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 أداٌء ثابت..وخطًى طموحة
رغم التحديات التي يواجهها القطاع اخلاص الفلسطيني، واألعباء التي تفرضها ثقل املتغيرات السياسية، إال أنه جنح بابتكار أسلوبه اخلاص 

للتعاطي مع مختلف التطورات.
الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار)أيبك( كواحدة من أكبر أقطاب هذا القطاع، متكنت من إثبات قدرة استثنائية على التقدم بخطى 
ثابتة باجتاه النمو واالستقرار، ملتزمة بإيجاد أكبر قدر ممكن من فرص العمل، ودفع عجلة التنمية االقتصادية، من خالل دور فاعل لكادرها 

الذي يتمتع باخلبرة والكفاءة.

استثمارات أخرى
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة

أعزائي املساهمني،
إن شركتكم، الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار )أيبك(، تعمل بأسواق مليئة بالتحديات 
االقتصادية والسياسية. ففي فلسطني ما تزال تعاني احلكومة من أزمة مالية تعد األسوأ في 
املدفوعات  لتأخير  إضافة  احلكومة،  موظفي  جميع  رواتب  تأخير  مت  أنه  حيث  تاريخها، 

للموردين من القطاع اخلاص، مبا فيهم عدد من شركات تابعة ملجموعة )أيبك(.
وفي األردن، فقد أثر ارتفاع تكلفة املعيشة سلبا على االنفاق االستهالكي للمواطنني، إضافة 
لزيادة في تكاليف اإلنتاج. وفي إفريقيا العقبات اللوجستية اخلاصة بسلسة التوريد وضعت 

حتديات أعاقت قدرة شركتنا هناك على النمو كما كان متوقعا.
األميركي. وأدت  الدوالر  للشركة في فلسطني مقابل  املتداولة  الرئيسية  العملة  الشيقل،  قيمة  انخفاض  العوامل،  إلى تلك  باإلضافة 
تلك العوامل كافة إلى انخفاض االيرادات االجمالية من 390 مليون دوالر في 2011 إلى 368 مليون دوالر أميركي في عام 2012.

ومع ذلك، فإن صافي أرباح املجموعة زاد بنسبة 320٪، مرتفعا من 1,966 مليون دوالر في العام 2011 إلى 6,4776 مليون دوالر 
في عام 2012. وبالرغم من أن الزيادة هي أقل مما كان متوقعا، إال أن هنالك حتسنا ملحوظا، ونأمل أن تكون إشارة إيجابية لنتائج 

أفضل في املستقبل.
وهنا نشير إلى شركة سنيورة للصناعات الغذائية التي تعتبر أحد أبرز قصص النجاح في مجموعة أيبك عام 2012. حيث مت إدراج 
شركة سنيورة بداية العام املاضي 2012 في بورصة عمان حتت الرمز )SNRA( بنجاح، كما اكتسبت الشركة زخما بعد استحواذها 
بالكامل على العالمة التجارية "يونيوم" عام 2011، وكذلك بعد توسيع نشاطها التجاري باململكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، 
زادت إيرادات شركة سنيورة بشكل كبير بنسبة 27,5٪ لتصل 43,9 مليون دوالر أمريكي في 2012، ليكون صافي الربح 4 مليون 
دوالر مقارنة مع نتائج عند نقطة التعادل تقريبًا في العام 2011. شركة )أيبك( متفائلة بشركة سنيورة ومنوها املستقبلي من خالل 

نشاطاتها القائمة باإلضافة الى منتجات جديدة يتم دراستها حاليًا.
كما هو احلال دائما، شركة يونيبال للتجارة العامة، وشركة التوريدات واخلدمات الطبية كانتا من أبرز الشركات الناجحة في املجموعة، 
حيث أن صافي الربح بلغ 4,7 مليون دوالر في يونيبال و2,2 مليون دوالر في شركة التوريدات. ومن أبرز ما حصل في يونيبال لهذا 
العام هو انتقالها إلى مركز توزيع جديد مبساحة 7,000 متر مربع في رام اهلل. وبني هذا املركز بتكلفة حوالي 6 مليون دوالر، ولديه 
القدرة على تخزين 5500 منصة، إضافة إلى وجود روافع على سكك حديدية، وهي األولى من نوعها في فلسطني، فضال عن أنه مزود 

بأنظمة متطورة بيئية للمحافظة على جودة املنتجات املوجودة فيه.

وقد أظهرت الشركة الوطنية لصناعة األملنيوم والبروفيالت- نابكو، نتائج جديرة بالذكر رغم التحديات والقيود اإلسرائيلية غير العادلة، 
الرغم من ذلك، استطاعت الشركة،  التصنيع. وعلى  املواد اخلام األساسية في 50٪ من خطوط  مبا في ذلك، منع إدخال واستخدام 

مع فريقها اإلداري الصلب، على حتصيل األرباح وتطوير منتجات ذات قيمة مضافة، مثل أنظمة نوافذ جديدة، ورفع قاعدة زبائنها.
وعملت مجموعة )أيبك( بجد للتغلب على املصاعب والتحديات في بعض شركاتها. ورغم أنه لم يتم حل كافة املشاكل بشكل 

كامل، إال أنه مت إحراز تقدم كبير لتحديد املسار الصحيح للنمو والربح في كل ظرف معني.
إن التدهور االقتصادي السائد في فلسطني وزيادة املنافسة في سوق السيارات كان له تأثيرا سلبيا على مبيعات الشركة الفلسطينية 
للسيارات. ومع ذلك، متكنت الشركة من احملافظة على ريادتها في قطاع السيارات الفلسطيني، وإن كان ذلك في سوق متراجع، كما 

وحددت الشركة مجاالت جديدة للنمو والتي حصدت ثمارها بالفعل في الربع األول من عام 2013.
بعد قرار إغالق أربعة فروع غير مربحة من سلسلة سوبر ماركت برافو، واتخاذ قرار بعدم التقدم لعطاءات حكومية بسبب التأخر في 
العربية الفلسطينية ملراكز التسوق بدأت بالتحسن في انخفاض اخلسائر وزيادة  الربح املنخفضة، فإن نتائج الشركة  السداد وهوامش 
هوامش الربح. بينما املبيعات السنوية العامة انخفضت بنسبة 17٪ بسبب إغالق بعض الفروع، لكن كان هناك زيادة بأكثر من ٪20 
في مبيعات الفروع اخلمسة املتبقية. مما أدى إلى تخفيض اخلسائر الصافية بنسبة 34,5٪، األمر الذي يشير إلى أن الشركة تسير على 

اخلطى الصحيحة لتحوٍل حقيقي ومستقر في عام 2013.
وال تزال شركة يونيبال وسط وغرب إفريقيا تعاني من استنزاف املوارد املالية، إال أن الشركة الوليدة بدأت تسفر عن نتائج إيجابية في 
منو املبيعات، والتي وصلت إلى 9,7 مليون دوالر في عام 2012، مقارنة بـ 7,8 مليون دوالر في عام 2011، مع أداء أعلى لفريق 
املبيعات وحتسن في إجراءات الرقابة على التكاليف، أدى ذلك إلى انخفاض اخلسائر إلى 1,4 مليون دوالر في عام 2012 والتي كانت 

أكثر من 2,5 مليون دوالر في العام السابق.
ونحن ال نزال متفائلني من مصاحلنا في غرب إفريقيا بحيث أن األساسيات صلبة ألننا نعمل في مجموعة من الدول التي يبلغ عدد 

سكانها 100 مليون نسمة بالشراكة مع شركة )بروكتر آند جامبل(، أكبر شركة للسلع االستهالكية في العالم .
ومع أن املجموعة دائمًا تطمح لألكثر، وتسعى لتحقيق مستويات أعلى لألداء لدى جميع الشركات التابعة، إال أنني فخور بإجنازاتنا 
وأقدر حقًا أداء الـ 1250 كادرا عامال الذين يشكلون العمود الفقري األساسي للشركة، والقادرين على العمل رغم الظروف الصعبة 

للغاية. وأنا على يقني أنه من خالل جهودهم، فإن مجموعة )أيبك( سوف حتقق ما يتجاوز أهدافها لعام 2013 وما بعده.
وانطالقا من اعتقاد راسخ في التزامها ملساهميها واملجتمعات التي تعمل فيها، حافظت مجموعة )أيبك( على مسؤولياتها املجتمعية، 

ال سيما في مجاالت ريادة األعمال والتعليم وتنمية الشباب.
وفي النهاية، ونيابة عن نفسي وعن زمالئي في مجلس اإلدارة، أعبر عن االمتنان الكبير لكم، مساهمينا، إلميانكم ودعمكم املستمر 

جلهودنا في خلق فرص عمل مستدامة، وفي الوقت نفسه توفير عوائد جيدة جلميع مساهمينا.

مع أطيب التحيات
طارق عمر العقاد
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مجلس اإلدارة

السيد طارق عمر العقاد، رئيس مجلس اإلدارة، الرئيس التنفيذي
السيد خالد العسيلي، نائب رئيس مجلس اإلدارة

الدكتور محمد مصطفى
السيد بسام أبو ردينة
الدكتور مازن حسونة

السيد منير خوري
السيد فؤاد قطان

السيد طارق عباس
الدكتور ضرغام مرعي

التقرير السنوي 82012
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الرؤية واملهمة

رؤية الشركة: 
نتطلع إلى توفير باقة متكاملة من املنتجات واخلدمات القيمة، التي تتسم باجلودة العالية، وتسهم في إحداث فرق نوعي في املجتمع 

وتدعم عجلة التنمية واالستدامة. 

مهمة الشركة:
تتبنى )أيبك( منهجًا ثابتًا لتبادل املنفعة، ويكافئنا املجتمع بأن تكون منتجاتنا في السوق الفلسطينية اخليار األول، ونحن نتعهد له 

باجلودة ودعم رخاء وازدهار اقتصادنا الوطني ومجتمعنا احمللي، من خالل التزامنا بالتالي: 
توفير منتجات وخدمات فائقة اجلودة.  •

توظيف موارد بشرية مؤهلة وذات خبرة، باإلضافة إلى تزويدهم بفرص تدريبية متكنهم من التطور والنجاح.  •
استمرارية تطبيق أنظمة عمل فعالة تتوافق مع كافة جوانب الدورة التجارية للشركة.  •

قاعدة مالية صلبة تقود للنمو املستمر.  •
تعزيز الشراكة مع صناع القرار باملنطقة إلحداث تغيير ملموس باالقتصاد الفلسطيني.  •

التقرير السنوي 102012

الطاقم اإلداري:
السيد طارق عمر العقاد، رئيس مجلس اإلدارة، الرئيس التنفيذي

السيد علي العقاد، رئيس عمليات املجموعة
السيد طارق عباس، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال

السيد معتز قواس، نائب الرئيس، ورئيس الدائرة املالية
اآلنسة لينا احلذوة، مدير الرقابة الداخلية وتطوير األنظمة

السيد أحمد جودة، مدير االستثمار
السيد خالد البرادعي، املدير املالي

السيد محمد حرز اهلل، مدقق التشغيل الداخلي
السيد مراد خطيب، مدقق احلسابات الداخلي
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Palestine

الشركاء العامليني

التقرير السنوي 122012
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استراتيجية املليار دوالر

تطمح )أيبك( من خالل استراتيجية املليار دوالر إلى حتقيق مبيعات بإجمالي مليار دوالر أمريكي بحلول عام 2020، وذلك من 
خالل حتقيق معدل منو بنسبة 16٪، وهو هدف استراتيجي يتطلب مزيداً من املثابرة وااللتزام بتقدمي األفضل، ولكن ثقتنا مبتعاملينا 

مصدر إلهامنا بتحقيق هذه الرؤية.
وستتكامل جهود الشركات التابعة للمجموعة لتحقيق هذه الرؤية، لتعزيز مكانة )أيبك( في السوق الفلسطينية، وسيكرس فريق 

العمل خبراته وجهوده لتهيئة الظروف الالزمة إلجناح أهداف املؤسسة وإداراتها.

التقرير السنوي 142012

2011

2012

2010

2009

2008

2007

2006 $127,000,000

$369,000,000
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املسؤولية االجتـماعية: دوُر فاعل، والتزاُم دائم

تولي الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار )أيبك( املسؤولية االجتماعية أهمية استراتيجية كبيرة بشكل عام، إميانا منها بأهمية بناء 
الثقة وتعزيز روح الشراكة واالحترام مع كافة متعامليها، وكافة الكوادر العاملة في املجموعة.

ومن أجل حتقيق هذه الرؤية، تعمل )أيبك( على االستثمار بالفرص القائمة لدعم املجتمع، واملشاركة الفعالة مع مؤسسات العمل 
اخليري واإلنساني، واملؤسسات التعليمية، واألنشطة الثقافية واملناسبات املجتمعية العامة.

 )HESPAL( برنامج  خالل  من  العالي  التعليم  في  دراسية  منحًا  البريطاني،  الثقافي  املجلس  مع  بالتعاون  )أيبك(  قدمت  حيث 
فلسطني، والتي شملت منحًا دراسية كاملة لثالثة طلبة متفوقني، من أجل متابعة حتصيلهم العلمي في اجلامعات البريطانية.

الذين  للطلبة  املالية  املساعدة  لتوفر  حلم  بيت  جلامعة  أميركي  دوالر  قيمته 75,000  مبا  املساهمة  شرف  )أيبك(  لشركة  كان  كما 
أعلى  على  احلاصلني  األردنية  أو  الفلسطينية  اجلامعات  في  موظفيها  ألبناء  جامعية  منحة  )أيبك(  تقدم  كذلك  اجلامعة،  رشحتهم 

الدرجات في الثانوية العامة.
وتواصل )أيبك( دعمها املستمر ملؤسسة إجناز فلسطني منذ تأسيسها عام 2007 على املستويني املادي واملعنوي، من خالل كوادر 
املجموعة العاملة في شركاتها التابعة كمتطوعني في مؤسسة إجناز، ومت انتخاب السيد علي العقاد رئيس العمليات في املجموعة، رئيسا 

ملجلس إدارة مؤسسة إجناز.
تؤمن )أيبك( بأهمية املسؤولية االجتماعية ودورها في خلق بيئة عمل محفزة وآمنة، وتثابر من أجل أن توفر ملوظفيها الديناميكية 
املستمرة واحملفزة للعمل. حيث مت استحداث جائزة الرئيس التنفيذي بقيمة 30000 دوالر، لثالثة من كوادرها ممن حققوا متيزاً مبدعًا 

في عملهم.
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الثقافة الداخلية:
إن بناء ثقافة داخلية يقوم على أساس التحفيز ومكافأة األداء والنزاهة في بيئة عمل متنوعة، وذلك يتطلب تطبيقًا ملعايير إدارية رفيعة 
ومبتكرة. وتلتزم )أيبك( بتطبيق ثقافة النزاهة هذه من خالل مجلس إدارة مستقل وذو خبرة، باإلضافة إلى فريق إداري مختار بعناية، 

وملتزم بآلية التطوير املستمر للموظفني. كما أن سمات الشركة وقراراتها تنبع باألساس من قيمها ومبادئها املشتركة.
وميكن اختزال هذا املفهوم من خالل احملاور األربعة الرئيسية التالية: 

الثقافة:
تستند )أيبك( على تطبيق مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص بني املوظفني، ليكون الفرق بني الكادر مبني على حجم املسؤولية ومستوى 

الكفاءة في العمل. وتكافئ الشركة هؤالء األفراد الذين يتمتعون بالقيادة والدافع الذاتي لإلبداع واالبتكار.

الهيكل اإلداري:
تعتمد الهيكلية اإلدارية لشركة )أيبك( وشركاتها التابعة على املبادئ التالية:

تطوير األفراد العلمي والعملي هو استثمار استراتيجي للشركة.  •
أولوية الترقية والتطور الوظيفي سوف تكون دائما من الداخل.   •

عملية اتخاذ القرارات تتم مبشاركة األفراد املعنيني بها.   •

احلوافز: 
األداء املتفاني والقدرة على التخطيط املستقبلي، واملهارات القيادية، هي موضع تقدير الشركة من خالل نظام حوافز وترقية متطور 

وفعال.

منتسبي الشركة:
إن منتسبي الشركة هم أساس املعرفة والكفاءة في كافة أعمالها، وعليه فإن الشركة تقيم وتتوقع منهم أداًء مثاليًا في املجاالت التالية:

قوة العقول )املبادرة، التحليل، وحل املشكالت(.  •
قوة األفراد )القيادة، وروح الفريق(.  •

قوة النشاط )االنضباط، واملرونة في التعامل(.  •



21التقرير السنوي 202012 التقرير السنوي 2012 التقرير السنوي 202012

شركة سنيورة للصناعات الغذائية
األردن 

مدينة امللك عبد اهلل الثاني الصناعية - سحاب 
ص.ب. 191 

عّمان 11512 اململكة األردنية الهاشمية 
هاتف: 3772 402 6 962 + 
فاكس: 3773 402 6 962 + 

www.siniorafood.com

فلسطني 
ص.ب. 132 

العيزرية – فلسطني
هاتف: 6804 279 2 972 + 
فاكس: 9088 279 2 972 + 

اململكة العربية السعودية
 متفرع من شارع فاطمة الزهراء – حي الربوة الغربية – الرياض

ص.ب. 225 
الرياض 11451

هاتف: 7911 476 1 966 +  
فاكس: 7895 476 1 966 +

الشركة الوطنية لصناعة األملنيوم والبروفيالت - نابكو
ص.ب. 178

نابلس - فلسطني
هاتف : 7222 234 9 972 +
فاكس:  7616 234 9 972 +

 napco@napco.ps :بريد إلكتروني 
 www.napco.ps

MSS - شركة التوريدات واخلدمات الطبية
رام اهلل - فلسطني 

هاتف: 9372 295 2 972 + 
فاكس: 9375 295 2 972 +

info@msspal.com :بريد إلكتروني
www.msspal.com

شركة يونيبال للتجارة العامة
ص.ب. 2190 
رام اهلل - فلسطني

هاتف: 1060 298 2 972 + 
فاكس: 1065 298 2 972 +

 info@unipalgt.com :بريد إلكتروني 
www.unipalgt.com

الشــركات التــابعـة
املخازن الرئيسية

ص .ب.2190
خلة السخول – شارع البلدة القدمية – بيتونيا – فلسطني

تلفون : 2288 290 2 972 +
فاكس : 2287 290 2 972 +

شركة يونيبال وسط وغرب إفريقيا
شارع اجلنرال ليمان - دواال - الكاميرون

ص.ب. 2765، اكوا 
هاتف: 427533 33 237 + 
فاكس: 427534 33 237 +

الشركة الفلسطينية للسيارات املساهمة اخلاصة احملدودة - هيونداي 
ص.ب. 1919 
رام اهلل - فلسطني

هاتف: 3943 295 2 972 + 
فاكس: 0662 298 2 972 +

pac@pac-pal.com :بريد إلكتروني
www.hyundai.ps

الشركة العربية الفلسطينية ملراكز التسوق - بالزا 
ص.ب. 4185 
البيرة - فلسطني

هاتف: 8581 242 2 972 + 
فاكس: 8582 242 2 972 + 

  info@plaza.com:بريد إلكتروني 
www.bravosupermarket.ps

شركة سكاي للدعاية واإلعالن والعالقات العامة وإدارة الفعاليات 
ص.ب. 4159 
البيرة - فلسطني

هاتف: 6878 298 2 972 + 
فاكس: 6879 298 2 972 + 

  info@sky-adv.com :بريد إلكتروني 
www.sky.ps

املقر الرئيسي
عمان  - األردن 

ص.ب. 941489 عّمان
11194  اململكة األردنية الهاشمية

هاتف: 2910 556 6 962+ 
فاكس: 2915 556 6 962+

apic@apic.com.jo :البريد اإللكتروني

www.apic.ps :املوقع اإللكتروني

فرع
رام اهلل  - فلسطني  

ص.ب. 2396 
رام اهلل - فلسطني

هاتف: 1463 296 2 970+
فاكس:1541 298 2 970+
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شركة سنيورة للصناعات الغذائية
نتيجة التوسع في سوق العمليات لشركة سنيورة عام 2012، حققت الشركة صافي مبيعات )43,750,240( دوالر أمريكي باملقارنة 
مع مبيعات العام املاضي والتي بلغت )34,635,550( دوالر أمريكي، بنسبة منو في املبيعات بلغت 27٪ عن العام املاضي، وبذلك 
القوة الشرائية  بالرغم من ضعف  التي بلغت )4,035,300( دوالر أمريكي،  حققت الشركة نتائج غير مسبوقة في صافي األرباح 

وارتفاع أسعار املنتجات األساسية.
إن أهم عامل ساهم في دفع حجم املبيعات هو قوة اسم سنيورة، حيث مت حتقيق منو مبيعات ماركة »سنيورة« املبردة بنسبة 35٪ بالسوق 
الفلسطيني، وبنسبة 17٪ بالسوق األردني، مقارنة مع العام السابق والذي عزز املوقع الريادي حلصة الشركة في سوقي فلسطني واألردن.

بعد شراء ماركة يونيوم العالمة التجارية املشهورة في األردن، أعيد انتاج العالمة التجارية في مصنع الشركة في عمان وبنفس الطعم 
من حجم حلوم  من ٪60  أكثر  إلى  األردني  السوق  في  الشركة  وعزز حصة  املستهلك  ثقة  أعاد  الذي  األمر  عالية،  وبجودة  األصيل 

الالنشون املصنعة.  
أما بالنسبة للتوسع اإلقليمي، استطاعت الشركة حتقيق جناحات فاقت التوقعات، مبضاعفة مبيعات منتجات ماركة »سنيورة« املبردة 
والالنشون خالل أقل من عام واحد، مببيعات جتاوزت 3,4 مليون دوالر أمريكي بنمو جتاوز 230٪ مقارنة مع العام السابق، إضافة 
إلى جتاوز منو املبيعات نسبة 30٪ مقارنة مع العام السابق في اخلليج ولبنان والعراق بالرغم من توقف مبيعاتنا للسوق السوري بسبب 
األحداث هناك. كما بدأت الشركة بتصدير منتجات الالنشون إلى أسواق الكاميرون بالتعاون مع يونيبال وسط وغرب إفريقيا إحدى 

شركات )أيبك(.
ولقد مت العمل على االنتهاء من جتهيز مركز البحث والتطوير في مصنع فلسطني، للبدء بتطوير منتجات جديدة لتوسيع قاعدة منتجات 
الشركة وإطالق منتجات جديدة تلبي أذواق املستهلكني، واالنتهاء من مشروع توسعة املستودعات في مصنع عمان مبواصفات عالية.

ومن خالل دراسة استراتيجية الشركة نطمح لتطوير وتعزيز الكفاءات الفنية واإلدارية ملوظفيها، وذلك من خالل عقد الدورات والبرامج 
وتوسعة  احمللي،  السوق  في  القيادية  مكانتها  على  احملافظة  الشركة  استطاعت  وبذلك  التكنولوجية،  األساليب  واستخدام  التدريبية 

خطوط انتاجها في املنطقة اإلقليمية.
إن شركة سنيورة للصناعات الغذائية ملتزمة مبواصلة دعمها لعجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل الرعاية واملشاركة في 

مشاريع خيرية وتطوعية مختلفة تعود بالنفع على املجتمع احمللي.
وال يسعني إال أن أتقدم بالشكر اجلزيل جلميع موظفي الشركة في كافة مواقعهم املختلفة، للجهود املميزة والعمل املتواصل والدؤوب 
للحفاظ على املوقع الريادي من خالل حتقيق منو غير مسبوق في املبيعات واإلنتاج. آماًل مبزيد من التقدم واالزدهار للحفاظ على موقع 

الشركة الريادي واهلل املوفق.

الرئيس التنفيذي
مجدي الشريف

الصناعات
تعتبر شركة سنيورة للصناعات الغذائية عالمة جتارية معروفة في املنطقة منذ أن مت إنشاؤها في القدس عام 1920، واستحوذت )أيبك( 
في عام 1992 على سنيورة األردن، وعام 1996 على سنيورة فلسطني، وتعتبر الشركة الرائدة على صعيد الصناعات الغذائية في 
املنطقة اإلقليمية، وتنتج سنيورة أكثر من 70 صنفا من اللحوم املصنعة: مثل اللحوم املشوية، والسجق، وسجق فرانكفورتس، وحلم 
النشون، والستيك، وحلم البقر املجفف، واملرتديال. وحازت سنيورة على عدة شهادات جودة معتمدة عامليا، مثل شهادة سالمة الغذاء 
HACCP، وشهادة إدارة السالمة الغذائية ISO 9001:2008. وأصبحت شركة سنيورة مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان.
وحازت منتجاتها على ثقة املستهلكني في مناطق توزيعها واملنطقة اإلقليمية بشكل عام، حيث تباع منتجاتها في األردن، وفلسطني، 
ولبنان، واململكة العربية السعودية، واإلمارات العربية املتحدة، وعمان، وقطر، وشمال غرب إفريقيا. حتت العالمة التجارية سنيورة، أو 

نعمة، أو الضفتني، أو يونيوم، أو تاج، التي أصبحت كلها املنتجات املفضلة لكل أسرة.
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الشركة الوطنية لصناعة األملنيوم والبروفيالت )نابكو(

زادت إجنازات شركة نابكو في العام املاضي، الذي كان عام حتديات لالقتصاد الفلسطيني بشكل عام، وقطاع الصناعة بشكل خاص، 
واستطاعت الشركة حتقيق منو متواضع بنسبة 3٪ في مبيعات األملنيوم، و2,2٪ نسبة منو األرباح مقارنة بالعام املاضي.

وتعتبر أهم نقطة نوعية لشركة نابكو العام املاضي، أنها استطاعات احلصول على إعفاء ضريبي ملدة 6 سنوات، من عام 2012 حتى 
نهاية عام 2017، والتي حتققت نتيجة استثمار الشركة مبلغ 1,2 مليون دوالر لتطوير خط اإلنتاج الرئيسي بها.

وحققت الشركة زيادة ملحوظة بنسبة 81٪ في مبيعات اإلكسسوارات وامللحقات، التي زادت من أرباح الشركة وتنوع في مبيعاتها 
ومنتجاتها. كما كان تطوير خط إنتاج )نابكو +( إجنازا هاما ونوعيا للشركة الذي أطلق العام املاضي. إضافة إلى زيادة الطلب على 

األملنيوم املطور واإلكسسوارات من 20 طن متري في عام 2011 إلى ما يقرب من 110 طن متري عام 2012.
هنالك وضوح في التغير اإليجابي في خطوط االنتاج اخلاصة بنابكو، حيث مت إعادة تأهيل خطي السحب والصهر، األمر الذي ساهم  
في زيادة اإلنتاجية وخفض تكاليف العمالة. وأثر خط دهان البودرة إلى طلب كبير على البروفيالت امللونة، وتسليم املنتجات النهائية 

في وقت أقل مع استخدام مسحوق التلوين وانخفاض كمية البودرة للطن الواحد من األملنيوم.
كما تطورت كافة خطوط إنتاج نابكو وحتسنت من خالل خبرات الدائرة الفنية التي تشرف على عمليات خط اإلنتاج، التي ضمنت 

احلد األدنى من املساهمة في حتقيق أهداف االنتاج واملبيعات.
وقامت نابكو بالوفاء بجميع التزاماتها املالية للبنوك واملوردين، وبالتالي تقليل هذه األعباء املالية بنسبة 8٪ مع احلفاظ على نفس معدل 

السيولة.
كما عملت الشركة على إيجاد مصدر جديد للمواد اخلام، األمر الذي سينعكس إيجابيا على حجم التوفير الكبير لدى الشركة، وصوال 

إلى زيادة ملحوظة في األرباح لعام 2013.

املدير العام
عنان عنبتاوي

الصناعات
تقع الشركة الوطنية لصناعة األملنيوم والبروفيالت )نابكو( في مدينة نابلس، وهي الشركة الصناعية األولى والوحيدة لصناعة األملنيوم 
في فلسطني، وتأسست عام 1991 كشركة مساهمة عامة متتد مرافقها على مساحة 28 ألف متر مربع، ومتتلك طاقة إنتاجية تزيد عن 
6000 طن سنويا ذات جودة ومواصفات عالية، بفضل 185 كادرا يعملون في الشركة. وحصلت الشركة على شهادات من مؤسسة 

.ISO املقاييس واملواصفات الفلسطينية، واملؤسسة العاملية للمقاييس
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)MSS( شركة التوريدات واخلدمات الطبية

تتميز شركة التوريدات واخلدمات الطبية )MSS( بكفاءة عالية واستقرار أكبر، مما أدى إلى زيادة املبيعات بنسبة 11٪ ومنو صافي 
األرباح بنفس النسبة عن العام 2011.

وتعتبر شركة التوريدات واخلدمات الطبية، الشركة األولى في مجالها بالسوق الفلسطينية، وذلك يعود للتطبيق الفعال الستراتيجية 
النمو املستمر اخلاصة بالشركة.

وساهمت دوائر الشركة في مجال األدوية والعناية الطبية والسلع االستهالكية؛ بتسجيل حصة أكبر للشركة في السوق الفلسطيني 
محققة بذلك زيادة نسبة املبيعات اخلاصة بالشركة ومعززة من مركزها التنافسي في السوق من خالل توقيع اتفاقيات توزيع جديدة 

من ثالثة شركات عاملية.
وأثبتت نتائج هذا العام مرة أخرى قدرة الشركة على حتقيق أرباح بالرغم من الظروف واألوضاع االقتصادية والسياسية غير املستتقرة، 

وذلك بثقة زبائنها.
وكلي ثقة بأن الشركة مستمرة في التطوير واالزدهار بوجود أفضل الكوادر املؤهلة ذات الكفاءة العالية، واالستراتيجية الالزمة لتحقيق 

األهداف املرجوة لألعوام املقبلة.
تقديري وشكري إلى فريق الشركة، الذي أظهر االلتزام والتفاني الذي ال يتزعزع على مر السنني.

املدير العام
سامر قريطم

التوزيع
برزت شركة التوريدات واخلدمات الطبية التي أنشأت في عام 1994، كإحدى أكبر الشركات الفلسطينية في مجال اخلدمات الطبية 
وحتقق الشركة مبيعات قياسية ومنوا مستمرا في السوق بشكل سنوي، وتعتبر التوريدات واخلدمات أكثر الشركات تنوعا في توفير 
الطبية واملخبرية، وأدوات اجلراحة والسلع االستهالكية،  الطبية في فلسطني، حيث تقوم بتوزيع األدوية، واملعدات  العناية  منتجات 
إلى الصيدليات واملستشفيات اخلاصة، واملنظمات غير احلكومية، ووزارة الصحة الفلسطينية وكبرى محالت البيع بالتجزئة. خاصة 
 GlaxoSmithKline, Sanofi, MSD, كونها املوزع احلصري والوحيد للعديد من أسماء املنتجات العاملية في هذا القطاع؛ مثل
 Abbott International )Pharma +Nutrition(, Lilly, Beiersdorf )NIVEA(, Janssen, Abbott Diabetes
.Care, Hitachi Aloka, Nihon Kohden, B. Braun, BI – Pharmaton, Abbott Diagnostics and TRISA
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شركة يونيبال للتجارة العامة

من جديد حققت شركة يونيبال جناحات كبيرة خالل العام املاضي 2012، من خالل التركيز املستمر على السوق واستراتيجية اإلنتاج. 
وبالرغم من تخلخل السوق الذي أثر سلبا على القوة الشرائية لدى الزبائن، إضافة إلى انخفاض قوة العملة، والزيادة غير املتوقعة في 

الضرائب من قبل احلكومة، حققت الشركة 93٪ من أهدافها من الناحية املالية واألداء.
واستطاعت شركة يونيبال احملافظة على موقعها في السوق احمللية، باعتبارها املوزع احلصري ألهم املنتجات سريعة الدوران، إضافة لبنائها 
شبكة توزيع قوية وخدمة زبائن مميزة، وبذلك حققت الشركة أرباحا بشكل مستمر ومنوا عن طريق امتالكها حق توزيع منتجات عاملية 

ومعروفة ذو معايير عالية، وأخذ خطوات لتخفيض املصاريف، وزيادة االنتاجية.
التي تعمل حاليا بشكل متكامل، والتي تستوعب ما يعادل  الرئيسية  التوزيع  الشركة جتهيز مخازن  في شهر شباط 2012، أنهت 
5500 مشتاح، ومجهزة بأعلى التقنيات العاملية اخلاصة في التخزين اآلمن، إضافة لوجود نظام إدارة وأمتتتة متطور، مع نظام مباشر حول 

حركة املوزعني لتحقيق التوسع املطلوب.
استمرت يونيبال بشكل كبير بدعم كوادرها العاملة، لبناء فريق مميز جدا من حيث املبادئ األساسية وذلك إميانا منها بدعم كوادرها 
بشكل مستمر من النواحي املهنية والشخصية. وإن التزام الشركة بأن تكون املورد األساسي ألهم السلع سريعة االستهالك في السوق 

الفلسطيني، يحافظ بشكل كبير على وجودها في القيادة والريادة.
نشكر زبائن الشركة وشركائنا املميزين، وموظفينا على الثقة والدعم املستمرين في العمل.

املدير العام
عماد خوري

التوزيع
تأسست شركة يونيبال للتجارة العامة عام 1994، كشركة مساهمة خاصة، وتعتبر الشركة الرائدة واألفضل في مجال توزيع السلع 
الوكيل واملوزع احلصري للعديد من  العاملة في مجالها، وتعتبر  الشركات  الدوران في فلسطني، وتخطت كافة  االستهالكية سريعة 
السلع العاملية مثل؛ شركة فيليب موريس، بروكتر آند جامبل، هاينز، XL، سنيورة، أمريكانا وغيرها من العالمات التجارية العاملية 
املعروفة. وتتبع الشركة أنظمة فعالة في توزيع منتجاتها في السوق الفلسطينية، حاصدة أرقاما مرتفعة في املبيعات خاصة أنها تقوم 

بالتوزيع لـ6 آالف نقطة بيع في فلسطني لتتمكن من الوصول إلى كافة املستهلكني.
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شركة يونيبال وسط وغرب إفريقيا

سجلت شركة يونيبال وسط وغرب إفريقيا في العام الثاني من عملياتها، زيادة جيدة في املبيعات بنسبة 23٪ مقارنة بالعام املاضي، 
محققة مبيعات مبقدار 10 مليون دوالر خالل العام، األمر الذي يعتبر في االجتاه اإليجابي حيث وصل متوسط املبيعات الشهرية في 

الربعني األخيرين من عام 2012 إلى مليون دوالر.
مع تركيز واضح على مواصلة تطوير البنية التحتية الالزمة الستمرار التوسع في السوق الذي من شأنها أن يترجم مباشرة إلى الوصول 
لربحية الشركة، أدخلت  الشركة أصنافا  جديدة مهمة تشمل هاينز، آركور، وسنيورة. وباإلضافة إلى ذلك، تواصل الشركة توسيع 

قدرتها التوزيعية تدريجيا. فضال عن افتتاح مخزنني في  عاصمة الكاميرون ياوندي ومدينة بافوسام.
وقد اتخذت الشركة خطوات واستراتيجيات جدية للتقليل من التكاليف التشغيلية من خالل تنفيذ تدابير فعالة إلدارة الفريق الذي 

يتكون من 122 كادر  كفء، والتي تتركز أساسا في أقسام املبيعات والتوزيع، خلدمة 8000 نقطة بيع في الكاميرون وحدها.
ومن أجل الوصول إلى وقف خلسائر الشركة في أقرب وقت ممكن خالل العام 2013، تخطط الشركة لتوسيع نطاق التغطية في السوق 
اإلفريقية التي تعمل بها، من حيث املواقع والعروض املقدمة داخل الكاميرون، وكذلك البدء في إقامة مناطق جديدة، بدءا من دولة 

اجلابون.

رئيس مجلس اإلدارة
علي العقاد

التوزيع
من  إفريقية،  دول  ثمانية  في   )P&G( آند جامبل بوكتر  منتجات  لتوزيع  احلصري  احلق  عام 2010 حصلت شركة )أيبك( على 
خالل شركة يونيبال وسط وغرب إفريقيا، وهي )تشاد، جمهورية الكونغو الدميقراطية، جمهورية أفريقيا الوسطى، غينيا االستوائية، 
في  إفريقيا  وغرب  وسط  يونيبال  شركة  مقر  يقع  حيث  وبرينسبي(.  ساوتومي  جمهورية  الغابون،  الكونغو،  جمهورية  الكاميرون، 
جمهورية الكاميرون ألنها تعتبر من أكثر املناطق استقرارا وداعمة لالستثمار األجنبي، لتصبح مقر توزيع املنتجات العاملية التي تشمل 
)إيريل، بامبرز، أولويز، جيليت، دورسيل، وأورال ب(، باإلضافة إلى منتجات شركة أركور، هاينز، كيلوغ وسنيورة. الشركة لديها 

حاليا ثالثة فروع في الكاميرون وتستعد للدخول إلى جمهورية الغابون املجاورة.
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الشركة الفلسطينية للسيارات املساهمة اخلاصة احملدودة )هيونداي(

حافظت الشركة على موقعها الريادي في السوق الفلسطيني، بالرغم من التحديات التي تعود إلى املنافسة الشديدة في سوق السيارات، 
والظروف السياسية واالقتصادية الصعبة في فلسطني، وبالرغم من ذلك ما زالت الشركة متلك احلصة السوقية األكبر في السوق احمللية 

التي بلغت ٪20,2.
إن التباطؤ في منو األرباح ينعكس ألسباب كثيرة واجهتها الشركة في السنوات املاضية وهي؛ تراجع طلب احلكومة الفلسطينية على 
السيارات اجلديدة، وكذلك لدى اجلمهور الفلسطيني ألنها تعتبر سلعة غير أساسية وترفيهية. إضافة إلى أن السوق مشبع  بنسبة 
عالية من السيارات اجلديدة والتي مت شراؤها خالل األعوام الثالثة السابقة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى قيام البنوك مبنح تسهيالت 
طويلة األجل. كما القت أسعار هيونداي حتد مع أسعار الشركات املنافسة التي أدخلتها في حرب أسعار، األمر الذي أدى إلى انكماش 

الطلب على الشراء.
استخدمت هيونداي لتتحدى تلك األمور السلبية، وسيلة )خدمات ما بعد البيع(، املدعمة من قبل فريق عمل متكامل وذو خبرات 
عالية، والذين أيضا ميلكون نظاما خاصا في خدمة الزبائن. وستركز الشركة من خالل فريقها على البيع املباشر للزبائن املستهدفني، 
البنوك  العالقات مع  البنوك والتأمني، حيث سيتم تقدمي عروض حتفيزية وتسهيالت بنكية، لتطوير  املعلمني، وموظفي قطاعي  وهم 

وهذه الشركات.

املدير العام
أمين سنقرط

التوزيع
تأسست الشركة الفلسطينية للسيارات في عام 1996، وهي املوزع الوحيد واحلصري لشركة هيونداي العاملية للسيارات والشاحنات 
اخلفيفة وعربات النقل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحتتل هيونداي املصنعة في كوريا اجلنوبية مركز الريادة في السوق الفلسطينية. 
حيث يوجد ثالث صاالت عرض للشركة في رام اهلل، واخلليل، وغزة، إضافة لشبكة موزعني كبيرة في فلسطني. كما وتقدم الشركة 
قطع غيار مميزة من خالل مراكز الصيانة املتطورة املوجودة في رام اهلل، نابلس، وغزة، التي يوجد فيها أفضل التقنيات وقطع الغيار، حيث 

يوجد ثالثة مخازن رئيسية تؤكد وجود قطع غيار بشكل دائم في الشركة.
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الشركة العربية الفلسطينية ملراكز التسوق )بالزا(

بينما تستمر الشركة العربية الفلسطينية ملراكز التسوق- بالزا في بقائها بصدارة مراكز التسوق في فلسطني، شكل عام 2012 استمرارا 
في التحديات التي تواجهها الشركة، وبشكل عام انخفضت املبيعات اإلجمالية بنسبة 17٪، والتي وصلت إلى 15,8 مليون دينار، 
مقارنة مع العام السابق 2011 التي وصلت 19 مليون دينار، ويعود السبب في ذلك إلى وقف املناقصات احلكومية التي كانت تشكل 

27٪ من إجمالي مبيعات الشركة في عام 2011، إضافة إلى التأثر بإغالق ثالثة فروع من سلسلة سوبر ماركت برافو.
الكلي  الربح  هامش  وأظهر  بنسبة ٪22،  اخلمسة  برافوا  ماركت  لسلسة سوبر  القائمة  للفروع  املبيعات  اإليجابية، منت  الناحية  ومن 
للشركة ارتفعًا إلى 18,6٪، من 16٪ في العام 2011؛ ويعود ذلك إلى إغالق برافو توفير في شارع القدس في شهر نيسان 2012، 
وضبط النفقات بخفض املصاريف بنسبة 6٪ بالرغم من حتمل السنة لفروقات تقييم لضريبة األمالك )ملرة واحدة( تخص سنوات سابقة 
التحصيل  تعثر  استمرار  املنصرم بسبب  بالعام  مقارنة  بنسبة ٪15  للشركة  التمويل  أعباء  ارتفاع  دينار، وكذلك  ألف  بقيمة 84,4 

للمديونية املترصدة على احلكومة نتيجة للعطاءات.
نتطلع، عقب استقطاب خبير استشاري دولي مختص في البيع بالتجزئة، إلى تشكيل وتنفيذ استراتيجية تطوير الشركة بهدف رفع 
هوامش الربح وزيادة فعالية إدارة التكاليف في جميع أنحاء الشركة، وذلك من خالل التركيز املستمر على نقاط القوة للشركة، خاصة 
برامج العروض والترويج الشهرية واألسبوعية، واالستمرار في التركيز على أقسام األغذية الطازجة، واستكمال بناء منظمة قوية قادرة 

على حمل توسع الشركة املستقبلي بشكل سلس وطبيعي.

املدير العام
سامر الديك

التجزئة
شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق فلسطني لألوراق املالية حتت الرمز: بالزا. املهمة األساسية للشركة هي إدارة مجموعة من السوبر 
ماركت )سوبر ماركت برافو( التي تقدم جتربة التسوق العصري املمتع واملتكامل للحاجات اليومية االستهالكية للمواطن الفلسطيني 
في مدن الضفة الغربية الكبرى. بدأ املشوار بافتتاح الفرع األول لبرافو في بالزا مول عام 2003 لتتوالى افتتاح فروع برافو لتصل اليوم 
إلى 5 فروع، ثالثة منها في رام اهلل والبيرة وفرع واحد في كل من نابلس واخلليل.كما تقوم الشركة بإدارة مركزين للتسوق في البيرة، 
واخلليل حتتوي على فرع لسوبر ماركت برافو في كل منها باإلضافة إلى منطقة مفتوحة مجهزة لألكل، تخدمها مجموعة من املطاعم، 
وتضم أيضًا منطقة مغلقة أللعاب األطفال )اجلنغل الند( و مجموعة مختلفة من احملالت التجارية املتنوعة. وتعتبر إحدى استثمارات 

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار )أيبك(، وعضو في مجلس الشرق االوسط و املجلس العاملي ملراكز التسوق.
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شركة سكاي للدعاية واإلعالن والعالقات العامة وإدارة الفعاليات

لقد واجه قطاع اإلعالن في فلسطني خالل العام 2012 العديد من التحديات، وذلك بسبب تراجع حجم اإلنفاق اإلعالني في فلسطني 
واملنطقة ككل، إال أن الشركة  متكنت من تبني سياسية مرنة وسريعة احلركة سمحت لها بتحقيق مبيعات وصلت خالل عام 2012 

إلى 6,392,310 مليون دوالر، مقارنة بعام 2011 التي وصلت إلى 7,815,000 مليون دوالر.
وبالرغم من تراجع األداء اإلعالني في السوق الفلسطينية، إلى أن الشركة متكنت من توسيع قاعدة زبائنها، واحملافظة على عالقات 
استراتيجية وشراكات متينة مع أشهر وأهم العالمات التجارية والشركات الفلسطينية والدولية، وواظبت على تطوير كودارها، ومتكنت 
من تخفيض التكلفة التشغيلية من خالل تبني مجموعة من احللول اإلدارية واملالية الفعالة واملبتكرة، دون التأثير على جودة اخلدمات 

املقدمة.
وقد أعلنت الشركة مؤخراً عن خطة لتوسع شراكاتها في السوقني احمللية واإلقليمية، وعملت على استحداث مجموعة جديدة من 
اخلدمات خصوصًا في مجال اإلعالم االجتماعي ومختلف تطبيقاتها، وإدارة حمالت رقمية هي األولى من نوعها في السوق، األمر 

الذي ساهم في تعزيز مكانتها وتطوير سلة خدماتها.

املدير العام
نادر مرعي

اخلدمات
تأسست شركة سكاي عام 1996، وتعتبر إحدى الشركات التي تعمل حتت مظلة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار )أيبك(، 
وهي املمثل احلصري والوحيد لشركة أصداء برسن-مارستيلر، إحدى أكبر شركات العالقات العامة في املنطقة، التي تلعب دوراً رئيسيا 
 M&C( لدعم الشركة من خالل إسهامها في بناء القدرات وتقدمي االستشارات الالزمة، باإلضافة إلى عالقتها االستراتيجية مع شركة
Saatchi( إحدى أكبر شركات الدعاية في املنطقة. وتهدف شركة سكاي إلى تعزيز دور الزبائن في السوق من خالل 26 موظفا عامال 
في الشركة، متخصصون في خمسة مجاالت تشمل؛ التصميم، العالقات العامة، إدارة الفعاليات، الترويج، وسائل إعالنية وملصقات 

خارجية.
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شركة كهرباء فلسطني
املزود الوحيد للكهرباء في قطاع غزة، وأول محطة طاقة مستقلة في األراضي الفلسطينية.

www.pec.ps

شركة فلسطني لتوليد الطاقة
تأسست شركة فلسطني لتوليد الطاقة عام 2010، بهدف توليد الكهرباء الالزمة لدعم وتطوير البنية التحتية األساسية في فلسطني 

بطريقة فعالة من حيث التكلفة والبيئة، وتوفر الكهرباء بشكل مستقل وموثوق به للشعب الفلسطيني.
www.ppgc-ps.com

استثمارات أخرى

التقرير السنوي 402012
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القوائم املالية املوحدة
في 31 ديسمبر 2012
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لالستثمار الفلسطينية  العربية  الشركة 
قابضة( )شركة 

البريطانية  العذراء  جزر 

املنتهية للسنة  املوحدة  املالية  القوائم 
2012 31 ديسمبر  في 

املستقل  احلسابات  مدقق  تقرير  مع 

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار
)شركة قابضة(

جزر العذراء البريطانية 
31 ديسمبر 2012

جدول احملتويات

تقرير مدقق احلسابات املستقل

   قائمــــة
أ قائمة املركز املالي املوحدة 

ب قائمة الدخل املوحدة 

ج  قائمة الدخل الشامل املوحدة  

د قائمة التغيرات في حقوق امللكية املوحدة 

هـ قائمة التدفقات النقدية املوحدة 

 صفحـــة
88  – 52 إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة 
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تقرير مدقق احلسابات املستقل

ع م/30667

إلى السادة مساهمي
الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار )شركة قابضة(

جزر العذراء البريطانية

مقدمة
قمنا بتدقيق القوائم املالية املوحدة املرفقة للشركة العربية الفلسطينية لالستثمار )شركة قابضة( والتي تتكون من قائمة املركز املالي 
املوحدة كما في 31 ديسمبر 2012 وكل من قوائم الدخــل املوحدة والدخل الشامل املوحدة والتغيرات في حقوق امللكية املوحدة 

والتدفقات النقدية املوحدة للسنة املنتهية بذلك التاريخ، وملخٍص للسياسات احملاسبية الهامة، ومعلومات إيضاحية أخرى.

مسؤولية اإلدارة عن القوائم املالية املوحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم املالية وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير املالية. وتشمل هذه املسؤولية 
االحتفاظ بالرقابة الداخلية التي جتدها اإلدارة مناسبة لتمكنها من إعداد القوائم املالية بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية، سواء 

كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ.

مسؤولية مدقق احلسابات 
إن مسؤوليتنا هي ابداء رأي حول هذه القوائم املالية املوحدة استناداً الى تدقيقنا، قمنا بتدقيقنا وفقًا 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 بّينات 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 
الداخلية للشركة واملتعلقة باإلعـداد  الرقابة  القيام بتقييم تلك املخاطر، يأخذ مدقق احلسابات في االعتبار اجراءات  أو عن خطأ. وعند 
والعرض العادل للقوائم املالية املوحدة، وذلك لغرض تصميم اجراءات التدقيق املناسبة حسب الظروف، وليس لغرض ابداء رأي حول فّعالية 
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 بّينـات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر اساسًا لرأينا حول التدقيق.

الــــــــــرأي 
في رأينا ان القوائم املالية املوحدة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي اجلوهرية، الوضع املالي املوحد للشركة العربية الفلسطينية 
بذلك  املنتهية  للسنة  املوحدة  النقدية  وتدفقاتها  املوحد،  املالــي  وأداءها  ديسمبر 2012  فــي 31  كمــا  قابضة(  لالستثمار )شركة 

التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير املالية.

 
عمان – اململكة األردنية الهاشمية              ديلويت آند توش )الشرق األوسط( - األردن  

25 نيسان 2013
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لالستثمار الفلسطينية  العربية  الشركة 
قابضة( )شركة 

البريطانية  العذراء  جزر 
املوحدة   الشامل  الدخل  قائمة 

)ج( قائمــــــــــــة 
لالستثمار الفلسطينية  العربية  الشركة 

قابضة( )شركة 
البريطانية  العذراء  جزر 
املوحدة   الدخل  قائمة 

)ب( قائمــــــــــــة 
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لالستثمار الفلسطينية  العربية  الشركة 
قابضة( )شركة 

البريطانية  العذراء  جزر 
املوحدة   النقدية  التدفقات  قائمة 

)هـ( قائمــــــــــــة 
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الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار
)شركة قابضة(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

1- عــــــــــــام
العذراء  جزر  في  وسجلت   1994 سبتمبر   20 بتاريخ  قابضة(  )شركة  لالستثمار  الفلسطينية  العربية  الشركة  تأسست  أ   - 
البريطانية حتت رقم )128626( برأسمال قدره مائة مليون دوالر أمريكي موزعة على مليون سهم بقيمة اسمية مائة دوالر 

أمريكي للسهم الواحد.
مت اجراء عدة تعديالت على رأس مال الشركة كان آخرها بتاريخ 2 يونيو 2011 حيث مت مبوجب قرار الهيئة العامة للشركة  ب - 
ليصبح  أمريكي  املدفوع مببلغ 4.546.309 دوالر  الشركة  مال  زيادة رأس  التاريخ  بذلك  املنعقد  العادي  بإجتماعها غير 
السلطات  املدورة، وقد مت احلصول على موافقة  من األرباح  أمريكي وذلك عن طريق رسملة جزءاً  50.009.398 دوالر 

الرقابية في جزر العذراء البريطانية بتاريخ 30 ديسمبر 2011.
ان من غايات الشركة إدارة الشركات التابعة لها واملشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها وكذلك االستثمار  ج  - 

في األسهم والسندات واألوراق املالية وتقدمي القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة لها.
يقع املركز الرئيسي للشركة في شارع مكة صندوق بريد 941489 عمان 11194 – األردن. د  - 

متت املوافقة على القوائم املالية املوحدة للشركة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 25 نيسان 2013. هـ - 

2 - أسس توحيد القوائم املالية
تشمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للشركة والشركات التابعة لها واخلاضعة لسيطرتها وتتحقق السيطرة عندما يكون       -
للشركة القدرة على التحكم في السياسات املالية والتشغيلية للشركات التابعة وذلك للحصول على منافع من انشطتها، 

ويتم استبعاد املعامالت واألرصدة وااليرادات واملصروفات فيما بني الشركة والشركات التابعة.
-     يتم إعداد القوائم املالية للشركات التابعة بإستخدام نفس السياسات احملاسبية املتبعة في الشركة، وإذا كانت الشركات التابعة 
تتبع سياسات محاسبية تختلف عن تلك املتبعة في الشركة فيتم إجراء التعديالت الالزمة على القوائم املالية للشركات 

التابعة لتتطابق مع السياسات احملاسبية املتبعة في الشركة.
واملعامالت  األرصدة  استبعاد  بعد  وذلك  التالية،  التابعة  وللشركات  للشركة  املالية  القوائم  املوحدة  املالية  القوائم  تشمل   -

الداخلية فيما بينها :

يتم توحيد نتائج عمليات الشركات التابعة في قائمة الدخل املوحدة من تاريخ متلكها وهو التاريخ الذي يجري فيه فعليًا   -
انتقال سيطرة الشركة على الشركات التابعة، ويتم توحيد نتائج عمليات الشركات التابعة التي مت التخلص منها في قائمة 
الدخل املوحدة املرحلية املوجزة حتـى تاريخ التخلص منها وهو التاريخ الذي تفقد الشركة فيه السيطــرة على الشركات 

التابعة.
-      متثل حقوق غير املسيطرين ذلك اجلزء غير اململوك من قبل الشركة في حقوق امللكية في الشركة التابعة.

تتمركز جميع الشركات التابعة في منطقة السلطة الفلسطينية باستثناء شركة سنيورة للصناعات الغذائية والتي تعمل في   -
اململكة األردنية الهاشمية وشركة وسط وغرب إفريقيا للوكاالت التجارية التي تعمل في الكاميرون.

التوريدات واخلدمات الطبية وشركة وسط غرب إفريقيا للوكاالت التجارية من خالل السيطرة  هنالك سيطرة على شركة   *
على هيئة املديرين وبالتالي السياسات املالية والتشغيلية للشركة.

مت خالل العام 2012 شراء 46.429 سهم من أسهم شركة سنيورة للصناعات الغذائية من قبل الشركة العربية الفلسطينية   **
امريكي ولتصبح نسبة  العملية شهرة مببلغ 42.179 دوالر  نتج عن هذه  مما  أمريكي  لالستثمار مببلغ 117.707 دوالر 

استثمار الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 57/99 ٪ في رأسمال هذه الشركة.
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3 -  أهم السياسات احملاسبية
أسس إعداد القوائم املالية املوحدة :   - 1

مت إعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة وفقًا للمعايير الصادرة عن مجلس معايير احملاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة   -
عن جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن مجلس املعايير الدولية.

تظهر القوائم املالية املوحدة املرفقة بالدوالر األمريكي والذي ميثل عملة القوائم املالية للشركة والشركات التابعة.  -

مت  التي  احملاسبية  السياسات  مع  متـماثلة  املوحدة  املالية  القوائم  إعداد  في  املتبعة  احملاسبية  السياسات  إن    - 2
اتباعها للسنة املنتهية في 31 كانون األول 2011 بإستثناء أثر ما يرد في اإليضاح رقم )4 أ( حول القوائم 

املالية املوحدة.

وفيما يلي أهم السياسات احملاسبية املتبعة :

موجودات مالية محددة بالقيـمة العادلة من خالل قائمة الدخل أ -  
متثل املوجودات املالية احملددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل استثمارات في أسهم شركات متداولة في أسواق   -  
نشطة، وان الهدف من االحتفاظ بها هو توليد االرباح من تقلبات االسعار السوقية قصيرة األجل او هامش أرباح 

االجتار.
بالقيمة  تقييمها  ويعاد  االقتناء  بالكلفة عند  الدخل  قائمة  العادلة من خالل  بالقيمة  احملددة  املالية  املوجودات  تقيد   -  
العادلة في نهاية السنة املالية وتقيد األرباح واخلسائر الناجتة عن التغير في القيمة العادلة لها في قائمة الدخل املوحدة.

موجودات مالية متوفرة للبيع  ب - 
هي املوجودات املالية التي ال تتجه نية الشركة لتصنيفها كاستثمارات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة   -

الدخل أو االحتفاظ بها لتاريخ االستحقاق.
تظهر االستثمارات املتوفرة للبيع بالكلفة عند االقتناء ويعاد تقييمهـا بالقيمـة العادلة في نهاية السنة املالية، وتقيد   -
االرباح او اخلسائر الناجتة عن اعادة التقييم في حساب مستقل في قائمة الدخل الشامل املوحدة وضمن حقوق امللكية 
املوحدة، 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 سابقًا في حقوق امللكية. ميكن إسترجاع خسارة التدني 
التي مت تسجيلها سابقًا 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.

اإلستثمار في األراضي ج -  
الدخل  قائمة  في  وتــؤخذ  البيع  إمتام عملية  اخلسائر عند  أو  األرباح  وتتحقق  بالتكلفة  األراضي  في  االستثمارات  تظهر 
الدخل  قائمة  في  قيمتها  في  تدني  أي  قيد  يتم  املوحـدة،  املالية  القوائم  في  العادلة  قيمتها  عن  االفصاح  ويتم  املوحدة 

املوحدة. 

البضاعة  د - 
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 التشغيل بالكلفة   -
أو صافي القيمة التحصيلية أيهما اقل وتتضمن الكلفة املواد اخلام 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 النفقات التي 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 وفقًا لطريقة املتوسط املرجح.   - 

استثمار في شركة حليفة هـ - 
الشركة احلليفة هي تلك الشركة التي متارس الشركة تأثيراً فعااًل على القرارات املتعلقة بالسياسات املالية والتشغيلية لها 
)وال تسيطر عليها الشركة( والتي متلك الشركة نسبة تتراوح بني 20٪ الى 50٪ من حقوق التصويت، ويظهر االستثمار 

في شركة حليفة بطريقة حقوق امللكية.

املبيعات وايرادات اخلدمات و -  
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 لهذه البضاعة.
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.  -

املوجودات الثابتة ز - 
تظهر املوجودات الثابتة بالكلفة مطروحًا منها االستهالك املتراكم وأية تدني في قيمتها، كما وتظهر األراضي للشركة   -
األملنيوم  لصناعة  الوطنية  والشركة  والترويج  واالعالن  للدعاية  سكاي  وشركة  التسوق  ملراكز  الفلسطينية  العربية 
والبروفيالت )شركات تابعة( بالقيمة العادلة، وتستهلك، باستثناء األراضي، باستخدام طريقة القسط الثابت على 

مدى العمر اإلنتاجي املقدر لها بنسب سنوية تتراوح ما بني ٪2  – ٪25.
عندما يقل املبلغ املمكن استرداده من أي من املوجودات الثابتة عن صافي قيمتها  الدفترية فانه يتم تخفيض قيمتها    -

إلى القيمة املمكن استردادها وقيد قيمة التدني )ان وجدت( في قائمة الدخل املوحدة.
الثابتة في نهاية كل عام، فإذا كانت توقعات العمر االنتاجي تختلف عن  يتم مراجعة العمر االنتاجي للموجودات   -

التقديرات املعدة سابقًا، يتم معاجلة التغير في التقدير للسنوات الالحقة باعتباره تغير في التقديرات احملاسبية.
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الشهـــــرة ح  - 
يتم إثبات الشهرة بالتكلفة التي متثل الزيادة في تكلفة امتالك او شراء االستثمار في الشركة التابعة عن حصة الشركة   -
في القيمة العادلة لصافي موجودات تلك الشركة بتاريخ االمتالك. يتم اثبات 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 موحدة ويتم تخفيض قيمة الشهرة إذا كانت هناك داللة   -
على أن قيمة الشهرة قد تدنت وذلك في حال كانت القيمة القابلة لالسترداد املقدرة لوحدة/لوحدات توليد النقد 
التي تعود لها الشهرة أقل من القيمة املسجلة في الدفاتر لوحدة/وحدات توليد النقد ويتم قيد قيمة التدني في قائمة 

الدخل املوحدة.

الذمم املدينة  ط -  
تظهر الذمم املدينة بصافي قيمتها التحصيلية بعد اخذ مخصص للديون املشكوك في حتصيلها، ويتم أخذ مخصص   -
للديون املشكوك في حتصيلها على اساس تقديرات االدارة للمبالغ املمكن حتصيلها من هذه الذمم ويتم قيد املخصص 

في قائمة الدخل املوحدة.

مصاريف وإيرادات الفوائد البنكية ي -  
   يتم اخذ الفوائد البنكية في قائمة الدخل املوحدة مبوجب أساس االستحقاق.

مخصص تعويض نهاية اخلدمة ك -  
الراتب األساسي  الداخلي للشركة على أساس  للنظام  للموظفني وفقًا  نهاية اخلدمة  يتم احتساب مخصص تعويض   -

وبواقع شهر عن كل سنة خدمة.
يتم قيد التعويضات املدفوعة للموظفني الذين يتركون اخلدمة على حساب مخصص تعويض نهاية اخلدمة عند دفعها،   -

ويتم أخذ مخصص لاللتزامات املترتبة على الشركة من تعويض نهاية اخلدمة للموظفني في قائمة الدخل املوحدة.

أرباح االستثمارات   ل - 
يتم قيد أرباح االستثمارات الى اإليرادات حني اإلعالن عنها )املوافقة عليها من قبل الهيئة العامة للشركة املستثمر بها(.

ضريبة الدخل  م - 
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 الن االرباح 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 والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على اساسها.  يتم احتساب الضرائب املؤجلة 

يتوقع  التي  الضريبية  للنسب  وفقًا  املؤجلة  الضرائب  وحتتسب  املوحد  املالي  املركز  بقائمة  االلتزام  طريقة  باستخدام 
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 تلك املوجودات الضريبية جزئيا او كليا.

التقـــــاص ن  - 
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. 

استخدام التقديرات
القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر  الشركة  إدارة  السياسات احملاسبية يتطلب من  املوحدة وتطبيق  املالية  القوائم  إن إعداد 
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 املوحدة 
مبالغ  لتقدير  واجتهادات هامة  إصدار أحكام  الشركة  إدارة  يتطلب من  املوحدة. وبشكل خاص  امللكية  وضمن حقوق 
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 متطلبات املعايير الدولية للتقارير املالية.

يتم حتميل السنة املالية مبا يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقا لألنظمة والقوانني واملعايير الدولية للتقارير املالية ويتم    -
احتساب واثبات املوجودات واملطلوبات الضريبية املؤجلة ومخصص الضريبة الالزم.

احتساب  لغايات  دوري  بشكل  ملموسة  وغير  امللموسة  لألصول  اإلنتاجية  األعمار  تقدير  بإعادة  اإلدارة  تقوم    -
االستهالكات واالطفاءات السنوية اعتمادا على احلالة 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 احملتمـل حدوثها 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 قياسات القيمة العادلة وفقًا للمستويات احملددة في املعايير الدولية للتقارير املالية. الفرق 
بني املستوى 2 واملستوى 3 ملقاييس 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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4 -  تطبيق معايير التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة 

معايير التقارير املالية الدولية والتفسيرات اجلديدة واملعدلة والتي ليس لها أثر جوهري على القوائم املالية  أ-  
املوحدة :

مت اتباع معايير التقارير املالية الدولية والتفسيرات اجلديدة واملعدلة التالية في اعداد القوائم املالية املوحدة للشركة والشركة 
التابعة لها، والتي لم تؤثر بشكل جوهري على املبالغ واالفصاحات الواردة في القوائم املالية املوحدة، علمًا بأنه قد يكون 

لها تأثير على املعاجلة احملاسبية للمعامالت والترتيبات املستقبلية :

توفر هذه  التعديالت ارشادات للمنشآت التي تعمل 
في ظل أنظمة اقتصادية تتميز بالتضخم املفرط احلاد 
اما لالستمرار  في عرض القوائم املالية وفقا للمعايير 
وفقا  املالية  القوائم  لعرض  أو  املالية  للتقارير  الدولية 

للمعايير الدولية للتقارير املالية ألول مرة. 

 :  )1( رقـــم  املالية  للتقارير  الدولي  املعيار  على  التعديالت 
التي تبدأ  املالية  املفعول للسنوات  املفرط احلاد )ساري  التضخم 

في أو بعد أول متوز 2011(.

الثابتة  املواعيد  الفترات /  بالغاء  املتعلقة  التعديالت 
الدولية  للمعايير  اجلدد  املطبقني  بإعفاء  قامت  والتي 
للتقارير املالية من اعادة اظهارالعمليات التي حدثت 
للتقارير  الدولية  املعايير  لتطبيق  حتولهم  تاريخ  قبل 

املالية الول مرة.

الغاء   :)1( رقم  املالية  للتقارير  الدولي  املعيار  على  التعديالت 
املالية  للتقارير  الدولية  املعايير  الثابتة ملطبقي  املواعيد  الفترات / 
ألول مرة )ساري املفعول  للسنوات املالية التي تبدأ في أو بعد 

أول متوز 2011(. 

 )12( رقم  الدولي  احملاسبة  معيار  على  التعديالت 
تفترض بأنه يتم استرداد القيمة احلالية لألستثمارات 
عند  العادلة  القيمة  لنموذج  وفقا  واملقيمة  العقارية 

عملية البيع.
 :)21( رقم  التفسير  فان  التعديل،  لهذا  ونتيحة 
املعاد  االصول  باسترداد  واملتعلق  الدخل  ضرائب 
على  يطبق  لن  لالسهتالك  قابلة  والغير  تقييمها 
االستثمارات العقارية املقيمة بالقيمة العادلـــة. هذا 
وستتضمن التعديالت ضمن املعيار احملاسبي الدولي 
التفسير  املتبقية في  السابقة  التوجيهات  رقم )12( 

رقم )21(، وعليه سيتم سحبها من التفسير.

الضريبة   :  )12( رقم  الدولي  احملاسبة  معيار  على  التعديالت 
املؤجلة: إسترداد املوجودات الضمنية )ساري املفعول  للسنوات 

املالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني 2012(.

ب –  معايير التقارير املالية الدولية والتفسيرات اجلديدة واملعدلة الصادرة وغير سارية املفعول بعد :
أدناه  الواردة  واملعدلة  اجلديدة  والتفسيرات  املالية  للتقارير  الدولية  املعايير  بتطبيق  لها  التابعة  والشركة  الشركة  تقم  لم 

الصادرة واجلاهزة للتطبيق املبكر لكن غير سارية املفعول بعد:

سارية املفعول للسنوات املالية 
التي تبدأ في أو بعد

أول كانون الثاني 2015. التعديالت على املعايير الدولية للتقارير املالية أرقام )9( و)7( وامللزم تطبيقها مع املعيار الدولي 
للتقارير املالية رقم )9( والإلفصاحات اإلنتقالية .

أول كانون الثاني 2015. املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )9( : األدوات املالية.

أول كانون الثاني 2013. املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )10( : القوائم املالية املوحدة.

أول كانون الثاني 2013. املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )11( : اإلتفاقيات املشتركة.

أول كانون الثاني 2013. املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )12( : اإلفصاح عن احلصص في املنشآت األخرى.

أول كانون الثاني 2013. تعديالت على املعايير الدولية للتقارير املالية أرقام )10(، )11(، )12(  - القوائم املالية 
املوحدة واالتفاقيات املشتركة واإلفصاح عن احلصص في املنشآت األخرى : ارشادات التحويل.

أول كانون الثاني 2013. معيار احملاسبة الدولي رقم )27( : القوائم املالية املستقلة )كما عدلت في العام 2011(.

أول كانون الثاني 2013. معيار احملاسبة الدولي رقم )28( : اإلستثمار في الشركات احلليفة واملشاريع املشتركة )كما 
عدلت في العام 2011(.

أول كانون الثاني 2013. املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )13( : إحتساب القيمة العادلة.

أول كانون الثاني 2013. معيار احملاسبة الدولي رقم )19( : منافع املوظفني )كما عدلت في العام 2011(.

أول كانون الثاني 2014. التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم )32( : األدوات املالية – تقاص املوجودات 
واملطلوبات املالية.

أول كانون الثاني 2013. التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )1( : القروض احلكومية.

أول كانون الثاني 2013. التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )7( : األدوات املالية / اإلفصاحات –  تقاص 
املوجودات واملطلوبات املالية.

أول كانون الثاني 2013. التحسينات  السنوية على املعايير  الدولية للتقارير املالية الصادرة لالعوام  2011-2009.

أول كانون الثاني 2013. التفسير رقم )20( : تكاليف التعرية في مرحلة اإلنتاج لسطح منجم.

تتوقع إدارة الشركة والشركة التابعة لها أن يتم تطبيق كل من املعايير والتفسيرات املبينة أعاله في إعداد القوائم املالية املوحدة عند 
تاريخ سريان كل منها دون أن حتدث هذه املعايير والتفسيرات أية أثر جوهري على القوائم املالية املوحدة للشركة.
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5 -  نقد في الصندوق ولدى البنوك 
يتكون هذا البند مما يلي :

6 -  ذمم مدينة وشيكات برسم التحصيل –  بالصافي 
يتكون هذا البند مما يلي :

*  تستحق الشيكات برسم التحصيل خالل العام 2013.
-  متثل احلركة على مخصص الديون املشكوك في حتصيلها ما يلي :

تتبع الشركة سياسة التعامل مع أطراف مؤهلة إئتمانيًا وذات سمعة جيدة في السوق، وذلك من أجل تخفيف خطر اخلسائر املالية الناجتة    -
عن عدم الوفاء باإللتزامات، وتقوم الشركة بأخذ مخصص للذمم املدينة التي ال يتم حتصيلها ألكثر من 365 يوم، حيث بلغت قيمة الذمم 
املدينة مستحقة السداد وال يوجد تدني في قيمتها 44.531.770 دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2012 ) 41.906.220دوالر 

أمريكي كما في 31 ديسمبر 2011(، وفيما يلي بيان الذمم املدينة مستحقة السداد وال يوجد تدني في قيمتها :

هذا ويبلغ رصيد الــذمم املدينة مستحقة السداد ويوجد تدني في قيمتها 3.693.421 دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2012 
)3.292.101 دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2011(.

*  تشمل هذه الذمم مبالــغ مستحقة من قبــل السلطة الفلسطينية حوالي 21 مليون دوالر أمريكي.

7 -   بضاعة –  بالصافي
يتكون هذا البند مما يلي :
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*   كما يرد في االيضاح )19(، تشمل البضاعة سيارات مرهونة لصالح بنوك مقابل احلصول على قروض جتارية. 

** متثل احلركة على مخصص بضاعة بطيئة احلركة ما يلي:

8 -  موجودات مالية محددة بالقيـمة العادلة من خالل قائمة الدخل
يتكون هذا البند مما يلي :

9 -   أرصدة مدينة أخرى
يتكون هذا البند مما يلي:

10 - شيكات برسم التحصيل طويلة األجل 
 يتكون هذا البند مما يلي:

-   ميتد استحقاق الشيكات برسم التحصيل طويلة االجل لغاية 15 نوفمبر 2017.

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

إن معظم األسهم مرهونة لقاء تسهيالت بنكية كما يرد في اإليضاح رقم )19( وتتضمن 250.000 سهم محجوزة لقاء عضوية   *
مجلس االدارة.

** مت خالل العام 2012 قيد تدني مقابل هذه املوجودات مببلغ 87.823 دوالر أمريكي. 
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إستثمار في شركة حليفة  -12
يتكون هذا البند مما يلي :  

-   يظهر اإلستثمار كما في 31 ديسمبر 2012 و2011 بطريقة حقوق امللكية.

-   فيما يلي تفاصيل املعلومات املالية  للشركة احلليفة وذلك مبوجب القوائم املالية لها:

إستثمار في أراضي   - 13
بلغت القيمة العادلة لهذه األراضي 1.189.648 دوالر أمريكي كمـا في31 ديسمبر 2012، علمًا بأن بعض هذه األراضي 

مرهونة لبعض البنوك لقاء تسهيالت إئتمانية.

موجودات غير ملـموسة - بالصافي  -14
 يتكون هذا البند مما يلي:

نتجت 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 وتظهر بالصافي بعد قيد مخصص 

للتدني مببلغ 5.635.021 دوالر أمريكي خالل السنوات السابقة، وكانت احلركة على الشهرة كما يلي :

تابعة(  الغذائية )شركة  للصناعات  لشركة سنيورة  املتميزة  األغذية  املشتراة من شركة  التجارية  العالمات  قيمة  البند  هذا  ميثل   **
باإلضافة إلى رسوم نقل ملكيتها.
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موجودات ثابتة  -15
 أ- يتكون هذا البند مما يلي:

إن بعض موجودات الشركة والشركات التابعة مرهونة لقاء تسهيالت ائتمانية كما هو وارد في اإليضاح رقم )18(  ب- 
و)19(.

إن بعض مباني الشركات التابعة مقامة على أراضي مستأجرة من الغير. ج- 
قامت الشركة العربية الفلسطينية ملراكز التسوق بإعادة تقييم األرض اململوكة من قبل الشركة وإظهارها بالقوائم املالية  د- 
بقيمتها العادلة وإظهار فرق التقييم البالغ 3,553,793 دوالر أمريكي في حساب احتياطي إعادة التقييم ضمن حقوق 

امللكية كما في 31 سبتمبر 2012 و2011.

16-   مشاريع حتت التنفيذ 
ميثل هذا البند تكلفة األعمال املتعلقة بإنشاء وجتهيز مباني اإلنتاج ومباني اإلدارة وكذلك التحديث على اخلطوط اإلنتاجية 
الغذائية  للصناعات  والبروفيالت وشركة سنيورة  األملنيوم  لصناعة  الوطنية  بالشركة  املمثلة  التابعـة  الشركـات  لدى  املختلفة 

وشركة يونيبال للتجارة العامة التي كانت غير مكتملة كما في 31 ديسمبر 2012 و2011. 
-  متثل احلركة على املشاريع حتت التنفيذ ما يلي :

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

18 -  سندات قرض
قامت الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار خالل شهر فبراير 2012 بإصدار سندات قرض بقيمة اسمية إجمالية مقدارها 20 
مليون دوالر أمريكي، القيمة األسمية لكل سند منها 10 آالف دوالر أمريكي، تاريخ إصدارها 31 يناير 2012 وإستحقاقها 
 LIBOR 31 يناير 2017، وسعر الفائدة احملتسب على السندات 5.5٪ سنويًا ثابت لألشهر 30 األولى وسعر فائدة 6 أشهر
+ 2.5٪ لألشهر 30 املتبقية من عمر السندات على أن ال يقل سعر الفائدة عن 5.5٪، ويتم إحتساب دفعات الفائدة على 
360 يومًا وتدفع كل ستة أشهر من تاريخ اإلصدار، علمًا بأنه يحق للشركة املصدرة إطفاء ما قيمته مليون دوالر امريكي 

ومضاعفاته من األسناد املصدرة قبل تاريخ استحقاقها، وبسعر إطفاء 101٪  من القيمة األسمية للسندات املنوي إطفائها.
إن القيمة اإلسمية اإلجمالية لسندات القرض مضمونة مبوجب رهونات من الدرجة األولى مبا ال يقل نسبته عن 125٪  من 

القيمة اإلسمية للسندات وتتضمن هذه الرهونات أسهم وقطع أراضي.

قامت الشركة الوطنية لصناعة األملنيوم والبروفيالت بإعادة تقييم األراضي اململوكة من قبل الشركة وإظهارها بالقوائم  و- 
املالية بقيمتها العادلة وإظهار فرق التقييم البالغ 669,525 دوالر أمريكي في حساب احتياطي إعادة التقييم ضمن 

حقوق امللكية كما في 31 ديسمبر 2012 و2011.
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ب -  يبني اجلدول التالي املعلومات العامة حول هذه القروض:

19- القروض 
أ -   إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي  :
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أرصدة دائنة أخرى  أ  -20
يتكون هذا البند مما يلي :  

شيكات مؤجلة الدفع  -21
يتكون هذا البند مما يلي:  

ميتد استحقاق الشيكات لغاية العام 2013.
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 ب- يبني اجلدول التالي املعلومات العامة حول البنوك الدائنة:

24-   مخصص تعويض نهاية اخلدمة
            يتكون هذا البند من أرصدة مخصص تعويض نهاية اخلدمة في الشركات التالية :

-   متثل احلركة على مخصص تعويض نهاية اخلدمة ما يلي :
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25 -   إحتياطي اعادة تقييـم موجودات ثابتة
    يتكون هذا البند مما يلي :

الشركة العربية الفلسطينية ملراكز التسوق  *
مبوجب قرار الهيئة العامة للشركة في اجتماعها املنعقد بتاريخ 17 ابريل 2006، مت 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 480 – 500 دوالر أمريكي للمتــر الواحــد، وعليـه قــرر مجلس ادارة الشركة اعتماد 75٪ من قيمة التقييــم األقــل، وظهر 

فرق التقييم في حساب احتياطي اعادة التقييم الظاهر في حقوق امللكية مببلغ 1.771.313 دوالر أمريكي .
متاشيًا مع متطلبات املعايير الدولية للتقارير املالية فقد أعيــد تخميــن األرض كمــا فــي 31 ديسمبر 2008 حيث مت تقييم سعر املتر 
ما بني 660 – 680 دوالر أمريكي للمتر الواحد، وعلى هذا فقد مت اعتماد 90٪ من قيمة التقييم األقل، مت اجراء املعاجلة احملاسبية 
وفق ما يسمح به معيار احملاسبة الدولي رقم )8( حيث مت قيد أثر التغير والبالغ 592.299 دوالر أمريكي في قائمة التغيرات في 
حقوق امللكية املوحدة، وعليه فقد بلغ فرق التقييم بتاريخ القوائم املالية والظاهرة في حقوق امللكية 3.553.793 دوالر أمريكي. 
وقد قامت الشركة بإعادة تخمني األرض كما في 31 ديسمبر 2010، حيث لم ينتج عن هذا التقييم أي تغير على القيمة العادلة 

بذلك التاريخ.

** الشركة الوطنية لصناعة األملنيوم والبروفيالت
مبوجب قرار الهيئة العامة للشركة خالل العام 2010 مت املوافقة على تقييم األراضي اململوكة من قبل الشركة وإظهارها بالقوائم 
دوالر  مببلغ 669.525  امللكية  في حقوق  الظاهر  التقييم  اعادة  احتياطي  في حساب  التقييم  فرق  وظهر  العادلة  بقيمتها  املالية 

أمريكي.
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مصاريف إدارية وعمومية  - 27
يتكون هذا البند مما يلي:

مصاريف بيع وتوزيع  - 28
يتكون هذا البند مما يلي:

أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع   - 29
يتكون هذا البند مما يلي :
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30-   مصاريف أخرى - بالصافي
    يتكون هذا البند مما يلي :

31 -  ضريبة الدخل – شركات تابعة 
           أ - موجودات ضريبية مؤجلة

 يتكون هذا البند مما يلي:

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

شركة سكاي للدعاية واإلعالن والترويج والشركة الفلسطينية لقطع الغيار وخدمات املركبات والشركة العربية الفلسطينية للتخزين   
والتبريد وشركة مصنع أريحا للمياه الصحية واملعدنية وشركة وسط وغرب إفريقيا للوكاالت التجارية. 

إن احلركة على حساب املوجودات الضريبية املؤجلة هي كمايلي :

مخصص ضريبة الدخل ب - 
إن احلركة احلاصلة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي :  

ج -   مصروف ضريبة الدخل
متثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل ما يلي :

العام  نهاية  الدخل حتى  دائرة ضريبة  مع  نهائية  بإجراء تسوية  القابضة(  لالستثمار )الشركة  الفلسطينية  العربية  الشركة  قامت   -
2009 في األردن و2011 في فلسطني. 

يبني اجلدول التالي الوضع الضريبي للشركات التابعة :  -
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33 -  التحليل القطاعي
           أ - فيـما يلي معلومات عن قطاعات أعمال الشركة موزعة حسب األنشطة:

           ب -  فيـما يلي معلومات التوزيع اجلغرافي ألعمال الشركة:
          إن جميع الشركات التابعة تتمركز في منطقة السلطة الفلسطينية باستثناء ما يرد في اجلدول أدناه:

هنالك مطالبة من قبل دائرة ضريبة الدخل مببلغ 248.518 دوالر أمريكي بخصوص العام 2005 وقد مت استئناف هذه املطالبة وما   *
زالت القضية قيد النظر لدى احملكمة. وبرأي املستشار القانوني وإدارة الشركة انه يصعب التكهن بنتيجة القضية بهذه املرحلة وأنه 

ال داعي ألخذ أي مخصصات في هذه املرحلة.

مت  وقد  وهي 2007و2008  سابقة  سنوات  عن  أردني  دينار  مببلغ 728.800  واملبيعات  الدخل  دائرة  قبل  من  مطالبات  هناك   **
املستشار  وبرأي  الدخل.  ضريبة  بداية  ومحكمة  إستئناف  محكمة  لدى  النظر  قيد  القضايا  ومازالت  املطالبات  هذه  إستئناف 

الضريبي وإدارة الشركة فإن املخصصات املرصودة كافية ملواجهة أية التزامات قد تطرأ من جراء هذه املطالبـــات.

هذا وبرأي اإلدارة ان املخصصات املأخوذة كما في ا3 ديسمبر 2012 كافية ملواجهة االلتزامات الضريبية.

32 - اإللتزامات احملتـملة
           كان على الشركة بتاريخ قائمة املركز املالي التزامات ممكن أن تطرأ أخرى تفاصيلها كما يلي :
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القضايـــــا  - 34

شركة سنيورة للصناعات الغذائية  أ  - 
هنالك قضايا مقامة ضد شركة سنيورة للصناعات الغذائية غير محدود القيمة، وبرأي املستشار القانوني وادارة الشركة أنه 

لن يترتب على الشركة أية التزامات لقاء هذه الدعاوي. 

الشركة العربية الفلسطينية ملراكز التسوق  ب - 
هنالك قضايا مقامة ضد الشركة العربية الفلسطينية ملراكز التسوق بقيمة  61.008 دينار أردني متمثلة مبطالبات عمالية 

وبرأي املستشار القانوني وادارة الشركة انه لن يترتب على الشركة أية التزامات لقاء هذه الدعاوي.

شركة مصنع أريحا للـمياه الصحية واملعدنية ج  - 
خالل سنة 2008، أقام املساهم املالك لـ 15٪ من 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 تعويضًا مقداره 511.598 دينار أردني  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 

سابقًا.
القرار لدى  و بتاريخ 6 ديسمبر 2011 صدر قرار برد الدعوى املقامة ضد الشركة والحًقا لذلك قام املدعي بإستئناف 

احملكمة املختصة ويقوم محامي الشركة حالًيا مبتابعة هذا اإلستئناف.
برأي إدارة الشركة ومستشارها القانوني، فإن الشركة تقف على أرضية صلبة في هذا املجال في ضوء توثيق كافة القرارات 

املعترض عليها لدى مراقب الشركات.

شركة يونيبال للتجارة العامة د  - 
 هنالك قضايا مقامة ضد شركة يونيبال للتجارة العامة بقيمة 72.937  دوالر أمريكي متمثلة مبطالبات عمالية وبرأي 

املستشار القانوني وادارة الشركة انه لن يترتب على الشركة أية التزامات لقاء هذه الدعاوي.

مستويات القمية العادلة   - 35
املستويات  تعريف  يتم  حيث  التقييم،  طريقة  إلى  استناداً  العادلة  بالقيمة  املسجلة  املالية  األدوات  التالي  اجلدول  يحلل 

املختلفة على النحو التالي:
املستوى 1: األسعار املعلنة )غير املعدلة( ألصول أو التزامات متطابقة في أسواق نشطة؛  •

االلتزام، سواء بصورة  أو  الذي يتم رصده لألصل  املتضمن في املستوى 1  املعلن  السعر  املستوى 2: معلومات غير   •
مباشرة )مثل األسعار( أو غير مباشرة )أي مشتقة من األسعار(؛

املستوى 3: معلومات عن األصل أو االلتزام ال تستند إلى تلك املرصودة من السوق )معلومات غير ظاهرة(.  •
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36 -  أرصدة ومعامالت مع أطراف ذات عالقة 
     أ -  فيـما يلي تفاصيل األرصدة واملعامالت مع األطراف ذات العالقة :

        أرصدة :

معامالت :

بلغت الرواتب واملكافآت واملنافع األخرى لإلدارة التنفيذية العليا للشركة القابضة والشركات التابعة لها  ب - 
ما مجموعه 2.974.373 دوالر أمريكي للعام 2012 )2.709.145 دوالر امريكي للعام 2011(.

إدارة املخاطر  - 37
ادارة مخاطر راس املال     أ - 

تقوم الشركة بادارة راسمالها للتأكد من قدرتها على االستمرار وتعظيم العائد الصحاب املصالح من خالل حتقيق التوزان 
االمثل بني حقوق امللكية والدين. كما تقوم الشركة بإدارة رأس املال وتعديله في ضوء التغيرات باإلوضاع اإلقتصادية وقد 
قامت الشركة بزيادة رأس املال املدفوع خالل العام 2011 مببلغ 4.546.309 دوالر أمريكي ليصبح 50.009.398 دوالر 

أمريكي . ويتم مراجعة هيكل رأس املال بشكل مستمر بناء على توصيات مجلس اإلدارة وموافقة الهيئة العامة للشركة.

ينب اجلدول التالي نسبة املطلوبات الى حقوق امللكيــــة كما في 31 ديسمبر 2012 و2011 :

مخاطر السيولة ب - 
مخاطر السيولة، والتي تعرف ايضًا 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 
مع  املالية  املوجودات  استحقاقات  ومواءمة  واملتنبأة  الفعلية  النقدية  للتدفقات  املستمرة  والرقابة  بنكية  وتسهيالت 
املطلوبات املالية. كما أن جزء من أموال الشركة مستثمرة بأرصدة لدى البنوك وموجودات مالية للمتاجرة والذمم املدينة 

والشيكات برسم التحصيل وهي جاهزة للوفاء مبتطلبات التمويل قصيرة ومتوسطة األجل وإدارة السيولة.

مخاطر اإلئتـمان ج  - 
مخاطر اإلئتمان تتعلق مبخاطر إخفاق الطرف اآلخر بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يسبب خسائر للشركة. هذا وتتبع 
إئتمانيًا باإلضافة للحصول على ضمانات كافية حيثما كان ذلك مناسبًا،  التعامل مع أطراف مؤهلة  الشركة سياسة 

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.
هذا وال تتبع الشركة أي سياسة للحصول على ضمانات مقابل الذمم املدينة، وعليه تعتبر الذمم املدينة غير مضمونة.
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مخاطر العمالت األجنبية د  - 
ان خطر العملة هو ذلك اخلطر املتعلق بالتغير في قيمة األداة 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 :

إن حتليل احلساسية للحسابات املعرضة ملخاطر التغير في سعر الصرف حسب نوع العملة للعامني 2012 و2011 والتي 
تؤثر على قائمة الدخل وحقوق امللكية هي كما يلي :

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.

مخاطر سعر الفائدة هـ -  
مخاطر سعر الفائدة هي املخاطر املتعلقة بالتغير بقيمة األداة املالية نتيجة للتغيرات مبعدالت الفائدة السوقية.

التمويل  إعادة  مثل  املختلفة  اخليارات  تقييم  ويتم  مستمر،  بشكل  الفائدة  سعر  ملخاطر  تعرضها  بإدارة  الشركة  تقوم 
وجتديد املراكز احلالية والتمويل البديل.

هذا ويتم حتديد حتاليل احلساسية أدناه وفقًا للتعرض ألسعار الفائدة املتعلقة بالقروض البنكية والبنوك الدائنة بتاريخ 
ويتم  العام،  قائمًا طوال  املالية كان  القوائم  بتاريخ  القائم  اإللتزام  مبلغ  أن  التحليل على فرض  أعد  املالية كما  القوائم 

إستخدام زيادة أو نقص مبقدار )1٪( والتي متثل تقيم إدارة الشركة للتغير احملتمل واملقبول مبعدالت الفائدة.

مخاطر أسعار االسهم و  -  
ادارة هذه  العادلة لالستثمارات في األسهم.  وتعمل الشركة على  القيمة  التغير في  تنتج مخاطر اسعار االسهم عند 
املخاطر عن طريق تنويع االستثمارات في عدة مناطق جغرافية وقطاعات اقتصادية وإن معظم إستثمارات الشركة غير 

مدرجة في األسواق املالية وإن حتليل احلساسية أدناه يعود لإلستثمارات املدرجة في بورصة فلسطني.
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مخاطر االحتالل والسيادة ز  -  
وأعمال  اجتياح  الفلسطينية من عمليات  السلطة  مناطق  لها  تتعرض  التي  باملخاطر  تتعلق  والسيادة  االحتالل  مخاطر 
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 القابضة( موجودة في مناطق السلطة 

الفلسطينية فهي معرضة لتلك املخاطر.
هذا وتتبع الشركات التابعة للشركة العربية الفلسطينية لالستثمار )الشركة القابضة( وإداراتها سياسات تعمل على 
تخفيف خطر التعرض ملثل تلك املخاطر وذلك من أجل تخفيف خطر 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.  

حصة السهم من الربح للسنة  -38
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