتساب مخصص تعويض نهاية اخلدمة للموظفني وفق ًا للنظام الداخلي للشركة على أساس الراتب األساسي وبواقع شهر عن كل سنة خدمة . يتم تسجيل التعويضات املدفوعة للموظفني الذين يتركون اخلدمة على حساب مخصص تعويض نهاية اخلدمة عند دفعها  ،ويتم أخذ مخصصلاللتزامات املترتبة على الشركة من تعويض نهاية اخلدمة للموظفني في قائمة الدخل املوحدة .
ل  -أرباح االستثمارات
يتم قيد أرباح االستثمارات الى اإليرادات حني اإلعالن عنها (املوافقة عليها من قبل الهيئة العامة للشركة املستثمر بها) .
م  -ضريبة الدخل
 متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة. حتسب مصاريف الضرائب املستحقة على أساس االرباح اخلاضعة للضريبة  ،وتختلف االرباح اخلاضعة للضريبة عن االرباح املعلنة في القوائم املالية الناالرباح املعلنة تشمل ايرادات غير خاضعة للضريبة او مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة املالية وامنا في سنوات الحقة او اخلسائر املتراكمة املقبولة
ضريبيا أو بنود ليست خاضعة او مقبولة التنزيل الغراض ضريبية .
 حتســب الضرائب مبوجب النسب الضرائبية املقررة مبوجب القوانني واالنظمة والتعليمات في البلدان التي تعمل فيها الشركات التابعة . إن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها او استردادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة املوجودات او املطلوبات في القوائم املالية والقيمةالتي يتم احتساب الربح الضريبي على اساسها .يتم احتساب الضرائب املؤجلة باستخدام طريقة االلتزام بقائمة املركز املالي املوحد وحتتسب الضرائب
املؤجلة وفق ًا للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي او حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلة .
 يتم مراجعة رصيد املوجودات واملطلوبات الضريبية املؤجلة في تاريخ القوائم املالية ويتم تخفيضها في حالة توقع عدم امكانية االستفادة من تلكاملوجودات الضريبية جزئيا او كليا.
ن  -التقـــــاص
يتم اجراء تقاص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية واظهار املبلغ الصافي في قائمة املركز املالي املوحدة فقط عندما تتوفر احلقوق القانونية امللزمة وكذلك
عندما يتم تسويتها على أساس التقاص او يكون حتقق املوجودات وتسوية املطلوبات في نفس الوقت.
س  -استخدام التقديرات
إن إعداد القوائم املالية وتطبيق السياسات احملاسبية يتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في مبالغ املوجودات املالية واملطلوبات املالية
واإلفصاح عن االلتزامات احملتملة  .كما ان هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر في اإليرادات واملصاريف واملخصصات وكذلك في التغيرات القيمة العادلة
والتي تظهر في قائمة الدخل الشامل وضمن حقوق امللكية  .وبشكل خاص يتطلب من إدارة الشركة إصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات
النقدية املستقبلية وأوقاتها .إن التقديرات املذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج
الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في املستقبل .
تعتقد إدارة الشركة بأن التقديرات املتبعة ضمن القوائم املالية املوحدة معقولة ومفصلة على النحو التالي :
 يتم تكوين مخصص لقاء الذمم املدينة اعتمادا على أسس وفرضيات معتمدة من قبل إدارة الشركـة لتقدير املخصص الواجب تكوينه مبوجب متطلباتاملعايير الدولية للتقارير املالية .
 يتم حتميل السنة املالية مبا يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقا لألنظمة والقوانني واملعايير الدولية للتقارير املالية ويتم احتساب واثبات املوجوداتواملطلوبات الضريبية املؤجلة ومخصص الضريبة الالزم .
 تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية لألصول امللموسة وغير ملموسة بشكل دوري لغايات احتساب االستهالكات واالطفاءات السنوية اعتمادا علىاحلالة العامة لتلك األصول وتقديرات األعمار اإلنتاجية املتوقعة في املستقبل  ،ويتم اخذ خسارة التدني في قائمة الدخل املوحدة .
 يتم تكوين مخصص لقاء القضايا املقامة على الشركة اعتمادا على دراسة قانونية معدة من قبل محامي الشركة والتي مبوجبها يتم حتديد املخاطر احملتمـلحدوثها في املستقبل  ،ويعاد النظر في تلك الدراسات بشكـل دوري .
 تقوم اإلدارة مبراجعة دورية للموجودات املالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني في قيمتها ويتم أخذ هذا التدني في قائمة الدخل املوحدة للسنة . مستويات القيمة العادلة  :يتم حتديد واإلفصاح عن املستوى في تسلسل القيمة العادلة الذي تصنف فيه مقاييس القيمة العادلة كاملة وفصل قياساتالقيمة العادلة وفق ًا للمستويات احملددة في املعايير الدولية للتقارير املالية .الفرق بني املستوى  2واملستوى  3ملقاييس القيمة العادلة يعني تقييم ما إذا كانت
املعلومات أو املدخالت ميكن مالحظتها ومدى أهمية املعلومات التي ال ميكن مالحظتها مما يتطلب وضع أحكام وحتليل دقيق للمدخالت املستخدمة لقياس
القيمة العادلة مبا في ذلك األخذ باالعتبار كافة العوامل التي تخص األصل أو االلتزام .
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 - 4معايير التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة
 -4أ املعايير املتعلقة بالعرض واإلفصاح
تــم اتباع املعايير اجلديدة واملعدلة التالية خالل الفترة احلالية في إعداد القوائم املالية املوحدة  ،في حني مت ادراج تفاصيل املعايير والتفسيرات املتبعة والتي لم
تؤثر على القوائم املالية املوحدة في اجلزء  -4ب أدناه .
● معيار احملاسبة الدولي (معدل  )2007عرض القوائم املالية .

معيار احملاسبة الدولي رقم ( )2007( )1تضمن تعديالت باملصطلحات
(مبا في ذلك اعادة صياغة عناوين القوائم املالية) وتعديـالت بشكل
ومضمون القوائم املالية .

● حتسني االفصاحات حول االدوات املالية (تعديالت على معيار التقارير
املالية الدولي رقم ( )7األدوات املالية  :اإلفصاحات) .

تعديالت على معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )7واملتعلق بزيادة
االفصاحات املطلوبة حول قياس القيمة العادلة ومخاطر السيولة  .ولقد
ارتأت إدارة الشركة ان ال تقوم باالفصاح عن املعلومات املقارنة لهذه
االفصاحات في السنة احلالية وفق ًا لإلعفاءات االنتقالية املقدمة بهذه
التعديالت .

● معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )8القطاعات التشغيلية .

معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )8هو معيار افصاح ادى الى اعادة
حتديد قطاعات الشركة .

 -4ب معايير وتفسيرات متبعة وليس لها تأثير على القوائم املالية املوحدة
تــم اتبـاع املعايير والتفسيرات اجلديدة واملعدلة التالية في اعداد هذه القوائم املالية املوحدة  ،والتي لم تؤثر بشكل جوهري على املبالغ الواردة في هذه القوائم
املالية املوحدة والتي بدورها قد يكون لها تأثير على املعاجلة احملاسبية فيما يتعلق باملعامالت والترتيبات املستقبلية .
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● حتسني االفصاحات حول االدوات املالية (تعديالت ملعيار التقارير
املالية الدولي رقم ( )7االدوات املالية  :اإلفصاحات) .
معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )8القطاعات التشغيلية .

التعديالت على معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )7أدى الى زيادة
االفصاحات املطلوبة بخصوص قياس القيمة العادلة ومخاطر السيولة .
معيار التقارير املالي الدولي رقم ( )8هو عبارة عن معيار افصاح يتطلب
اعادة حتديد قطاعات الشركة املمكن تقدمي تقارير حولها بناءاً على
القطاعات املستخدمة من قبل صانع القرار لتخصيص املصادر وتقييم
االداء ( .لم يكن هنالك تأثير جوهري لهذا املعيار على االفصاحات
السابقة والنتائج املقدم تقارير حولها او املركز املالي للشركة  ،حيث ان
القطاعات التشغيلية املقدم تقارير حولها سابق ًا مت إعدادها وفق ًا ملتطلبات
معيار احملاسبة الدولي رقم ( 14القطاعات التشغيلية) هي مستخدمة
ايض ًا من قبل اإلدارة لتوزيع املوارد للقطاعات وتقييم أداءها) .

● معيار التقارير املالية الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة احلجم .

إن هذا املعيار متوفر للتطبيق فوراً إال انه يتوجب أخذ قرار حول تبنيه من
قبل السلطات الرقابية في املناطق املطبق بها .

● تعديالت على معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )2دفعات عن طريق
أسهم – ظروف االستثمار وااللغاء .

توضح التعديالت تعريف ظروف االستثمار لغايات معيار التقارير املالية
الدولي رقم ( ، )2تقدمي مفهوم الظروف « غير املستثمر « وتوضح
املعاجلة احملاسبة لإللغاءات .

● معيار احملاسبة الدولي رقم (( )23كما عدل في  )2007تكاليف
االقتراض .

جاء التعديل الرئيسي على هذا املعيار إلزالة خيار اعتبار تكاليف
االقتراض على انها مصروف عند تكبدها  .لم يؤدي هذا التعديل
على تغيير في إعداد القوائم املالية وذلك كون أن السياسة احملاسبة املتبعة
في الشركة هي رسملة تكاليف االقتراض املتكبدة على املوجودات التي
تنطبق عليها الشروط .
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● تعديالت على معيار احملاسبة الدولية ( )32االدوات املالية  :العرض
ومعيار احملاسبة الدولي رقم ( )1عرض القوائم املالية – االدوات املالية
القابل تصنيفها وااللتزامات الناشئة عن التصفية .

تعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم ( )32معايير تصنيف الدين
 /حقوق امللكية عن طريق السماح لبعض االدوات املالية القابل تصنيفها
واالدوات (او مكونات أدوات االستثمارات) التي تفرض على الشركة
إلتزام للتسليم الى طرف آخر حصة من صافي أصول الشركة لدى
التصفية وتصنيفها ضمن حقوق امللكية وذلك في حال انطباق بعض
الشروط احملددة عليها .

● التفسير رقم ( )13برامج والء العميل .

يقدم التفسير ارشاد حول كيفية محاسبة املنشآت بخصوص برامج والء
العميل من خالل تخصيص ايرادات املبيعات كجائزة مستقبلية محتملة
متعلقة باملبيعات .

● التفسير رقم ( )15اتفاقيات انشاء عقارات .

إستعراض التفسير كيفية حتديد املنشآت فيما اذا كانت اتفاقية انشاء
العقار هي ضمن نطاق معيار احملاسبة الدولي رقم ( « )11عقود
االنشاءات « او معيار احملاسبة الدولي رقم ( « )18االيرادات « ومتى
يتوجب حتقيق االيرادات من انشاءات العقارات .

● التفسير رقم ( )16حتوطات صافي االستثمار في العملة االجنبية .

يقدم التفسير ارشاد حول املتطلبات التفصيلية لتحوط صافي االستثمار
وفق ًا لتحديدات معينة حملاسبة التحوط .

● التفسير رقم ( )18حتويالت املوجودات من العمالء (مت اتباعها سابق ًا
بتاريخ حتويالت املوجودات من العمالء املستلمة بتاريخ أول متوز
 2009وما بعد) .

إستعراض التفسير املعاجلة احملاسبية للجهة املستلمة للممتلكات
واملعدات واالالت احملولة من قبل « العمالء « ويتلخص بأنه عندما يحقق
بند املمتلكات واملعدات واالالت تعريف االصل من وجهة نظر املستلم
 ،فإنه يتوجب على املستلم قيد االصل بقيمته العادلة بتاريخ التحويل
وحتقيق االيرادات وفق ًا ملعيار احملاسبة الدولي ( « )18اإليرادات « .

● تعديالت حول معايير التقارير املالية الدولية (. )2008

تعديالت على معيار التقارير املالية الدولــي رقم ( ، )5( ، )3معيار
احملاسبــة الدولــي رقم ()28( ، )27( ، )20( ، )19( ، )16( ، )1
 )40( ، )39( ، )38( ، )36( ، )31( ، )29( ،و( )41الناجتة
عن التحسينات السنوية منذ شهر أيار ولغاية تشرين األول  2008حول
معايير التقارير املالية الدولية ومعظمها سارية املفعول للسنوات منذ أول
كانون الثاني  2009وما بعد .

-4ج املعايير والتفسيرات الصادرة وغير املتبناه بعد
كانت التفسيرات واملعايير اجلديدة والتفسيرات التالية صادرة وغير سارية املفعول بعد كما بتاريخ املوافقة على هذه القوائم املالية املوحدة :
معايير جديدة وتعديالت على املعايير القائمة :
● معيار التقارير املالية الدولي رقم (( )1معدل) تطبيق معايير التقارير
املالية الدولية ألول مرة ومعيار احملاسبة الدولي رقم (( )27معدل)
قوائم مالية منفصلة ومجمعة – تعديل يتعلق بتكلفة االستثمار في
الشركة التابعة  ،او منشأة ذات سيطرة مشتركة أو شركة حليفة .

سارية املفعول للسنوات منذ بداية أول متوز  2009وما بعد أول متوز
.2009

● معيار التقارير املالية الدولي رقم (( )3معدل)  -إندماج االعمال –
نسخة شاملة حول تطبيق أسلوب الشراء والتعديالت الناجتة لكل من
معيار احملاسبة الدولي رقم ( : )27القوائم املالية املوحدة واملنفصلة
ومعيار احملاسبة الدولي رقم ( : )28االستثمار في الشركات احلليفة
ومعيار احملاسبة الدولي رقم ( : )31احلصص في املشاريع املشتركة .

أول متوز .2009
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● معيار احملاسبة الدولي رقم (( )39معدل) األدوات املالية  :اإلعتراف
والقياس – تعديالت تتعلق بالبنود املؤهلة للتحوط (مثل التحوط
حول خطر التضخم والتحوط باخليارات) .

أول متوز .2009

● معيار التقارير املالية الدولي رقم (( )1معدل) اتباع املعايير الدولية
للتقارير املالية ألول مرة – تعديالت حول االعفاءات االضافية ملتبعني
املعايير ألول مرة .

أول كانون الثاني .2010

● معيار التقارير املالية الدولي رقم (( )2معدل) الدفعات القائمة على
األسهم – تعديل يتعلق بدفعات الشركة النقدية القائمة على األسهم
للشركة .

أول كانون الثاني .2010

● معيار احملاسبة الدولي رقم (( )32معدل) األدوات املالية  :العرض –
تعديالت تتعلق بتصنيف حقوق االصدار .

أول شباط .2010

● معيار احملاسبة الدولي رقم ( )24إيضاحات أطرف ذات عالقة –
تعديل على متطلبات االفصاح للمنشآت املسيطر عليها  ،أو املسيطر
عليها باالشتراك أو املؤثر عليها بشكل جوهري من قبل احلكومة .

أول كانون الثاني .2011

● معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )9األدوات املالية  :التصنيف
والقياس (مقصود من استبدال معيار احملاسبة الدولي رقم ()39
ومعيار التقارير املالية الدولي رقم (. )7

أول كانون الثاني .2013

● تعديالت ملعايير التقارير املالية الدولي رقم ( )5( ، )2و(، )8
ومعيار احملاسبة الدولي رقم ()28( ، )18( ، )17( ، )7( ، )1
 )38( ، )36( ،و( )39ناجتة عن التحسينات السنوية منذ شهر
نيسان . 2009

معظمها ساري املفعول للسنوات املالية منذ أول كانون الثاني 2010
وما بعد ذلك.

تفسيرات جديدة وتعديالت للتفسيرات :
سارية املفعول للسنوات منذ وما بعد
● تعديل التفسير رقم ( : )17توزيع املوجودات غير النقدية للمالكني
.
● التفسير رقم ( : )19اطفاء االلتزامات املالية بادوات حقوق ملكية .

()36

أول متوز .2009
أول متوز .2010

● تعديالت للتفسير رقم ( : )14معيار احملاسبة الدولي رقم (:)19
حد االصل ذو املنفعة املعرفـــة  ،احلد األدنى ملتطلبات التحويل
وتفاعالتها .

أول كانون الثاني .2011

● التعديل للتفسير رقم ( : )16حتوطات صافي االستثمار في عملية
أجنبية .

أول متوز . 2009

● تعديل للتفسير رقم (( )9معدل)  :اعادة تقييم املشتقات املتضمنة
واملتعلقة بتقيم املشتقات املتضمنة في حال اعادة تصنيف اصل مالي
من خالل فئة « القيمة العادلة من خالل االرباح واخلسائر « .

أول كانون الثاني . 2013
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تتوقع ادارة الشركة ان يتم تطبيق كل من املعايير والتفسيرات املبينة أعاله في إعداد القوائم املالية املوحدة عند تاريخ سريان كل منها دون ان حتدث هذه
املعايير والتفسيرات أي أثر جوهري على القوائم املالية املوحدة باستثناء ما يرد ادناه :
معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )9األدوات املالية
يؤدي تطبيق النسخة احلالية من معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )9في إتباع أسس مختلفة لتصنيف األدوات املالية ،بحيث تتضمن متطلبات هذا املعيار أسلوب
متناسق لتصنيف األدوات املالية وتستبدل الفئات املتعددة من األدوات املالية ملعيار احملاسبة الدولي رقم ( .)39كما يتضمن معيار التقارير املالية الدولي رقم ()9
على أسلوب إختبار تدني واحد بحيث يتم استبدال أساليب إختبار التدني املتعددة املوجودة حالي ًا في معيار احملاسبة الدولي رقم (.)39
معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )3ومعايير احملاسبة الدولية رقم ( )27و( )28و( - )31معدلة
يؤدي تطبيق هذه املعايير املعدلة في إتباع سياسات جديدة مبا يتعلق بتملك الشركة ألسهم جديدة في شركات تابعة وحليفة  ،استبعاد الشركة بشكل جزئي
ألسهمها في الشركات التابعة واحلليفة وزيادة االستثمار في الشركات التابعة واحلليفة .

 - 5نقد في الصندوق ولدى البنوك
يتكون هذا البند مما يلي :
 31ديسمبــــــــــــــــــــــــــــــــــر
2009

2008

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

نقد في الصندوق

556ر239

789ر206

حسابات جارية

786ر085ر6

173ر973ر4

342ر325ر6

962ر179ر5

 - 6ذمم مدينة – بالصافي
يتكون هذا البند مما يلي :
 31ديسمبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
2009

2008

دوالر أمريكـــــي

دوالر أمريكـــــي

ذمم جتارية

882ر242ر29

563ر373ر19

شيكات برسم التحصيل *

478ر952ر8

484ر850ر5

ذمم موظفني

836ر346

952ر629

196ر542ر38

999ر853ر25

482ر756ر2

793ر854ر2

714ر785ر35

206ر999ر22

ينزل  :مخصص ديون مشكوك في حتصيلها

* تستحق الشيكات برسم التحصيل خالل عام . 2010

التقريــر السنـوي أيـبـك 2009

()37

 متثل احلركة على مخصص الديون املشكوك في حتصيلها ما يلي :2009

2008

دوالر أمريكـــــي

دوالر أمريكـــــي

793ر854ر2

069ر686ر2

104ر243

868ر564

ديون مشطوبة

(898ر)309

(586ر)179

املسترد من مخصص ديون مشكوك في حتصيلها

(720ر)19

(353ر)99

فرق عملة

(798ر)11

(205ر) 117

رصيد نهاية السنة

482ر756ر2

793ر854ر2

رصيد بداية السنة
اضافات الى املخصص

 تتبع الشركة سياسة التعامل مع أطراف مؤهلة إئتماني ًا وذات سمعة جيدة في السوق  ،وذلك من أجل تخفيف خطر اخلسائر املالية الناجتة عن عدم الوفاءباإللتزامات  ،وتقوم الشركة بأخذ مخصص للذمم املدينة التي ال يتم حتصيلها ألكثر من  365يوم  ،حيث بلغت قيمة الذمم املدينة مستحقة السداد وال يوجد
تدني في قيمتها 714ر785ر 35دوالر أمريكي كما في  31ديسمبر 206( 2009ر999ر 22دوالر أمريكي كما في  31ديسمبر  ، )2008وفيما يلي
بيان الذمم املدينة مستحقة السداد وال يوجد تدني في قيمتها :

 31ديسمبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
2009

2008

دوالر أمريكـــــي

دوالر أمريكـــــي

لغاية  90يوم

626ر716ر24

721ر739ر13

 91يوم –  180يوم

647ر617ر4

839ر861ر5

 181يوم –  365يوم

441ر451ر6

646ر397ر3

714ر785ر35

206ر999ر22

هذا ويتم أخذ مخصص للديون املشكوك في حتصيلها للذمم املدينة التي مضى على إستحقاقها أكثر من سنة وذلك في حال عدم وجود حركة سداد
عليها .هذا ويبلغ رصيد الــذمم املدينـــة مستحقـــة السداد ويوجد تدني في قيمتها 482ر756ر 2دوالر أمريكي كمــا في  31ديسمبر 2009
(793ر854ر 2دوالر أمريكي كما في  31ديسمبر . )2008
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 - 7بضاعة – بالصافي
يتكون هذا البند مما يلي :
 31ديسمبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
2009

2008

دوالر أمريكـــــي

دوالر أمريكـــــي

بضاعة جاهزة

468ر072ر12

869ر166ر12

أدوية

659ر710ر3

619ر598ر2

مواد طبية

282ر210

825ر756

مواد استهالكية

053ر972ر5

323ر626ر3

مواد وأدوات مختبرات

056ر689

383ر524

معدات وأجهزة طبية

248ر411

186ر757

مجموع بضاعة جاهزة

766ر065ر23

205ر430ر20

مواد أولية

951ر393ر3

268ر741ر3

خردة صاحلة وأخرى

951ر398

141ر507

مواد أخرى

266ر52

391ر70

سيارات مجمركة وقطع غيار *

628ر553ر2

432ر376ر2

562ر464ر29

437ر125ر27

ينزل  :مخصص بضاعة بطيئة احلركة **

261ر338

734ر365

صافي البضاعة

301ر126ر29

703ر759ر26

بضاعة في الطريق

874ر219ر1

600ر865

بضاعة لدى البوندد *

382ر122ر6

363ر223ر3

557ر468ر36

666ر848ر30

* كما يرد في االيضاح ( ، )19تشمل البضاعة سيارات مرهونة لصالح بنوك مقابل احلصول على قروض جتارية .
** متثل احلركة على مخصص بضاعة بطيئة احلركة ما يلي :

2009

2008

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

رصيد بداية السنة

734ر365

192ر342

اضافات الى املخصص خالل السنة

515ر159

338ر88

بضاعة مشطوبة خالل السنة

(988ر)186

(796ر)64

رصيد نهاية السنة

261ر338

734ر365
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 - 8املطلوب من أطراف ذات عالقة
يتكون هذا البند مما يلي :
 31ديسمبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
2009

2008

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

ذمم شركاء (شركة سنيورة للصناعات الغذائية)

-

794ر663

شركة التوريدات واخلدمات الطبية – العراق (شركة شقيقة)

-

147ر20

ذمم مساهمني – شركات تابعة

-

566ر121

شركة الع ّقاد لالستثمار – مساهم رئيسي

825ر258

987ر219

شركة ميلينيوم لصناعة الطاقة – شركة حليفة

250ر11

689ر7

075ر270

183ر033ر1

 - 9موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
يتكون هذا البند مما يلي :
 31ديسمبــــــــــــــــــــــــــــــــر

الشركة العربية الفلسطينية ملراكز التسوق

2009

2008

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

158ر42

920ر31

158ر42

920ر31

 - 10أرصدة مدينة أخرى
يتكون هذا البند مما يلي :
 31ديسمبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
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2009

2008

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

ذمم مدينة ومطالبات

474ر509

829ر417

ضريبة القيمة املضافة

227ر418ر1

390ر958

مصاريف مدفوعة مقدم ًا

646ر475ر1

803ر309ر2

تأمينات نقدية مقابل كفاالت وإعتمادات بنكية أخرى

938ر334ر4

649ر766ر1

ايرادات مستحقة وغير مقبوضة

650ر71

000ر198

مطالبات من شركة هونداي الكورية

019ر114

895ر3

دفعات مقدمة للموردين

764ر823ر1

091ر581ر1

أرصدة مدينة أخرى

719ر409

344ر935

537ر157ر10

001ر171ر8
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 - 11شيكات برسم التحصيل طويلة األجل
يتكون هذا البند مما يلي :

 31ديسمبــــــــــــــــــــــــــــــــر
2009

2008

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

شركة مصنع اريحا للمياه الصحية واملعدنية

-

110ر151

الشركة الفلسطينية للسيارات

083ر378

847ر129

شركة التوريدات واخلدمات الطبية

-

000ر22

083ر378

957ر302

 -ميتد استحقاق الشيكات برسم التحصيل طويلة االجل لغاية  28فبراير .2013

 - 12استثمار في اسهم شركات متوفرة للبيع
يتكون هذا البند مما يلي :

عدد االسهم

بنك فلسطني احملدود

442237

دوالر أمريكي
389ر658ر1

عدد االسهم

اسهم شركات متداولة :

 31ديسمبر 2009

360000

389ر658ر1

 31ديسمبر 2008
دوالر أمريكي
000ر008ر1
000ر008ر1

أسهم شركات غير متداولة :
شركة كهرباء فلسطني *

3654550

550ر654ر3

3654550

550ر654ر3

تكنولوجي أكسيليديتر أنفسمنت كومباني ليمتد

250000

000ر275

250000

000ر275

شركة تصدير احملاصيل (حتت التأسيس)

100000

-

100000

000ر50

550ر929ر3

550ر979ر3

939ر587ر5

550ر987ر4

* تتصمن 000ر 250سهم محجوزة لقاء عضوية مجلس االدارة .
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 - 13استثمار في شركات حليفة
يتكون هذا البند مما يلي :

نسبـــــــــة املساهمــة
%
شركة ألتميت للحلول املتكاملة *
شركة ميلنيوم فلسطني لصناعة الطاقة *
شركة يونيبال كول

 31ديسمبر 2009
دوالر أمريكي

 31ديسمبر 2008

نسبـــــــــة املساهمــة
%

دوالر أمريكي

30

00ر150

30

000ر75

32/5

750ر243

45

000ر200

-

50

000ر325

-

750ر393

000ر600

ينزل ( :خسائر) شركة يونيبال كول

-

(994ر)136

(خسائر) شركة ألتميت للحلول املتكاملة

(161ر)35

-

(خسائر) شركة ميلنيوم فلسطني لصناعة الطاقة

(675ر)61

-

914ر296

006ر463

* يظهر اإلستثمار كما في  31ديسمبر  2009بطريقة حقوق امللكية .

 - 14استثمار في أراضي
بلغت القيمة العادلة لهذه األراضي 444ر765ر 1دوالر أمريكي كمـا في  31ديسمبر  ، 2009علم ًا بأن بعض هذه األراضي مرهونة لبعض البنوك لقاء
تسهيالت إئتمانية .

 - 15شهرة – بالصافي
يتكون هذا البند مما يلي :
2009

2008

دوالر أمريكــــي

دوالر أمريكــــي

الرصيد بداية السنة

757ر165ر11

757ر165ر11

االضافات *

371ر367ر1

-

رصيد نهاية السنة

128ر533ر12

757ر165ر11

الكلفة :

مخصص تدني الشهرة :
الرصيد بداية السنة

225ر879ر6

225ر879ر6

مصروف التدني للسنة

-

-

رصيد نهاية السنة

225ر879ر6

225ر879ر6

903ر653ر5

532ر286ر4

* نتجت االضافات على الشهرة عن قيام الشركة بشراء أسهم جديدة بقيمة تفوق القيمة الدفترية للسهم في بعض شركاتها التابعة  ،سواء من خالل شراء حصص مساهمني آخرين او من
خالل االكتتاب في زيادة رأسمال بعض الشركات التابعة .
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 - 16موجودات ثابتة
أ  -يتكون هذا البند مما يلي :

اراضـــــــــي

مبانـــــــــــي
وانشـــــــاءات

اثـــــــــــــــــاث
وجتهيــــــــزات
مكتبيــــــــــــــة

حاســــــــب
الــــــــــــي

سيــــــــــارات

حتسينــــــــات
مبانـــــــــــــي
مستأجـــــــــرة

االت ومعـــــدات عـــدد وادوات

املجمــــــــــــوع

الكلفة :

دوالر امريكـي

دوالر امريكـي

دوالر امريكـي

دوالر امريكي

دوالر امريكي

دوالر امريكي

دوالر امريكـي

دوالر امريكـي

دوالر امريكـي

رصيد بداية السنة

821ر297ر9

804ر894ر21

010ر851ر3

429ر942

822ر827ر3

531ر491ر1

326ر214ر29

759ر576ر1

502ر096ر72

اضافات

370ر4

495ر106ر1

019ر636

602ر817

543ر632ر2

764ر240

022ر351ر2

943ر368

758ر157ر8

استبعادات

(798ر)147

(460ر891ر)2

(890ر)441

(069ر)9

(122ر)281

-

(962ر145ر055( )4ر)233

رصيد نهاية السنة

393ر154ر9

839ر109ر20

139ر045ر4

962ر750ر1

243ر179ر6

295ر732ر1

العام 2009

386ر419ر27

647ر712ر1

(356ر150ر)8
904ر103ر72

االستهالك املتراكم :
رصيد بداية السنة

-

969ر767ر7

098ر382ر2

484ر491

747ر694ر1

768ر349

190ر215ر12

983ر408ر1

239ر310ر26

اضافات

-

890ر696

933ر351

316ر144

725ر557

750ر87

105ر430ر1

135ر110

854ر378ر3

استبعادات

-

(034ر103ر)1

(608ر)349

(044ر)8

(839ر)196

-

(549ر149ر107( )3ر)189

(181ر996ر)4

رصيد نهاية السنة

-

825ر361ر7

423ر384ر2

756ر627

633ر055ر2

518ر437

746ر495ر10

011ر330ر1

912ر692ر24

مخصص تدني في قيمة
األرض (و)

(600ر)126

-

-

-

-

-

-

-

(600ر)126

صافي القيمة الدفترية
كمـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــي
 31ديسمبر 2009

793ر027ر9

014ر748ر12

716ر660ر1

206ر123ر1

610ر123ر4

777ر294ر1

640ر923ر16

636ر382

392ر284ر47

العام 2008
الكلفة :
رصيد بداية السنة

983ر533ر5

053ر743ر20

979ر529ر3

948ر709

745ر366ر3

582ر205ر1

725ر676ر27

650ر578ر1

665ر344ر64

اضافات

999ر779ر3

888ر167ر1

987ر489

198ر282

381ر790

184ر288

679ر672ر1

355ر92

671ر563ر8

استبعادات

(161ر)16

(137ر)16

(956ر)168

(717ر)49

(304ر)329

(235ر)2

(078ر)135

(246ر)94

(834ر)811

رصيد نهاية السنة

821ر297ر9

804ر894ر21

010ر851ر3

429ر942

822ر827ر3

531ر491ر1

326ر214ر29

759ر576ر1

502ر096ر72

االستهالك املتراكم :
رصيد بداية السنة

-

955ر964ر6

165ر171ر2

988ر427

935ر578ر1

139ر304

709ر367ر11

005ر356ر1

896ر170ر24

اضافات

-

432ر810

099ر322

628ر111

625ر347

625ر46

306ر969

030ر95

745ر702ر2

استبعادات

-

(418ر)6

(166ر)111

(132ر)49

(813ر)231

()996

(825ر)121

(052ر)42

(402ر)563

رصيد نهاية السنة

-

969ر767ر7

098ر382ر2

484ر490

747ر694ر1

768ر349

190ر215ر12

983ر408ر1

239ر310ر26

(600ر)126

-

-

-

-

-

-

-

(600ر)126

مخـصص تدنـــــي
قيمــــــة األرض (و)

في

صافي القيمة الدفترية
كمــــــــــــــــــــا فـــــــــــــي
 31ديسمبر 2008

221ر171ر9

نسبة االستهالك السنوية %

-

835ر126ر14
4-2

912ر468ر1
15 - 6

945ر451
25 - 15

075ر133ر2

763ر141ر1

20

25 - 15

136ر999ر16
20 - 10

776ر167

663ر659ر45

10 - 6
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ب  -ان بعض موجودات الشركات التابعة مرهونة لقاء تسهيالت ائتمانية كما هو وارد في االيضاح رقم (. )19
ج  -ان بعض مباني الشركات التابعة مقامة على أراضي مستأجرة من الغير .
د  -قامت شركة سكاي للدعاية واالعالن والترويج بتقييم املعدات اخلارجية والسيارات في نهاية العام  ، 2006وقد نتج عن ذلك فائض مببلغ 990ر 219دوالر أمريكي كما في 31
ديسمبر ( 2009مقابل 486ر 336دوالر أمريكي كما في  31ديسمبر  )2008مت قيده ضمن بند احتياطي اعادة تقييم موجودات ثابتة ضمن حقوق امللكية .
هـ  -قامت الشركة العربية الفلسطينية ملراكز التسوق باعادة تقييم االرض اململوكة من قبل الشركة واظهارها بالقوائم املالية بقيمتها العادلة واظهار فرق التقييم البالغ 793ر553ر 3دوالر
أمريكي في حساب احتياطي اعادة التقييم ضمن حقوق امللكية كما في  31ديسمبر  2009و . 2008
و  -قامت شركة مصنع اريحا للمياه الصحية واملعدنية باعادة تخمني قيمة االرض اململوكة من قبل الشركة والتي اظهرت تدني في قيمة األرض مببلغ 600ر 126دوالر أمريكي مت قيدها
في قائمة الدخل املوحدة للعام  2006ضمن بند صافي ايرادات (مصاريف) أخرى .

 -17مشاريع حتت التنفيذ
ميثل هذا البند تكلفة األعمال املتعلقة بإنشاء وجتهيز مباني اإلنتاج ومباني اإلدارة لدى الشركـة التابعـة الشركة الوطنية لصناعة األملنيوم والبروفيالت وشركة
سنيورة للصناعات الغذائية والتي كانت غير مكتملة كما في  31ديسمبر . 2009
 متثل احلركة على املشاريع حتت التنفيذ ما يلي :2009

2008

دوالر أمريكــــي

دوالر أمريكــــي

رصيد بداية السنة

157ر675ر6

364ر875ر1

اضافات

520ر979ر8

515ر248ر6

احملول الى املوجودات الثابتة

(923ر682ر)1

(722ر448ر)1

رصيد نهاية السنة

754ر971ر13

157ر675ر6

 - 18أوراق دفع تستحق خالل عام
ميثل هذا البند تسهيالت أوراق دفع ممنوحة للشركات التالية :

 31ديسمبـــــــــــــــــــــــــــــــــر

شركة يونيبال للتجارة العامة
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2009

2008

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

364ر797

650ر959

364ر797

650ر959

 -19القروض
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

قصيرة األجل

طويلة األجل

قصيرة األجل

 31ديسمبـــــــــــــــــر 2009

طويلة األجل

 31ديسمبـــــــــــــــــر 2008

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

قروض بنك فلسطني احملدود  /الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (الشركة القابضة)

000ر000ر2

000ر000ر8

-

-

قرض البنك األهلي األردني – الشركة العربية الفلسطينية لإلستثمار (الشركة القابضة)

000ر600

000ر300

000ر600

000ر900

قرض البنك اإلسالمي العربي/الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (الشركة القابضة)

-

-

000ر500ر1

-

قرض بنك األردن  /شركة سنيورة للصناعات الغذائية

333ر245

-

-

-

قرض بنك عودة  /شركة سنيورة للصناعات الغذائية

980ر55

-

-

-

قرض بنك فلسطني احملدود  /شركة سنيورة للصناعات الغذائية

236ر588

764ر411ر4

-

-

قرض بنك االسكان  /شركة سنيورة للصناعات الغذائية

347ر999

938ر739ر2

791ر597

473ر526ر3

قروض البنك األهلي األردني /الشركة الوطنية لصناعة األملنيوم والبروفيالت

473ر320ر2

-

617ر548

827ر369

قرض البنك اإلسالمي العربي /الشركة الوطنية لصناعة األملنيوم والبروفيالت

641ر934ر2

-

323ر980ر2

-

قروض بنك القاهرة عمان  /الشركة الفلسطينية للسيارات

667ر295

000ر887

667ر295

668ر182ر1

قرض بنك الرفاه  /الشركة الفلسطينية للسيارات

005ر188ر2

088ر271

603ر972

707ر147

قرض البنك التجاري الفلسطيني  /الشركة الفلسطينية للسيارات

459ر186

-

-

-

قرض املؤسسة املصرفية الفلسطينية  /الشركة الفلسطينية للسيارات

625ر177

-

-

-

قرض البنك العقاري املصري العربي  /الشركة الفلسطينية للسيارات

243ر153ر2

-

-

-

قرض بنك القدس  /الشركة الفلسطينية للسيارات

098ر653ر1

-

-

-

قرض البنك اإلسالمي العربي  /الشركة العربية الفلسطينية ملراكز التسوق

551ر105

143ر173

400ر489

046ر723ر1

قرض البنك التجاري الفلسطيني  /الشركة العربية الفلسطينية ملراكز التسوق

083ر52

916ر447

-

-

قروض بنك اإلسكان  /الشركة العربية الفلسطينية ملراكز التسوق

962ر202

788ر627

-

-

قرض البنك األهلي األردني  /الشركة الفلسطينية للسيارات

315ر848

939ر282

729ر862

948ر320

قرض بنك القاهرة عمان  /شركة الوطنية لصناعة االملنيوم والبروفيالت

000ر75

000ر225

000ر700

-

قرض  / HSBCشركة التوريدات واخلدمات الطبية

-

-

833ر80

-

قروض البنك اإلسالمي العربي  /الشركة الفلسطينية للسيارات

-

-

970ر420ر2

587ر049ر1

قرض  / HSBCالشركة العربية الفلسطينية ملراكز التسوق

-

-

000ر40

-

018ر682ر17

576ر366ر18

933ر088ر12

256ر220ر9
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يبني اجلدول التالي املعلومات العامة حول هذه القروض :

قيمة القرض

تاريخ استحقاق
آخر قسط

قرض بنك فلسطني احملدود  /الشركة العربية
الفلسطينية لالستثمار (الشركة القابضة)

000ر000ر10

 14أكتوبر 2014

كفالة الشركة  +رهن عقاري درجة أولى على أرض رقم (+ )203
 20قسط ربع سنوي  6/1مليون سهم من أسهم الشركة في الشركة العربية الفلسطينية
ملراكز التسوق لصالح البنك

قرض البنك األهلي األردني  /الشركة العربية
الفلسطينية لإلستثمار (الشركة القابضة)

000ر900

 30يونيو 2011

رهن عقاري على أرض وبناء املصنع للشركة الوطنية لصناعة
 6أقساط ربع سنوية
األملنيوم والبروفيالت  +كفاة الشركة

طريقة السداد

الضمانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

قرض بنك األردن  /شركة سنيورة
للصناعات الغذائية

000ر423

 19إبريل 2010

دفعة واحدة

كفالة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (الشركة القابضة)

قرض بنك عودة  /شركة سنيورة
للصناعات الغذائية

000ر635

 1ابريل 2010

دفعة واحدة

كفالة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (الشركة القابضة)

قرض بنك فلسطني  /شركة سنيورة
للصناعات الغذائية

000ر000ر5

خالل 2014

قروض بنك االسكان  /شركة سنيورة
للصناعات الغذائية

كفالة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (الشركة
 17قسط ربع سنوية القابضة)+رهن حيازي على اآلالت و املعدات املراد شراؤها
و بضمان تعويضات التأمني على حادث احلريق

000ر500ر2

خالل 2010

ربع سنوية

كفالة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (الشركة القابضة) +
رهن عقاري على أرض وبناء املصنع  +شيكات برسم االمانة

000ر695

خالل 2010

ربع سنوية

رهن عقاري على أرض وبناء املصنع  +رهن حيازي على معدات
املصنع

000ر800

خالل 2010

ربع سنوية

رهن عقاري على أرض وبناء املصنع  +رهن حيازي على معدات
املصنع  +كفالة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار
(الشركة القابضة)

قرض البنك االسالمي العربي  /الشركة الوطنية
لصناعة االملنيوم والبروفيالت

000ر500ر3

 6يوليو 2010

 8أقساط شهرية

كفالة الشركة  +كفالة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار
(الشركة القابضة)

قروض بنك القاهرة عمان  /الشركة الفلسطينية
للسيارات

002ر774ر1

خالل 2013

ربع سنوية

كفالة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (الشركة القابضة) +
كفالة الشركة

قروض البنك األهلي  /الشركة الفلسطينية
للسيارات

000ر200ر1

خالل 2012

أقساط شهرية

كفالة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (الشركة القابضة) +
حجز السيارات اخلاص باالعتماد أو ايداع شيكات أمانات تغطي
 %100من قيمة التمويل  +رهن السيارات املراد متويلها وجتيير
بوالص التأمني على السيارات لصالح البنك .

قروض البنك األهلي  /الشركة الوطنية لصناعة
االملنيوم والبروفيالت

000ر250ر5

خالل 2013

 17قسط ربع سنوية

كفالة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (الشركة القابضة)
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000ر500

خالل 2012

 36قسط شهري

رهن السيارات وجتيير بوالص التأمني على السيارات لصالح البنك

000ر000ر2

خالل 2010

دفعة واحدة

كفالة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (الشركة القابضة)

قرض البنك التجاري الفلسطيني  /الشركة
الفلسطينية للسيارات

000ر500

خالل 2010

 6أقساط شهرية

كفالة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (الشركة القابضة)

قرض املؤسسة املصرفية الفلسطينية  /الشركة
الفلسطينية للسيارات

000ر500

خالل 2010

دفعة واحدة

كفالة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (الشركة القابضة)

قرض البنك العقاري املصري العربي  /الشركة
الفلسطينية للسيارات

000ر000ر3

خالل 2012

 3دفعات

كفالة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (الشركة القابضة)+
حوالة صادرة من وزارة املالية لصالح البنك .

000ر000ر2

 17أغسطس
2010

 7أقساط شهرية

كفالة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (الشركة القابضة)

قروض بنك الرفاه  /الشركة الفلسطينية
للسيارات

000ر78

 1يوليو 2010

 4أقساط ربع سنوية

رهن السيارات وجتيير بوالص التأمني على السيارات لصالح البنك

قرض بنك القدس  /الشركة الفلسطينية
للسيارات
000ر500

خالل 2011

 36قسط شهري

رهن السيارات وجتيير بوالص التأمني  +كفالة الشركة العربية
الفلسطينية لالستثمار (الشركة القابضة)

قرض البنك االسالمي العربي  /الشركة العربية
الفلسطينية ملراكز التسوق

000ر400

خالل 2012

سنوية

كفالة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (الشركة القابضة)

قرض البنك التجاري الفلسطيني  /الشركة
العربية الفلسطينية ملراكز التسوق

000ر500

 1يوليو 2014

 48قسط شهري

كفالة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (الشركة القابضة)

قروض بنك اإلسكان  /الشركة العربية
الفلسطينية ملراكز التسوق

000ر848

 1يناير 2014

 48قسط شهري

كفالة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (الشركة القابضة)

قرض البنك األهلي  /الشركة الفلسطينية
للسيارات

000ر600

 19أبريل 2010

قرض بنك القاهرة عمان  /الشركة الوطنية
لصناعة االملنيوم والبروفيالت

000ر700ر1

خالل 2010

كفالة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار  +رهن السيارات املراد
 36قسط كحد
متويلها لصالح البنك  +جتيير التأمني الشامل اخلاص بالسيارات
أقصى
لصالح البنك
 12قسط شهري

كفالة الشركة  +كفالة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار
(الشركة القابضة)

وتتراوح معدل أسعار الفائدة للقروض املمنوحة للشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (الشركة القابضة) وشركاتها التابعة على النحو التالي:
		
الدينار االردني
الدوالر األمريكي
الشيقل االسرائيلي

% 8 – 4/75
اليبور  -%1/5 +اليبور % 3 +
برامي  -% 2 +برامي % 2/5 +
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 - 20أرصدة دائنة أخرى
يتكون هذا البند مما يلي :
 31ديسمبـــــــــــــــــــــــــــــــــر
2009

2008

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

مصاريف مستحقة

057ر097ر3

817ر550ر2

فوائد مستحقة

803ر284

317ر24

ايرادات مقبوضة مقدم ًا

893ر430

537ر321

رواتب ومكافآت مستحقة

800ر553

356ر537

اجازات مستحقة

122ر363

387ر355

أمانات الضمان االجتماعي

307ر22

554ر13

أمانات ضريبة املبيعات

404ر168

225ر204

أمانات ضريبة دخل – موظفني

195ر77

889ر69

دفعات مقبوضة مقدم ًا من العمالء *

596ر264ر3

068ر429

أخرى

484ر243ر1

569ر335

661ر505ر9

719ر841ر4

* يتضمن هذا املبلغ دفعات مقدمة من وزارة الصحة الفلسطينية مببلغ 309ر160ر 3دوالر أمريكي كما في  31ديسمبر  ، 2009ما يعادل  %50من قيمة العقد الذي وقعته شركة
التوريدات واخلدمات الطبية (شركة تابعة) مع كل من وزارة الصحة الفلسطينية وشركة جالكسوسميث كالين والذي مبوجبه ستقوم الشركة بتوريد مطعوم إنفلونزا اخلنازير لوزارة الصحة
الفلسطينية.

 -21إلتزامات لقاء عقود إيجار متويلي
قامت شركة يونيبال للتجارة العامة (شركة تابعة) بشراء ثالث سيارات من خالل إتفاقية تأجير متويلي  .إن هذا اإليجار يتم سداده مبوجب  60قسط شهري
إبتداءأ من شهر مايو  .2009ويبلغ متوسط معدل الفائدة املتضمنة في اتفاقيات اإليجار  % 8/25سنوي ًا  .ولشركة يونيبال للتجارة العامة حق شراء هذه
السيارات مقابل مبلغ معني في نهاية هذه العقود  .إن معدالت الفائدة ثابتة بتاريخ العقد مما ينتج عنه تعرض الشركة ملخاطر القيمة العادلة ملعدالت الفائدة
 .وتتم كافة عقود اإليجار على أساس السداد الثابت وال يتم عمل أي ترتيبات للسداد بالنسبة لدفعات اإليجار احملتملة  .تعادل القيمة العادلة اللتزامات
الشركة الناجتة عن اإليجار تقريب ًا القيمة املسجلة بها  ،وإن هذا اإللتزام مرتبط مبلكية املؤجر للسيارات املؤجرة .
إن التزامات الشركة مبوجب عقود اإليجار التمويلي مضمونة مقابل ملكية املؤجر لألصول املؤجرة .
2009
احلد األدنى لدفعات اإليجار

القيمة احلالية للحد األدنى لدفعات اإليجار

دوالر

دوالر

مبالغ دائنة مبوجب اإليجار التمويلي :
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خالل سنة واحدة

360ر20

450ر14

من سنتني إلى خمس سنوات ضمن ًا

866ر67

176ر57

226ر88

626ر76

ينزل  :مصاريف متويل مستقبلية

600ر16

-

القيمة احلالية إللتزامات اإليجار

626ر17

626ر71

ينزل  :مبلغ مستحق السداد خالل  12شهر (مبني ضمن بند اإللتزامات املتداولة)

450ر14

مبلغ متسحق السداد بعد  12شهر

176ر57
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 - 22حقوق غير املسيطرين

(خسائـــــــــــر)
أربــــــاح
متراكمــــــــــة
دوالر امريكــــــي
(935ر294ر)4
233ر463
(928ر)298
(186ر615ر)6

فروقات
ترجمة
عمالت
أجنبية
دوالر امريكي
-

دوالر امريكي
410ر22

احتياطـــــــــي
اجبـــــــــــاري

دوالر امريكـي
080ر349
582ر530ر1
651ر998ر1

أحتياطي اعادة
تقييم
املوجودات
دوالر امريكي
-

رأس املـــــــال
املدفـــــــــوع

دوالر امريكــــي

000ر500ر4

990ر227ر3

577ر929ر4

183ر197ر16

نسبة حقوق
االقلية
كما في 31
ديسمبر
2009

%

35/4

50

16/3

28/1

الشركة العربية الفلسطينية للتخزين
والتبريد

شركة التوريدات واخلدمات الطبية

شركة يونيبال للتجارة العامة

الشركة الوطنية لصناعة االملنيوم
والبروفيالت

ميثل هذا البند قيمة حقوق غير املسيطرين في صافي حقوق املساهمني للشركات التابعة وتفاصيلها كما يلي :

 31ديسمبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

(خسارة)
ربــــح السنــــة

دوالر امريكـــــي
(024ر)166
148ر622ر1
492ر150ر3
121ر73

2009
مجمـــــــــوع
حقوق
املساهمني
دوالر امريكـــي
041ر39
451ر662ر5
723ر311ر9
179ر676ر11

2008

حقــــــــوق
غير املسيطرين

دوالر امريكــي
279ر11
226ر831ر2
778ر524ر1
708ر282ر3
511ر137ر8
748ر342ر3
(675ر)10
587ر42
162ر162ر19

752ر176ر7
150ر912ر18
539ر752ر10
374ر595ر1
(165ر)71
937ر212
980ر267ر65

548ر606ر1
164ر088ر1
067ر425
565ر35
(325ر)591
937ر22
693ر266ر7

(366ر)288
(041ر)17
(165ر175ر)3
496ر116
(574ر283ر)4
(466ر393ر)18

(801ر)17
(801ر)17

193ر438ر3
603ر460ر3

570ر258
348ر029ر1
604ر71
255ر378
090ر616ر5

793ر553ر3
990ر219
783ر773ر3

000ر600ر5

286ر391ر13

240ر877ر9

068ر845

734ر803ر4

000ر190

078ر562ر63

-

43

31/1

-

15

20

الشركة الفلسطينية للسيارات

شركة سنيورة للصناعات الغذائية

الشركة العربية الفلسطينية ملراكز
التسوق

شركة سكاي للدعاية واالعالن
والترويج

شركة مصنع اريحا للمياه الصحية
واملعدنية

الشركة العربية الفلسطينية لقطع
الغيار

اســــــــــم الشركــــــــة

حصة حقوق غير
املسيطرين من
صافي
ربح (خسارة)
السنة
دوالر امريكــي
(796ر)58
074ر811
468ر253
558ر20
061ر463
153ر132
(699ر)88
587ر4
406ر537ر1

احتياطـــــــي
اختيــــــــاري

حقــــــــوق
غير املسيطرين

دوالر امريكــي
988ر60
599ر270ر2
225ر363ر1
242ر652ر2
370ر875ر8
227ر258ر3
142ر554
024ر78
817ر112ر19

حصة حقوق غير
املسيطرين من
صافي
ربح (خسارة)
السنة
دوالر امريكــي
(950ر)99
127ر644
430ر579
600ر10
890ر402ر1
302ر121
780ر85
(244ر)11
935ر732ر2

 - 23بنوك دائنة
أ  -يتكون هذا البند من التسهيالت املمنوحة للشركات التالية :

 31ديسمبـــــــــــــــــــــــــــــــــــر

شركة سنيورة للصناعات الغذائية

2009

2008

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

526ر707ر3

719ر592

748ر524

480ر557

582ر927ر4

578ر192ر2

الشركة الفلسطينية للسيارات

-

940ر55

شركة يونيبال للتجارة العامة

615ر308ر6

153ر153ر8

715ر227

178ر464

186ر696ر15

048ر016ر12

الشركة الوطنية لصناعة األملنيوم والبروفيالت
شركة التوريدات واخلدمات الطبية

الشركة العربية الفلسطينية ملراكز التسوق

ب  -يبني اجلدول التالي املعلومات الضرورية حول البنوك الدائنة :

طبيعة
التسهيالت

سقوف التسهيالت

الضمانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

* التسهيالت البنكية املمنوحة لشركة سنيورة
للصناعات الغذائية
 -البنك العربي

جاري مدين

000ر400ر 1شيقل

كفالة شركة سنيورة للصناعات الغذائية

 -البنك األهلي األردني

جاري مدين

000ر500ر 1شيقل

كفالة شركة سنيورة للصناعات الغذائية والشركة العربية الفلسطينية
لإلستثمار (الشركة القابضة)

 -بنك القدس

جاري مدين

 500٫000دوالر

كفالة الشركة العربية الفلسطينية لإلستثمار (الشركة القابضة)

 -بنك فلسطني

جاري مدين

000ر500ر 1شيقل

كفالة الشركة العربية الفلسطينية لإلستثمار (الشركة القابضة)

 -بنك اإلسكان

جاري مدين

000ر 423دوالر

كفالة الشركة العربية الفلسطينية لإلستثمار (الشركة القابضة)

 -بنك اإلسكان

جاري مدين

000ر 390دوالر

كفالة الشركة العربية الفلسطينية لإلستثمار (الشركة القابضة)

 -بنك األردن

جاري مدين

000ر 500دوالر

كفالة الشركة العربية الفلسطينية لإلستثمار (الشركة القابضة)

 -بنك عودة

جاري مدين

000ر 150دوالر

كفالة الشركة العربية الفلسطينية لإلستثمار (الشركة القابضة)

* التسهيالت البنكية املمنوحة للشركة الوطنية
لصناعة االملنيوم والبروفيالت
 -البنك األهلي األردني
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جاري مدين

000ر000ر 4شيقل

كفالة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (الشركة القابضة)  +رهن
عقاري على أرض وبناء املصنع  +رهن حيازة على معدات املصنع

* التسهيالت البنكية املمنوحة لشركة التوريدات
واخلدمات الطبية
 -بنك القاهرة عمان

جاري مدين
 +اعتمادات
مستندية

لغاية 000ر 350دوالر

 -بنك األردن

جاري مدين
 +اعتمادات
مستندية

من 000ر 250الى
000ر000ر 2دوالر

كفالة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (الشركة القابضة)

 -البنك األسالمي العربي

اعتمادات
مستندية

من 000ر000ر 1الى
000ر000ر 3دوالر

كفالة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (الشركة القابضة)  +جتيير
بوليصة التأمني ضد احلريق والسرقة على املخازن لصالح البنك االسالمي
العربي مببلغ 000ر 667دوالر أمريكي

 -بنك HSBC

اعتمادات
مستندية

000ر 250دوالر

حجز مبلغ 049ر 289دوالر أمريكي

بضمان حجز مبلغ 500ر 12دوالر

 -بنك االسكان للتجارة والتمويل

جاري مدين
 +اعتمادات
مستندية

من 000ر 500الى
000ر755ر 5دوالر

كفالة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (الشركة القابضة)  +جتيير
بوليصة التأمني ضد احلريق والسرقة لصالح البنك مببلغ مليون دوالر  +حجز
تأمني نقدي مببلغ 700ر067ر 3دوالر

 -البنك التجاري الفلسطيني

جاري مدين

000ر060ر 1دوالر

كفالة الشركة والشركة العربية الفلسطينية لإلستثمار (الشركة القابضة)

 -بنك القدس

جاري مدين

000ر000ر 4دوالر

التنازل العدلي عن مستحقات عطاءات وزارة الصحة لصالح البنك
واحلصول على موافقة وزارة الصحة على التنازل وحتويل املستحقات

* التسهيالت البنكية املمنوحة لشركة يونيبال
للتجارة العامة
 -بنك القاهرة عمان

جاري مدين

000ر000ر 2الى
000ر500ر 3دوالر

كفالة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (الشركة القابضة)

 -بنك األردن

جاري مدين
 +اعتمادات
مستندية

من 000ر000ر 1الى
000ر000ر 2دوالر

كفالة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (الشركة القابضة)  +كفالة
املساهمني الشخصية

 -بنك HSBC

جاري مدين
 +اعتمادات
مستندية

من 000ر 250الى
000ر850ر 1دوالر

كفالة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (الشركة القابضة)

 -بنك االسكان للتجارة والتمويل

جاري مدين
 +اعتمادات
مستندية

من 000ر000ر 2الى
000ر000ر 3دوالر

كفالة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (الشركة القابضة)

 -النبك التجاري الفلسطيني

جاري مدين

000ر000ر 2شيقل

كفالة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (الشركة القابضة)

* الشركة العربية الفلسطينية ملركز التسوق .
-

البنك االسالمي العربي

سقف بيوع

000ر 200دوالر

كفالة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (الشركة القابضة)

ويتراوح معدل أسعار الفائدة للتسهيالت املمنوحة للشركات املذكورة اعاله على النحو التالي:
		
الدينار االردني

%9 - %6

الدوالر األمريكي

اليبور  -%1/5 +اليبور %2/5 +

الشيقل االسرائيلي

برامي  -%2 +برامي %3+
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 - 24شيكات مؤجلة الدفع
يتكون هذا البند مما يلي :

 31ديسمبـــــــــــــــــــــــــــــــــر
2009

2008

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الشركة الوطنية لصناعة االملنيوم والبروفيالت

449ر198ر1

642ر696

الشركة العربية الفلسطينية ملراكز التسوق

262ر339ر1

540ر704

شركة سنيورة للصناعات الغذائية

687ر461

824ر550

شركة التوريدات واخلدمات الطبية

347ر034ر3

377ر645ر2

745ر033ر6

383ر597ر4

ميتد استحقاق الشيكات لغاية  31ديسمبر . 2010

 - 25مخصص تعويض نهاية اخلدمة
يتكون هذا البند من أرصدة مخصص تعويض نهاية اخلدمة في الشركات التالية :
 31ديسمبــــــــــــــــــــــــر
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2009

2008

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الشركة العربية الفلسطينية للتخزين والتبريد

251ر31

166ر27

شركة التوريدات واخلدمات الطبية

490ر699

544ر584

شركة يونيبال للتجارة العامة

509ر006ر1

823ر884

الشركة الوطنية لصناعة األملنيوم والبروفيالت

011ر276

861ر182

الشركة الفلسطينية للسيارات

866ر468

130ر386

الشركة العربية الفلسطينية ملراكز التسوق

050ر274

625ر271

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار
(الشركة القابضة)

393ر273

388ر294

شركة سكاي للدعاية واإلعالن والترويج

747ر386

800ر320

شركة سنيورة للصناعات الغذائية

901ر617

987ر518

218ر034ر4

324ر471ر3
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 -متثل احلركة على مخصص تعويض نهاية اخلدمة ما يلي :

2009

2008

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

رصيد بداية السنة

324ر471ر3

121ر669ر2

اضافات

908ر006ر1

737ر171ر1

املدفوع من املخصص

(014ر)444

(534ر)369

رصيد نهاية السنة

218ر034ر4

324ر471ر3

 - 26احتياطي اعادة تقييم موجودات ثابتة
يتكون هذا البند مما يلي :

 31ديسمبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
2008

2009
احتياطي اعادة
التقييم

نسبة املساهمة

حصة الشركة

حصة حقوق غير
املسيطرين

حصة الشركة

حصة حقوق غير
املسيطرين

دوالر أمريكي

%

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الشركة العربية الفلسطينية ملراكز التسوق *

793ر553ر3

68/91

919ر448ر2

874ر104ر1

206ر072ر2

587ر481ر1

شركة سكاي للدعاية واالعالن والترويج **

990ر219

100

990ر219

-

441ر260

045ر76

909ر668ر2

874ر104ر1

647ر332ر2

632ر557ر1

783ر773ر3

* الشركة العربية الفلسطينية ملراكز التسوق
مبوجب قرار الهيئة العامة للشركة في اجتماعها املنعقد بتاريخ  17ابريل  ، 2006مت املوافقــــة على تقييم االرض اململوكة من قبل الشركة وإظهارها في القوائم املالية بقيمتها العادلة  ،مت تقييم
األرض بواسطة مخمنني اثنني معتمدين حيث مت تقييم سعر املتر ما بني  500 – 480دوالر أمريكي للمتــر الواحــد  ،وعليـه قــرر مجلس ادارة الشركة اعتماد  %75من قيمة التقييــم األقــل ،
وظهر فرق التقييم في حساب احتياطي اعادة التقييم الظاهر في حقوق امللكية مببلغ 313ر771ر 1دوالر أمريكي .
متاشي ًا مع متطلبات املعايير الدولية للتقارير املالية فقد أعيــد تخميــن األرض كمــا فــي  31ديسمبر  2008حيث مت تقييم سعر املتر ما بني  680 – 660دوالر أمريكي للمتر الواحد  ،وعلى
هذا فقد مت اعتماد  %90من قيمة التقييم األقل  ،مت اجراء املعاجلة احملاسبية وفق ما يسمح به معيار احملاسبة الدولي رقم ( )8حيث مت قيد أثر التغير والبالغ 299ر 592دوالر أمريكي في قائمة
التغيرات في حقوق امللكية املوحدة  ،وعليه فقد بلغ فرق التقييم بتاريخ القوائم املالية والظاهرة في حقوق امللكية 793ر553ر 3دوالر أمريكي .وقد قامت الشركة بإعادة تخمني األرض كما
في  31ديسمبر  ، 2009حيث لم ينتج عن هذا التقييم أي تغير على القيمة العادلة بذلك التاريخ .
** شركة سكاي للدعاية واالعالن والترويج
وافقت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي املنعقد بتاريخ  31ديسمبر  2006على قرار مجلس االدارة املتضمن اعادة تقييم املوجودات الثابتة املتمثلة بلوحات إعالنية خارجية
وسيارات  ،وقد أظهرت نتائج اعادة التقييم الذي أجنزه خبير مستقل ومعتمد فائض مببلغ 394ر 591دوالر أمريكي مت قيده في بند مستقل ضمن حقوق امللكية  .قامت شركة سكاي ببيع
تلك املوجودات نهاية عام  2006لشركتها التابعة « شركة بورباجندا للدعاية واالعالن « وقد مت استبعاد كافة املبالغ التي ترتبت على صفقة البيع من القوائم املالية املوحدة لشركة سكاي
للدعاية واالعالن والترويج وشركتها التابعة  ،ومت خالل األعوام  2008 ، 2009و 2007تخفيض احتياطي اعادة التقييم لبعض املوجودات الثابتة املستخدمة من قبل الشركة مببلغ 496ر116
و 496ر 116و412ر 138دوالر أمريكي على التوالي متثل قيمة االستهالك السنوي لهذه املوجودات خالل األعوام  2009و  2008و 2007متاشي ًا مع متطلبات املعايير الدولية للتقارير املالية
.

التقريــر السنـوي أيـبـك 2009

()53

()54

التقريــر السنـوي أيـبـك 2009

 - 27مجمل ربح املبيعات

بضاعــــــــــــة
جاهـــــــزة فــي
بدايـــة السنــــة
دوالر امريكـــي
135ر552ر4
555ر651ر11
231ر593ر1
229ر107ر1
055ر526ر1
205ر430ر20

دوالر امريكــــــي
828ر312ر28
505ر492ر161
366ر198ر13
027ر372ر23
430ر651ر20
517ر417ر21
397ر82
070ر527ر268

شركة التوريدات واخلدمات الطبية

شركة يونيبال للتجارة العامة

الشركة الوطنية لصناعة االملنيوم والبروفيالت

الشركة الفلسطينية للسيارات

شركة سنيورة للصناعات الغذائية

الشركة العربية الفلسطينية ملراكز التسوق

الشركة العربية الفلسطينية لقطع الغيار وخدمات املركبات

يتكون هذا البند مما يلي :

مشتريــــــــــات

دوالر امريكـــــي
710ر897ر23
026ر525ر154
282ر143ر8
671ر112ر18
519ر217
208ر896ر204

2009
تكلفـــــــــــــة
االنتـــاج/التشغيــل
دوالر امريكـــــي
661ر380ر2
068ر603ر18
716ر313ر13
445ر297ر34

2008
بضاعة جاهزة
في نهاية السنة
دوالر امريكــي
202ر338ر5
481ر411ر13
168ر810
798ر962
916ر374ر2
201ر168
766ر065ر23

اسم الشركة

تكلفة املبيعـات

دوالر امريكـــــي
643ر111ر23
100ر765ر152
006ر307ر11
068ر603ر18
147ر458ر13
810ر263ر17
318ر49
092ر558ر236

املبيعــــــــــــــات

دوالر امريكـــــي
185ر201ر5
405ر727ر8
360ر891ر1
959ر768ر4
283ر193ر7
707ر153ر4
079ر33
978ر968ر31

مجمــــــل ربــــــــح املبيعــــــــــات
دوالر امريكـــــي
451ر517ر4
068ر390ر8
690ر067ر2
871ر152ر3
855ر133ر9
862ر534ر2
797ر796ر29

 - 28مصاريف إدارية وعمومية
يتكون هذا البند مما يلي :

2009

2008

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

رواتب واجور

238ر353ر6

396ر296ر6

مكافآت ومنافع موظفني

824ر721

772ر535

مخصص تعويض نهاية اخلدمة

222ر883

376ر041ر1

إيجارات

228ر962

003ر504

قرطاسية ومطبوعات

269ر199

796ر175

صيانة وتنظيف

178ر301

043ر293

اتصاالت

890ر512

131ر426

ضيافة

364ر294

550ر219

تبرعات

863ر216

466ر146

تنقالت  ،سفر ورحالت عمل

042ر547

198ر513

استشارات ومصاريف قانونية ومهنية

050ر017ر1

099ر915

اشتراكات ومصاريف حكومية ورسوم

984ر263

196ر188

مصاريف مجلس اإلدارة

056ر129

648ر180

مصاريف بنكية

743ر3

013ر2

تأمني

583ر24

635ر40

مصاريف سيارات

793ر461

564ر385

تأمني صحي

212ر39

690ر27

مياه وكهرباء

144ر752

463ر695

دعاية واعالن

534ر84

401ر90

استهالكات

675ر636ر1

438ر923

مخصص ديون مشكوك في حتصيلها

104ر243

868ر564

تخزين بضاعة

017ر175

519ر118

مخصص بضاعة بطيئة احلركة

515ر159

338ر88

تدريب

506ر151

180ر93

أخرى

760ر010ر1

351ر974

794ر144ر17

134ر440ر15
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 - 29مصاريف بيع وتوزيع
يتكون هذا البند مما يلي :
2009

2008

دوالر امريكي

دوالر امريكي

رواتب واجور

279ر476ر2

086ر334ر2

حصة الشركة من الضمان االجتماعي

814ر121

808ر28

دعاية واعالن

835ر273

103ر447

مكافآت وعموالت مبيعات

413ر308

017ر263

مصاريف سيارات ومحروقات

258ر933

210ر790

مياه وكهرباء

810ر9

946ر17

اتصاالت

489ر80

146ر80

تأمني

849ر89

821ر70

استهالكات

877ر290

059ر160

صيانة

274ر64

513ر72

تسويق

900ر152

632ر183

تنقالت وسفر

670ر77

215ر73

مصاريف تصدير

650ر145

652ر147

مخصص تعويض نهاية اخلدمة

540ر121

655ر129

مصاريف حكومية

961ر4

278ر16

أجور نقل

260ر315

005ر318

ضيافة

903ر1

325

إيجار

771ر84

000ر15

أخرى

864ر312

637ر233

417ر866ر5

108ر382ر5

 – 30صافي (مصاريف) إيرادات أخرى
يتكون هذا البند مما يلي :
2009

2008

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

(خسائر) بيع موجودات ثابتة

(995ر)574

(587ر)20

ايرادات ارباح موزعة

000ر330

819ر92

فروقات عملة

(419ر)125

234ر129

املسترد من مخصص ديون مشكوك في حتصيلها

720ر19

353ر99

خصم القيمة احلالية لشيكات برسم التحصيل طويلة األجل

-

890ر28

ايرادات (مصاريف) أخرى

645ر125

(626ر)63

(049ر)225

083ر266
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 - 31ضريبة الدخل – شركات تابعة
 موجودات ضريبية مؤجلةيتكون هذا البند مما يلي :
2009
احلسابات املشمولة

2008

رصيد بداية
السنـــــــة

املبالـــــــــــــغ
احملـــــــــــررة

املبالــــــــغ
املضافـــــة

الرصيد فـي
نهايـة السنة

الضريبــة املؤجلـــة

الضريبــة املؤجلـــة

املوجودات

دوالر أمريكي

دوالر أمريكــــــي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

مخصص ديون مشكوك في حتصيلها

884ر826ر1

558ر226

250ر187

576ر787ر1

390ر245

407ر255

مخصص بضاعة بطيئة احلركة

735ر365

081ر166

607ر138

261ر338

062ر49

860ر54

مخصص تعويض نهاية اخلدمة

109ر646ر2

159ر227

864ر647

814ر066ر3

680ر413

992ر357

خسائر سنوات سابقة

249ر759

850ر151

164ر88

563ر695

334ر104

887ر113

مخصص قضايا

258ر313

000ر300

-

258ر13

856ر1

989ر46

235ر911ر5

648ر071ر1

885ر061ر1

472ر901ر5

322ر814

135ر829

ال .
 لم يتم احتساب موجودات ضريبية مؤجلة لبعض الشركات التابعة كونها غير مادية ولعدم تيقن إدارة هذه الشركات من االستفادة منها مستقب ً مخصص ضريبة الدخلإن احلركة احلاصلة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي :

2009

2008

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

رصيد بداية السنة

292ر975ر1

864ر008ر1

ضريبة الدخل املدفوعة

(797ر525ر)1

(127ر)574

ضريبة الدخل املستحقة

611ر429ر1

555ر540ر1

106ر879ر1

292ر975ر1

 -قامت الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (الشركة القابضة) بإجراء تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل حتى نهاية العام . 2008
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 يبني اجلدول التالي الوضع الضريبي للشركات التابعة :اســـــــــــــــــــم الشركــــــــــــــــــــــــــــــة

مخالصة نهائية لغاية العام

شركة يونيبال للتجارة العامة

2008

شركة سكاي للدعاية واالعالن والترويج

2008

شركة التوريدات واخلدمات الطبية

2008

الشركة الوطنية لصناعة االملنيوم والبروفيالت

2007

الشركة الفلسطينية للسيارات

2008

الشركة العربية الفلسطينية للتخزين والتبريد

2005

الشركة العربية الفلسطينية ملراكز التسوق

2007

شركة سنيورة للصناعات الغذائية (األردن – فلسطني)
شركة مصنع اريحا للمياه الصحية واملعدنية
الشركة العربية الفلسطينية لقطع الغيار وخدمات املركبات

2008 -2005
اعفاء ضريبي
تأسست في  16نوفمبر 2008

 -32مطالبة من شركات التأمني
تعرض مصنع شركة سنيورة للصناعات الغذائية – فلسطني الكائن في مدينة العيزرية بتاريخ  15مايو  2009الى حريق كبير سببه متاس كهربائي ادى الى
تلف خط االنتاج بالكامل وأضرار جسيمة في املبنى الذي يضم خط االنتاج  .هذا وكانت إدارة الشركة قد اكتتبت في بوليصة تأمني على موجوداتها لدى
شركة املشرق للتأمني (ش.م.ع) بتغطية تأمينية مقدارها 000ر940ر 7دوالر أمريكي ومعاد تأمينها لدى شركات تأمني عاملية  ،باالضافة الى حصول
الشركة على تأمني خسارة أرباح مببلغ 000ر 250دوالر أمريكي.
وقد بلغت قيمة اخلسائر التي تكبدتها الشركة نتيجة للحريق مبلغ 937ر488ر 2دوالر أمريكي متثل القيمة الدفترية للموجودات املتضررة باحلريق ،
هذا وقامت إدارة الشركة مبطالبة شركة التأمني بالتعويض عن األضرار الناجتة عن احلريق وعن الربح الفائت املغطى ببوليصة التأمني والتي مت تقديرها مببلغ
909ر153ر 3دوالر أمريكي بناءاً على تقرير مخمن اخلسارة بتاريخ  24أغسطس  2009وملحق بوليصة خسارة األرباح والذي تضمن أن السبب الرئيسي
للحريق هو متاس كهربائي وأن بوليصة التامني تغطي كافة اخلسائر التي تعرضت لها الشركة التابعة .
الحق ًا لتاريخ حادثة احلريق قامت إدارة الشركة باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة ملطالبة شركة التأمني مببلغ التعويض املالي  ،كما قامت بإبرام عقود إنتاج مع
شركات محلية منافسة النتاج مختلف األصناف التي تنتجها الشركة في مصانع هذه الشركات  ،وبذلك فقد إستطاعت إدارة الشركة احملافظة على االستمرار
في اإلنتاج وتزويد السوق مبنتجاتها دون توقف .
ومن جهة أخرى حصلت شركة سنيورة للصناعات الغذائية – فلسطني على قرض بنكي من أحد البنوك احمللية في فلسطني لتمويل شراء معدات وماكينات
جديدة وإلعادة بناء املصنع وتشغيله وبالتالي إستئناف االنتاج في أسرع وقت ممكن .
قامت الشركة بتاريخ  23نوفمبر  2009بتوقيع مخالصة نهائية مع شركة التأمني مببلغ 000ر950ر 1دوالر أمريكي والذي يظهر ضمن قائمة املركز املالي
املوحدة وذلك كتعويض نهائي عن خسائر اآلالت والبضائع واملباني التي قد تضررت بدرجات متفاوته جراء احلريق  ،وشملت املخالصة أحقية الشركة
باالبقاء على جميع اآلالت املتضررة باحلريق ضمن ملكية الشركة  ،وقد قامت الشركة بإصالح بعض اآلالت التي تضررت باحلريق والتي تبلغ قيمتها الدفترية
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باالضافة الى املبالغ التي حتملتها الشركة نتيجة العادة تأهيلها لالنتاج ومبا يتالئم مع خط االنتاج اجلديد مبلغ 550ر 861دوالر أمريكي  ،حيث مت رسملة
املبلغ املذكور مع االبقاء على فائض مببلغ 483ر 143دوالر أمريكي ضمن املصاريف املستحقة ملواجهة احتماالت تعرض اآلالت املعاد تأهيلها ألية مصاريف
اضافية قد تطرأ .

 - 33التزامات تعاقدية
أو ًال  :كان على الشركة بتاريخ القوائم املالية التزامات تعاقدية تتمثل في ما يلي :
 - 1صفقة بيع موجودات شركة مصنع أريحا للمياه الصحية واملعدنية :
اتخذ مساهمو شركة مصنع أريحا للمياه الصحية واملعدنية (فيما عدا املجموعة األهلية للتأمني التي اعترضت على عملية البيع وحتفظت على القرار –
متلك حوالي  %15من اسهم رأسمال الشركة) في اجتماعهم غير العادي املنعقد بتاريخ  24اكتوبر  2005قراراً ببيع موجودات الشركة (خط االنتاج
والعالمات التجارية اململوكة للشركة واالسم التجاري) الى شركة املجموعة الفلسطينية للمشروبات اخلفيفة (شركة مساهمة خصوصية)  ،ومت بتاريخ
 19ديسمبر  2005توقيع اتفاقية بيع وشراء بني الشركة (شركة مصنع اريحا للمياه الصحية واملعدنية) وشركة املجموعة الفلسطينية للمشروبات
اخلفيفة  .وقد مت مبوجب االتفاقية قيام الشركة ببيع وفراغ والتنازل عن موجودات الشركة املعرفة مبلحق لالتفاقية والتي متثل خط االنتاج والعالمات
التجارية وموجودات ثابتة اخرى خالية وخالصة من أي رهن أو حجز أو أية شائبة قانونية وأية حقوق ألي طرف ثالث (فيما عدا األرض والبناء املقام
عليها) مقابل مبلغ 000ر 900دوالر أمريكي يسدد على مدار ( )5سنوات مبوجب ( )5دفعات (شيكات طويلة األجل) قيمة كل منها 000ر180
ابتداء من تاريخ  30ديسمبر  2006ولغاية  30ديسمبر  2010والتي مت اظهارها بصافي قيمتها احلالية في القوائم املالية
دوالر أمريكي تدفع سنوي ًا
ً
املرفقة  ،ويلتزم البائع بإصدار فاتورة ضريبية للمشتري باملبلغ باإلضافة إلى ضريبة القيمة املضافـة .
هذا وقد نصت االتفاقية  ،على ما يلي :
أ  -يقر البائع بأن األرض املقام عليها املصنع مملوكة بالشيوع  ،ويلتزم بتعويض املشتري عن أية أضرار قد تلحق باملشتري أو تعطل عمله نتيجة وضع ملكية
األرض على الشيوع وذلك بحد أقصى مقداره  90ألف دوالر أمريكي  ،ويحتسب التعويض بالشهور بقسمة املبلغ املذكور على  12شهراً .
ب  -يلتزم املشتري بتحرير بوليصة تأمني للعقار بسقف أقصاه 000ر 750دوالر أمريكي  ،وتشمل البوليصة التأمني ضد اخطار احلريق والسرقة والزالزل
والزوابع والعواصف والفيضان وارتطام املركبات وسقوط الطائرات وانفجار االنابيب واالنفجارات بحيث يكون البائع املستفيد الوحيد من البوليصة  ،هذا
وطاملا ان ثمن املوجودات احملدد لم يسدد بالكامل  ،فان املشتري يلتزم بتحرير بوليصة تأمني شاملة للموجودات ضد السرقة واحلريق والكوارث الطبيعية
بحيث يكون املشتري املستفيد من البوليصة ويكون البائع مستفيداً منها من خالل املشتري للحد الذي يترصد له مبوجب االتفاقية .
ج  -إذا قرر البائع بيع العقار خالل فترة السنوات اخلمس من تاريخ توقيع االتفاقية فإن االولوية تكون للمشتري .
د  -أن املوجودات املباعة ال تظهر في القوائم املالية املوحدة املرفقة .
هـ  -إن خطة الشركة املستقبلية تتمثل في بيع خط إنتاج تعبئة املياه والعالمات التجارية واالسم التجاري للشركة وموجودات أخرى تتمثل في حتقيق أقل قدر
ممكن من اخلسائر في ظل دراسة البدائل املتاحة التي مت إعدادها من قبل اإلدارة التنفيذية لوضع الشركة املالي وربحيتها خالل السنوات اخلمس القادمة،
واالستفادة من التدفق النقدي اإليجابي لسداد مديونية الشركة لكافة األطراف من بنوك وموردين  ،باإلضافة إلى استغالل املوارد املتاحة واالستثمار في
نشاطات اقتصادية أخرى مربحة.
لذلك  ،فقد قامت اإلدارة بوضع خطة تفصيلية من أجل استئناف عمليات الشركة مبا يتالءم مع الفرص املتاحة في السوق الفلسطيني  ،وعليه فإن اإلدارة
تعكف حالي ًا على إجراء دراسات جدوى تتناول حاجة املجتمع الزراعي احمللي في منطقة أريحا وخصوص ًا في ظل التوقعات باالنسحاب اإلسرائيلي من
منطقة املستوطنات الزراعية احمليطة مبحافظة أريحا وبالتالي توفر فرص أفضل لالستثمار في مجال تصنيع املنتجات الزراعية  ،كما قامت الشركة بإجراء تقييم
للمباني واألراضي حيث أظهرت نتائج التقييم عدم وجود فوارق جوهرية بني القيم املدرجة في القوائم املالية للشركة لهذه املوجودات والقيم املدرجة في
تقرير املخمن .من جهة أخرى  ،فإن اإلدارة تقوم حالي ًا باالتصال بجهات معينة مختلفة مثل منظمة اإلغاثة الزراعية الفلسطينية من أجل وضع خطة شاملة
لتحقيق ما ورد أعاله .
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 - 2صفقة بيع بناء مصنع شركة مصنع أريحا للمياه الصحية واملعدنية :
أتخذ مساهمو شركة مصنع أريحا للمياه الصحية واملعدنية في اجتماعهم غير العادي املنعقد بتاريخ  21يونيو  2009قراراً ببيع بناء املصنع واألرض املقام
عليها رقم ( )15من حوض رقم ( )11موقع العمارة من قرية النويعمة  ،قضاء أريحا  ،ومت بتاريخ  14يوليو  2009توقيع اتفاقية بيع وشراء بني الشركة
(شركة مصنع أريحا للمياه واملعدنية) وشركة املشروبات الوطنية  .وقد مت مبوجب االتفاقية قيام الشركة ببيع بناء املصنع واألرض املقام عليها والفراغ والتنازل
عنها لدى دائرة تسجيل األراضي في مدينة أريحا وأن العقار خال وخالص من أي رهونات و  /أو حجوزات و/أو شائبة قانونية مقابل 000ر 860دوالر
ال ونهائي ًا لقيمة العقار  ،ويلتزم البائع بإصدار فاتورة ضريبية للمشتري باملبلغ ال تشمل ضريبة القيمة املضافة والتي يلتزم املشتري
أمريكي تسديداً كام ً
بدفعها باالضافة الى أن يقر األمور التالية :
أ  -أنه حصل على جميع املوافقات والقرارات الالزمة من قبل مجلس إدارته وهيئته العامة غير العادية .
ب  -أن املفوض بالتوقيع على هذه االتفاقية قد حصل على جميع املوافقات والقرارات الالزمة .
ج  -انه يلتزم بتسديد أية مستحقات للبلدية وكذلك احلصول على براءة ذمة من البلدية مبا يخص العقار .
د  -أنه مسؤول عن جميع مستحقات عقود االشتراك باملياه والكهرباء املتعلقة باملصنع املقام على االرض .

 - 3تعرض أحد خطوط االنتاج الرئيسية (خط السحب) للشركة الوطنية لصناعة االلومنيوم والبروفيالت خالل شهر أغسطس  2008الى كسر
مفاجئ ألحد أعمدة الفوالد نتج عنه توقف العملية االنتاجية ملدة  86يوم ًا  ،هذا وقد قامت الشركة بتقدمي ادعاء تعويض لشركة التأمني عن االضرار
املباشرة املتمثلة في أعمدة الفوالذ املتضررة وأجرة االصالح والتركيب باالضافة الى مطالبتها بخسارة االرباح الناجتة عن التعطل .
بتاريخ  12مارس  2009توصلت الشركة الى مخالصة نهائية حول التعويض مع شركة التأمني يتضمن االعتراف مببلغ 548ر 211شيقل اسرائيلي (أي ما
يعادل 254ر 35دوالر أمريكي) عن االضرار املباشرة ومبلغ 000ر 100دوالر أمريكي عن خسارة األرباح والذي مت حتصيله خالل العام . 2009
ثاني ًا  :كان على الشركة بتاريخ قائمة املركز املالي التزامات ممكن أن تطرأ أخرى تفاصيلها كما يلي :
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2009

2008

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

اعتمادات مستندية

937ر064ر11

575ر291ر3

كفاالت بنكية

224ر852ر9

581ر264ر9

خطابات ضمان

682ر069ر1

076ر471

بوالص حتصيل

-

818ر2

التزامات تعاقدية – مشاريع حتت التنفيذ وأخرى

977ر083ر1

403ر716ر2
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 - 34القضايـــــا
أ  -شركة سنيورة للصناعات الغذائية
هنالك قضايا مقامة ضد شركة سنيورة للصناعات الغذائية بقيمة 100ر 3دينار  ،وبرأي املستشار القانوني وادارة الشركة أنه لن يترتب على الشركة أية
التزامات لقاء هذه الدعاوى .

ب  -الشركة العربية الفلسطينية ملراكز التسوق
هنالك قضايا مقامة ضد الشركة العربية الفلسطينية ملراكز التسوق بقيمة 907ر 15دوالر متمثلة مبطالبات عمالية وبرأي املستشار القانوني وادارة الشركة
انه لن يترتب على الشركة أية التزامات لقاء هذه الدعاوي .

ج  -شركة مصنع أريحا للمياه الصحية واملعدنية
خالل سنة  ، 2008أقام املساهم املالك لـ  %15من رأس مال الشركة « شركة املجموعة األهلية للتأمني « قضية ضد السيد علي العقاد بصفته الشخصية
وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة مصنع أريحا للمياه الصحية  ،وضد السادة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (أيبك) بصفتها مساهمة وعضو
مجلس إدارة في شركة مصنع أريحا للمياه الصحية وميثلها السيد طارق عمر العقاد  ،يطالب من خاللها تعويض ًا مقداره 577ر 721دوالر أمريكي ميثل
قيمة مساهمة املدعي في رأس مال الشركة حيث إن املدعي يعترض على إدارة الشركة التي أدت الى نشوء اخلسائر ويعترض على صفقة بيع موجودات
الشركة سابق ًا .
برأي إدارة الشركة ومستشارها القانوني  ،فإن الشركة تقف على أرضية صلبة في هذا املجال في ضوء توثيق كافة القرارات املعترض عليها لدى مراقب
الشركات .
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 - 35مستويات القيمة العادلة
يحلل اجلدول التالي األدوات املالية املسجلة بالقيمة العادلة استناد ًا إلى طريقة التقييم ،حيث يتم تعريف املستويات املختلفة على النحو التالي:
املستوى  :1األسعار املعلنة (غير املعدلة) ألصول أو التزامات متطابقة في أسواق نشطة؛
املستوى  :2معلومات غير السعر املعلن املتضمن في املستوى  1الذي يتم رصده لألصل أو االلتزام  ،سواء بصورة مباشرة (مثل األسعار) أو غير مباشرة (أي
مشتقة من األسعار)؛
املستوى  :3معلومات عن األصل أو االلتزام ال تستند إلى تلك املرصودة من السوق (معلومات غير ظاهرة).

 31كانون األول 2009

املستوى 1

املستوى 2

املستوى 3

اإلجمالي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

موجودات أدوات مالية :
موجودات مالية متوفرة للبيع

389ر658ر1

550ر979ر3

-

939ر637ر5

389ر658ر1

550ر979ر3

-

939ر637ر5

 - 36معامالت مع أطراف ذات عالقة
أ  -قامت الشركة خالل العام  2009و 2008باجراء املعامالت التالية مع جهات ذات عالقة بالشركة بيانها كما يلي :

العام 2009

طبيعـــــــــــــــــــــــة التعامـــــــــــــــــــــــــــــــل

شركة العقـّاد لالستثمار – مساهم رئيسي

مصاريف سفر وتأمني مدفوعة بالنيابة عن الشركة

العام 2008

طبيعـــــــــــــــــــــــة التعامـــــــــــــــــــــــــــــــل

شركة العقـّاد لالستثمار – مساهم رئيسي

مصاريف سفر وتأمني مدفوعة بالنيابة عن الشركة

حجم التعامل
دوالر أمريكي
825ر258

حجم التعامل
دوالر أمريكي
987ر219

ب  -بلغت الرواتب واملكافآت واملنافع األخرى لإلدارة التنفيذية العليا للشركة القابضة والشركات التابعة لها ما مجموعه 425ر663ر 2دوالر أمريكي للعام
770( 2009ر454ر 2دوالر امريكي للعام . )2008
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 - 37التحليل القطاعي
فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال الشركة موزعة حسب االنشطة :

املجمــــــــــــــــــــــــــــــــوع
صنـــــــاعي

جتــــــــــاري

خدمــــــــــي

أخـــــــــــرى

2009

2008

دوالر امريكـــي

دوالر امريكـــــي

دوالر امريكـــــي

دوالر امريكــي

دوالر امريكـــــي

دوالر امريكـــــي

اجمالي االيرادات

030ر921ر33

274ر677ر234

034ر635ر5

479ر488

817ر721ر274

598ر677ر238

ينزل  :تكلفة املبيعات واخلدمات

387ر836ر24

939ر792ر211

921ر706ر4

-

247ر336ر241

012ر245ر206

643ر084ر9

335ر884ر22

113ر928

479ر488

570ر385ر33

586ر432ر32

789ر561ر26

919ر546ر23

الربح قبل الضرائب

781ر823ر6

667ر885ر8

ينزل  :ضريبة الدخل

424ر444ر1

018ر402ر1

357ر379ر5

649ر483ر7

مجمل الربح
ينزل  :مصاريف غير موزعة على القطاعات

الربح للسنة

معلومات أخرى
موجودات القطاع
موجودات غير موزعة على القطاعات

مطلوبات القطاع
مطلوبات غير موزعة على القطاعات

412ر861ر57

199ر322ر94

654ر301ر2

-

265ر485ر154

398ر836ر111

-

-

-

789ر825ر11

789ر825ر11

904ر955ر20

412ر861ر57

199ر322ر94

654ر301ر2

789ر825ر11

054ر311ر166

302ر792ر132

176ر135ر27

829ر509ر57

111ر344

-

116ر989ر84

543ر062ر63

-

-

-

980ر726ر11

980ر726ر11

725ر583ر3

176ر135ر27

829ر509ر57

111ر344

980ر726ر11

096ر716ر96

268ر646ر66
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 - 38إدارة املخاطر
أ  -ادارة مخاطر راس املال
تقوم الشركة بادارة راسمالها للتأكد من قدرتها على االستمرار وتعظيم العائد الصحاب املصالح من خالل حتقيق التوزان االمثل بني حقوق امللكية والدين.
كما انه لم يطرأ اي تغيير على سياسية الشركة منذ العام . 2007
يبــن اجلــدول التالي نسبة املطلوبات الى حقوق امللكية كما في  31ديسمبر  2009و: 2008

 31ديسمبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
2009

2008

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

بنوك دائنة

186ر696ر15

048ر016ر12

ذمم دائنة

596ر649ر22

663ر475ر17

أوراق دفع تستحق خالل عام

364ر797

650ر959

شيكات مؤجلة الدفع

745ر033ر6

383ر597ر4

أقساط قروض تستحق خالل العام

018ر682ر17

933ر088ر12

التزامات عقود تأجير متويلي قصير األجل

450ر14

-

أرصدة دائنة أخرى

661ر505ر9

719ر841ر4

مخصص ضريبة

106ر879ر1

292ر975ر1

مجموع املطلوبات املتداولة

125ر258ر74

688ر954ر53

مخصص تعويض نهاية اخلدمة

218ر034ر4

324ر471ر3

التزامات عقود تأجير متويلي طويلة األجل

176ر57

-

أقساط قروض طويلة األجل

576ر366ر18

256ر220ر9

مجموع املطلوبات

096ر716ر96

268ر646ر66

مجموع حقوق امللكية

958ر594ر69

034ر146ر66

%139

%101

نسبة الدين الى حقوق امللكية
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ب  -مخاطر السيولة
مخاطر السيولة  ،والتي تعرف ايض ًا مبخاطر التمويل  ،هي املخاطر التي تتمثل بالصعوبة التي ستواجهها الشركة فيما يتعلق بتوفير االموال الالزمة للوفاء
بااللتزامات وتقوم الشركة بادارة مخاطر السيولة عن طريق احلفاظ على إحتياطيات والرقابة املستمرة للتدفقات النقدية الفعلية ومواءمة استحقاقات املوجودات
املالية مع املطلوبات املالية .

ج  -مخاطر اإلئتمان
مخاطر اإلئتمان تتعلق مبخاطر إخفاق الطرف اآلخر بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يسبب خسائر للشركة  .هذا وتتبع الشركة سياسة التعامل مع أطراف مؤهلة
إئتماني ًا باإلضافة للحصول على ضمانات كافية حيثما كان ذلك مناسب ًا  ،وذلك من أجل تخفيف خطر اخلسائر املالية الناجمة عن عدم الوفاء باإللتزامات.
كما أن موجودات الشركة املالية والتي تتكون بشكل أساسي من الذمم املدينة  ،الشيكات برسم التحصيل  ،والنقد وما في حكمه ال متثل تركز هام ملخاطر
اإلئتمان كما أن املدينون منتشرين بشكل واسع بني تصنيفات العمالء ومناطقهم اجلغرافية كما ويتم احملافظة على رقابة إئتمانية صارمة حيث يتم مراقبة
حدود اإلئتمان لكل عميل على حدى بشكل مستمر .

د  -مخاطر العمالت األجنبية
ان خطر العملة هو ذلك اخلطر املتعلق بالتغير في قيمة االدراة املالية نتيجة للتغيرات بأسعار صرف العملة األجنبية .

كما ان العمالت الرئيسية للشركة بالعمالت األجنبية هي بالدينار  ،بالشيقل واليورو  .وان القيم الدفترية للموجودات النقدية واملطلوبات النقدية بالعمالت
األجنبية للشركة كما في تاريخ قائمة املركز املالي هي كما يلي :

موجـــــــــــــــــــــــــــــــــودات

مطلوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

 31ديسمبـــــــــــــــــــــــــــــر

 31ديسمبـــــــــــــــــــــــــــــر

2009

2008

2009

2008

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دينار أردني

290ر329ر23

660ر105ر25

608ر740ر4

832ر477ر2

شيقل

730ر293ر33

897ر085ر26

155ر565ر28

086ر765ر24

يورو

017ر382ر5

269ر659

792ر793ر4

798ر049ر1

التقريــر السنـوي أيـبـك 2009

()65

إن حتليل احلساسية للحسابات املعرضة ملخاطر التغير في سعر الصرف حسب نوع العملة للعامني  2009و 2008والتي تؤثر على قائمة الدخل وحقوق
امللكية هي كما يلي :
%1 -

%1 +
موجودات

2009

2008

2009

2008

شيقل

937ر322

859ر260

(937ر)332

(859ر)260

يورو

820ر53

593ر6

(820ر)53

(593ر)6

مطلوبات
شيقل

(562ر)285

(651ر)247

562ر285

651ر247

يورو

(938ر)47

(498ر)10

938ر47

498ر10

هذا وتعتقد ادارة الشركة انه ال يوجد مخاطر ناجتة مقابل الدوالر االمريكي وذلك عن التغير في سعر صرف الدينار االردني مقابل الدوالر االمريكي كون
ان الدينار األردني مربوط بالدوالر األمريكي .

هـ  -مخاطر سعر الفائدة
مخاطر سعر الفائدة هي املخاطر املتعلقة بالتغير بقيمة األداة املالية نتيجة للتغيرات مبعدالت الفائدة السوقية .
تقوم الشركة بإدارة تعرضها ملخاطر سعر الفائدة بشكل مستمر  ،ويتم تقييم اخليارات املختلفة مثل إعادة التمويل وجتديد املراكز احلالية والتمويل البديل.
هذا ويتم حتديد حتاليل احلساسية أدناه وفق ًا للتعرض ألسعار الفائدة املتعلقة بالقروض البنكية والبنوك الدائنة والودائع بتاريخ القوائم املالية كما أعد التحليل
على فرض أن مبلغ اإللتزام القائم بتاريخ القوائم املالية كان قائم ًا طوال العام  ،ويتم إستخدام زيادة أو نقص مبقدار  )%1والتي متثل تقيم إدارة الشركة للتغير
احملتمل واملقبول مبعدالت الفائدة .

%1 +
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%1 -

2009

2008

2009

2008

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

قائمة الدخل

(541ر)435

(823ر)388

541ر435

823ر388

حقوق امللكية

(541ر)435

(823ر)388

541ر435

823ر388
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و  -مخاطر أسعار االسهم
تنتج مخاطر اسعار االسهم عند التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في األسهم  .وتعمل الشركة على ادارة هذه املخاطر عن طريق تنويع االستثمارات في
عدة مناطق جغرافية وقطاعات اقتصادية  ،معظم استثمارات االسهم التي متلكها الشركة مدرجة في بورصة فلسطني .

 31ديسمبر 2009

املؤشر
بورصة فلسطني

التغير في املؤشر

االثر على قائمة الدخل

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

%5+-

027 +-ر85

 31ديسمبر 2008

املؤشر
بورصة فلسطني

التغير في املؤشر

االثر على قائمة الدخل

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

%5+-

876 + -ر49

ز  -مخاطر االحتالل والسيادة
مخاطر االحتالل والسيادة تتعلق باملخاطر 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 املناطق وكون ان معظم اعمال الشركات التابعة للشركة العربية الفلسطينية لالسثتمار (الشركة
الفلسطينية) موجودة في مناطق السلطة الفلسطينية فهي معرضة لتلك املخاطر .
هذا وتتبع الشركات التابعة للشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (الشركة القابضة) وإداراتها سياسات تعمل على تخفيف حظر التعرض ملثل تلك املخاطر
وذلك من أجل تخفيف حظر اخلسائر املالية الناجمة عنها وذلك من خالل توزيع املنشآت ومستودعاتها ومناطق التوزيع على جميع املناطق التابعة للسلطة
الفلسطينية  ،وإن جميع منشآت الشركات التابعة املوجودة في تلك املناطق مغطية ببوالص تأمني ضد كافة املخاطر .
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 -39حصة السهم من الربح للسنة
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2009

2008

دوالر أمريكـــي

دوالر أمريكي

الربح للسنة

951ر841ر3

714ر750ر4

املتوسط املرجح لعدد األسهم

702ر317ر43

460ر887ر42

-/09

-/11

حصة السهم من الربح للسنة العائد ملساهمي الشركة

 كما يرد في االيضاح ( 1ب) مبوجب قرار الهيئة العامة للشركة في إجتماعها غير العادي املنعقد بتاريخ  28مايو  ، 2009مت زيادة رأس مال الشركةاملدفوع مببلغ 110ر 649مريكي ليصبح 570ر536ر 43دوالر أمريكي وتخفيض القيمة االسمية للسهم من  70دوالر أمريكي ليصبح  1دوالر أمريكي
لكل سهم  ،علم ًُا بأنه قد مت احلصول على موافقة السلطات الرقابية في جزر العذراء البريطانية بتاريخ  14يوليو  ، 2009وعليه قد مت إحتساب املتوسط
املرجح لعدد األسهم للسنة احلالية والسابقة .

 -40التوزيع اجلغرافي
أن جميع الشركات التابعة تتمركز في منطقة السلطة الفلسطينية باستثناء مايرد في اجلدول أدناه لألعوام 2009و:2008

 31ديسمبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 2009
إسم الشركة

املنطقة اجلغرافية

شركة سنيورة للصناعات الغذائية

األردن

024ر310ر28

الشركة األردنية الفلسطينية
لتوزيع املثلجات

األردن

659ر581

املوجودات

املطلوبات

االيرادات

املصاريف

دوالر

دوالر

دوالر

دوالر

324ر187ر11

360ر709ر14

408ر814ر13

406ر693

739ر696

530ر949

 31ديسمبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 2008
إسم الشركة

شركة سنيورة للصناعات
الغذائية

املنطقة اجلغرافية

األردن

املوجودات

املطلوبات

االيرادات

املصاريف

دوالر

دوالر

دوالر

دوالر

299ر310ر28

157ر155ر9

165ر614ر13

750ر742ر12

 - 41أرقام املقارنة
تـم اعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة للعام  2008لتتناسب مع تصنيف ارقام العام  ،2009ولم ينتج عنها أي تعديل لنتائج أعمال السنة السابقة .
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