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ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ:

ﻫﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻮاﻛﺐ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ وﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.

أﻫﺪاف اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ:

ﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﺪاف اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻃﺮح ُﻣﺰود ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﻮﺣﺪ ،ﻳﻘﺪم ﺣﻠﻮ ًﻻ ﺷﺎﻣﻠﺔ،
وﺧﻴﺎرات ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻘﻄﺎع اﻋﻤﺎل ﻣﺆﺳﺴﺎت وأﻓﺮاد؛ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ:

• اﻟﺸﺤﻦ واﻟﺘﻮﺻﻴﻞ واﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﺴﺮﻳﻊ )اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ "واﺻﻞ"(.
• اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻟﻠﻤﻌﺪات واﻟﻤﺮﻛﺒﺎت )اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ "ﺑﺎل ﻟﻴﺲ"(.
• ﺣﻠﻮل أﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﻨﺎزل واﻟﺤﺮاﺳﺔ )اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻠﻮل
اﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ "ﺑﺎل ﺳﻴﻒ"(.
• اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻒ "ﺑﺎل ﻛﻠﻴﻦ".
• ﺑﻴﻊ وﺗﺄﺟﻴﺮ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﺟﻬﺰة اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
وﺑﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪات "زﻳﺮوﻛﺲ" ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ )ﺑﺎل ﺗﻚ اﻧﻔﺴﺘﻤﻨﺖ(.

ﻓﻀ ً
ﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺿﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﺧﺼﻴﺼ ًﺎ
ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻨﺎ اﻟﻜﺮام.
ﺗﻨﺪرج واﺻﻞ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟºوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ،
ﻳﻨﺒﻊ ﺛﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺿﺨﻤﺔ ﺗﻘﺎرب أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ أﻟﻒ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ.
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اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ:
ﺗﻤﺘﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺻﻞ ﻟﺘﺼﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺪن اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻘﺮ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ رام ا ،واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس وﻧﺎﺑﻠﺲ واﻟﺨﻠﻴﻞ ،ﻛﻤﺎ ﻋﺰزت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
واﺻﻞ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ ا¡ﻗﻠﻴﻤﻰ ﺑﺘﻮاﺟﺪﻫﺎ ﻓﻰ اردن ﻟﺘﻜﻮن ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻮﺻﻞ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﺨﺎرﺟﻲ.
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ﻛﻠﻤﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة
اﺧﻮات واﺧﻮة اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن...
ﺗﺤﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ وﺑﻌﺪ
ﺑﺎﺻﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻲ وﺑﺎﻧﺎﺑﺔ ﻋﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارة وادارة
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﺴﻌﺪﻧﻲ أن أرﺣﺐ ﺑﻜﻢ ﺟﻤﻴﻌ ًﺎ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻨﻮي
ﻟﻬﻴﺌﺘﻜﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﺿﻌ ًﺎ ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻜﻢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اداري واﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم  ،2016واﻟﺬي ﺷﻬﺪ ﻗﻔﺰة ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ إﺛﺮاﺋﻬﺎ واﻟﻤﺮاﻛﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ
 ،2017ﺣﻴﺚ ﻛﺎن أﺣﺪ أﻫﻢ إﻧﺠﺎزات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ارﺑﺎح ﺑﻌﺪ
اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺮاد ﻃﻬﺒﻮب
ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﺘﻢ ﻟﻮﻻ اﻟﺮؤﻳﺔ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،وﺗﻔﺎﻧﻲ ﻛﺎدرﻫﺎ اﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة.
اﺧﻮات واﺧﻮة اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن...
إن ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺘﺘﺤﻘﻖ ﻟﻮﻻ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺬي اﻧﺘﻬﺠﻪ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
واﻟﻄﺎﻗﻢ وﻣﺜﺎﺑﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬه وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺎون وﺻﺒﺮ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ .وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎور اﻟﺨﻄﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل ﺗﻮﺳﻴﻊ رﻗﻌﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ .إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح رزﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب ﻋﻤﻼء ﺟﺪد وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﻌﺎم  2016ﻋﺎم ﺗﺤﺪ وإﺻﺮار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ادارة وادارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض
ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻫﺪاف اﻟﻤﻨﺸﻮدة وﻗﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻼﺣﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ادارة وادارة
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﺎ ﻋﺰز اﻻﻧﺘﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺪى ادارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺿﺎﻋﻒ اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﺒﺬول ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ
ﻣﻤﻴﺰة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺠﻮدة ووﻗﺘﻬﺎ.
أن
وﺗﺸﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  2016\12\31إﻟﻰ ّ
ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ  113,783دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ,ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺻﺎﻓﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﺑﻤﻘﺪار ) (582,468دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم . 2015
إن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻬﺎ وﻣﺎ زاﻟﺖ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻨﺼﻴﺐ اﺳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻣﺘﺪ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ إﻟﻰ اﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ .ﻛﺬﻟﻚ
ﺗﻘﻮم ادارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﺴﺘﻤﺮﻳﻦ ﺳﺎﻟﻴﺐ
ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻟﺘﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ادوات واﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ .ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ أﺗﻤﺘﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ وﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
أﻛﺮر ﺗﺮﺣﻴﺒﻲ ﺑﻜﻢ وﺷﻜﺮي اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﻜﻢ ﻟﺜﻘﺘﻜﻢ ﺑﻨﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﺣﺎﻓﺰا ً ﻟﻨﺎ ﻟﻨﻮاﺻﻞ ﺑﺬل اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ
واﻟﺘﻔﺎﻧﻲ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻧﻤﻮذﺟ ًﺎ ﻳﻘﺘﺪى ﺑﻪ .أﻣ ً
ﻼ ﺑﺄن ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم ﺗﺒﺎﺷﻴﺮ إﻧﺠﺎزات
وﻧﺠﺎﺣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻧﻔﺨﺮ ﺑﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌ ًﺎ.
وا Èوﻟﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ،
ﻣﺮاد ﻃﻬﺒﻮب
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة
4

أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارة
اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺮاد ﻃﻬﺒﻮب

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﻳﺸﻐﻞ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺮاد ﻃﻬﺒﻮب ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺸﺮﻳﻚ واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺴﻞ
ﻟﻠﺘﻨﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻳﺸﺮف اﻟﺴﻴﺪ ﻃﻬﺒﻮب ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
واﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ رواﺑﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻔﻬﻮم
"اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ" .وﻣﻦ إﻧﺠﺎزات اﻟﺴﻴﺪ ﻃﻬﺒﻮب ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻫﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ا¤وﻟﻰ اﻟﺘﻲ
ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ،وﻓﻲ اﻟﻌﺎم  1996ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻴﺪ ﻃﻬﺒﻮب ﻣﺪﻳﺮا ً ﻋﺎﻣ ًﺎ ﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ روﺗﺮدام ،ﻫﻮﻟﻨﺪا ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ أﺷﺮف ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﻌﺪة
ﺷﺮﻛﺎت ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل ¤ﺳﻮاق اﻻﺗﺤﺎد ا¤وروﺑﻲ.
ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﺴﻴﺪ ﻃﻬﺒﻮب ﺷﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ ا¤ﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ
أﻧﻪ زﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ ﻫﻨﺮي ﻛﺮاون ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ا¤ﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،وﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺮؤﺳﺎء
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺟﻤﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﺧﺒﻴﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ )ا¤وﻧﻜﺘﺎد(.
ﻳﺸﻐﻞ اﻟﺴﻴﺪ ﻃﻬﺒﻮب ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ رواﺑﻲ ،ﺗﻴﻜﻮال ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﺷﺮﻛﺔ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻲ ﻟﻠﺤﻠﻮل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻴﺲ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ ،ﺷﺮﻛﺔ أﻟﺘﻴﻤﻴﺖ،
وﺷﺮﻛﺔ ﻛﻮل ﻳﻮ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت واﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺷﻐﻞ ﺳﺎﺑﻘ ًﺎ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﺗﺤﺎد ﺷﺮﻛﺎت
أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ )ﺑﻴﺘﺎ( ،ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺮواد ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ .اﻧﻀﻢ اﻟﺴﻴﺪ ﻃﻬﺒﻮب
ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ  ، 2015واﻧﺘﺨﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم.

اﻟﺴﻴﺪ اﻳﻬﺎب اﺷﻘﺮ

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

ﻳﺸﻐﻞ اﻟﺴﻴﺪ إﻳﻬﺎب ا¤ﺷﻘﺮ ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎم  1965ﻓﻲ
ﻣﺨﻴﻢ اﻟﺸﺎﻃﺊ – ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻏﺰة ،وﻳﺤﻤﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﻴﺪ
ا¤ﺷﻘﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ،وﻳﻤﺘﺎز اﻟﺴﻴﺪ ا¤ﺷﻘﺮ
ﺑﻘﺪرﺗﻪ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ادارة ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﺪة رﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻓﻲ
ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة.
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ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮ ﻋﻮض

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻨﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺴﻴﺪ أﺑﻮ ﻋﻮض ﺷﻬﺎدة ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ 1973
وﻟﺪﻳﻪ ﺧﺒﺮة ﻛﺜﺮ ﻣﻦ  42ﻋﺎﻣ ًﺎ ﻓﻲ ادارة واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وادارﻳﺔ ،وﻟﺪﻳﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﺳﻼﻣﻴﺔ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻋﻤﺎل ،CPA ،وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
اﻟﻤﺎﻟﻲ ،واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺑﻨﺎء
اﻟﻤﻮازﻧﺎت اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ.
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺼﻤﻴﻢ إﺟﺮاءات وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وﺑﻨﺎء
اﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺸﺆون ادارﻳﺔ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﺪرب ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ.
وﺗﻘﻠﺪ اﻟﺴﻴﺪ أﺑﻮ ﻋﻮض ﻣﻬﺎم رﺋﻴﺲ وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات
ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ،وﺷﻐﻞ اﻟﺴﻴﺪ أﺑﻮ ﻋﻮض اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺟﺪة
ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻤﺜ ً
ﻼ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ واﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺎ وﻟﺒﻨﺎن واردن ،ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻐﻞ
ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﻨﺎوب ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.
وﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم  1994ﺗﻘﻠﺪ اﻟﺴﻴﺪ أﺑﻮ ﻋﻮض اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻋﻤﺎر )ﺑﻜﺪار( وﻳﺸﻐﻞ ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ،وﻳﺘﺮأس اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﻤﻮازﻧﺎت وادارة ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮا ً ﻣﺎﻟﻴ ًﺎ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة
اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم  ،1991ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺘﺮول أﺑﻮ ﻇﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت
ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺪﻗﻖ رﺋﻴﺴﻲ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﺎﺋﺪ اﻟﻜﻮﻧﻲ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

أﺳﺘﺎذ ﺗﺪﻗﻴﻖ وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ادارﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﻫﻮ ﺑﺎﺣﺚ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻦ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة ،ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ
ﻟﺨﺒﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ ،وﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺸﻮرات واوراق اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻳﺤﻤﻞ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻮرﺗﺰﺑﺮغ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ.
ﺗﻮﻟﻰ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻜﻮﻧﻲ ﻣﻨﺼﺐ وزﻳﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺘﻴﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة
واﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة ،وﺳﺒﻖ ذﻟﻚ أن ﺗﺒﻮأ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ادارﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻞ رﺋﻴﺴ ًﺎ ﻟﻘﺴﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،وﻣﻨﺴﻘ ًﺎ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ إدارة اﻋﻤﺎل ،وﻋﻤﻴﺪا ً
ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ ﻟﺸﻐﻠﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺸﺆون ادارﻳﺔ ،ﻣﺮورا ً
ﺑﻤﻨﺼﺒﻪ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻤﻴﺪا ً ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم ادارﻳﺔ.
وﻳﻌﺪ اﻟﻜﻮﻧﻲ أﻳﻀ ًﺎ ﻧﺎﺷﻄ ًﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴ ًﺎ ،وﺷﻐﻞ رﺋﺎﺳﺔ وﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
Ä
واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ؛ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،وﻋﻀﻮﻳﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،وﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة ﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،وﻟﺪﻳﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮات وزﻳﺎرات ﻋﻤﻞ؛ ﺑﺤﺜﻴﺔ وﻣﻬﻨﻴﺔ وأﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ،وﻳﻤﻠﻚ
ﺧﺒﺮة واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻻﺳﺘﺸﺎرات واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ.
6

اﻟﺴﻴﺪ رﻳﺎض ﻧﺰال

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮاج ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻳﺸﻐﻞ اﻟﺴﻴﺪ رﻳﺎض ﻧﺰال ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ واداري ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎر ،ﺣﻴﺚ
ﻳﻘﻮم ﺑﺎدارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إدارة اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وإدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،
وإدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ادارﻳﺔ.
ﻳﺸﺮف اﻟﺴﻴﺪ ﻧﺰال ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،وﻳﻘﺪم اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺪواﺋﺮ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﻣﺘﺜﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت .ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻳﻘﻮم اﻟﺴﻴﺪ
ﻧﺰال ﺑﺎﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ،واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﺴﺎر ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ،اﻟﺬراع اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺎت
ﻣﺴﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ أﺳﺎﻟﻴﺐ وإﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة ،ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﻫﺪاف
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ﻓﻌﺎﻟﺔ دارة اﻟﻌﻘﻮد.
ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﻬﻮ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة وأﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ رواﺑﻲ.
اﻟﺴﻴﺪ ﻧﺰال ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،وﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ إدارة ا¶ﻋﻤﺎل ) (MBAﻣﻦ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ.

اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺎزن أﺳﻌﺪ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮاج

ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺎزن أﺳﻌﺪ ﻛﻤﺴﺘﺸﺎر أول ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﺒﻨﺎء
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮ ا¶ﻋﻤﺎل ،وﻟﻪ ﺗﺠﺎرب وﺧﺒﺮات ﺗﻤﺘﺪ ¶ﻛﺜﺮ ﻣﻦ  25ﻋﺎﻣ ًﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ،وإدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ،واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،واﻟﺘﺪرﻳﺐ،
واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اداري ،واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،وﺗﺤﻠﻴﻞ ا¶ﺳﻮاق وﺗﻨﻔﻴﺬ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى.
ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻴﺪ أﺳﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺨﺒﻴﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ إداري
وﺗﻨﻈﻴﻤﻲ وﻣﺎﻟﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪم اﻟﻤﺸﻮرة واﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص وﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﻧﻤﻮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت وا¶ﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ.
ﻗﺎد اﻟﺴﻴﺪ أﺳﻌﺪ وﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺠﻬﻮد ﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺎﻫﻢ
ﻓﻲ وﺿﻊ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﺻﻼح واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ودﻋﻢ إﻋﺪاد إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت وﺧﻄﻂ
ﺗﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻮزارات وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺐ ﻛﻮادرﻫﺎ.
ﺣﺼﻞ اﻟﺴﻴﺪ أﺳﻌﺪ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ إدارة ا¶ﻋﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ا¶ﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ ،وﻫﻮ
ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ا¶ﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻔﺎت وﻋﻀﻮ ﻣﺆﺳﺲ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ.

7

اﻟﺴﻴﺪ ﻣﻬﺪي ﺣﻴﺎﺗﻲ اﻟﻤﺼﺮي

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ

ﻳﺸﻐﻞ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﻬﺪي اﻟﻤﺼﺮي ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﺸﺮﻛﺔ وﺻﺤﻴﻔﺔ اﻳﺎم ،ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻞ ادارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﺮﺗﻮن ،ﻛﻤﺎ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺼﺤﻴﻔﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم
 ،1996وﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ )ﻣﻨﺬ ﺣﺰﻳﺮان  2009ﺣﺘﻰ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ  .(2011ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺴﻴﺪ
اﻟﻤﺼﺮي درﺟﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ادارة واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ .وﻫﻮ ﺧﺒﻴﺮ ﻓﻲ
إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ،وﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ رﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة
اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج.
ﻳﺸﻐﻞ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺼﺮي ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.

اﻟﺴﻴﺪ ﻧﺠﻴﺐ ﻋﺎﻣﺮ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻳﺸﻐﻞ اﻟﺴﻴﺪ ﻧﺠﻴﺐ ﻋﺎﻣﺮ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
وﻳﻤﺘﻠﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻬﺎرات ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ :اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ،
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ .اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺎﻣﺮ ﻟﺪﻳﻪ اﺛﻨﺎ
ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ،اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص.

اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺎﻣﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻣﺘﺮوﺑﻮﻟﻴﺘﺎن،
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻳﺤﻤﻞ ﺷﻬﺎدة ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ) (ACCAﻓﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.

اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻮدة زﻏﻤﻮري

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻻﺑﺤﺎث

ﻳﺸﻐﻞ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻮدة اﻟﺰﻏﻤﻮري ﻣﻨﺼﺐ اﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻟﻪ ﺗﺠﺎرب وﺧﺒﺮات ﺗﻤﺘﺪ ﻛﺜﺮ ﻣﻦ  33ﻋﺎﻣ ًﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد وادارة و إدارة اﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻮدة ﺑﺈﻟﻤﺎﻣﻪ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻊ دﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺒﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺨﺒﺮة
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﻬﻤﻪ اﻟﻮاﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ
وﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ وﺷﺮاﻛﺘﻪ اﻟﻔﺮﻳﺪة ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺨﺎص واﻟﻌﺎم.
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اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ

اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة

ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﻣﺠﺎﻟﺲ ا دارة

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻜﺘﺐ

داﺋﺮة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻋﻤﺎل

اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎل ﻛﻠﻴﻦ
ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ

ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺎﻛﺲ اﻟﻘﺪس

ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎل ﺗﻚ
اﻧﻔﺴﺘﻤﻨﺖ

اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻠﻮل اﻻﻣﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺎل ﺳﻴﻒ

اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ
ﺑﺎل ﻟﻴﺲ

ﺳﻤﺎرت واي
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ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
اﺧﻮات واﺧﻮة اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن...
ﺗﺤﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ وﺑﻌﺪ
ﺷﻬﺪ ﻋﺎم  2016ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل
ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺸﺮﻛﺔ – ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻰ اﻟﺮﺑﺢ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ارﺑﺎح  113,78أﻟﻒ دوﻻر،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ  582,468أﻟﻒ دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  .2015ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮاﺿﻊ
ﺣﺠﻢ اﻟﺮﺑﺢ إﻻ أﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ
إﻟﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺟﻮة.
ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﻟﻌﺎم  2016ﺗﻄﻮرا ً ﻣﻠﺤﻮﻇ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اداري واﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺬي أدى اﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ،
واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ وﻟﻴﺪة إدارة ﺟﺪﻳﺪة واﻧﻌﻜﺎﺳ ًﺎ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺒﻂ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﺮﻛﺰت ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ إداراﺗﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ادارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
ارﺗﻜﺰت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ  2016ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺗﻮازن ﺑﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
أﺧﺮى .وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات وإﺑﺮام اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ زﻳﺎدة
اﻧﺘﺎج وارﺑﺎح ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل:
 اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ. ﺿﺒﻂ وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ادارﻳﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ. اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ. ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ وذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ. ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺠﻮدة ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﻓﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻧﻈﺎم ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ) (ERPاﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻔﻌﻴﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎل ﺗﻚ اﻧﻔﺴﺘﻤﻨﺖ
واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ )ﺑﺎل ﻟﻴﺲ( ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ )واﺻﻞ( ﺧﻼل ﻋﺎم . 2017
 ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرات ادارﻳﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺪى ﻃﻮاﻗﻢ اﻟﻌﻤﻞ.ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  2016ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻨﻴﺪ ﻛﻮادر ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ دواﺋﺮ
اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ رﻓﻊ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ وﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة،
واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻮد اﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم . 2017
ﺣﻤﻞ ﻋﺎم  2016ﻓﻲ ﻃﻴﺎﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻋﻮام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ،ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ )واﺻﻞ( اﻻﻣﺮ اﻟﺬي أدى اﻟﻰ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف اﺷﺮاف اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ وإدارﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ .ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻞ
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻮاء ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻣﺤﻘﻘﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻧﺠﺎزات ﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ:
 اﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪواﺋﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ. ﺿﺒﻂ وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﻊ اﻋﻄﺎء اوﻟﻮﻳﺔ ﻟﺠﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ. ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻛﺨﺪﻣﺔ "اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ" ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرةاﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة.
ﻓﻲ ﻋﺎم  2016واﺻﻠﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺻﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ وﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻛﺄوﻟﻮﻳﺔ ،آﺧﺬﻳﻦ ذﻟﻚ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ أي ﻗﺮار أو ﺧﻄﻮة ﻣﺘﺒﻌﺔ ،وﺳﺘﺴﻴﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻰ ﻓﻲ ﻋﺎم  2017ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻧﻈﻤﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺄﺳﺴﺔ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت داﺧﻞ ﺟﻤﻴﻊ دواﺋﺮ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم وﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ادارة وﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺻﻞ ،أﻗﺪم اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﻋﻤﻼء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺘﻬﻢ واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻴﻦ ورﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻞ اﻻدارة ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺘﻬﻢ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ودﻋﻤﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻨﺎ ﻣﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻈﺎﻓﺮ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﻮاﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم . 2017
ﻫﺪى اﻟﺠﺎك
وا Ëوﻟﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ،
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
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أﻋﻀﺎء ا دارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
اﻟﺴﻴﺪة ﻫﺪى اﻟﺠﺎك

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺮﻛﺔ واﺻﻞ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﻚ

ﺗﻮﻟﺖ اﻟﺴﻴﺪة اﻟﺠﺎك ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ
اﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم  .2015ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺠﺎك ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ إدارة
اﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﻮرث وﻳﺴﺘﺮن وﻫﻲ ﺳﻴﺪة أﻋﻤﺎل ﻧﺎﺟﺤﺔ،
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﺒﺮة ﻋﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎدة وإدارة اﻋﻤﺎل وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺗﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺷﺮاء واﻧﺪﻣﺎج اﻟﺸﺮﻛﺎت ،وﺻﻴﺎﻏﺔ
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻤﻄﻠﻮب.
ّ
وﺗﻨﻔﻴﺬ ا¥ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻧﻤﻮﻫﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺷﺮﻛﺎت
ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ.
ﻣﻨﺬ وﺻﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ،2003
ﺷﻐﻠﺖ اﻟﺠﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ راﺋﺪة،
ﻓﻘﺪ ﺷﻐﻠﺖ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎل ﻟﻴﺲ وﻫﻲ أول ﺷﺮﻛﺔ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ،وﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮاج ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﻫﻮ أول ﺻﻨﺪوق ﻣﻦ
ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،وﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت ) (COOﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ  VTELوﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ راﺋﺪة
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ وﻣﻘﺮﻫﺎ دﺑﻲ ،ﺑﺎ¥ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم
ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻀﺎرة وﻫﻲ إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت .وﻗﺪ ﺷﻐﻠﺖ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎر
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻗﺎﺑﻀﺔ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ رام ا Çﺗﺪﻳﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  ١٥ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ.
اﺧﺘﻴﺮت اﻟﺴﻴﺪة اﻟﺠﺎك ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺔ ﻓﻮرﺑﺲ – اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ ﻛﻮاﺣﺪة ﻣﻦ أﻓﻀﻞ  100ﺳﻴﺪة
أﻋﻤﺎل ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻟﻠﻌﺎم  2012وﺗﺸﻐﻞ اﻟﺠﺎك ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻓﻲ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺒﺎرزة واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ .وﻛﻠﻔﺖ ﺑﻤﻬﺎم اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ )واﺻﻞ( اﺿﺎﻓﺔ ﺗﺎى ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺠﺪي ﻋﻄﺎري

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻠﻮل اﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ )ﺑﺎل ﺳﻴﻒ(

ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺠﺪي ﻋﻄﺎري ﺧﺒﺮة واﺳﻌﺔ وﻣﺘﻤﻴﺰة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻗﻴﺎدة
اﻟﻌﻤﻞ اﻣﻨﻲ ﻛﺜﺮ ﻣﻦ  22ﻋﺎﻣ ًﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﻤﺜﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻣﻨﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ
وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻠﻮل اﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،وﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إدارة اﻣﻦ وﻣﻨﻊ
وادارة وﻗﻮع ازﻣﺎت ،وﻟﺪﻳﻪ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻣﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ .ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻄﺎري ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ا¥دارة ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
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اﻟﺴﻴﺪ ﻏﺴﺎن ﺗﺎدرس

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎل ﺗﻚ اﻧﻔﺴﺘﻤﻨﺖ

ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﺴﻴﺪ ﺗﺎدرس ﺧﺒﺮة ﻣﺤﻠﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺷﺮﻛﺎت
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺎﺳﻮب وا ﺟﻬﺰة اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ﻛﺜﺮ ﻣﻦ  29ﻋﺎﻣ ًﺎ ،وﻗﺪ ﺷﻐﻞ
ﻋﺪة ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
اﻟﺴﻴﺪ ﺗﺎدرس ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺣﺎﺳﻮب،
وﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ إدارة أﻋﻤﺎل ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻨﺘﻜﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.

اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻠﺲ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ )ﺑﺎل ﻟﻴﺲ(

ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻠﺲ ﺧﺒﺮة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  14ﻋﺎﻣ ًﺎ ﺗﺮﻛﺰت ﻓﻲ
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ،ادارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وادارة .ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻞ ﺳﺎﺑﻘ ًﺎ ﻣﺪﻳﺮ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮاج ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﻣﺪﻳﺮا ً ﻣﺎﻟﻴ ًﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ وﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت رﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ آرﻧﺴﺖ وﻳﻮﻧﻎ.
ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺴﻴﺪ ﺣﻠﺲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺑﻴﺮزﻳﺖ ،وﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ إدارة ا ﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻧﻮرث وﻳﺴﺘﺮن ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ا ﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.

اﻟﺴﻴﺪ ﺑﺸﺎر اﻟﻌﺰة

رﺋﻴﺲ داﺋﺮة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻋﻤﺎل

ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﺸﺎر اﻟﻌﺰة ﺑﺨﺒﺮة واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ راﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت وﺗﻄﻮﻳﺮ ا ﻋﻤﺎل ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻪ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي وﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻛﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ وﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻘﺪس ﻟﻋﻤﺎل ،وﻣﺆﺗﻤﺮ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ،وﻛﻤﺴﺘﺸﺎر ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ
وﻋﻼﻗﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ رﺟﺎل ا ﻋﻤﺎل واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
وﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎﻻت ،واﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮري ﺳﺘﻴﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت ا ﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
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اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻴﺴﻰ دﻋﻴﺒﺲ

ﻣﺪﻳﺮ ادارة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ )واﺻﻞ(

ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻴﺴﻰ دﻋﻴﺒﺲ ﺑﺨﺒﺮة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  13ﻋﺎﻣ ًﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ،ﺣﻴﺚ ﺷﻐﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ ﻣﺪﻳﺮا ً دارة
اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ )ﺑﺎﻟﺘﻞ( ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام،
ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ و ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ أﻋﺪاد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
واﻳﺮادات .وﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪورات و اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻟﻲ ادارة واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت.

اﻟﺴﻴﺪ ﻃﺎرق أﺷﺮف ﺣﺎﻣﺪ

ﻣﺪﻳﺮ ادارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ )واﺻﻞ(

ﻃﺎرق ﺣﺎﻣﺪ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ.
ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻳﺴﻜﺎﻧﺴﻮن ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺪى
ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺪﻳﻜﺲ  FedExﻟﻤﺪة  7ﺳﻨﻮات ﻛﻤﻬﻨﺪس ﻋﻤﻠﻴﺎت وﺧﺒﻴﺮ
ﻟﻮﺟﺴﺘﻲ .ﺣﺼﻞ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺪﻳﻜﺲ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻳﺴﻜﺎﻧﺴﻮن ،ﺛﻢ
ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ادارة ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ داﻛﻮﺗﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ .ﻋﻤﻞ
اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻃﺎرق ﺣﺎﻣﺪ ﻛﻤﺪﻳﺮ دارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ واﺻﻞ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ
ﻣﺎرس ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  2016اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ واﻧﻄﻼﻗ ًﺎ ﻣﻦ إﻳﻤﺎﻧﻪ اﻟﺮاﺳﺦ ﺑﻀﺮورة
ﺗﻮﻓﻴﺮ داﺋﺮة ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻄﻮر اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﺪأ
ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ داﺋﺮة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
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ﻣﻜﺎﻓﺂت اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة
وﻓﻘ ًﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﺈن أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻻ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن أﻳﺔ اﺗﻌﺎب أو ﻣﻜﺎﻓﺂت،
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻞ ﺑﺪﻻت ﺣﻀﻮر ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻻدارة ﻟﺸﺮﻛﺔ
واﺻﻞ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  2016ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  6,510دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻴ ًﺎ.

ﻣﻜﺎﻓﺂت اﻋﻀﺎء ادارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻮ ادارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
 2016ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  373,871دوﻻرا ً أﻣﺮﻳﻜﻴ ًﺎ.
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ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
"واﺻﻞ"
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ "واﺻﻞ" ،ﺗﻌﺘﺒﺮ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اوﻟﻰ ﻟﺤﻠﻮل اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ وﺷﺤﻦ وﺗﺨﺰﻳﻦ .ﺷﺮﻛﺔ
واﺻﻞ ﻫﻲ إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺻﻞ ،ﺗﺄﺳﺴﺖ اﻟﻌﺎم ،2005
ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻄﺮح أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
ﻳﺘﻤﺤﻮر ﻫﺪف اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ،ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳَﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺪوﻟﻲ.
ﺗﺘﻤﺜﻞ رؤﻳﺔ واﺻﻞ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻛﻮﻧﻬﻢ أوﻟﻮﻳﺘﻬﺎ اوﻟﻰ ،ﺳﺎﻋﻴﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﺤﺎﻟﻔﻬﺎ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أﺣﺪث
اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺠﻮدة.
ﺗﺘﻤﻴﺰ واﺻﻞ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ أول وأﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﻘﺪم اﻟﺤﻠﻮل
اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ،ﻣﻮﻓﺮة ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺪﻋﻤﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﻮزﻋﻴﻦ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻟﻘﺪس
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﺑﺎ²ﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
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اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﺧﺪﻣﺎت واﺻﻞ ﻟﻠﺸﺤﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ.

 ﺧﺪﻣﺔ واﺻﻞ ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم. ﺧﺪﻣﺔ واﺻﻞ ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﻞ ﺧﻼل ﻳﻮم ﻋﻤﻞ واﺣﺪ. ﺧﺪﻣﺔ واﺻﻞ ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮﻗﻊ.ﺧﺪﻣﺎت واﺻﻞ ﻟﻠﺸﺤﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ:

 ﺧﺪﻣﺔ واﺻﻞ ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﻞ ﺧﻼل  5-2ﻳﻮم ﻋﻤﻞ – DHL ﺧﺪﻣﺔ واﺻﻞ ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﻞ ﺧﻼل  3-2ﻳﻮم ﻋﻤﻞ – UPSﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻼم COD
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ:
ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ:

 ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺴﻔﺎراتﻣﺮﺳﺎل:

 ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻓﻮاﺗﻴﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎتﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻮك
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ

اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ

ﺗﻜﻔﻞ واﺻﻞ ارﺿﺎء زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴ ًﺎ ودوﻟﻴ ًﺎ ،ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻟﻬﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
ﺑﺪﻗﺔ وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻄﻠﻮب ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮد ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ
وإدارﺗﻪ ﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت .ﺗﻐﻄﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
وﻗﻄﺎع ﻏﺰة وﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس وﻛﺎﻓﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ا¤ردن.
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻋﻘﺪت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﺜﻞ  TNTو UPSﺳﻌﻴ ًﺎ ﻣﻨﻬﺎ
ﻟﻠﺘﻄﻮر ﻋﺒﺮ ﺗﻘﻨﻴﺎﺗﻬﺎ وﻧﻈﻤﻬﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ،
ا¤ﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﻣﺎﻟﻜﻲ ا¤ﻋﻤﺎل ﺑﺸﺄن
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،ﺑﺎµﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ارﺳﺎل اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ واﻟﻄﺮود ﻣﺤﻠﻴ ًﺎ ودوﻟﻴ ًﺎ.
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻠﻮل اﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺎل ﺳﻴﻒ

ﺗﻌﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎل ﺳﻴﻒ أول ﻣﺰود ﻣﺮﺧﺺ ﻳﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﺗﺄﺳﺴﺖ اﻟﻌﺎم  ،2006وﻫﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ ﻣﺤﻘﻘﺔ
ﺗﻘﺪﻣ ًﺎ ﻛﺒﻴﺮا ً وﻧﻤﻮا ً ﻣﻠﺤﻮﻇ ًﺎ ﻗﺎدﻫﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ أﻛﺒﺮ ﻣﺰود ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻓﻲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻜﺎدر ﻣﻬﻨﻲ ﻳﺘﺠﺎوز  500ﻣﻮﻇﻒ .وﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﺻﻞ .ﻛﻤﺎ أن ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎل ﺳﻴﻒ ﻋﻀﻮ ﻣﺆﺳﺲ ﻓﻲ اﺗﺤﺎد
ﺷﺮﻛﺎت ا«ﻣﻦ اﻟﺨﺎص ) (ICOCAوﺗﻄﺒﻖ ﻧﻈﺎم إدارة اﻟﺠﻮدة 8778/ ISO
وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ .ASIS International
وﻳﻐﻄﻲ زﺑﺎﺋﻦ ﺑﺎل ﺳﻴﻒ ﻧﻄﺎﻗ ّﺎ واﺳﻌ ًﺎ ﻣﻦ ﻇﺮوف ا«ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت ا«ﻣﻨﻴﺔ ،ﻓﻤﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم
واﻟﺨﺎص ﻣﺮورا ً ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻀﺨﻤﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﺑﺎل ﺳﻴﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ًﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أﻧﻈﻤﺔ
ا»ﻧﺬارات وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ا»ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة
ﻟﻠﻌﻤﻞ ا«ﻣﻨﻲ ،ﺑﺤﻴﺚ ّ
ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ا¼ﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺎت اﺗﺼﺎل
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﺟﻬﺰة اﻟﺮادﻳﻮ واﻟﻬﻮاﺗﻒ أو اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ ُﻣﺸﻜﻠﺔ
ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻨﺎﺑﺾ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
وﻳﻌﺪ اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﺒﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة وﻧﻈﺎم
اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻠﻔﺎزي وﻃﺮق ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ا«ﺻﻮل وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ،ﺑﺎ»ﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ ذﻛﺮ ﻓﺈن
اﻟﻄﺎﻗﻢ أﻳﻀﺎ ﻣﺪرب ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ «ﻧﻈﻤﺔ ا»ﻧﺬار وإرﺳﺎل
أواﻣﺮ ﻟﻔﺮق اﻟﺪورﻳﺎت ﺑﻬﺪف اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ا«ﺣﺪاث.
ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻤﺎ ذﻛﺮ ،ﻓﺈن ﺑﺎل ﺳﻴﻒ ﺗﺤﺘﻔﻆ أﻳﻀﺎ ﺑﻄﻮاﻗﻢ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﺒﺔ
اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ دورﻳﺎت ﺗﻮﻓﺮ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﺤﻮادث
وا»ﻧﺬارات.
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺘﻬﺎ ﺑﺎل ﺳﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  2016إﻻ أﻧﻬﺎ
ﺣﻘﻘﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ا»ﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﻤﻮا ً ﻣﻠﺤﻮﻇ ًﺎ
وﺗﻘﺪﻣ ًﺎ ﻛﺒﻴﺮا ً وﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﺪارة ﺷﺮﻛﺎت ا«ﻣﻦ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ وﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ وﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﺧﺮى ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺮب ا«ﺳﻌﺎر أو ﺗﻌﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻏﻴﺎب
ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻇﻢ ﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮﻛﺎت ا«ﻣﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ اﻟﻰ اﻣﺘﻼك اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻮاﻗﻢ اﻻدارﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ وﺗﺘﻄﻠﻊ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ واﺳﺘﺤﺪاث ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺧﻼل ﻋﺎم .2017

ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎل ﺳﻴﻒ

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺤﺮاﺳﺎت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ:

ﺗﻮﻓﺮ ﺑﺎل ﺳﻴﻒ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺤﺮاﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻬﻨﻲ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺘﻢ ﺗﺜﻘﻴﻒ ﻣﻮﻇﻒ ا«ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻪ ﺣﻮل ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻮﻗﻊ
وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻨﺎﻃﺔ ﺑﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺗﺪي ﻣﻮﻇﻔﻮ ا«ﻣﻦ زﻳﺎ رﺳﻤﻴﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ
ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻮﻗﻊ وﻳﺘﻢ ﺗﺰوﻳﺪه ﺑﻨﻈﺎم اﺗﺼﺎل .وﻳﺘﺎﺑﻊ ﻣﻮﻇﻔﻮ ا«ﻣﻦ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﺪﻣﻮن
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﻟﻬﻢ إذا ﺗﻄﻠﺐ اﻻﻣﺮ.
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ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺎت

ﺗﻮﻓﺮ ﺑﺎل ﺳﻴﻒ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺮاﻓﻘﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ .ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﻮا
ﻗﻴﺎدات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ زاﺋﺮة ،أو ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻣﺸﻬﻮرة ،أم ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
أو ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻓﺈن ﺑﺎل ﺳﻴﻒ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﻳﺔ
ﻟﻀﻤﺎن ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻨﻘﻞ آﻣﻨﺔ ﻟﻬﻢ داﺧﻞ وﺣﻮل ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
ﺧﺪﻣﺔ ﻧﻘﻞ اﻣﻮال واﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺎت اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ:

ﺗﻮﻓﺮ ﺑﺎل ﺳﻴﻒ ﺧﺪﻣﺔ ﻧﻘﻞ ا ﻣﻮال واﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺎت اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك
واﻟﺸﺮﻛﺎت.
ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻮرﻳﺪ اﺟﻬﺰة واﻟﻤﻌﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:

ﺗﻮﻓﺮ ﺑﺎل ﺳﻴﻒ اﻟﻤﻌﺪات واﻟﻠﻮازم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎ ﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ
ﺗﻮﻓﺮ ﺗﺪرﻳﺒ ًﺎ ﻣﻼ ِﺋﻤ ًﺎ ﻻﺳﺘﺨﺪام ا ﺟﻬﺰة واﻟﻤﻌﺪات وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ.
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﺧﻼء واﻟﻄﻮارئ:

ﺗﻮﻓﺮ ﺑﺎل ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﻀﻴﺮﻫﻢ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،إذ
ﺗﺨﻄﻂ وﺗﻨﻔﺬ ﺑﺮاﻣﺠ ًﺎ وﺧﻄﻄ ًﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺜﻞ ا¹ﺧﻼء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﺣﺮﻳﻖ إﻟﻰ
إﺟﺮاءات إﺧﻼء اﻟﻄﻮاﻗﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺰاﻋﺎت.
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺢ اﻣﻨﻲ واﻟﺨﻄﻂ اﻣﻨﻴﺔ:

ﺗﻮﻓﺮ ﺑﺎل ﺳﻴﻒ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺢ ا ﻣﻨﻲ واﻟﺨﻄﻂ ا ﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﻮاﻗﻢ
ﻣﺘﺪرﺑﺔ وﻣﺆﻫﻠﺔ ¹ﺟﺮاء اﻟﻤﺴﻮح ا ﻣﻨﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ .ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬه
اﻟﺨﺪﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﻞ زﺑﻮن ﺑﺎﻟﺨﻄﻂ وا¹ﺟﺮاءات ا ﻣﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ.
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻣﻨﻴﺔ واﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ:

ﺗﻮﻓﺮ ﺑﺎل ﺳﻴﻒ ﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻬﺎ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻮﺿﻊ ا ﻣﻨﻲ ﺑﺎ¹ﺿﺎﻓﺔ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎت ﻓﻮرﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮرات
اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺗﺤﺪﻳﺜﺎت ﺣﻮل وﺿﻊ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺮ ،وأوﺿﺎع
اﻟﺤﻮاﺟﺰ ا ﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎ¹ﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ،وذﻟﻚ ¹ﺑﻘﺎء زﺑﺎﺋﻨﻨﺎ ﺑﺤﺎﻟﺔ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﺧﻼل ﺗﺠﻮاﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﺮق ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ:

ﺗﻮﻓﺮ ﺑﺎل ﺳﻴﻒ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل داﺋﺮة اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﺪرب اﻟﺤﺮاس واﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ واﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ا ﻣﻨﻴﻴﻦ .ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ا ﻣﻦ وا ﻣﺎن ،وﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ،ﺑﺎ¹ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻬﺎرات
اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻔﻌﺎل .ﺗﻘﻮم اﻟﺪاﺋﺮة أﻳﻀﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ
أﺟﻞ إﻳﺠﺎد وﻋﻲ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﺸﺮوط ا ﻣﻦ وا ﻣﺎن داﺧﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﻬﻢ.

ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ:

ﺗﻮﻓﺮ ﺑﺎل ﺳﻴﻒ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ا ﻣﻨﻴﺔ واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت
وﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ:
 اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻨﻮك اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ )اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ..اﻟﺦ( وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺤﻴﺎة.23
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ﺷـــﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘـــﻚ اﻧﻔﺴﺘﻤﻨﺖ
ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  2007ﻛﺈﺣﺪى ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺎت
واﺻﻞ وﻫﻲ اﻟﻤﻮزع اﻟﺤﺼﺮي ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت زﻳﺮوﻛﺲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﻫﻲ
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ واﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ
اﻟﻌﻄﺎءات واﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻮزﻳﻊ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻓﻜﺮة اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ،
ﺣﻴﺚ ان ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﻚ اﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت زﻳﺮوﻛﺲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ واﺻﺒﺤﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪة
ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﻌﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻻﻣﺪ.
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ﻋﺎم 2017
ﺑﺎﻟﺘﻚ
ﺑﺤﻠﺘﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻫﺪﻓﻬﺎ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻋﺪة.

ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  2017ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت زﻳﺮوﻛﺲ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺳﻌﺎر اﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺎت
واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺟﻮدة اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ .ﺗﻢ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻫﺪاف وﻗﺎﻋﺪة زﺑﺎﺋﻦ ﺑﺎﻟﺘﻚ
ﻟﺘﻀﺎف اﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﻄﺎﺑﻊ اﻟﻜﺒﺮى .ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻰ ذﻟﻚ ﺗﻢ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﻨﺘﺠﺎت اﺧﺮى وﻋﺪم اﻧﺤﺼﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺘﺠﺎت زﻳﺮوﻛﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺗﻢ ادﺧﺎل ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺪﻣﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻚ ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻋﻤﻞ دراﺳﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﻣﺒﻴﻌﺎت
اﻟﺸﺮﻛﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل- :
 -1ا«رﺷﻔﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ :واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻧﺠﺎز ﻣﺸﺮوع ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻟﻌﺪة ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻻوراق وارﺷﻔﺘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  2016وﻫﻨﺎﻟﻚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﺧﺮى ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ.
 -2ﻳﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺧﺬ ﺷﻬﺎدة ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ اﺧﺮى
ﻣﺜﻞ  Duploواﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﺑﻊ دﺧﺎﻟﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﺴﻮق
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
 -3ﺑﻴــﻊ وﺗﻮزﻳــﻊ ﻣﻨﺘﺠــــﺎت زﻳﺮوﻛﺲ ﻣﻦ أﺣﺒـــﺎر ﻟﻤﺎرﻛــــﺎت اﺧﺮى ﻣﺜﻞ
 ..HP ، Samsung ، Okiﺣﻴﺚ ان زﻳﺮوﻛﺲ اﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﺘﺞ اﺣﺒﺎرا ﻏﻴﺮ اﺻﻠﻴﺔ
ﻟﺸﺮﻛﺎت اﺧﺮى وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺣﺒﺎر اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ وﺿﻤﻦ
اﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ وﺟﻮده ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺗﺼﻞ اﻟﻰ 24
ﺷﻬﺮاً.
 -4ﺗﻤﺖ اﺿﺎﻓﺔ داﺋﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻫﻲ داﺋﺮة ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
وﺗﺸﻤﻞ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎر وﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ،
ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﻄﺎءات اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻳﻀﺎ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ.
 -5ﺗﻢ ﻓﺘﺢ ﺳﻮق ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ "اﻟﺨﻠﻴﻞ".
 -6اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﺒﻨﻮك ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻃﺒﺎﻋﺔ وﺗﻐﻠﻴﻒ ﻛﺸﻮﻓﺎت زﺑﺎﺋﻦ
اﻟﺒﻨﻮك.
 -7ﻣﺎﻛﻴﻨﺎت ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﺸﻴﻜﺎت ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوض ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﺑﻊ
اﻟﻜﺒﺮى ﻟﺸﺮاء ﻫﺬه اﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺎت.
 -8ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺎت اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎرئ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت
) Sentinelﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ادارة اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت( ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺿﻤﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
 -9ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
ﻧﺠﺎز اﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎل ﻛﻠﻴﻦ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  2006ﺑﺪأت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺎت واﺻﻞ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮت ﻓﻲ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم  2012ﺣﻴﺚ ارﺗﺄت ادارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺿﺮورة اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻣﺘﻄﻮرة وﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻳﺎر ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  2012ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺻﻞ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ
ﺑﺎل ﻛﻠﻴﻦ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣﺤﺪودة
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺎﻗﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﻤﺘﻌﺪدة
واﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ.

ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎل ﻛﻠﻴﻦ
ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ إﺣﺮاز ﺗﻘﺪم ﻣﻠﻤﻮس ﻋﻠﻰ
ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،وﻗﺪ ﺑﺪأت ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﺳﻠﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﻌﻜﺲ
اﻟﺨﺒﺮات واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ
اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ،
وﺧﺪﻣﺎت ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻫﺬا ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺘﺪاب
اﻟﻤﺮاﺳﻠﻴﻦ .ﺗﻘﺪم ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎل ﻛﻠﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺣﺠﺎﻣﻬﺎ .وﺗﺴﻌﻰ داﺋﻤ ًﺎ إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺻﺤﻴﺔ وﻧﻈﻴﻔﺔ
ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ وأﻳﻨﻤﺎ وﺟﺪت.
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ﺗﻔﺘﺨﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎل ﻛﻠﻴﻦ ﺑﻄﺎﻗﻤﻬﺎ اداري واﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻤﻴﺰة وذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ أﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.ﻣﻤﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻋﻤﺎل اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﺗﻘﺎن .وﺗﺤﺮص اﻟﺸﺮﻛﺔ دوﻣ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ
وزﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﺑﻬﺎ .ﺣﻴﺚ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺄدق اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ وﺗﺮﺳﺦ ﻓﻲ ﻃﻮاﻗﻤﻬﺎ ﻗﻴﻢ
اﻟﺼﺪق واﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻻﻣﺎﻧﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺧﺒﺮاء ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ.

اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ

ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﺒﺮة ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺸﺮة أﻋﻮام ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ،وﻣﺼﻨﻌﺔ
ﺑﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﻔﻔﺔ وذات ﺟﻮدة
أﻛﺒﺮ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻓﻀﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻤﺠﺎل

ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺗﻘﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ،
ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ دوﻣ ًﺎ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻛﻞ
اﻟﻤﺪن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ .وﻣﻦ أﻫﻢ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ:
 اﻟﺒﻨﻮك ،اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ،اﻟﺴﻔﺎرات ،اﻟﻔﻨﺎدق ،ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺒﻨﺎء،ﻣﻘﺮات اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ،اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎت ،اﻟﻤﻌﺎرض ،اﻟﻤﺨﺎزن ،ﻣﺮاﻓﻖ
اﻟﻤﻼﻋﺐ ،واﻟﺤﻔﻼت.

اﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

ﺗﺴﻌﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎل ﻛﻠﻴﻦ إﻟﻰ اﺳﺘﺤﺪاث اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰﻫﺎ،
ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﺳﻌﺔ داﺋﺮة زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻓﺮاد .إﻧﻨﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻛﺨﺪﻣﺎت ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ورﺷﺎت اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺮﻣﻴﻢ
وﺧﺪﻣﺎت ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﻚ واﻟﻮاﺟﻬﺎت اﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﺴﺠﺎد واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎرﺿﻴﺎت.
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ
"ﺑﺎل ﻟﻴﺲ"
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
اﻟﻤﻠﺨﺺ اﻟﺘﺘﻔﻴﺬي

ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﺔ أﻋﻮام اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﺰﻳﺎدة ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺎرب  %220ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ا ﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺑﻨﺎء
ﻋﻼﻗﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻮردﻳﻦ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ اوﻟﻰ
ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ .وﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻟﻰ 1.5
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻤﺎ ّ
ﻣﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ  %40ﻣﻦ ﻋﺪد
اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  2016ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  %30ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮد.
وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  785 2016ﻋﻘﺪا ً ﺑﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 18.5
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
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ﺗﺘﺮﺑﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ رأس ﻫﺮم ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺑﺤﺠﻢ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  %30ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﺎﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻓﻲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ زﻳﺎدة ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻔﻈﺔ  2016اﻟﻰ % 40ﻣﻦ
ﻋﺪد اﻟﻌﻘﻮد ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ  %30ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت ﺧﻼل  2016ﻓﻲ اﻃﺎر ﺳﻌﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ  %50ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻌﻘﻮد و  %40-%35ﻣﻦ
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺠﺪﻳﺪة.

اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم 2017

 .1زﻳﺎدة اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻋﺒﺮ اﻧﺸﺎء ﻓﺮوع ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل واﻟﺠﻨﻮب
وﺑﺪأت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻌ ً
ﻼ ﺧﻼل  2016ﺑﺎﻧﺸﺎء أول ﻓﺮع ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺘﺘﺎح ﻓﺮع ﺟﻨﻴﻦ واﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﺎﺑﻠﺲ واﻟﺨﻠﻴﻞ.
 .2اﺳﺘﺤﺪاث ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ:
 ﻗﻄﺎع ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻟﺰﻳﺘﻮن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﻧﺸﺎءات اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ .3اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة )واﻟﺘﻲ اﺑﺘﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم (2016
واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺈﺑﺮام ﺻﻔﻘﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻊ ﻣﻮردي اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻴﻦ:
 رﻓﻊ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ. ﻋﺮض ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺑﺎﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ.ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  2017ﻧﻤﻮ ﺑﺎﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %35ﻟﺘﺼﻞ
اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻰ  42ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ان ﺗﻜﻮن
اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻰ  20ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،ﻣﻘﺴﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﻘﻄﺎع

ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻚ

ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﺨﻴﺎر اﻟﺸﺮاء

15,000,000

-

1,500,000

-

ﻗﻄﺎع اﺗﺼﺎﻻت

400,000

1,000,000

ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت

500,000

1,000,000

ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ

600,000

-

اﻻﻓﺮاد
ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻌﺪات اﻧﺸﺎﺋﻴﺔ

ﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ إﻃﻼق ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
 ،2017ﺑﺎÁﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ "اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك" ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟÂﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل  2017ﻟﻤﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﻫﺬه اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﺣﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
.2016
ﺑﺎÁﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وﻛﻼء اﻟﺴﻴﺎرات ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻣﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﻠﺴﻴﺎرات ﺧﻼل اﻳﺎر ) 2017اﻟﻤﻘﺘﺮح رواﺑﻲ وﺿﺎﺣﻴﺔ اﻟﺮﻳﺤﺎن(.
وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻔﺎوض ﺣﺎﻟﻴﺎً Áﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺎرض ﻟﻠﻤﻌﺪات اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ واﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻊ
ﺷﺮﻛﺘﻲ اﻟﺴﻼم واﻳﻔﻴﻜﻮ.
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ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
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اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  %5ﻣﻦ اﺳﻬﻢ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ

ﻋﺪد اﻻﺳﻬﻢ

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮاج ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ 1

9,291,038

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ٪
% 71.47

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺪاول
ﻋﺪد ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ  2016/12/31م  13,535ﻣﺴﺎﻫﻤ ًﺎ.
رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ واﻟﻤﺪﻓﻮع  13.000.000دوﻻر.
ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺘﺪاول :دوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ
رﻣﺰ اﻟﺘﺪاول.WASSEL :
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ :دوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ.
اﻟﻘﻄﺎع :اﻟﺨﺪﻣﺎت.
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آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
داﺋﺮة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ

ﺗﻨﺘﻬﺞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺻﻞ ﻋﺪة أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻬﺎ اﻳﺼﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻟﻬﻢ ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ وأﻓﻀﻞ اﻟﻄﺮق وأﻫﻤﻬﺎ:
• اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ واﺻﻞ ﻟﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ  WWW.WASSEL.PSﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ دوري ﺣﻮل ﻧﺸﺎﻃﺎت واﻧﺠﺎزات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،وﻛﺎﻓﺔ اﺧﺒﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.
• اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ،وﻧﺸﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
• اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﻓﺮوﻋﻬﺎ.
• اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺟﺮاﺋﺪ ،ﻣﺠﻼت ،وأي ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت أﺧﺮى ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ أي ﻣﺴﺘﺠﺪات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
• اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  WWW.PEX.PSواﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮض ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻓﺼﺎح اﻟﺪوري
ﻋﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﺴﻬﻢ أو أي أﺧﺒﺎر ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ.
• اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﺪاﺋﺮة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ أﻳﺔ أﻣﻮر ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أو
ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ.

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرون
ﻣﻜﺘﺐ ﻛﻤﺎل وﻣﺸﺎرﻛﻮه ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ – رام ا
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﻨﻴﺮ ﻋﺰام  -اﻟﻘﺪس

ﻣﺪﻗﻘﻮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
ارﻧﺴﺖ وﻳﻮﻧﻎ – رام ا
ﻣﻜﺘﺐ ﺳﻌﺪي ،أورﻓﻠﻲ ،ﺿﺎﻫﺮ  -اﻟﻘﺪس

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺪﻓﻨﺎ ﺑﻀﻤﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﺧﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺷﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل وﺳﻮق
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟ»وراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺷﺎرﻛﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺻﻞ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  2014ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﻮذج ﻗﻴﺎس اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﺬي أﺷﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،
وﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ إﻟﻰ ﻗﻴﺎس ﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﺪوﻧﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
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ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ادارة
 وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻋﻤ ًﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت رﻗﻢ  ١٢ﻟﻌﺎم  1964ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻮﻟﻰ
إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪد أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء وﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻋﻀﻮاً ،ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ
ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺤﺪودة "واﺻﻞ" ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ أﻋﻀﺎء ،ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮط أن ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﻌﻀﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  20,000ﺳﻬﻢ
ﻃﻴﻠﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ.
 -وﻳﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ا¯دارة ﻛﻞ أرﺑﻌﺔ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

دور ﻣﺠﻠﺲ ادارة
ﻳﻬﺪف دور ﻣﺠﻠﺲ ا¯دارة إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ وﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ ،واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ وا³ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ واﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻛﺬﻟﻚ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وا¯ﺟﺮاءات اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ
ﺧﻼل:
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،وﻛﻠﻤﺎ اﻗﺘﻀﺖاﻟﺤﺎﺟﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  2016ﺳﺘﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،وﻳﺒﺤﺚ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ وأﻣﻮر ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﻳﻌﺪ وﻳﺘﻢ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻨﻪ
ﻣﺴﺒﻘ ًﺎ.
 ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮﻋﺎدﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  2016ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎع ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ.
 اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎد واﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ.
 -ورﺷﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻘﺪﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ا¯دارة ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
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اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺪاﺋﻤﺔ واﻟﻤﺆﻗﺘﺔ
اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ا دارة
وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
• ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ :ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﻬﺪي اﻟﻤﺼﺮي ،وﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪ إﻳﻬﺎب اﺷﻘﺮ ،د .ﻣﺎزن
اﺳﻌﺪ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
اﻟﺴﺎﺋﺪة ،وﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ووﺿﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ ا¢دارة واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻌﻄﻴﺎﺗﻪ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ
وﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ ا¢دارة ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ وذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ دوري.
• ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ :ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻧﺠﻴﺐ ﻋﺎﻣﺮ ،وﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺎزن أﺳﻌﺪ ،واﻟﺴﻴﺪ رﻳﺎض
ﻧﺰال .ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ أرﺑﻊ ﻣﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ أو ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ا¢ﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
• ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﻤﻮازﻧﺔ واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت :ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ د .ﺳﺎﺋﺪ اﻟﻜﻮﻧﻲ ،وﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ
اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ ﻋﻮض ،واﻟﺴﻴﺪ رﻳﺎض ﻧﺰال وﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ا¢دارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻌﺎم  2017وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﺮؤﻳﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ا¢دارة واﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﻧﻤﻮ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﻓﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻛﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺬﻛﻮرة أرﺑﻊ ﻣﺮات ﻋﻠﻰ اﻗﻞ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ،وﺗﺮﻓﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ
ﻟﻤﺠﻠﺲ ا¢دارة ﺧﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
وا¢ﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.

40

اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻻول 2016
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الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة
القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2016

الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي الموحدة
 31كانون األول 2016
إيضاح

2016
دوالر أمريكي

2015
دوالر أمريكي

الموجودات
موجودات غير متداولة
آالت ومعدات
موجودات غير ملموسة
استثمار في شركات حليفة
ذمم التأجير التمويلي

6
7
8
9

موجودات متداولة
بضاعة
ذمم مدينة
موجودات متداولة أخرى
موجودات مالية للمتاجرة
النقد والنقد المعادل

895.771
110.712
3.094.681
4.101.164

2.161.363
185.867
370.911
10.231.092
12.949.233

10
11
12
13
14

668.595
2.853.256
1.214.395
2.011.360
1.279.509
8.027.115

789.819
7.320.519
2.806.968
2.206.518
2.899.127
16.022.951

مجموع الموجودات

12.128.279

28.972.184

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
إحتياطي إجباري
خسائر متراكمة
حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة األم
حقوق جهات غير مسيطرة
صافي حقوق الملكية

15
16

13.000.000
319.304
()5.850.110
7.469.194
()63.202
7.405.992

13.000.000
308.146
()5.950.527
7.357.619
2.832.909
10.190.528

17
18

1.707.590
1.707.590

8.100.178
2.220.979
10.321.157

19

1.760.756

4.044.140

17
20
22

370.879
883.062
3.014.697

2.616.552
298.291
1.501.516
8.460.499

مجموع المطلوبات

4.722.287

18.781.656

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

12.128.279

28.972.184

مطلوبات غير متداولة
قروض طويلة األجل
مخصص تعويض نهاية الخدمة
مطلوبات متداولة
ذمم دائنة
قرض قصير األجل وأقساط قروض طويلة األجل تستحق خالل
عام
تسهيالت ائتمانية
مطلوبات متداولة أخرى

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  34جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة

1

الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2016

إيضاح

2016

2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

اإليرادات

23

8.711.998

9.957.234

تكاليف مباشرة

24

()7.021.124

()7.146.818

1.690.874

2.810.416

مصاريف إدارية وعامة

25

()1.795.101

()3.107.470

مخصص تدني ذمم مدينة

11

()187.375

()185.198

()23.711

()54.762

()315.313

()537.014

(خسائر) أرباح االستثمارات

26

()45.013

88.082

حصة المجموعة من نتائج أعمال شركة حليفة

8

372.482

90.590

إيرادات أخرى

27

118.537

20.717

130.693

()337.625

()16.910

()244.843

ربح (خسارة) السنة

113.783

()582.468

بنود الدخل الشامل األخرى

-

-

صافي الدخل الشامل للسنة

113.783

()582.468

مصاريف تمويل

ربح (خسارة) السنة قبل ضريبة الدخل

21

مصروف ضريبة الدخل

ويعود إلى:
مساهمي الشركة األم

111.575

()596.388

حقوق جهات غير مسيطرة

2.208

13.920

113.783

()582.468

0.009

()0.05

28

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح (خسارة) السنة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  34جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة

2

الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2016
حق ملكية حملة األسهم
حقوق

2016

رأس المال

احتياطي

خسائر

المدفوع

إجباري

متراكمة

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

جهات غير

صافي حقوق

مسيطرة

الملكية

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

(5.950.527
الرصيد كما في  1كانون الثاني 2016

13.000.000

308.146

)

7.357.619

2.832.909

10.190.528

صافي الدخل الشامل للسنة

-

-

111.575

111.575

2.208

113.783

المحول إلى االحتياطي االجباري

-

-

-

-

-

11.158

الرصيد كما في  31كانون األول 2016

13.000.000

319.304

التغير في حقوق جهات غير مسيطرة
(إيضاح )5

2015

()11.158
(5.850.110
)

-

()2.898.319( )2.898.319
-

)63.202( 7.469.194

7.405.992

(5.354.139

الرصيد كما في  1كانون الثاني 2015

9.100.984

308.146

)

صافي الدخل الشامل للسنة

-

-

()596.388

4.054.991
()596.388

1.068.989
13.920

5.123.980
()582.468

تسديدات رأس المال (إيضاح )15

3.899.016

-

-

3.899.016

-

3.899.016

التغير في حقوق جهات غير مسيطرة

-

-

-

-

1.750.000

1.750.000

الرصيد كما في  31كانون األول 2015

13.000.000

308.146

(5.950.527
)

7.357.619

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  34جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة

3

2.832.909

10.190.528

الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2016
أنشطة التشغيل

إيضاح

2016

دوالر أمريكي

130.693

ربح (خسارة) السنة قبل ضريبة الدخل
تعديالت:
استهالك آالت ومعدات
إطفاء موجودات غير ملموسة
خسائر (أرباح) االستثمارات
حصة المجموعة من نتائج أعمال شركة حليفة
أرباح بيع آالت ومعدات
مخصص تعويض نهاية الخدمة
مصاريف تمويل
مخصص تدني ذمم مدينة
بنود أخرى غير نقدية

173.671
7.021
45.013
()372.482
()829
44.063
23.711
187.375
113.337

التغيرات في رأس المال العامل:
الذمم المدينة
البضاعة
الموجودات المتداولة األخرى
ذمم التأجير التمويلي
الذمم الدائنة
المطلوبات المتداولة األخرى
دفعات تعويض نهاية الخدمة
دفعات ضريبة دخل

()793.629
121.224
()1.071.351
445.129
513.517
()501.661
()11.198

351.573

صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل

()946.396

أنشطة االستثمار
شراء آالت ومعدات
بيع آالت ومعدات
النقد المستبعد من شركة تابعة
توزيعات أرباح مقبوضة

()191.242
22.163
()708.425
150.143

صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

()727.361

2015

دوالر أمريكي

()337.625
565.884
6.682
()88.082
()90.590
()45.351
338.163
54.762
185.198
589.041

()2.524.488
()194.052
()1.902.940
()5.799.536
1.117.617
()155.103
()274.279
()412.629
()9.556.369
()409.900
179.876
147.751
()82.273

أنشطة التمويل
مسحوبات قروض
تسديدات قروض
تسهيالت ائتمانية
مصاريف تمويل مدفوعة
زيادة رأس المال
التغير في حقوق جهات غير مسيطرة

370.879
()23.711
2.208

8.043.180
()3.034.690
()139.040
()54.762
3.899.016
1.750.000

صافي النقد من أنشطة التمويل

555.970

10.601.91
0

206.594

الزيادة في النقد مقيد السحب

()1.117.787
2.141.911

(النقص) الزيادة في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل في بداية السنة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  34جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة

4

138.206

963.268
1.178.643

النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

14

1.024.124

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  34جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة

5

2.141.911

الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 31كانون األول 2016
.1

الشركة ونشاطها

ُسجلت الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة (الشركة) لدى مراقب الشركات كشركة مساهمة
عامة محدودة المسؤولية في فلسطين بتاريخ  3كانون الثاني  2005تحت رقم  ،562601138وباشرت أعمالها بتاريخ  7أيلول

 .2005تعمل الشركة على تقديم خدمات البريد والتوزيع واالستيراد والتصدير .كذلك تقوم الشركة بتنمية وتشجيع االستثمارات في
المجاالت االقتصادية المختلفة ،ومن ضمنها قطاع الخدمات اللوجستية واألمن والنظافة وآالت التصوير ،من خالل تأسيس

الشركات والمشاريع المستقلة والتابعة والتعاون مع الشركات التابعة والمرتبطة بغاياتها.

تم إقرار القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون األول  2016من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  30آذار .2017
.2

القوائم المالية الموحدة

تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية وشركاتها التابعة (المجموعة) كما في

 31كانون األول .2016

لقد كانت نسب ملكية المجموعة في رأس مال شركاتها التابعة كما يلي:

الشركة الفلسطينية للحلول األمنية

شركة واصل – األردن

شركة ميني ماكس إنترناشونال ﭫ.ب

شركة بال تك

شركة بال اكسبو

شركة بال كلين

الطريق الذكي للخدمات اللوجستية

واصل لخدمات الشحن والتخليص

نسبة الملكية

رأس المال (دوالر أمريكي)

%

2016

بلد المنشأ
فلسطين

2016

2015

98

98

فلسطين

100

فلسطين

70

األردن

100

المكتتب به

المدفوع

100.000

100.000

27

27

فلسطين

100

100

705.200

فلسطين

100

100

1.115.855

1.115.855

141.040

141.040

1.410

1.410

100
70

فلسطين

100

100

100.000

فلسطين

100

100

30.000

6

100

705.200

91.601
30.000

.3

السياسات المحاسبية

1.3

أسس إعداد القوائم المالية الموحدة

تم إعداد القوائم المالية وفقًا لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء قياس الموجودات المالية للمتاجرة بالقيمة العادلة في تاريخ القوائم
المالية.

تم إعداد القوائم المالية الموحدة بالدوالر األمريكي والذي يمثل عملة األساس للمجموعة.
تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية كما أصدرها مجلس معايير
المحاسبة الدولية.
2.3

أسس توحيد القوائم المالية

تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في  31كانون األول  .2016تتحقق السيطرة عند
امتالك المجموعة للحق ،أو تكون معرضة ،لعوائد متغيرة ناتجة عن استثمارها بالشركات المستثمر بها وأن يكون للمجموعة

أيضاً القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل نفوذها في هذه الشركات.

تتحقق سيطرة المجموعة على الشركة المستثمر فيها إذا وفقط إذا كانت المجموعة لديها:
-

النفوذ على الشركة المستثمر فيها (الحقوق القائمة تعطي الشركة القدرة على توجيه نشاطات الشركة المستثمر فيها)

-

الحق في العوائد المتغيرة نتيجة سيطرتها على الشركة المستثمر بها

-

القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل نفوذها على هذه الشركة

بشكل عام تعتقد المجموعة أنها تمتلك السيطرة على الشركة المستثمر بها عند امتالكها أغلبية في حقوق التصويت ،لدعم هذه
الفرضية وعندما تكون نسبة ملكية المجموعة في رأس مال الشركة المستثمر بها أقل من األغلبية تأخذ المجموعة بعين االعتبار

جميع الحقائق والظروف لتقييم ما إذا تحققت السيطرة على الشركة المستثمر بها والتي تشمل ما يلي:
-

االتفاقيات التعاقدية مع المساهمين اآلخرين في الشركة المستثمر بها

-

الحقوق الناتجة عن اتفاقيات تعاقدية أخرى

-

حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المحتملة

تقوم المجموعة بإعادة تقييم قدرتها على السيطرة في الشركة المستثمر بها في حال وجود حقائق أو ظروف تدل على تغير في

أحد العناصر الثالث إلثبات السيطرة المذكورة أعاله .يبدأ توحيد القوائم المالية للشركات التابعة عند حصول المجموعة على

السيطرة وينتهي التوحيد عند فقدانها للسيطرة على شركاتها التابعة .يتم إضافة الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف
للشركات التابعة التي تم االستحواذ عليها أو التي تم التخلص منها خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ الحصول

على السيطرة وحتى تاريخ فقدانها .يتم تسجيل أثر التغير في نسبة الملكية في الشركة التابعة (دون فقدان السيطرة عليها)
كمعامالت بين المالكين.

تم استبعاد كافة األرصدة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المتحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة وتوزيعات

األرباح بالكامل.

في حال فقدان المجموعة السيطرة على الشركات التابعة يتم استبعاد الموجودات (بما فيها الشهرة) والمطلوبات للشركة التابعة
والقيمة الدفترية لحقوق الجهات غير المسيطرة ،ويتم قيد الفائض أو العجز من االستبعاد في قائمة الدخل الموحدة .يتم قيد أي
استثمار متبقي بالقيمة العادلة.
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3.3

التغيرات في السياسات المحاسبية

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة مطابقة لتلك التي تم استخدامها إلعداد القوائم المالية

الموحدة للسنة السابقة باستثناء قيام المجموعة بتطبيق التعديالت التالية والنافذة المفعول إبتداء من أول كانون الثاني  ،2016لم

تقم المجموعة بتطبيق مبكر ألي معايير صادرة وغير نافذة المفعول .لم ينتج عن تطبيق هذه التعديالت أي أثر على القوائم
المالية الموحدة للمجموعة.

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( - )11الترتيبات المشتركة – الحصص في المشاريع المشتركة
تتطلب التعديالت على معيار التقارير الدولي رقم ( )11من المشغل تطبيق معيار التقارير الدولي رقم (" )3اندماج االعمال"
عند معالجة االستحواذ على الحصص في العمليات المشتركة عندما يمثل النشاط في العملية المشتركة أعمال تجارية .توضح

هذه التعديالت ان الحصص السابقة في المشاريع المشتركة ال يتم اعادة قياسها عند االستحواذ على حصص اضافية في نفس
المشروع المشترك عند اإلستمرار بالسيطرة المشتركة .باإلضافة الى ذلك يشمل هذا المعيار االستثناءات لهذه التعديالت بحيث

ال يتم تطبيقها عندما تكون االطراف التي تتقاسم السيطرة المشتركة مملوكة من نفس الشركة األم.

تطبق التعديالت على كل من االستحواذ االولي في العمليات المشتركة واالستحواذ على الحصص االضافية في نفس العمليات

المشتركة.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )16ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( :)38توضيح االساليب المقبولة الحتساب
االستهالكات واإلطفاءات
توضح التعديالت في معيار المحاسبة الدولي رقم ( )16ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )38ان االيرادات تعكس المنفعة

ال من المنافع االقتصادية التي استهلكت من خالل
االقتصادية المتحصلة من االعمال التجارية (التي يكون االصل جزء منها) بد ً

استخدام ذلك االصل .نتيجة لذلك ،ال يجوز استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات باستخدام أساس مبني على اإليرادات.

ويمكن استخدام اساس مبني على اإليرادات فقط في ظروف محددة الستهالك الموجودات غير الملموسة.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )27ومعيار التقارير المالية الدولي رقم ( :)1طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية

المنفصلة

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية خالل شهر آب  2014بتعديل معيار المحاسبة الدولي رقم (( )27القوائم المالية المنفصلة)
والذي أتاح للمنشآت خيار اتباع طريقة حقوق الملكية في محاسبة االستثمارات في الشركات التابعة والحليفة والشركات تحت

السيطرة المشتركة كما هو موضح في معيار المحاسبة الدولي رقم ( .)28كما تم اجراء تعديل آخر على معيار التقارير المالية

الدولي رقم ( ) 1والذي يسمح للمنشآت التي تتبع طريقة حقوق الملكية من تطبيق االستثناء الوارد في معيار التقارير المالية

الدولي رقم ( )1والخاص بعمليات االندماج قبل تاريخ التملك.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1عرض القوائم المالية
توضح التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )1وال تُغير جوهريًا  -المتطلبات المالية لهذا المعيار كما يلي:
 -متطلبات األهمية النسبية

 إمكانية تفصيل أو تجميع البنود في القوائم المالية -ترتيب االيضاحات

 عرض بنود الدخل الشامل األخرى الناتجة عن االستثمارات التي تتبع طريقة حقوق الملكية.8

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( – )28البيع أو المساهمة بموجودات بين

المستثمر والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة

تعرض هذه التعديالت األمور التي قد تنتج من أثر تطبيق اإلستثناء من متطلبات التوحيد للمنشآت التي ينطبق عليها تعريف
المنشأة االستثمارية وتوضح االمور التالية:


ينطبق اإلستثناء من متطلبات التوحيد على الشركة االم التابعة لمنشأة استثمارية ،عندما تقوم المنشأة االستثمارية بقياس



يتم توحيد القوائم المالية للشركة التابعة التي ال ينطبق عليها تعريف المنشأة االستثمارية وتقوم بتقديم خدمات للمنشأة



تطبيق طريقة حقوق الملكية من قبل المنشآت التي ال ينطبق عليها تعريف المنشأة االستثمارية والتي تملك حصة في

وتقييم جميع استثماراتها في الشركات التابعة على أساس القيمة العادلة.

االستثمارية ،بينما يتم قياس وتقييم جميع االستثمارات األخرى في الشركات التابعة على أساس القيمة العادلة.

شركة حليفة أو مشاريع مشتركة والتي ينطبق عليها تعريف المنشأة االستثمارية :تسمح التعديالت على معيار المحاسبة

الدولي رقم ( )28االستثمارات في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة – للمستثمر (الذي يمتلك حصة في شركة حليفة
او مشروع مشترك) عند اتباع طريقة حقوق الملكية باإلبقاء على الطريقة المتبعة من قبل المنشآت االستثمارية الحليفة أو

المشاريع المشتركة عند قيامها بقياس وتقييم استثماراتها في الشركات التابعة على أساس القيمة العادلة.

لم ينتج عن تطبيق هذه التعديالت والتفسيرات أثر جوهري على المركز المالي أو األداء المالي أو اإليضاحات للمجموعة.
المعايير غير نافذة المفعول

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية بعض المعايير والتي ال تزال غير نافذة المفعول ولم يتم تطبيقها بعد من قبل المجموعة.
إن المعايير التالية هي التي تتوقع إدارة المجموعة بأن يكون لتطبيقها ،عند سريان مفعولها ،أثر على المركز أو األداء المالي أو

حول افصاحات القوائم المالية الموحدة للمجموعة .سيتم تطبيق هذه المعايير عندما تصبح نافدة المفعول.
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9االدوات المالية

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )9االدوات المالية" بكامل مراحله خالل تموز

 ،2014ويبين هذا المعيار المعالجة المحاسبية لتصنيف وقياس الموجودات المالية وااللتزامات المالية وبعض العقود لبيع أو

شراء االدوات غير المالية .وقد تم إصدار هذا المعيار الستبدال معيار المحاسبة الدولي رقم (" )39تصنيف وقياس االدوات

المالية" .سيصبح هذا المعيار نافذ المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في  1كانون الثاني  2018والذي سيكون له أثر على

تصنيف وقياس الموجودات المالية.

معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15االيرادات من العقود مع العمالء

يحدد معيار رقم ( ) 15المعالجة المحاسبية لكل انواع االيرادات الناشئة من العقود مع العمالء ،وينطبق هذا المعيار على جميع
المنشآت التي تدخل في ع قود لتوريد السلع والخدمات للعمالء باستثناء العقود الخاضعة لمعايير اخرى مثل معيار المحاسبة

الدولي رقم ( )17االيجارات.
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ال من المعايير والتفسيرات التالية:
يحل هذا المعيار بد ً
-

-

-

-

-

-

معيار المحاسبة الدولي رقم ( )11عقود االنشاء
معيار المحاسبة الدولي رقم ( )18االيراد

تفسير لجنة معايير التقارير ( )13برامج والء العمالء

تفسير لجنة معايير التقارير ( )15اتفاقيات انشاء العقارات

تفسير لجنة معايير التقارير ( )18عمليات نقل االصول من العمالء

التفسير ( )31االيراد – عمليات المقايضة التي تنطوي على خدمات اعالنية.

يجب تطبيق المعيار للفترات التي تبدأ في أو بعد  1كانون الثاني  2018مع السماح بالتطبيق المبكر.
معيار التقارير المالية الدولية ( )16عقود اإليجار

قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )16عقود االيجار" خالل كانون الثاني 2016

الذي يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود االيجار.

تشابه متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم ( ) 16بشكل جوهري المتطلبات المحاسبية للمؤجر في معيار المحاسبة الدولي

رقم ( ،)17ووفقًا لذلك ،يستمر المؤجر في تصنيف عقود االيجار على انها عقود ايجار تشغيلية او عقود ايجار تمويلية ،بحيث
يقوم بمعالجة هذين النوعين من العقود بشكل مختلف.

يتطلب معيار التقارير المالي الدولية رقم ( )16من المستأجر ان يقوم باالعتراف بالموجودات والمطلوبات لجميع عقود االيجار
التي تزيد مدتها عن  12شهر ،اال اذا كان االصل ذو قيمة منخفضة ويتطلب من المستأجر االعتراف بحقه في استخدام
االصل والمتمثل في االعتراف باألصل المستأجر وااللتزام الناتج المتمثل بدفعات االيجار.

سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبا ار من  1كانون الثاني  ،2019مع السماح بالتطبيق المبكر.
األسس والتقديرات

إن إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام عدة تقديرات وافتراضات محاسبية تؤثر على

مبالغ اإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات وعرض اإللتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة .نظ اًر

الستخدام هذه التقديرات واالفتراضات ،قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات ،وقد يستدعي ذلك تعديل القيم الدفترية للموجودات
أو المطلوبات في المستقبل.
فيما يلي تفاصيل االجتهادات الجوهرية التي قامت بها المجموعة:
القيمة العادلة لألدوات المالية

يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الظاهرة في قائمة المركز المالي الموحدة والتي ال يمكن الحصول على
قيمتها العادلة من أسواق مالية نشطة ،من خالل طرق مناسبة للتقييم تشمل التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة .يتم الحصول
على مدخالت التقييم من خالل أسواق يمكن مالحظتها إن أمكن ،وحين ال يكون من المناسب اإلعتماد على هذه المدخالت يتم

اعتما د درجة من التقديرات واإلفتراضات لتحديد القيمة العادلة .تشمل هذه اإلفتراضات عوامل تخص المدخالت التي يتم
اإلعتماد عليها في تحديد القيمة العادلة كمخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات األخرى .قد تؤثر التغيرات في اإلفتراضات

على مبالغ القيمة العادلة للموجودات المالية الظاهرة في القوائم المالية.
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مخصص تدني ذمم مدينة

بناء على خبرات سابقة،
تقدم المجموعة خدماتها للعمالء ضمن شروط تسهيالت معينة .تستخدم إدارة المجموعة تقديرات معينةً ،
لتحديد مبالغ الديون المشكوك في تحصيلها.
تدني قيمة الشهرة

يعتمد تحديد تدني قيمة الشهرة على تقدير "القيمة في االستخدام" للوحدات المنتجة للنقد والتي تم توزيع الشهرة عليها .يتطلب هذا
تقدير التدفقات النقدية المستقبلية من الوحدات المنتجة للنقد واختيار معدل الخصم واحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية

المستقبلية.

األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة وغير الملموسة

تقوم إدارة المجموعة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة وغير الملموسة وتقوم بتعديلها ،إن لزم األمر ،في
نهاية كل سنة مالية.

مخصص ضريبة الدخل

تستخدم إدارة المجموعة تقديرات معينة لتحديد مخصص ضريبة الدخل .تعتقد إدارة المجموعة بأن هذه التقديرات واالفتراضات
معقولة.

تحقق اإليرادات

يتم إثبات اإليرادات عندما يصبح من المرجح تدفق المنافع االقتصادية على المجموعة وتوفر إمكانية قياس مبالغ اإليرادات
بموثوقية .يقاس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المدفوع أو المستحق بعد تنزيل الخصومات .كذلك يجب توفر الشروط الخاصة

التالية قبل إثبات اإليرادات:
إيرادات الخدمات

تتحقق إيرادات خدمات البريد والتوزيع والتخليص على المعابر وخدمات األمن والحراسة والنظافة عندما يصبح من الممكن تقدير

العائد من الخدمات المقدمة بشكل موثوق ،من خالل الرجوع إلى نسبة استكمال الخدمات المقدمة في تاريخ القوائم المالية.
إيرادات مبيعات البضائع
تتحقق إيرادات بيع آالت التصوير عند انتقال المخاطر الهامة ومنافع الملكية للمشتري.

إيرادات الفوائد
بناء على المعدل المستخدم لخصم التدفقات النقدية
يتم إثبات إيرادات الفوائد عند تحققها باستخدام طريقة العائد الفعليً ،
المستقبلية المتوقعة خالل العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل المالي نسبة إلى صافي قيمته الدفترية.
إيرادات أرباح األسهم
يتم إثبات إيرادات أرباح األسهم عند نشوء الحق الستالمها.
تحقق المصاريف
يتم قيد المصاريف عند حدوثها وفقاً لمبدأ االستحقاق.
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مصاريف التمويل
تتم رسملة مصاريف التمويل ذات العالقة المباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصول تحتاج لفترة زمنية لتصبح جاهزة لالستعمال
أو البيع كجزء من تكلفة هذه األصول .يتم قيد جميع مصاريف التمويل األخرى كمصاريف عند حدوثها .تتكون مصاريف
التمويل من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة للحصول على التمويل.
ضريبة الدخل
تقوم الشركة باقتطاع مخصص لضريبة الدخل وفقًا لقانون ضريبة الدخل ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )12والذي يتطلب
االعتراف بالفروقات الزمنية المؤقتة ،كما بتاريخ القوائم المالية ،كضرائب مؤجلة.
بناء على الربح الضريبي للشركة .قد يختلف الربح الضريبي
يمثل مصروف ضريبة الدخل الضريبة المستحقة والتي تم احتسابها ً
عن الربح المحاسبي الظاهر في القوائم المالية بسبب إدراج إيرادات غير خاضعة لضريبة الدخل أو مصاريف ال يمكن تنزيلها
من ضريبة الدخل .إن مثل هذه اإليرادات  /المصاريف قد تكون خاضعة  /يمكن تنزيلها في السنوات الالحقة.
تصنيف الموجودات والمطلوبات المتداولة والغير متداولة
واء علووى تصوونيفها كمتداولووة أو غيوور متداولووة .تكووون
تقوووم المجموعووة بعوورض الموجووودات والمطلوبووات فووي قائمووة المركووز المووالي بنو ً
الموجودات متداولة في الحاالت التالية:


من المتوقع أن تتحقق أو أن يكون الهدف منها بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادية



محتفظ بها لغرض المتاجرة



من المتوقع أن تتحقق خالل فترة اثني عشرة شه ًار بعد تاريخ القوائم المالية



النقد والنقد المعادل باستثناء النقد مقيد السحب أو المستخدم لتسديد مطلوبات تستحق خالل فترة تتجاوز اثني عشر شه اًر

بعد تاريخ القوائم المالية

يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
تكون المطلوبات متداولة في الحاالت التالية:


من المتوقع تسديدها ضمن دورة التشغيل العادية



محتفظ بها لغرض المتاجرة



مستحقة الدفع ضمن فترة اثني عشر شه اًر بعد تاريخ القوائم المالية



ال يوجد قيود أو شروط لتأجيل تسديد المطلوبات لفترة تتجاوز اثني عشر شه ًار على األقل بعد تاريخ القوائم المالية

يتم تصنيف جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.
يتم تصنيف الموجودات والمطلوبات الضريبة المؤجلة كموجودات ومطلوبات غير متداولة.
قياس القيمة العادلة
تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لمعظم األدوات المالية في تاريخ القوائم المالية .تقوم المجموعة أيضاً باإلفصاح عن القيمة
العادلة لألدوات المالية والموجودات غير المالية الظاهرة بالكلفة في اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية والتي تشمل ما يلي:
-

اإلفصاح عن آليات التقييم والتقديرات والفرضيات الجوهرية (إيضاح )3

-

التسلسل المستخدم لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواتها المالية (إيضاح )33

-

الموجودات المالية (إيضاح )13
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القيمة العادلة هي المقابل المالي لبيع أصل أو سداد التزام وذلك من خالل عملية منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ

القياس .يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية بيع األصول او سداد االلتزامات إما في:
-

سوق رئيسي لألصل أو االلتزام.

-

أو في حال غياب السوق الرئيسي ،في سوق أكثر مالءمة للموجودات والمطلوبات.

يجب أن يكون للمجموعة القدرة على الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.
عند قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يؤخذ في االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد منافع اقتصادية من

خالل االستخدام األمثل ل هذه الموجودات أو عن طريق بيعها إلى مشاركين آخرين في السوق الذين بدورهم سيستخدمون هذه
الموجودات بالشكل األمثل.
تستخدم المجموعة أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف التي توفر معلومات كافية لقياس القيمة العادلة ،وذلك من خالل زيادة

استخدام معطيات ذات صلة يمكن مالحظتها والتقليل من استخدام المعطيات التي ال يمكن مالحظتها.

يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس ،أو يتم اإلفصاح عن ،قيمتها العادلة ضمن هرم القيمة العادلة كما هو

موضح أدناه:

المستوى االول :باستخدام أسعار التداول (غير المعدلة) ألدوات مالية مشابهة تمامًا في أسواق مالية نشطة.
المستوى الثاني :باستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
المستوى الثالث :باستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها.
لم تقم المجموعة بإجراء أي تحويالت بين المستويات المذكور أعاله خالل العامين  2016و.2015
لغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،قامت المجموعة بتحديد أصناف من الموجودات والمطلوبات وفقا لطبيعة وخصائص

ومخاطر ومستوى القيمة العادلة لهذه الموجودات والمطلوبات.
آالت ومعدات

تظهر اآلالت والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة إن وجدت .تشمل كلفة اآلالت والمعدات

الكلفة المتكبدة الستبدال أي من مكونات اآلالت والمعدات ومصاريف التمويل للمشاريع اإلنشائية طويلة األجل إذا تحققت
شروط االعتراف .يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل الموحدة عند تحققها.

يتم احتساب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت وفقًا للعمر اإلنتاجي المتوقع كما يلي:
العمر اإلنتاجي
سيارات

أجهزة وبرامج الحاسب اآللي

أثاث ومعدات وتجهيزات مكتبية

تحسينات مأجور

(سنوات)
5
5

10-5
10-5

يتم شطب أي بند من اآلالت والمعدات وأي أجزاء جوهرية منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود منفعة اقتصادية متوقعة

من استخدام األصل أو التخلص منه .يتم قيد أي ربح أو خسارة ناتجة عن شطب األصل ،والذي يمثل الفرق بين العائد من

التخلص وصافي القيمة الدفترية لألصل ،في قائمة الدخل الموحدة.

تتم مراجعة القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك في كل سنة مالية ويتم تعديلها الحقا إن لزم األمر.
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توحيد األعمال وشهرة الشراء
يتم قيد عمليات توحيد األعمال با ستخدام طريقة اإلستحواذ .تمثل كلفة اإلستحواذ مجموع القيمة العادلة للمقابل المالي المدفوع
بتاريخ اإلستحواذ وقيمة حقوق الجهات غير المسيطرة في الشركات المستحوذ عليها .عند أي توحيد لألعمال تقوم المجموعة
بتقييم حصة حقوق الجهات غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بنسبة حصة الجهات غير المسيطرة
إلى صافي موجودات الشركة المستحوذ عليها .يتم اإلعتراف بمصاريف اإلستحواذ ضمن المصاريف اإلدارية في قائمة الدخل
الموحدة.
تقوم المجموعة عند االستحواذ بتقدير وتصنيف الموجودات والمطلوبات المالية للشركة المستحوذ عليها وفقًا للشروط التعاقدية
والظروف االقتصادية بتاريخ االستحواذ.
في حال توحيد األعمال نتيجة اإلستحواذ التدريجي ،يتم قياس االستثمار المصنف سابقاً للشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة
في تاريخ اإلستحواذ .يتم قيد الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية المصنف سابقًا في قائمة الدخل الموحدة.
يتم إثبات الشهرة الناتجة عن شراء الشركات التابعة بالكلفة والتي تمثل الزيادة في المقابل المالي الذي تم تحويله والمبلغ الذي تم
قيده لحقوق الجهات غير المسيطرة عن حصة المجموعة في صافي الموجودات والمطلوبات التي تم الحصول عليها من الشركة
التابعة .إذا كان المقابل المالي أقل من القيمة العادلة لصافي الموجودات للشركة التابعة ،يتم تسجيل الفرق كربح في قائمة
الدخل الموحدة.
الحقًا لإلثبات المبدئي ،يتم إثبات الشهرة بالكلفة بعد تنزيل أية خسائر ٍ
تدن متراكمة في القيمة الدفترية .لغرض إجراء دراسة حول
وجود تدني في القيمة الدفترية للشهرة ،يتم توزيع قيمة الشهرة بتاريخ الشراء على الوحدات ،أو مجموعة الوحدات المنتجة للنقد،
والمتوقع أن تستفيد من عملية توحيد األعمال ،بغض النظر عن كون الموجودات والمطلوبات األخرى للشركة المستحوذ عليها قد
تم توزيعها على هذه الوحدات أم ال.
عند استبعاد أحد األنشطة التشغيلية ضمن وحدة منتجة للنقد ،يتم اعتبار الشهرة المرتبطة بالنشاط التشغيلي المستبعد كجزء من

القيمة الدفترية لذلك النشاط لتحديد مبلغ الربح أو الخسارة .يتم تحديد مبلغ الشهرة المستبعد وفقًا لنسبة القيمة الدفترية للنشاط
المستبعد إلى صافي القيمة المتبقية من الوحدة المنتجة للنقد.

الموجودات غير الملموسة

مبدئيًا ،يتم قيد الموجودات غير الملموسة ،التي تم الحصول عليها بشكل منفصل بالكلفة .إن كلفة الموجودات غير الملموسة
التي تم الحصول عليها من خالل توحيد األعمال هي قيمتها العادلة في ذلك التاريخ.

الحقاً لإلثبات المبدئي ،يتم إظهار الموجودات غير الملموسة بالكلفة بعد تنزيل اإلطفاء المتراكم وأية خسائر ٍ
تدن متراكمة في

القيمة الدفترية.

يتم تصنيف العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة بكونه لفترة محددة أو غير محددة.
يتم إجراء دراسة لوجود ٍ
تدن في القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة المقدر عمرها الزمني بفترة غير محددة بشكل سنوي،
كما أنه ال يتم إطفاء هذه الموجودات غير الملموسة.

يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة المقدر عمرها الزمني بفترة محددة حسب العمر اإلنتاجي المتوقع .يتم دراسة تدني قيمة هذه
الموجودات غير الملموسة عند وجود مؤشرات تدل على ذلك .يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة احتسابه للموجودات غير

الملموسة المقدر عمرها الزمني بفترة محددة مرة على األقل في نهاية السنة المالية .يتم قيد مصروف إطفاء الموجودات غير

الملموسة المقدر عمرها الزمني بفترة محددة في قائمة الدخل الموحدة.
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استثمار في شركة حليفة
يتم قيد االستثمار في الشركات الحليفة باستخدام طريقة حقوق الملكية .الشركة الحليفة هي تلك التي يكون للمجموعة نفوذ مؤثر

عليها .وهو القدرة على المشاركة في الق اررات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها وليس التحكم بهذه
السياسات.

وفقاً لطريقة حقوق الملكية ،يظهر االستثمار في الشركات الحليفة في قائمة المركز المالي الموحدة بالكلفة ،مضافاً إليه التغيرات

الالحقة في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركات الحليفة .يتم قيد الشهرة الناتجة عن شراء الشركات الحليفة كجزء من

القيمة الدفترية لالستثمارات فيها ،حيث ال يتم إطفاء هذه الشهرة أو دراسة التدني في قيمتها بشكل منفصل.

يتم إ ظهار حصة المجموعة من صافي نتائج أعمال الشركات الحليفة في قائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة.

يتم استبعاد األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركة الحليفة وفقا لنسبة ملكية المجموعة في الشركة
الحليفة.

إن السنة المالية للشركات الحليفة هي ذات السنة المالية للمجموعة .عند الضرورة تقوم المجموعة بإجراء تعديالت لتتوافق

السياسات المتبعة في الشركات الحليفة مع السياسات المحاسبية للمجموعة.

الحقاً إلستخدام طريقة حقوق الملكية تقرر المجموعة ما إذا كان هناك ضرورة لقيد خسائر تدني إضافية على استثماراتها في
الشركات الحليفة .تقوم المجموعة في تاريخ القوائم المالية بتحديد ما إذا كان هناك وجود ألدلة موضوعية تشير إلى تدني في

قيمة اال ستثمارات في الشركات الحليفة .في حال وجود هذه األدلة ،تقوم المجموعة بإحتساب قيمة التدني والتي تمثل الفرق بين
القيمة الدفترية لالستثمار والقيمة المتوقع إستردادها ويتم قيد هذا الفرق في قائمة الدخل الموحدة.
عقود التأجير التمويلي

عقود التأجير التمويلي هي عقود تأجير تنقل المجموعة من خاللها ،إلى المستأجر ،كافة منافع ومخاطر ملكية المأجور .يتم قيد
ذمم التأجير التمويلي بإجمالي كلفة االستثمار في عقود التأجير التمويلي بعد تنزيل الفوائد غير المتحققة.

يتم توزيع فوائد عقود التأجير التمويلي على فترة العقد وذلك لتحقيق معدل فائدة ثابت على صافي استثمار المجموعة في عقود

التأجير التمويلي .يتم قيد فوائد عقود التأجير التمويلي في قائمة الدخل الموحدة.
عقود التأجير التشغيلي

عقود التأجير التشغيلية هي العقود التي تحتفظ المجموعة بموجبها بجميع المخاطر والمنافع الرئيسية لملكية الموجودات المؤجرة.
يتم إثبات دخل عقود الموجودات المؤجرة كإيراد ضمن قائمة الدخل الموحدة على أساس القسط الثابت على فترة التأجير.
البضاعة

يتم إظهار البضاعة بالكلفة ،باستخدام طريقة المتوسط المرجح ،أو السوق أيهما أقل .تمثل الكلفة كافة النفقات التي تتكبدها

المجموعة من أجل إيصال البضاعة إلى حالتها وموقعها لتكون جاهزة لالستخدام.

يتم إجراء دراسة ٍ
تدن في القيمة الدفترية للبضاعة عند وجود أدلة تشير إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية لها .في حال

وجود مثل هذه المؤشرات ،يتم تخفيض القيمة الدفترية لمخزون المواد للقيمة المتوقع استردادها.
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موجودات مالية للمتاجرة

يتم تصنيف الموجودات المالية كموجودات مالية للمتاجرة في حال وجود النية لبيع هذه الموجودات في المستقبل القريب .يتم قيد

أي ربح أو خسارة ناجمة عن بيع الموجودات المالية للمتاجرة في قائمة الدخل الموحدة .يتم قيد أي ربح أو خسارة ناجمة عن
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية للمتاجرة في قائمة الدخل الموحدة في فترة حدوث هذا التغير.

يتم قيد عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية في تاريخ الصفقة وهو تاريخ االلتزام بشراء الموجودات المالية .إن

عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية هي تلك التي يتم فيها تحويل الموجودات المالية خالل الفترة المحددة في القوانين

أو وفقًا لما هو متعارف عليه في أنظمة السوق.
تدني قيمة الموجودات المالية

يتم إجراء تقييم في تاريخ القوائم المالية لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت تدني موجودات مالية محددة .إذا وجد مثل

هذا الدليل ،فإنه يتم إثبات أية خسارة تدني ضمن قائمة الدخل الموحدة.
-

الموجودات الظاهرة بالقيمة العادلة ،يمثل التدني الفرق بين الكلفة والقيمة العادلة ،بعد تنزيل أي خسارة ٍ
تدن معترف بها

-

الموجودات الظاهرة بالكلفة ،يمثل التدني الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المخصومة بسعر

-

الموجودات الظاهرة بالكلفة ال مطفأة ،فإن التدني هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة

سابقاً ضمن قائمة الدخل.

السوق الحالي على عوائد موجودات مالية مماثلة.
والمخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي.

الذمم المدينة

تظهر الذمم المدينة بقيمة الفواتير الصادرة للعمالء بعد تنزيل أية مخصصات للذمم متدنية القيمة .يتم احتساب مخصص للذمم

المشكوك بها عندما يصبح من غير المرجح تحصيل كامل المبلغ .تُشطب الديون المعدومة عند تحديدها.
النقد والنقد المعادل

ألغراض قائمة التدفقات النقدية ،يشمل النقد والنقد المعادل النقد في الصندوق ،وأرصدة لدى البنوك ،وودائع قصيرة األجل

تستحق خالل فترة ثالثة شهور أو أقل ،بعد تنزيل النقد مقيد السحب.
ذمم دائنة ومستحقات

يتم إثبات المطلوبات للمبالغ مستحقة السداد في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها

من قبل المورد.

قروض طويلة األجل

يتم قيد القروض طويلة األجل مبدئياً بالقيمة العادلة بعد تنزيل أية تكاليف مباشرة .ويعاد الحقاً تقييمها بالكلفة المطفأة باستخدام
طريقة العائد الفعلي .تظهر األرباح أو الخسائر الناتجة عن تخلي الجهة المقرضة عن القروض طويلة األجل في قائمة الدخل

الموحدة.

يتم احتساب الكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة على الشراء والرسوم والمصاريف األخرى التى تشكل

جزءًا من العائد الفعلي .يتم قيد اإلطفاء الناتج عن استخدام طريقة العائد الفعلي ضمن قائمة الدخل الموحدة.
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تقاص األدوات المالية
يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية واظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما
تتوفر الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في
نفس الوقت.
مخصصات

يتم احتساب مخصصات عندما يترتب على المجموعة التزامات (قانونية أو ضمنية) ناشئة عن أحداث سابقة على أن يكون من

المرجح نشوء هذه االلتزامات وتوافر إمكانية تحديد قيمتها بشكل موضوعي.
العمالت األجنبية

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غير الدوالر األمريكي خالل السنة إلى الدوالر األمريكي وفقاً ألسعار الصرف
السائدة في تاريخ المعاملة .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية وتلك التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى في

نهاية السنة إلى الدوالر األمريكي وفقًا ألسعار الصرف كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة .تظهر فروقات التحويل من ربح أو
خسارة في قائمة الدخل الموحدة.
الربح لكل سهم

يتم احتساب الحصة األساسية للسهم في األرباح من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية للمجموعة على
المعدل المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام .يتم احتساب الحصة المخفضة للسهم من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى

حملة األسهم العادية للمجموعة (بعد طرح العوائد والفوائد وأية إيرادات أو نفقات تخص األسهم القابلة للتحويل) على المعدل
المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام مضافًا إليه المعدل المرجح لعدد األسهم العادية التي كان يجب إصدارها فيما لو تم

تحويل األسهم القابلة للتحويل إلى أسهم عادية.
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حصص مؤثرة في شركات تابعة

فيما يلي معلومات مالية عن شركات تابعة وغير مملوكة بالكامل فيها حصص جوهرية لجهات غير مسيطرة:
نسبة الملكية للجهات غير المسيطرة:
2016
اسم الشركة

بلد المنشأ

الشركة الفلسطينية للتأجير والتأجير التمويلي (بال ليس)*

نسبة ملكية المجموعة

فلسطين

43

43

فلسطين

70

70

2016

2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

فلسطين

الشركة الفلسطينية للحلول األمنية
شركة بال إكسبو للمعارض والخدمات

أرصدة حصص الجهات غير المسيطرة في الشركات
التابعة الجوهرية:

الشركة الفلسطينية للتأجير والتأجير التمويلي
الشركة الفلسطينية للحلول األمنية
شركة بال إكسبو للمعارض والخدمات
األرباح (الخسائر) العائدة لجهات غير مسيطرة في

98

()2.642

()5.222

()60.560

()60.188

63.202

2.832.909

-

الشركة الفلسطينية للتأجير والتأجير التمويلي

الشركة الفلسطينية للحلول األمنية
شركة بال إكسبو للمعارض والخدمات

98

2.898.319

دوالر أمريكي

الشركات التابعة الجوهرية:

2015

دوالر أمريكي
13.930

2.650

70

()442

()80

2.208

13.920

* كما هو مشار إليه في إيضاح رقم ( )5لم يتم توحيد القوائم المالية لشركة بال ليس مع القوائم المالية الموحدة للمجموعة
للسنة المنتهية في  31كانون األول  .2016تم تصنيف استثمار المجموعة في شركة بال ليس كإستثمار في شركة حليفة.

فيما يلي ملخص لمعلومات مالية عن هذه الشركات التابعة قبل استبعاد األرصدة والمعامالت مع الشركة.
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ملخص بيانات قائمة المركز المالي كما في  31كانون أول :2016
شركة بال إكسبو

موجودات متداولة

الشركة الفلسطينية

للمعارض والخدمات

للحلول األمنية

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

المجموع
دوالر أمريكي

موجودات غير متداولة

16.108

1.053.817

1.069.925

2.273

418.710

420.983

مطلوبات متداولة

()220.248

مطلوبات غير متداولة

()681.272

()901.520

-

()923.355

()923.355

صافي حقوق الملكية

()201.867

()333.967

()132.100

العائد إلى:
مساهمي المجموعة

()141.307

()129.458

()270.765

جهات غير مسيطرة

()60.560

()2.642

()63.202

ملخص بيانات قائمة المركز المالي كما في  31كانون أول :2015
شركة بال إكسبو

الشركة الفلسطينية

الشركة

والخدمات

التمويلي

للحلول األمنية

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

موجودات غير متداولة

10.056

8.913.323

1.223.500

10.146.879

3.495
()213.518

10.983.419

443.870

11.430.784

مطلوبات غير متداولة

()4.519

()6.541.420
()8.105.715

()1.084.374

()7.839.312

()204.486

5.249.607

()297.087

4.748.034

للمعارض

موجودات متداولة
مطلوبات متداولة

صافي حقوق الملكية

للتأجير والتأجير

الفلسطينية

()880.083

()8.990.317

العائد إلى:

مساهمي المجموعة

()144.298

2.351.288

()291.865

1.915.125

جهات غير مسيطرة

()60.188

2.898.319

()5.222

2.832.909
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ملخص بيانات قائمة الدخل كما في  31كانون أول :2016
شركة بال إكسبو
للمعارض

إيرادات

تكاليف مباشرة

الشركة الفلسطينية

والخدمات

للحلول األمنية

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

-

3.932.045

-

المجموع
دوالر أمريكي
3.932.045

مخصص تدني ذمم مدينة

()1.431

()3.150.656
()710.877

()3.150.656

-

()12.000

()12.000

إيرادات أخرى

93.806

مصاريف إدارية وعامة

()712.308

مصاريف تمويل

-

(خسارة) ربح السنة قبل ضريبة الدخل

()41

93.847

()1.472

149.410

147.938

(خسارة) ربح السنة

()1.472

132.500

131.028

()1.472

132.500

131.028

()442

2.650

2.208

ضريبة الدخل

()2.949

-

بنود الدخل الشامل األخرى

()16.910

-

صافي الدخل الشامل للسنة
العائد لجهات غير مسيطرة

()2.949

()16.910

-

-

ملخص بيانات قائمة الدخل كما في  31كانون أول :2015
شركة بال إكسبو

الشركة الفلسطينية

والخدمات

التمويلي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

للمعارض

إيرادات

تكاليف مباشرة
مصاريف إدارية وعامة

-

()3.063.074

()3.936.750

()353

()705.192

()772.710

()1.478.255

-

-

()2.755

()2.755

-

إيرادات أخرى
الدخل

ضريبة الدخل
(خسارة) ربح السنة

بنود الدخل الشامل األخرى
صافي الدخل الشامل للسنة
العائد لجهات غير مسيطرة

دوالر أمريكي

1.725.814

مخصص تدني ذمم مدينة

(خسارة) ربح السنة قبل ضريبة

للحلول األمنية

دوالر أمريكي

المجموع

3.905.280

-

مصاريف تمويل

للتأجير والتأجير

الشركة الفلسطينية

()873.676
()82.000

()19.198

5.631.094

()101.198

82

23.623

42.532

66.237

()271

88.569

90.075

178.373

()64.710

()86.575

()151.285

-

()271

23.859

3.500

27.088

()271

23.859

3.500

27.088

()80

13.930

70

13.920

-

-
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-

-

ملخص بيانات قائمة التدفقات النقدية كما في  31كانون أول :2016
شركة بال إكسبو

أنشطة التشغيل

أنشطة االستثمار

للمعارض والخدمات

للحلول األمنية

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

المجموع
دوالر أمريكي

()9.349

190.620

181.271

-

()56.270

()56.270

6.730

-

6.730

()2.619

134.350

131.731

أنشطة التمويل
(النقص) الزيادة في النقد والنقد المعادل

الشركة الفلسطينية

ملخص بيانات قائمة التدفقات النقدية كما في  31كانون أول :2015
شركة بال إكسبو

الشركة الفلسطينية

الشركة

والخدمات

التمويلي

للحلول األمنية

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

للمعارض

أنشطة التشغيل

للتأجير والتأجير

70.102

()6.434.560

()418.825

()6.783.283

445.545

6.717.826

()26.103

()114.880

أنشطة االستثمار

-

()60.240

6.332.521

الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل

9.862

()98.639

أنشطة التمويل

.5

الفلسطينية

3.400

()52.823

()49.423

استبعاد شركة تابعة

لم يتم توحيد القوائم المالية لشركة بال ليس مع القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  31كانون األول ،2016

حيث لم يعد للمجموعة النفوذ المسيطر في مجلس إدارة شركة بال ليس ،إال أنه بقي لها نفوذاً مؤث اًر من خالل تمثيلها في مجلس

قادر على التأثير في السياسات المالية والتشغيلية فيها ،وبالتالي تم استبعاد شركة بال ليس واعادة تصنيف االستثمار
اإلدارة ًا

المتبقي في بال ليس كإستثمار في شركة حليفة.

قامت المجموعة باستبعاد القيمة الدفترية لموجودات ومطلوبات شركة بال ليس والقيمة الدفترية لحقوق الجهات غير المسيطرة

وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولية رقم ( )10في تاريخ فقدان السيطرة عليها في بداية عام  .2016تعتقد إدارة المجموعة بأن
القيمة الدفترية لالستثمار في شركة بال ليس ال تختلف جوهريًا عن قيمته العادلة.
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فيما يلي تفاصيل الموجودات والمطلوبات التي تم استبعادها كما في بداية عام :2016
دوالر أمريكي

الموجودات

ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة
ذمم التأجير التمويلي
ذمم مدينة ،بالصافي
موجودات متداولة أخرى
النقد والنقد المعادل

1.261.829
68.134
10.231.092
5.073.517
2.302.731
708.425

المطلوبات
مخصص تعويض نهاية الخدمة
ذمم دائنة
مطلوبات متداولة أخرى
مخصص ضريبة الدخل
قروض وتسهيالت ائتمانية

55.791
2.728.513
584.505
12.291
11.015.021

19.645.728

14.396.121
5.249.607
()2.898.319

صافي الموجودات
حصة حقوق الجهات غير المسيطرة من صافي الموجودات

2.351.288
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.6

آالت ومعدات

 31كانون األول 2016

الكلفة
الرصيد كما في  1كانون الثاني 2016
إضافات
استبعادات
استبعاد شركة تابعة (إيضاح )5

سيارات

دوالر أمريكي

أجهزة وبرامج
الحاسب اآللي
دوالر أمريكي

469.328 1.731.592
42.889
9.470
()52.623
()66.087
()182.441( )1.573.168

الرصيد كما في  31كانون األول 2016

101.807

277.153

االستهالك المتراكم
الرصيد كما في  1كانون الثاني 2016
استهالك السنة

585.438
3.121

261.615
29.374

الرصيد كما في  31كانون األول 2016

81.320

صافي القيمة الدفترية
كما في  31كانون األول 2016

20.487

استبعادات
استبعاد شركة تابعة (إيضاح )5

()64.852
()442.387

()38.859
()61.301
190.829
86.324

أثاث ومعدات
وتجهيزات
مكتبية

دوالر أمريكي

تحسينات
مأجور

دوالر أمريكي

مشاريع تحت
التنفيذ

دوالر أمريكي

المجموع

دوالر أمريكي

1.307.703
90.212
()13.017
()8.440

362.129
16.545
()18.209
()14.017

32.126
-

3.870.752
191.242
()149.936
()1.778.066

651.139
128.992

212.197
12.184

-

1.710.389
173.671

767.582

198.490

-

1.238.221

1.376.458

()8.332
()4.217

608.876

346.448

()16.559
()9.332

147.958

32.126

-

32.126

2.133.992

()128.602
()517.237

895.771

تووم خووالل عووام  2016تحميوول مبلووغ  29.789دوالر أمريكووي موون مصووروف االسووتهالك علووى حسوواب تكوواليف اإليورادات المباش ورة .بلغووت قيمووة
اآلالت والمعوودات المسووتهلكة بالكاموول والتووي مووا ازلووت مسووتخدمة فووي عمليووات المجموعووة مبلووغ  341.553دوالر أمريكووي كمووا فووي  31كووانون
األول .2016

 31كانون األول 2015

الكلفة
الرصيد كما في  1كانون الثاني 2015
إضافات
استبعادات

سيارات

دوالر أمريكي
2.074.646
256.782
()599.836

الرصيد كما في  31كانون األول 2015

1.731.592

االستهالك المتراكم
الرصيد كما في  1كانون الثاني 2015
استهالك السنة
استبعادات

726.946
329.020
()470.528

الرصيد كما في  31كانون األول 2015

585.438

صافي القيمة الدفترية
كما في  31كانون األول 2015

1.146.154

أجهزة وبرامج
الحاسب اآللي
دوالر أمريكي

425.098
44.230
469.328
217.016
44.599
261.615
207.713

أثاث ومعدات
وتجهيزات
مكتبية

تحسينات
مأجور

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

1.240.570
99.127
()30.994

352.368
9.761
-

-

دوالر أمريكي

1.308.703

516.450
159.466
()24.777
651.139
657.564

362.129
179.398
32.799
212.197
149.932

مشاريع تحت
التنفيذ

-

المجموع

دوالر أمريكي
4.092.682
409.900
()630.830
3.871.752

1.639.810
565.884
()495.305
1.710.389
2.161.363

تم خالل عوام  2015تحميول مبلوغ  377.217دوالر أمريكوي مون مصوروف االسوتهالك علوى حسواب تكواليف اإليورادات المباشورة .بلغوت قيموة
اآلالت والمعوودات المسووتهلكة بالكاموول والتووي مووا ازلووت مسووتخدمة فووي عمليووات المجموعووة مبلووغ  368.761دوالر أمريكووي كمووا فووي  31كووانون
األول .2015
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.7

موجودات غير ملموسة
الشهرة *

دوالر أمريكي

الكلفة
الرصيد كما في  1كانون الثاني 2016

361.037
()68.134
292.903

استبعاد شركة تابعة (إيضاح )5

الرصيد كما في  31كانون األول 2016

اإلطفاء والتدني المتراكم
الرصيد كما في  1كانون الثاني 2016
اإلطفاء للسنة

دوالر أمريكي

89.807
-

89.807

195.309

69.668
7.021

-

الرصيد كما في  31كانون األول 2016

موجودات غير
ملموسة أخرى **

76.689

195.309

المجموع

دوالر أمريكي
450.844
()68.134
382.710

264.977
7.021
271.998

صافي القيمة الدفترية
كما في  31كانون األول 2016

97.594

13.118

110.712

كما في  31كانون األول 2015

165.728

20.139

185.867

*

يمثل هذا البند شهرة شراء شركات تابعة .تم توزيع القيمة الدفترية للشهرة الناتجة عن شراء شركات تابعة على الوحدات
المنتجة للنقد في المجموعة وهي بشكل رئيسي :قطاع خدمات األمن وقطاع التأجير والتأجير التمويلي.
تم خالل عام  2016استبعاد الشهرة الناتجة عن قطاع التأجير والتأجير التمويلي نتيجة استبعاد شركة بال ليس (إيضاح
.)5

** يمثل هذا البند خلو محالت تجارية في األردن وفلسطين وحقوق استخدام وموجودات غير ملموسة أخرى.
.8

استثمار في شركات حليفة

الشركة الفلسطينية للتأجير والتأجير التمويلي
(بال ليس)*
شركة أمان لنقل األموال والمقتنيات الثمينة
(أمان)

نسبة الملكية ٪
2015
2016
%
%

2016
دوالر أمريكي

2015
دوالر أمريكي

فلسطين

43

43

2.595.410

-

فلسطين

40

40

499.271
3.094.681

370.911
370.911

بلد التأسيس

* كما هو مشار إليه في إيضاح رقم ( ) 5لم يتم توحيد القوائم المالية لشركة بال ليس مع القوائم المالية الموحدة للمجموعة
للسنة المنتهية في  31كانون األول  .2016تم تصنيف استثمار المجموعة في شركة بال ليس كإستثمار في شركة حليفة.
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حصة المجموعة من نتائج األعمال

نتائج األعمال

إيرادات

االيرادات ونتائج األعمال

القيمة الدفترية بعد التعديل

حصة المجموعة
تعديالت

صافي حقوق الملكية

موجودات غير متداولة
موجودات متداولة
مطلوبات غير متداولة
مطلوبات متداولة

المركز المالي للشركة الحليفة

244.122

-

567.725

-

3.132.808

-

2.595.410

-

2.573.482
21.928

5.984.841

-

-

()17.929.189
()11.196.031

16.809.425
18.300.636

-

دوالر أمريكي

2016

بال ليس

دوالر أمريكي

2015

يوضح الجدول التالي ملخص المعلومات المالية المتعلقة باستثمار المجموعة في شركاتها الحليفة:
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128.360

320.900

1.680.890

499.271

481.900
17.371

1.204.749

()62.850
()450.520

154.560
1.563.559

دوالر أمريكي

2016

90.590

226.474

1.289.963

370.911

353.540
17.371

883.849

()43.990
()216.263

164.791
979.311

دوالر أمريكي

2015

أمان لنقل األموال

3.055.382
39.299

353.540
17.371

372.482

888.625

4.813.698

3.094.681

7.189.590

90.590

226.474

1.289.963

370.911

883.849

()17.992.039
()11.646.551

164.791
979.311

دوالر أمريكي

2015

()43.990
()216.263

16.963.985
19.864.195

دوالر أمريكي

2016

المجموع

ذمم التأجير التمويلي

.9

2016

إجمالي االستثمار في التأجير التمويلي
إيرادات فوائد غير متحققة
القيمة الحالية لدفعات عقد التأجير التمويلي
ذمم التأجير التمويلي المستحقة
أقساط ذمم التأجير التمويلي المستحقة والتي تستحق خالل عام (إيضاح رقم )11
مخصص تدني ذمم التأجير التمويلي

دوالر أمريكي

-

2015

دوالر أمريكي
17.099.874
()3.031.808
14.068.066
1.739.328
()5.355.272
10.452.122
()221.030
10.231.092

-

تمثل جميع مبالغ ذمم التأجير التمويلي كما في  31كانون االول  2015ارصدة لدى شركة باليس (قبل تاريخ فقدان السيطرة

عليها كما هو مبين في إيضاح رقم .)5
.10

بضاعة
2016

دوالر أمريكي

آالت تصوير ورقي وأحبار
كاميرات مراقبة

.11

630.658
37.937
668.595

2015

دوالر أمريكي

688.676
101.143
789.819

ذمم مدينة
2016

2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

ذمم خدمات البريد والتوزيع والتخليص على المعابر

2.427.760

أقساط ذمم التأجير التمويلي المستحقة والتي تستحق خالل عام (إيضاح رقم )9

-

ذمم بيع آالت التصوير وخدمات الصيانة المتعلقة بها

906.110

ذمم مدينة أخرى

-

ذمم خدمات األمن

ذمم خدمات النظافة

1.981.827
5.355.272

963.822

687.032

241.168

336.061

660.705
284.162

مجموع الذمم التجارية

4.538.860

9.305.059

مخصص تدني ذمم مدينة

()1.685.604

()1.984.540

2.853.256

7.320.519
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فيما يلي ملخص الحركات التي تمت على مخصص تدني الذمم المدينة والمخصص لها بالكامل خالل السنة:
2015

2016

دوالر أمريكي
1.984.540
187.375
()486.311
1.685.604

رصيد بداية السنة
إضافات خالل السنة
ديون معدومة
استبعاد شركة تابعة
رصيد نهاية السنة

دوالر أمريكي
1.865.239
185.198
()65.897
1.984.540

بلغ مجموع الذمم المدينة التجارية والمخصص لها بالكامل كما في  31كانون األول  2016و 2015مبلغ 1.685.604
و 1.984.540دوالر أمريكي على التوالي.
فيما يلي تحليل ألعمار الذمم المدينة التجارية غير متدنية القيمة كما في  31كانون األول  2016و:2015
ذمم مستحقة وغير متدنية القيمة
ذمم غير مستحقة

2016
2015

أقل من 30

وغير متدنية القيمة

يوم

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

520.911

4.627.338

60 – 31
يوم

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

509.294 1.278.212

976.385

 90- 61يوم

746.056

283.161
662.190

أكثر من 90
يوم

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

261.678

2.853.256

308.550

7.320.519

بناء على خبراتها السابقة بأن يتم تحصيل جميع الذمم المدينة غير متدنية القيمة .ال تقوم إدارة الشركة
تتوقع إدارة المجموعة ً
بالحصول على ضمانات للذمم المدينة
.12

موجودات متداولة أخرى
2016

2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

مصاريف مدفوعة مقدمًا

750.646

536.445

مستحق من جهات ذات عالقة

129.331

127.168

212.676

دفعات مقدمة للموردين

1.369.456

دفعات مقدمة لضريبة الدخل (إيضاح )21

111.848

218.606

أخرى

9.894

7.827

1.214.395

2.806.968

-

مستحق من ضريبة القيمة المضافة
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547.466

.13

موجودات مالية للمتاجرة

أسهم شركات مدرجة في بورصة فلسطين*

أسهم شركات مدرجة في أسواق مالية إقليمية

2016

2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

1.698.082

1.879.023

2.011.360

2.206.518

313.278

327.495

* تم رهن جزء من هذه الموجودات المالية بمبلغ  1.475.509دوالر أمريكي و 1.165.500دوالر أمريكي كما في

 31كانون األول  2016و 2015على التوالي لصالح أحد البنوك المحلية كضمان مقابل الحصول على تسهيالت ائتمانية
(إيضاح .)20

.14

النقد والنقد المعادل

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة ،يتألف النقد والنقد المعادل كما في  31كانون األول  2016و 2015من اآلتي:

نقد في الصندوق وحسابات جارية لدى البنوك

ودائع قصيرة األجل لدى البنوك*

2016

2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

903.671

1.394.484

1.279.509

2.899.127

1.024.124

2.141.911

375.838
()255.385

نقد مقيد السحب**

1.504.643
()757.216

* بلغ معدل الفائدة خالل العام على الودائع قصيرة األجل بالدوالر األمريكي نسبة .%3
** يمثل النقد مقيد السحب تأمينات نقدية لدى البنوك كضمان مقابل الحصول على تسهيالت ائتمانية للشركة وبعض الشركات
التابعة (إيضاح .)20

.15

رأس المال المدفوع
2016

2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

13.000.00

رأس المال المدفوع في بداية السنة

0

زيادة رأس المال

-

3.899.016

13.000.00

13.000.00

0

رأس المال المدفوع في نهاية السنة

9.100.984

0

قررت الهيئة العامة غير العادية في اجتماعها بتاريخ  5آب  2014زيادة رأس المال المصرح به ليصبح  13.000.000دوالر

أمريكي .قامت الشركة باستكمال رأسمالها خالل عام  2015بدفع مبلغ  3.899.016دوالر أمريكي.
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.16

احتياطي إجباري

تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله بنسبة  ٪10من األرباح السنوية الصافية وفقًا لقانون الشركات الفلسطيني

وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين.
.17

قروض

طويلة األجل

قروض من بنوك محلية

قروض من بنوك اقليمية

2016

2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

-

3.055.528

-

5.000.000

-

قرض الرهن العقاري

الجزء قصير األجل من القروض طويلة األجل

2.661.202

-

10.716.730

-

8.100.178

-

قصيرة األجل

الجزء قصير األجل من القروض طويلة األجل

()2.616.552

-

2.616.552

-

2.616.552

تمثل جميع مبالغ القروض كما في  31كانون االول  2015ارصدة لدى شركة بال ليس (قبل تاريخ فقدان السيطرة عليها كما

هو مبين في إيضاح رقم .)5
.18

مخصص تعويض نهاية الخدمة

فيما يلي ملخص الحركة على مخصص تعويض نهاية الخدمة خالل السنة:

2016

2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

رصيد بداية السنة

2.220.979

2.157.095

دفعات

()501.661

()274.279

44.063

إضافات

استبعاد شركة تابعة (إيضاح )5

()55.791

رصيد نهاية السنة

1.707.590

29

338.163

-

2.220.979

.19

ذمم دائنة

ذمم تجارية دائنة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

1.550.493

مستحق لجهات ذات عالقة

أخرى

.20

2016

2015
3.979.812

177.197

-

1.760.756

4.044.140

33.066

64.328

تسهيالت ائتمانية

تمثل التسهيالت االئتمانية حسابات الجاري مدين التي حصلت عليها المجموعة خالل العام من بنك محلي بسقف  700ألف

دوالر أمريكي بسعر فائدة سنوي بمعدل  .%4.75تم إيداع تأمينات نقدية ورهن جزء من الموجودات المالية كضمان مقابل

الحصول على هذه التسهيالت االئتمانية (إيضاح .)13
.21

مخصص ضريبة الدخل

فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على رصيد مخصص ضريبة الدخل خالل السنة:

2016

دوالر أمريكي

رصيد بداية السنة

()218.606

ضريبة دخل سنوات سابقة

()11.198

التخصيص للسنة

16.910

دفعات خالل السنة

محول من مخصصات أخرى

استبعاد شركة تابعة (إيضاح )5

111.401
()12.291

رصيد نهاية السنة

()111.848

فروقات عملة

1.936

2015

دوالر أمريكي

()61.128
92.382

152.461

()412.629
-

10.308

()218.606

توصلت بعض الشركات التابعة خالل العام إلى مخالصات نهائية مع دائرة ضريبة الدخل عن نتائج أعمالها حتى عام ،2015

حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة لم تتوصل الشركة األم وبعض شركات المجموعة إلى مخالصة نهائية مع دوائر الضريبة عن

نتائج أعمالها لألعوام من  2013وحتى  ،2015هذا مع العلم أن الشركات قامت بتقديم االق اررات الضريبية في مواعيدها

القانونية.
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.22

مطلوبات متداولة أخرى
2016

دوالر أمريكي

591.235

مصاريف مستحقة

مستحق لضريبة القيمة المضافة

199.036

مستحق لصندوق ادخار الموظفين*

14.003

أمانات العمالء

-

10.529

ضريبة دخل رواتب مستحقة
دفعات مقدمة من العمالء

-

68.259

أخرى

883.062

2015

دوالر أمريكي

908.324

-

40.902
23.400

242.658

91.720

194.512

1.501.516

* تساهم المجموعة بنسبة  ٪5من الراتب األساسي للموظف ويساهم الموظف بنسوبة  ٪5مون راتبوه األساسوي لصوندوق االدخوار.
قامووت المجموعووة خووالل عووام  2014بوقووف العموول بنظووام صووندوق االدخووار وتسووديد معظووم مسووتحقات الموووظفين موون صووندوق

االدخار.
.23

اإليرادات

2016

دوالر أمريكي

3.912.195

األمن والحراسة

البريد والتوزيع والتخليص على المعابر

2.540.633

النظافة

417.541

1.841.629

بيع وصيانة آالت تصوير

فوائد وخدمات عقود التأجير التمويلي والتشغيلي وبيع سيارات

.24

-

8.711.998

تكاليف مباشرة

األمن والحراسة

2.461.187
1.485.583

672.543

1.528.566
9.957.234

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

3.147.823

2.984.828

1.436.945

1.045.053

نظافة

368.995

-

7.021.124
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3.809.355

2016

البريد والتوزيع والتخليص على المعابر

عقود التأجير التمويلي والتشغيلي

دوالر أمريكي

2015

2.067.361

كلفة آالت تصوير مباعة

2015

1.657.657
585.604
873.676
7.146.818

.25

مصاريف إدارية وعامة

2016

2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الرواتب واألجور ومنافع الموظفين

779.240

1.989.293

إيجارات

146.894

195.481

373.845

أتعاب مهنية واستشارات

188.940

استهالك آالت ومعدات

143.882

هاتف وفاكس وانترنت

107.707

147.118

رسوم ورخص واشتراكات

36.783

53.039

عموالت بنكية

25.481

39.273

كهرباء ومياه

30.142

صيانة

قرطاسية ومطبوعات

23.849

سفر واقامة وتنقالت ووقود

19.174

19.248

دعاية واعالن

188.667
53.530
44.738
24.086
15.231
40.879

107.374

إطفاء موجودات غير ملموسة

7.021

أخرى

36.051

21.462

1.795.101

3.107.470

مكافآت أعضاء مجلس إدارة

.26

6.511

(خسائر) أرباح االستثمارات

عوائد توزيعات أسهم

.27

2016
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
147.751

()195.156

()59.669

()45.013

88.082

إيرادات أخرى

إيرادات فوائد بنكية

30.950

2015

150.143

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية للمتاجرة

6.682

2016

2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

23.105

37.543

829

45.351

أرباح فروقات تقييم عمالت أجنبية

14.508

أخرى

80.095

()108.498

118.537

20.717

أرباح بيع آالت ومعدات
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46.321

.28

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح (خسارة) السنة

لقد كانت الحصة األساسية والمخفضة للسهم من خسارة السنتين المنتهيتين في  31كانون األول  2016و 2015والعائد إلى

مساهمي الشركة كما يلي:

2016

2015

ربح (خسارة) السنة العائدة إلى مساهمي الشركة (دوالر أمريكي)

111.575

()596.388

المعدل المرجح لعدد األسهم المكتتب بها

13.000.000

11.843.149

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح (خسارة) السنة العائدة إلى مساهمي
الشركة (دوالر أمريكي)
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0.009

()0.05

التزامات محتملة

تظهر المجموعة كمدعى عليها في قضايا بمبلغ  419.458دوالر أمريكي و 1.677.205دوالر أمريكي كما في  31كانون

األول  2016و 2015على التوالي .تعتقد إدارة المجموعة والمستشار القانوني للمجموعة بكفاية المخصصات المكونة مقابل هذه
القضايا.

.30

معامالت مع جهات ذات عالقة

يمثل هذا البند المعامالت التي تمت مع جهات ذات عالقة والتي تتضمن الشركات الحليفة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء
مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها .يتم اعتماد سياسات األسعار والشروط

المتعلقة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل مجلس إدارة المجموعة.

فيما يلي األرصدة مع الجهات ذات العالقة كما في  31كانون األول  2016و:2015
طبيعة العالقة
موجودات متداولة أخرى
ذمم دائنة

2016

2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

شركات شقيقة

129.331

127.168

شركة حليفة

177.197

-

فيما يلي المعامالت مع الجهات ذات العالقة للسنتين المنتهيتين في  31كانون  2016و:2015
طبيعة العالقة

2016

2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

إيرادات خدمات

مساهمين رئيسيين وشركات شقيقة

489.163

169.571

تكاليف الخدمات

مساهمين رئيسيين وشركات شقيقة

668.955

249.040

6.511

30.950

مكافآت أعضاء مجلس إدارة
تعويضات اإلدارة العليا:
رواتب ومنافع أخرى

تعويضات نهاية الخدمة
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347.718

449.049

26.153

36.680

.31

قطاعات أعمال المجموعة

يتم عرض قطاعات أعمال المجموعة وفقاً لطبيعة النشاط ،حيث أن المخاطر ونسبة العائد يتأثران جوهرياً باختالف الخدمات

التي يتم تقديمها.

تتألف قطاعات أعمال المجموعة من الخدمات اللوجستية والتأجير التمويلي والتشغيلي وخدمات األمن وبيع آالت التصوير

وخدمات إدارة المعارض واالستثمار .يتم تنظيم وادارة األعمال التشغيلية بشكل منفصل تبعاً لطبيعة الخدمات المقدمة من قبل
كل قطاع ،حيث يمثل كل قطاع وحدة استراتيجية تجارية.

يقوم قطاع الخدمات اللوجستية بتقديم خدمات البريد والتوزيع وخدمات أخرى متعلقة بها.
يقوم قطاع خدمات األمن بتقديم خدمات األمن.
يقوم قطاع آالت التصوير ببيع آالت التصوير وتقديم خدمات الصيانة.
يقوم قطاع خدمات النظافة بتقديم خدمات التنظيف للشركات واألفراد وخدمات أخرى متعلقة بها.
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مطلوبات القطاع

موجودات القطاع

الموجودات والمطلوبات

الحصة في نتائج أعمال شركة حليفة

استثمار في شركة حليفة

مصاريف رأسمالية

إستهالكات واطفاءات

معلومات أخرى

ربح (خسارة) القطاع قبل الضريبة

نتائج األعمال

إيرادات القطاع

إيرادات بين القطاعات (تم استبعادها)

إيرادات من جهات خارجية

اإليرادات

 31كانون األول 2016

2.276.337

10.083.191

308.302

2.845.046

145.822

80.892

66.421

2.611.715

71.082

2.540.633

دوالر أمريكي

اللوجستية

الخدمات

1.604.627

1.640.458

64.180

249.635

23.560

54.816

68.321

3.932.045

19.850

3.912.195

دوالر أمريكي

خدمات األمن
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1.108.097

2.230.221

-

-

14.207

37.361

()4.176

1.857.986

16.357

1.841.629

دوالر أمريكي

آالت التصوير

يمثل الجدول التالي إيرادات ونتائج أعمال وبعض موجودات ومطلوبات قطاعات أعمال المجموعة لعامي  2016و:2015

289.370

()556.144

()2.051.832

-

-

12.128.279

372.482

3.094.681

191.242

180.692

130.693

4.722.287

226.241

- -

-

7.653

-

-

-

()108.412

8.711.998

7.623
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418.664

1.123

()108.412

-

دوالر أمريكي

8.711.998

دوالر أمريكي

استبعادات

المجموع

-

417.541

دوالر أمريكي

النظافة

خدمات

مطلوبات القطاع

موجودات القطاع

الموجودات والمطلوبات

الحصة في نتائج أعمال شركة حليفة

استثمار في شركة حليفة

مصاريف رأسمالية

إستهالكات واطفاءات

معلومات أخرى

(خسارة) ربح القطاع قبل الضريبة

نتائج األعمال

إيرادات القطاع

إيرادات بين القطاعات (تم استبعادها)

إيرادات من جهات خارجية

اإليرادات

 31كانون األول 2015

3.596.992

11.341.849

45.295

185.456

58.232

82.716

()384.069

2.636.423

175.236

2.461.187

دوالر أمريكي

اللوجستية

الخدمات
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14.933.259

20.252.423

-

-

263.393

346.976

92.569

1.732.330

203.764

1.528.566

دوالر أمريكي

والتشغيلي

التأجير التمويلي

1.814.325

1.434.727

45.295

185.455

55.014

54.507

90.060

3.823.105

13.750

3.809.355

دوالر أمريكي

األمن

خدمات

820.026

1.771.452

-

-

30.027

79.215

()96.855

1.494.998

9.415

1.485.583

دوالر أمريكي

التصوير

آالت

()2.771.533

()6.158.870

-

-

-

-

-

()406.030

18.781.656

28.972.184

90.590

370.911

409.900

572.566

()337.625

9.957.234

388.587

330.603

-

-

3.234

9.152

()39.330

676.408

3.865

()406.030

-

9.957.234

-

672.543

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

النظافة

استبعادات

المجموع

خدمات
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أهداف وسياسات إدارة المخاطر

تتألف المطلوبات المالية للمجموعة من قروض وتسهيالت ائتمانية وذمم دائنة وبعض المطلوبات المتداولة األخرى .إن الهدف

من هذه المطلوبات المالية هو تمويل نشاطات المجموعة .باإلضافة إلى ذلك ،تمتلك المجموعة عدة موجودات مالية مثل الذمم

المدينة والنقد والنقد المعادل وذمم التأجير التمويلي وموجودات مالية للمتاجرة والتي تنشأ بشكل مباشر من نشاطات المجموعة.

إن المخاطر األساسية الناتجة عن األدوات المالية للمجموعة هي مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة
ومخاطر التغير في أسعار األسهم ومخاطر العمالت األجنبية .يقوم مجلس إدارة المجموعة بمراجعة والموافقة على سياسات

إدارة هذه المخاطر والتي تتلخص بما يلي:
–

مخاطر أسعار الفائدة

تنجم مخاطر أسعار الفائدة بشكل رئيسي عن التغيرات في أسعار الفائدة على القرض طويل األجل والتسهيالت االئتمانية

الخاضعة ألسعار فوائد متغيرة.

يمثل الجدول التالي مدى حساسية قائمة الدخل الموحدة للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار الفوائد مع بقاء جميع المتغيرات

ٍ
مساو ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:
األخرى المؤثرة ثابتة .إن أثر النقص المتوقع في أسعار األسهم
التغير في

2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

–

أسعار الفائدة

قبل الضريبة

نقطة أساس

دوالر أمريكي

10 +

2015

األثر على الربح

10 +

()371

()11.015

مخاطر اإلئتمان

تقدم المجموعة معظم خدماتها لجهات موثوق بها .إن الحد األقصى للتعورض لمخواطر االئتموان هوو مبلوغ ذموم التوأجير التموويلي
والذمم المدينة المبينة في إيضاح .11
أمووا بالنسووبة لمخوواطر االئتمووان الناجموة عوون موجووودات ماليووة أخوورى والتووي تشوومل النقوود والنقوود المعووادل وبعووض الموجووودات الماليووة

األخرى فإن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ينتج عن عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته والتي تساوي القيموة الدفتريوة

لهذه الموجودات المالية.
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–

مخاطر السيولة

إن هدف إدارة المجموعة في إدارة مخاطر السيولة هو الحفاظ على التووازن موا بوين اسوتم اررية تودفق األمووال والمرونوة مون خوالل

توفر حسابات الجاري مدين والتسهيالت البنكية األخرى.

يبووين الجوودول التووالي أرصوودة المطلوبووات الماليووة الموحوودة غيوور المخصووومة للمجموعووة كمووا فووي  31كووانون األول  2016و2015
حسب فترة استحقاقها:

 31كانون األول 2016

تحت الطلب

من  3شهور

12 – 3
شهر

5–1

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

قروض وتسهيالت ائتمانية

-

مطلوبات أخرى

740.858

ذمم دائنة

أقل

-

سنوات

389.423

-

883.062

164.378

79.393

62.811

905.236

556.481

- 1.571.524

- 1.119.290

 31كانون األول 2015
قروض وتسهيالت ائتمانية

-

مطلوبات أخرى

122.548 1.143.554

96.954

2.127.656 1.521.100

9.211.111 4.929.101

ذمم دائنة

–

377.546

1.095.783

دوالر أمريكي
389.423

477.088

909.325

المجموع

9.211.111 2.261.336
- 2.570.811
-

1.760.756

3.033.241

12.381.77

2
4.044.140
1.363.056
17.788.96

8

مخاطر التغير في أسعار األسهم

بين الجدول التالي حساسية قائمة الدخل الموحدة نتيجة للتغيرات الممكنة المحتملة في أسعار األسهم مع بقاء جميع المؤثرات
ٍ
مساو ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:
األخرى ثابتة .إن أثر النقص المتوقع في أسعار األسهم

التغير في

األثر على الربح

()%

دوالر أمريكي

المؤشر

قبل الضريبة

2016

أسهم مدرجة في بورصة فلسطين

10 +
10 +

أسهم مدرجة في سوق عمان لألوراق المالية

169.808
31.328

2015

أسهم مدرجة في بورصة فلسطين

10 +
10 +

أسهم مدرجة في سوق عمان لألوراق المالية
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187.902
32.750

–

مخاطر العمالت األجنبية

يبين الجدول التالي حساسية قائمة الدخل الموحدة نتيجة للتغيرات الممكنة المعقولة في أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل

الدوالر األمريكي  ،مع بقاء جميع المؤثرات األخرى ثابتة .إن سعر صرف الدنيار األردني مربوط بسعر ثابت مقابل الدوالر
األمريكي ،وبالتالي ال يوجد أثر على القوائم المالية الموحدة نتيجة التغيرات في سعر صرف الدوالر األمريكي .إن أثر النقص

المتوقع في أسعار العمالت مساو ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:

الزيادة في سعر
الشيقل مقابل

األثر على الربح

الدوالر األمريكي

قبل الضريبة

%

دوالر أمريكي

2016

10 +

8.862

2015

10 +

38.196

–

إدارة رأس المال

يتمثول الهودف الرئيسوي فوي إدارة رأس المووال فوي الحفواظ علوى نسووب أرسومال مالئموة بشوكل يوودعم نشواط المجموعوة ويعظوم حقوووق

الملكية.

تقوم المجموعة بإدارة هيكلة رأس المال واجراء التعديالت الالزمة في ضوء التغيرات في األوضاع االقتصادية .باستثناء موا ذكور
في إيضاح ( )15لم تقم المجموعة بإجراء أية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجوراءات المتعلقوة بهيكلوة رأس الموال خوالل
السنوات المنتهية في  31كانون األول  2016و.2015

يتووألف رأس المووال موون رأس المووال الموودفوع واالحتيوواطي اإلجبوواري وحقوووق جهووات غيوور مسوويطرة بعوود تنزيوول الخسووائر المتراكمووة
بص ووافي مبل ووغ  7.405.992دوالر أمريك ووي كم ووا ف ووي  31ك ووانون األول  2016مقاب وول  10.190.528دوالر أمريك ووي كم ووا ف ووي

 31كانون األول .2015
.33

قياس القيمة العادلة

كما هو مشار إليه في إبضاح رقم ( ،)13بلغت القيمة العادلة للموجودات المالية المدرجة مبلغ  2.011.360دوالر أمريكي .تم

قياس القيمة العادلة لهذه الموجودات باستخدام أسعار التداول في أسواق مالية نشطة كما في  31كانون األول .2016
تستخدم المجموعة التسلسل التالي لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواتها المالية:

 المستوى األول :باستخدام أسعار التداول (غير المعدلة) ألدوات مالية مشابهة تماماً في أسواق مالية نشطة لألدوات المالية.
 المستوى الثاني :باستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
 المستوى الثالث :باستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها.
لم تقم المجموعة بإجراء أي تحويالت بين المستويات المذكور أعاله خالل العامين  2016و.2015
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يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات المالية كما في  31كانون األول :2016
أسعار تداول في

أسواق مالية نشطة

مالحظتها

(المستوى الثاني)

(المستوى الثالث)

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

(المستوى األول)

موجودات تم قياسها بالقيمة العادلة
موجودات مالية للمتاجرة

تاريخ القياس
 31كانون األول 2016

معطيات يمكن

معطيات ال يمكن

-

2.011.360

مالحظتها

-

يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات المالية كما في  31كانون األول :2015
أسعار تداول في

أسواق مالية نشطة

مالحظتها

(المستوى الثاني)

(المستوى الثالث)

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

(المستوى األول)

موجودات تم قياسها بالقيمة العادلة
موجودات مالية للمتاجرة

تاريخ القياس
 31كانون األول 2015

معطيات يمكن

معطيات ال يمكن

-

2.206.518

مالحظتها

-

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
يوضح الجدول التالي مقارنة بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة لألدوات المالية حسب تصنيفها في القوائم المالية:
القيمة العادلة

القيمة الدفترية
2016

2015

2016

2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

موجودات مالية

ذمم التأجير التمويلي

-

موجودات مالية للمتاجرة

2.011.360

ذمم مدينة

نقد ونقد معادل

10.231.092

-

2.206.518

2.011.360

2.853.256

7.320.519

1.279.509

2.899.127

6.144.125

22.657.256

10.231.092

2.853.256

7.320.519

1.279.509

2.899.127

6.144.125

2.206.518
22.657.256

مطلوبات مالية
قروض

-

10.716.730

تسهيالت ائتمانية

370.879
1.760.756

298.291
4.044.140

مطلوبات مالية أخرى

883.062

1.363.056

ذمم دائنة

3.014.697

16.422.217
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-

10.716.730

370.879
1.760.756

298.291
4.044.140

883.062

1.363.056

3.014.697

16.422.217

 تم إظهار القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وفقًا للقيم التي يمكن أن تتم بها عمليات التبادل بين جهات معنية
بذلك ،باستثناء عمليات البيع اإلجبارية أو التصفية.

 إن القيم العادلة للذمم المدينة والنقد والنقد المعادل والتسهيالت االئتمانية والذمم الدائنة والمطلوبات المالية األخرى هي مقاربة
بشكل كبير لقيمها الدفترية وذلك لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحصيل قصيرة األجل.

 تم تحديد القيمة العادلة لذمم التأجير التمويلي باستخدام عوامل متغيرة مثل أسعار الفائدة وقدرة الجهة المدينة على تسديد
المستحقات .ال تختلف القيمة العادلة لذمم التأجير التمويلي كما في  31كانون األول  2016و 2015جوهريًا عن قيمتها

الدفترية.

 تم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية للمتاجرة باستخدام األسعار السائدة في تاريخ القوائم المالية.
 تم تقدير القيمة العادلة للقرض طويل األجل من خالل خصم التدفقات النقدية المتوقعة باستخدام نفس أسعار الفائدة لبنود
تحمل نفس الشروط وصفات المخاطر.
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تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية

تمارس المجموعة معظم أنشطتها في فلسطين .إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد من خطر

ممارسة المجموعة لبعض أنشطتها وقد يؤثر سلبًا على أدائها.
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