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نبذة عن الشركة:
تاسست الشركه عام 1989م. وطرحت اسهمها لالكتتاب العام بنفس العام وقد 
املباني  دهانات  بانتاج  بدأت    1994 عام  1993م.ويف  عام  يف  الفعلي  باالنتاج  بدأت 
والشوارع واملعاجني وقد حصلت الشركة على امتياز  من شركات PIC  الفرنسية 
اليت تقوم باإلشراف على منتجات الشركة واحملافظة على جودة منتجاتها طبقا 
الدهانات  من  صنفا   15 حبوالي  اإلنتاج  بدأ  وقد  املوضوعة  واملقاييس  للمواصفات 

املائية والزيتية واملعاجني ودهانات التأسيس للجدران واملعادن.

اضافة  و  الدهانات  من  جديدة  انواع  انتاج  يف  الشركة  توسعت  1996م.  عام  ويف 
خطوط إنتاج جديدة حيث تنتج اآلن أكثر من 120 صنف من الدهانات املختلفة 

واملعاجني.

الوطنيه  السلطه  ومناطق  احمللية  األسواق  يف  الشركة  منتجات  تسويق  ويتم 
الفلسطينيه وقطاع غزة وجزء من سوق الداخل الفلسطيين اجملاور وكما وختطط 
الشركة لتوسيع أسواقها ليشمل منطقة الداخل الفلسطيين بشكل كامل وأسواق 
هذه  وكل  اجملاورة  العربية  الدول  أسواق  اىل  االنتقال  ثم  ومن  القدس  مدينة 
املنتجات حتت االسم التجاري )APC( وكما قامت الشركة خالل عامي 2016 
هذه  استقدمت  و  االنتاج  عمليات  لتوسيع  جديدة  إنتاج  خطوط  باضافة  و2017 
املاكينات من فرنسا وبريطانيا وذلك متاشيا مع تكنولوجيا الدهانات لتقديم أفضل 

املنتجات للمستهلك.

ممثلة  الصايغ  جمموعة  واداريا  فنيا  الشركة  ادارة  على  باالشراف  ويقوم  هذا 
والذين  الصايغ  ابراهيم  السيد  ونائبه  الصايغ  ميشيل  السيد  جملسها  برئيس 

ميتلكون خربة عالية جدا وواسعة يف هذا اجملال.

ان مركز الشركة هو يف مدينة نابلس-املنطقة الصناعية- شارع احلسبة.

وال يوجد شركات تابعه للشركه وال اية فروع يف مجيع أحناء فلسطني أو غريها.

العالمة التجارية األقوى يف فلسطني

)APC( هي العالمة التجارية األكثر جاذبية يف سوق الدهانات يف مناطق السلطة 
الوطنية وقطاع غزة خالل عام 2018م حيث حصلت على املرتبة األوىل يف مؤشر 

العالمات التجارية من خالل تطبيقات جوجل ويوتيوب وواتس آب يف فلسطني.
التواصل االجتماعي مما  ابتكاراتها يف وسائل  كما حترص الشركة على تطوير 
بالشركة  اخلاص  باحملتوى  تشيد  اليت  املتابعات  من  واسعة  قاعدة  بناء  إىل  أدى 
 2018 عام   نهاية  يف  وأنه  ويوتيوب  الفيسبوك  يف  املشاركة  اسرتاتيجية  وتدعم 
كان هناك رصيد كبري جدا يف التفاعل مع صفحات الشركة مما أهلنا للتقدم 
على العديد من العالمات التجارية املنافسة وكما يتيح لنا فريق الفيسبوك اجملال  
بيئة  الطليعة يف وسط  دائما يف  املستهلك وان نبقى  الفوري مع توجهات  للتفاعل 
التكنولوجيا  اليه  توصلت  ما  آخر  يف  االستثمار  الشركة  وتواصل  التغري  سريعة 
األسلوب  املستهلك  واحباث  رؤى  ومشاركتنا  تفاعلنا  لضمان  واملتطوره  احلديثه 

األسرع واالجنح.
بسهولة  االلكرتوني  وموقعنا  صفحتنا  اىل  الوصول  والتاجر  املستهلك  ويستطيع 
واخذ املعلومات العلميه والفنيه عن كل منتجاتنا حيث يوجد بروشورات وصور لكل 
األساليب  خالل  االستخدام من  العامة سهولة وكيفية  مما تسهل على  املنتجات 

العلمية احلديثة حبيث يضمن عدم الوقوع يف إشكاالت فنية أو تطبيقية.
ويستطيع فنيي الدهانات االستفسار من خالل وسائل التواصل االجتماعي فيسبوك 
او واتساب عن اي معلومة فنية وتطبيقية من خالل الرد املباشر من خالل فريق 
الدعم الفين والذي يعمل بصورة مستمرة وذلك بإعطاء توجيهات وتعليمات مباشرة 
وصوال للتطبيق السليم لكل انواع الدهانات للوصول اىل نتائج مقبولة ومنسجمه 

مع املواصفات لكل احلاالت.
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المستهلك جوهر اهتمامنا
إن قدرة الشركة على تقديم األفكار اجلديدة باستمرار واستباق التغيريات يف األسواق 
حمور  ذلك  كان  وقد  العصر  وطبيعة  تتالئم  مبنتجات  املستهلك  احتياجات  وتلبية 
الشركة  يف  احلقيقية  االبتكار  عمليات  وتعتمد  الثقه(  تستحق  )جوده  بشعار  التزامنا 
على جهود فريق العمل املكون من فريق املبيعات وفريق الدعم الفين ومطوري املنتجات 
والعبوات  الربميل  شكل  بتغيري  الفرق  هذه  قامت  حيث  للتطور  األفكار  يقدمون  والذين 
 batch( ارقام  بطباعة  نصحت  وكما  أفضل  بطريقة  الفنية  النشرات  كتابة  واعادة 
number( بطريقة الليزر منعا للتزوير والتعديل واخلروج بعبوة أو درم بشكل ذو رونق 
جيد يتالئم مع الشعار املوجود على هذة العبوات والعلب اخلاصة بالشركة حيث أصبح 

من السهل متييز عبوات الشركة من حيث التصاميم املميزة هلا.
وتراقب الشركه توجهات األسواق احمللية حبرص ودرايه لكي تضمن االستجابة بصورة 
غري تقليدية للمتغريات يف األسواق ، مع إمياننا التام بأن االبتكار التجاري السريع املتقن 
معدالت  على  احلفاظ  يف  رغبنا  ما  إذا  مضى  وقت  اي  من  اهمية  اكثر  االن  هو  والبارع 

عائداتنا وتنميتها مبرونة أوسع لكي نستمر يف ريادتنا لقطاع الدهانات.
السعر  حتمل  على  والقدرة  املالئمة  اىل  العامل  احناء  كل  يف  املستهلكون  يتطلع  وكما 
واحلصول على ما يلزمهم من خالل احملالت التجارية القريبة من مسكنهم وبذلك يكون 
تسويقية  وجبهود  الشركة  قامت  السبب  وهلذا  اخلدمة  وسرعة  للسعر  انسجاما  هناك 
التجار  فئات  جلميع  االسعار  وتوحيد  اجملال  بهذا  املختصة  احملالت  مجيع  اىل  للوصول 

انسجاما مع تطلعات املستهلك.
وإن أحد نقاط القوة لدينا هو مرونتنا وقدرتنا على التفاعل السريع حيال هذه الظروف 
املتغرية وعلى إجياد سبل جديدة للمضي قدما يف تنفيذ خططنا حيث ال زلنا مستمرين 
لضمان  وخدماتنا  منتجاتنا  جودة  وتعزيز  بنا  اخلاصة  اإلمداد  سلسلة  كفاءة  رفع  يف 
حصول املستهلك على دهانات متطورة وكما نعمل على االرتقاء بقدراتنا على التخطيط 

إلدارة املنتجات للوصول الحتياجات 
إدارة  ووجود  التنبؤ  وقدرة  العمالء 
قوية لتنفيذ عمليات تتسم بالكفاءة 
اخلام  املواد  استرياد  حيث  من 
املصنعة  املواد  اىل  وصوال  والتصنيع 

وحسب أذواق املستهلكني.

حضرات السادة المساهمين الكرام
يف البداية بامسي وباسم أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية يسعدني ان أرحب 
بكم يف اجتماع اهليئة العامة العادي السنوي للشركة العربية لصناعة الدهانات 

املساهمة العامة احملدودة متمنيا للجميع وافر الصحة ودوام السعادة.
عن  املالي  التقرير  عليكم  اعرض  ان  االدارة  جملس  عن  وبالنيابة  يسرني  وكما 

السنة املنتهية كما هي يف 2018/12/31.
وقبل اخلوض يف تفاصيل التقرير املالي احببت ان اسلط الضوء قليال على الوضع 

االقتصادي الذي مر به السوق الفلسطيين خالل عام 2018 .
األراضي  يف  االقتصادي  الواقع  إن  يقول  املتحدة  األمم  تقريرعن   صدر  لقد 
اي وقت  قتامة من  األكثر  2018 كان  عام  الفلسطينية احملتلة وقطاع غزة يف 
مضى، حيث ان الفلسطينيون عالقون يف اقتصاد بال أفق حيث تنمو البطالة وخاصة 
يف قطاع غزة والذي يعاني من )توقف التنمية( وقد جاء يف التقرير أن معدل البطالة 
يف األراضي الفلسطينية بلغت %27.1 خالل عام 2018 مسجال األعلى يف العامل 

وأن نصف الشباب دون الثالثني عاما يعانون من البطالة.
ويقول التقرير إن القيود اليت يفرضها االحتالل على التجارة الفلسطينية تشمل 
قائمة كبرية من املواد والسلع املمنوعة من وجهة نظر اسرائيليه واليت قد يكون 
يف  تدخل  اليت  الكيماويات  بعض  القائمة  وتشمل  حمتمل،  عسكري  تطبيق  هلا 
صلب منتجاتنا وان هذا اخلطر يفرض تكاليف باهظة ويزيد من عدم االستقرار 
هبطت  الدولية  املساعدات  أن  االقتصادية  األوضاع  سوء  من  زاد  االقتصادي،ومما 

بشكل كبري جدا من ملياري دوالر يف عام 2008 اىل مليون دوالر يف 2018.
االخوة المساهمين المحترمين..

بالنسبة ألوضاع الشركة يف ظل هذه املتغريات فقد بذلنا جهود مضنية جدا  البقاء 
التحصيل  صعوبة  من  بالرغم   تراجع  بدون  الغربية  الضفة  يف  السوقية  حصتنا 
العام هناك،  الوضع  الراجعة ولكننا تراجعنا يف قطاع غزه بسبب  الشيكات  وكثرة 
مبيعات  حققنا  وقد  الفلسطيين  الداخل  سوق  لدخول  كبرية   جهود  بذلنا  وأيضا 
ما  بلغت  الفلسطيين  بالداخل  مبيعات  حتقيق  استطعنا  حيث  ما  حد  اىل  مرضية 
باذن اهلل علما  القادمة  املرحلة  الرقم سيتضاعف خالل  يقارب مليون شيكل وهذا 
بأن عمليات البيع اىل الداخل متر بعمليات معقدة جدا حيث التعقيدات اإلسرائيلية 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة:
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المستهلك جوهر اهتمامنا
إن قدرة الشركة على تقديم األفكار اجلديدة باستمرار واستباق التغيريات يف األسواق 
حمور  ذلك  كان  وقد  العصر  وطبيعة  تتالئم  مبنتجات  املستهلك  احتياجات  وتلبية 
الشركة  يف  احلقيقية  االبتكار  عمليات  وتعتمد  الثقه(  تستحق  )جوده  بشعار  التزامنا 
على جهود فريق العمل املكون من فريق املبيعات وفريق الدعم الفين ومطوري املنتجات 
والعبوات  الربميل  شكل  بتغيري  الفرق  هذه  قامت  حيث  للتطور  األفكار  يقدمون  والذين 
 batch( ارقام  بطباعة  نصحت  وكما  أفضل  بطريقة  الفنية  النشرات  كتابة  واعادة 
number( بطريقة الليزر منعا للتزوير والتعديل واخلروج بعبوة أو درم بشكل ذو رونق 
جيد يتالئم مع الشعار املوجود على هذة العبوات والعلب اخلاصة بالشركة حيث أصبح 

من السهل متييز عبوات الشركة من حيث التصاميم املميزة هلا.
وتراقب الشركه توجهات األسواق احمللية حبرص ودرايه لكي تضمن االستجابة بصورة 
غري تقليدية للمتغريات يف األسواق ، مع إمياننا التام بأن االبتكار التجاري السريع املتقن 
معدالت  على  احلفاظ  يف  رغبنا  ما  إذا  مضى  وقت  اي  من  اهمية  اكثر  االن  هو  والبارع 

عائداتنا وتنميتها مبرونة أوسع لكي نستمر يف ريادتنا لقطاع الدهانات.
السعر  حتمل  على  والقدرة  املالئمة  اىل  العامل  احناء  كل  يف  املستهلكون  يتطلع  وكما 
واحلصول على ما يلزمهم من خالل احملالت التجارية القريبة من مسكنهم وبذلك يكون 
تسويقية  وجبهود  الشركة  قامت  السبب  وهلذا  اخلدمة  وسرعة  للسعر  انسجاما  هناك 
التجار  فئات  جلميع  االسعار  وتوحيد  اجملال  بهذا  املختصة  احملالت  مجيع  اىل  للوصول 

انسجاما مع تطلعات املستهلك.
وإن أحد نقاط القوة لدينا هو مرونتنا وقدرتنا على التفاعل السريع حيال هذه الظروف 
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لضمان  وخدماتنا  منتجاتنا  جودة  وتعزيز  بنا  اخلاصة  اإلمداد  سلسلة  كفاءة  رفع  يف 
حصول املستهلك على دهانات متطورة وكما نعمل على االرتقاء بقدراتنا على التخطيط 
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قوية لتنفيذ عمليات تتسم بالكفاءة 
اخلام  املواد  استرياد  حيث  من 
املصنعة  املواد  اىل  وصوال  والتصنيع 

وحسب أذواق املستهلكني.

حضرات السادة المساهمين الكرام
يف البداية بامسي وباسم أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية يسعدني ان أرحب 
بكم يف اجتماع اهليئة العامة العادي السنوي للشركة العربية لصناعة الدهانات 

املساهمة العامة احملدودة متمنيا للجميع وافر الصحة ودوام السعادة.
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السنة املنتهية كما هي يف 2018/12/31.
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االقتصادي الذي مر به السوق الفلسطيين خالل عام 2018 .
األراضي  يف  االقتصادي  الواقع  إن  يقول  املتحدة  األمم  تقريرعن   صدر  لقد 
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وأن نصف الشباب دون الثالثني عاما يعانون من البطالة.
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بشكل كبري جدا من ملياري دوالر يف عام 2008 اىل مليون دوالر يف 2018.
االخوة المساهمين المحترمين..

بالنسبة ألوضاع الشركة يف ظل هذه املتغريات فقد بذلنا جهود مضنية جدا  البقاء 
التحصيل  صعوبة  من  بالرغم   تراجع  بدون  الغربية  الضفة  يف  السوقية  حصتنا 
العام هناك،  الوضع  الراجعة ولكننا تراجعنا يف قطاع غزه بسبب  الشيكات  وكثرة 
مبيعات  حققنا  وقد  الفلسطيين  الداخل  سوق  لدخول  كبرية   جهود  بذلنا  وأيضا 
ما  بلغت  الفلسطيين  بالداخل  مبيعات  حتقيق  استطعنا  حيث  ما  حد  اىل  مرضية 
باذن اهلل علما  القادمة  املرحلة  الرقم سيتضاعف خالل  يقارب مليون شيكل وهذا 
بأن عمليات البيع اىل الداخل متر بعمليات معقدة جدا حيث التعقيدات اإلسرائيلية 
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يف  للنقل  سيارة  بشراء  قمنا  ذلك  ورغم  هناك  للتجار  التسهيالت  منح  وصعوبة 
الداخل وتعيني موظف للمتابعة هناك مما زاد من كلفة البيع.

أما على الصعيد الداخلي للشركة فقد قامت الشركة مبا يلي : 	
انهاء مشروع اخلاليا الشمسية  الستغالل الطاقة الشمسية واليت تعود بالفائده   •

وتقليل التكاليف حيث بلغت تكاليف هذا املشروع ما يقارب 100,000 دوالر.
شراء ماكينات جتهيز خطوط تعبئة لالنتاج وخطوط انتاج زياتي  مما يسهل   •
 200,000 يقارب  ما  اخلط  هذا  كلفة  بلغت  وقد  والتصنيع  التعبئه  عملية 

دوالر.
وإن هذا املشروع سيعود بالفائدة على الشركة حبيث سيكون هناك متديد اإلعفاء 
من ضريبة الدخل ملدة ثالث سنوات أخرى، وكما أنه سيكون توفري بتكاليف 
 2018 عام  الكهرباء  مصاريف  ظهرت  حيث   %50 بنسبة  الكهرباء  استهالك 
 15,000 سيكون  املشروع  هذا  من  العائد  بأن  يعين  ومما  دينار   30,000 مبلغ 

دينار سنويًا. 
من مندوبي املبيعات من خالل  الواردة  للطلبات  إلكرتوني  نظام  استحداث  مت   •
تزويدهم بأجهزة تابلت الرسال الطلبيات اوال باول لقسم املبيعات بشكل منظم 

وسهل وذلك لتقديم خدمة مميزة للعمالء والتميز بهذه اخلدمه.
ويف ظل هذه املعطيات ويف ظل الركود االقتصادي الكبري الذي عايشناه خالل عام 
2018 فقد حققنا إيرادات مببلغ 5,081,373 أي برتاجع ما نسبته 9% باملقارنة 
مقابل  دينار   451,380 هو  العام  هلذا  املتحقق  الربح  صايف  ليكون   2017 عام  مع 
مقابل   %37 نسبته  ما  السهم  على  العائد  ليكون   2017 لعام  دينار   1,082,323

86% لعام 2017.
ان أقدم لكم  وأصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي اعضاء جملس االداره يسرني 
اليت  وايضاحها  اخلتامية  املالية  واحلسابات  البيانات  واملتضمن  السنوي  التقرير 
احملاسبية  للمعايري  وذلك   2018 املنصرم  للعام  الشركة  أعمال  نتائج  تعكس 

الدولية والقوانني السارية يف فلسطني وذلك من خالل التقرير السنوي .
ويف اخلتام انتهز الفرصة للتقدم بالشكر اجلزيل اىل كافة العاملني يف 
هذه الشركة وامتنى من اهلل ان تستمر مسريتنا الصناعية حنو مزيد من 

التقدم والنجاح.

االبتكار ...جوهر هويتنا..

يلعب االبتكار دورا هاما فيما يتعلق بضبط التكاليف واملصروفات وتعزيز معدالت 
الكفاءة التشغيلية والذي يعين اإلتقان والرباعة يف خفة احلركة واملساءلة والفعل 
السبل  حتديد  املديرين  كافة  على  وميلي  أعمالنا.  جماالت  كافة  يالمس  فيما 
يضمن  ومبا  معا  االثنني  او  االنتاجية  الكفاءة  ورفع  التكاليف  لتخفيض  الكفيلة 
حبيث  الشركة  أعمال  نواحي  يف  األداء  أهداف  على  وينطوي  الناجحه  املشاريع 

يتفهم كل فرد يف الشركة أهمية االبتكار.
يف  التغريات  واستباق  باستمرار  اجلديدة  األفكار  تقديم  على  الشركة  قدرة  إن 
كان  السوق  لسلة  جاذبة  منتجات  باستحداث  العمالء  احتياجات  وتلبية  األسواق 

حمور التزامنا بشعار )جوده تستحق الثقه(.
وعلى  العمل  فريق  جهود  على  الشركة  يف  احلقيقية  االبتكار  عمليات  وتعتمد 
عدة  بادارة  قاموا  الذين  واملسوقني  االنتاج  مطوروا  وحتديدا  االقسام  مدراء  رأسهم 
او غري حكوميه مثل  املدارس واملالعب  مشاريع سواء كانت مشاريع حكوميه مثل 
الوطن  مشاريع  معظم  تزيني  يف  االبتكار  ترسخ  وقد  والفلل  السكنية  العمارات 
لتكون  الصناعية  املعارض  من  بكثري  الشركة  شاركت  وقد  الشركة.  بدهانات 
الرائدة والسباقة يف هذه النشاطات لترتك األثر الكبري يف كل حمفل من حمافل 

أي نشاط اقتصادي على مستوى الوطن.
واصبح فريق املبيعات متميزا يف ابتداع آليات الطلبيات من خالل توزيع اجهزه تابلت 
اىل مندوبي الشركة لسرعة تزويد قسم املبيعات بطلبات العمالء لسرعة تقديم 
السوق  مناطق  كل  لتغطية  والتسويق  النقل  سيارات  زيادة  اىل  مضافا  اخلدمة 

الفلسطيين.
وقد كان لزاما علينا أن نبتكر لنواصل االستدامة وكوننا شركة رائدة يف جمال 
الدهانات علينا أن نبقى متابعني أذواق ورغبات املستهلكني بصفة دورية مستمرة 
حيث أن السوق مل يعد كما كان عليه احلال من سنوات عديدة مما حيتم علينا 
واحلرص  العميق  اإلحساس  توخي  خالل  من  الفرتة  هذه  خالل  أعمالنا  تنمية 
اىل  ذلك  املتنامية ويرجع سبب جناحنا يف  العمالء  و  املستهلكني  التام على رغبات 
املستهلك  يريده  ما  نتفهم  حيث  اعمالنا  وتقويم  تقييم  على  املبنيه  اسرتاتيجيتنا 
ونتيجة لذلك فنحن يف حالة دائمة من االبتكار مما ساعدنا للبقاء يف ديناميكية 

مستمرة وعلى قدر عال من املرونة.

رئيس جملس اإلدارة
ميشيل الصايغ
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استثنائية  بصورة  صمدنا  حيث  الشركة  مرونة  على  برهنا   2018 العام  ويف 
سوق  يف  او  الوطنيه  السلطه  مناطق  مستوى  على  سواء  التحديات  من  جملموعة 

الداخل )فلسطينيي 48(.
يف  الشركة  استمرت  فقد  السابقة  السنوات  يف  الشركة  لسياسات  امتدادا   •
استقطاب أفضل الكفاءات ويف تدريب وتنمية وتطوير قدرات ومهارات موظفيها 
احلاليني وخلق عالقات طويلة املدى مع القوى العاملة من خالل التواصل مع 

نقابات العاملني واالستماع هلمومهم وتطلعاتهم والوقوف عند مالحظاتهم.
مساعدة اخلرجيني اجلدد ومساعدتهم يف االخنراط يف اجملاالت املهنية حيث   •
يوجد تفاهمات بني الشركة ونقابة املهندسني لتدريب املهندسني الكيميائيني 
احلياة  لدخول  لتأهيلهم  الالزمة  اخلربات  الكتساب  الشركة  يف  اجلدد 

العملية.
أساليب ممارستنا  االفكار اجلديدة حيال  وحتفيز  إثارة  يعين  االبتكار  ان  مبا   •
اىل  وباالضافه  جديده  واصناف  منتجات  بإجياد  قيامنا  يضمن  مبا  لألعمال 
اجياد حلول مناسبة للتحديات اليت تواجه أعمالنا وحنن على يقني بأن االبتكار 
يتضمن قبول التغيري املستمر والسعي املتواصل لرفع معدالت الكفاءة يف كافة 

أعمالنا.
ان استدامة األعمال يقوم بتعظيم الرحبية ورفع معدالت اإلنتاجية يف حيال   •
االنتاجية  الكفاءات  لرفع  يساعد  الذي  االقتصادي  االستقرار  من  قليل  وجود 

لنضمن انتاجا مرغوبا لدى املستهلكني ويعزز الطلب على هذه املنتجات.
املضافة اتباعا  القيمة  ضريبة  قانون  تطبيق  عن  الناتج  األثر  الشركه  تتفهم   •
للقوانني السارية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وانعدام الدعم من 
املضافة نقدا وسلفا  القيمة  السلطات االقتصادية حيث يتم دفع ضريبة  قبل 
كل  بنهاية  النقدية  التسويات  وعمل  اخلارجي  االسترياد  عمليات  خالل  من 

دورة ضريبية و حتصيل هذه الضريبة بشكل أجل من العمالء.
أن الشركه متتلك كل مقومات الصمود يف وجه كل  تام من  إننا على يقني   •
التحديات واننا منتلك خفة احلركة والرباعة واخلربة واملركز املالي القوي 
االدارة  توجيهات  بفضل  هذا  وكل  والصناعي  الريادي  موقعها  على  للحفاظ 
الصحيحة لتحديد  املستقبلية  والنظرة  الطويلة  انسجاما مع خرباتهم  العليا 

بوصلة النجاح املستمر.

مشروع جممع قصر العدل غزه 	

مشروع اتاهيل االجتماعي - غزه 		 		
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لمحة عامة عن السوق والوضع التنافسي للشركة

واإلقليمية  احمللية  األسواق  توجهات  الدهانات  لصناعة  العربية  الشركة  تراقب 
االبتكار  بأن  التام  امياننا  مع  االسواق  هذة  يف  املستمرة  للمتغريات  دقيقة  بصورة 
التجاري السريع املتقن والبارع هو االن اكثر اهمية من اي وقت مضى إذا ما رغبنا 
يف احلفاظ على معدالت عائداتنا وتنميتها بشكل مرن وواسع لكي نستمر يف دورنا 

الريادي الصناعي يف قطاع الدهانات.
التوجهات العالمية:

منتجات  اىل  نظرتهم  يف  جديدة  خصائص  اىل  العامل  احناء  يف  اجملتمع  يتطلع 
الدهانات حبيث تكون منتجات صديقة للبيئة وليست عدوة هلا مما يتسبب كوارث 
البيئة على كيفية احلصول على منتج نظيف  بيئية اضافية حيث تركز دائرة 
صديق للبيئة حبيث تؤكد على وجود آليات معينة للتخلص من خملفات التصنيع 
الذي ترى أنه قد يتسبب بضرر بيئي إذا مل يتم التخلص منه من خالل األساليب 

العلمية الناجحة.
التوجهات المحلية:

تشري الدراسات امليدانية يف األسواق احمللية للضفة الغربية أن حجم سوق الدهانات 
املبلغ موزع على مجيع شركات  120  مليون شيكل وان  املنطقة يقدر ب  يف هذه 
وتشري  اإلسرائيلية  املنتجات  إىل  باإلضافة  املستوردة  او  احمللية  سواء  الدهانات 

الدراسة ان احلصة السوقية موزعة كما يلي:
الشركة العربية لصناعة الدهانات )حملية(     35%
دهانات ناشونال )اردنية(                    	        18%
25%       	 دهانات طمبور )اسرائيلية(      	
12%       	 دهانات نريالت )اسرائيلية(              	

دهانات أخرى مستوردة واسرائيلية       	       10%  
البيع  من  تعاني  اذ  والقوانني  االنظمة  بكل  ملتزمة  عامة  مساهمة  كشركة  وحنن 
هذه  حصول  وعدم  الضرييب  التهرب  حيث  من  املنافسة  الشركات  قبل  من  العشوائي 
الشركات على املواصفات الفلسطينية ملنتجاتها واللعب باجلودة والكميات مما يؤثر سلبا 
على العملية البيعية وعدم وجود محاية حقيقية للمستهلك من قبل اجلهات املتنفذة مما 

ادى اىل وجود ختمة من منتجات الدهانات العبثية يف السوق الفلسطيين .

اإلطار االستراتيجي

تحويل الرؤية إلى أفعال..
         يقوم جملس االدارة مبراجعة اخلطط واالسرتاتيجيات بشكل مستمر حيث يتم 
التأكيد على رؤية الشركة وهي أن تصبح اخليار األفضل للمستهلك من خالل 
تولي موقع الريادة يف السوق الفلسطيين من خالل انتاج اصناف عالية اجلودة يف 
قطاع الدهانات ، كما أننا ملتزمون بتأكيد انتشار حضورنا يف قطاعات ومناطق 
الواعدة  النمو  فرص  على  والتعرف  االبتكار  يف  االستمرار  مع  واسعة  جغرافية 

واجلديدة.
بتبين  قمنا  حيث  هويتنا  من  يتجزأ  ال  جزء  هو  دائما(  االفضل  )خيارك  شعار  إن 
واملقاييس  املواصفات  شهادات  على  املستمر  باحلصول  األداء  إدارة  نظام  متطلبات 
يف  اجلودة  وترتسخ  صارم  بشكل  بتنفيذه  ونقوم  االردنية  وامللكية  الفلسطينية 
كافة عمليات الشركة ومستوياتها الوظيفية فعلى سبيل املثال ال احلصر تصل 
من  واحدة  اىل حوالي شكوى  لكل منتجاتها  الشركة  يف  املستلمة  الشكاوي  نسبة 

300 عملية بيعية وهذا املعدل يضعنا يف أعلى املستويات البيعية.
2018م. ومن خالل سعينا لتوحيد نظام ادارة اجلودة قمنا بتطبيق نظام  ويف عام 
متكامل لالدارة ويتم تطبيق هذا النظام يف كافة قطاعات الشركة بهدف حتقيق 
مواءمة أفضل بني ادارة اجلودة مع املعايري األخرى وتبين أسلوب شامل مبين على 
جتنب املخاطر ويشمل نظام االدارة املتكامل على كافة املتطلبات الالزمة لربنامج 

اجلودة وحتقيق املعايري وااللتزامات اخلاصة.

حماية األعمال الرئيسية وتنميتها.. 
ان محاية األعمال وتنميتها ال يتم إال من خالل ما يلي:

املختارة اىل عروض ذات قيمة أكرب. القطاعات األساسية  التوسع يف   •
منو اإليرادات مبنى على رؤى املستهلك.  •

. القنوات واملناطق  السوقية والنمو يف بعض  زيادة احلصة   •
تعظيم هامش الربح.  •

القدرات. تطوير   •
ضمان االسترياد االمن مبا ينسجم ومتطلبات اإلنتاج  •

التنظيمي. تعزيز اهليكل   •
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من  واحدة  اىل حوالي شكوى  لكل منتجاتها  الشركة  يف  املستلمة  الشكاوي  نسبة 

300 عملية بيعية وهذا املعدل يضعنا يف أعلى املستويات البيعية.
2018م. ومن خالل سعينا لتوحيد نظام ادارة اجلودة قمنا بتطبيق نظام  ويف عام 
متكامل لالدارة ويتم تطبيق هذا النظام يف كافة قطاعات الشركة بهدف حتقيق 
مواءمة أفضل بني ادارة اجلودة مع املعايري األخرى وتبين أسلوب شامل مبين على 
جتنب املخاطر ويشمل نظام االدارة املتكامل على كافة املتطلبات الالزمة لربنامج 

اجلودة وحتقيق املعايري وااللتزامات اخلاصة.

حماية األعمال الرئيسية وتنميتها.. 
ان محاية األعمال وتنميتها ال يتم إال من خالل ما يلي:

املختارة اىل عروض ذات قيمة أكرب. القطاعات األساسية  التوسع يف   •
منو اإليرادات مبنى على رؤى املستهلك.  •

. القنوات واملناطق  السوقية والنمو يف بعض  زيادة احلصة   •
تعظيم هامش الربح.  •

القدرات. تطوير   •
ضمان االسترياد االمن مبا ينسجم ومتطلبات اإلنتاج  •

التنظيمي. تعزيز اهليكل   •
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القيادة. حتسني تطوير   •
حتسني معدل بقاء املوظفني وحتسني ظروف أحواهلم واالستماع هلم.  •

تطوير عالقات جتارية وتسويقية على مستوى أوسع.  •
املتاحة. الوسائل  املبيعات بكل  تطوير   •

توسيع نطاق العالمة التجارية .  •
التكاليف. ختفيض   •

حصتنا  على  باحلفاظ  اإلجناز  على  وحافظنا  معتربا  توازنا  حققنا   2018 عام  يف 
السوقية يف الضفة الغربية وحتى يف احلاالت اليت كان بها تراجع كسوق قطاع غزة 
كان هناك حفاظ على اجلودة واحملاولة لتقليل التكاليف لنتمكن من زيادة هامش 

الربح.
توفري  لضمان  السابقة  السنوات  مر  على  واهتمام  جد  بكل  الشركة  عملت  وكما 
أفضل جودة ممكنة من أصناف الدهانات املختلفة وقد حققنا تقدما كبريا واننا نسري 
حسب التوجيهات والتعليمات من قبل االدارة العليا اليت متلك اخلربة الكافية لتسيري 

األعمال بكافة القطاعات.
وتتجسد عبارة حتويل رؤية الشركة إىل أفعال يف كافة عناصر االسرتاتيجيات 
واليت  ألنفسنا  نضعها  اليت  املالية  االهداف  خالل  من  املطبق  األداء  لقياس  وتؤسس 
تعززها أولوياتنا والتزاماتنا جتاه االستدامة كما توفر هذه الرؤية لنا أساسا واضحا 

للتواصل على كافة مستويات الشركة.
إىل  الرؤية  حتويل  يف  املتحقق  النجاح  لقياس  الرئيسية  األداء  مؤشرات  وتستخدم 
أفعال مقارنة باالولويات االسرتاتيجية املوضوعة وتعطي مؤشرات األداء الرئيسية 
هذا األداء يف اجلانب املالي وشؤون العاملني والعمليات والعمالء واملستهلكني، ويظل 
املرجوة يف  النتائج  ان اسرتاتيجية وخطط عمله ستحقق  واثقا من  االدارة  جملس 
البيئة االقتصادية والسياسية السائدة يف منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة  ظل 

وفلسطني بشكل عام.
وكما أنه وخالل عام 2018 حققت الشركة توازنا مرنا من  حيث اإليرادات رغم 
الرتاجع يف النمو ولكن يعترب انتصارا جتاريا إذ ما قورن مع باقي الشركات الصناعية 
يف املنطقة  وذلك نتيجة الركود االقتصادي وارتفاع معدالت البطالة ووقف التمويل 
اخلارجي ملشاريع التنمية واألعمار واليت تقدمها الدول املاحنة للفلسطينيني حيث 

اخنفض التمويل من ملياري دوالر يف عام 2008 اىل مليون دوالر عام 2018.

اإلطار المالي:
تدعم االدارة املالية الفاعلة قدرات الشركة على االبتكار وتصنيع منتجات عالية 

اجلودة على نطاق وعمق واسعني.
وتصنيع  االبتكار  على  الشركة  قدرات  تدعم  الفاعلة  املالية  االدارة  فان  لذلك 
2018 كان عاما  وتسليم منتجات عالية اجلودة على نطاق واسع ، علمًا بان عام 
مشوبا حبالة من عدم اليقني والتقلبات يف األسواق املالية اال أن الشركة استطاعت 
الصمود احلقيقي  يف وجه كل هذه املتغريات ومتكنت من حتقيق أداء مالي جيد 
املالي يف حدود  املالية وانكشافها  الالزمة وادارة خماطرها  وحافظت على سيولتها 
نطاق املخاطر املتوقع واحملدد من قبل االدارة وكما هو معروف فقد مرت املنطقة 
بتحوالت هامة يف االقتصاد الفلسطيين ويف السياسات  وقد مشلت هذه التحوالت 
وتعقيدات  الراجعة  العمالء  شيكات  وكثرة  السوق  يف  السيولة  قلة  والتغريات 
وشبه  احلكومية  املشاريع  وقلة  االسرائيلية  الشيكات  خيص  يف  التقاص  عمليات 
احلكومية وذلك بسبب توقف التمويل األوروبي للمنطقة، وال نعول اي انفراج على 
الوضع خالل العام القادم الن البيئة االقتصادية ما زالت ضعيفة بصفة عامة يف 

املنطقة .
ويف سياق املراجعة االسرتاتيجية السنوية وظفت الشركة جزء من سيولتها على 

اإلنفاق الرأمسالي
حيث قامت بشراء ماكينات واالت جديدة لتجهيز خطوط إنتاج جديدة وخطوط 
قامت  وقد   ، اإلنتاج  عمليات  وتوسيع  لتحسني  الزيتية   الدهانات  انتاج  تصنيع 
الشمسية مما  الطاقة  الشمسية الستغالل  ايضا برتكيب نظام اخلاليا  الشركة 
يعود بالنفع وخفض التكاليف لتشكل هذه النفقات الرأمسالية ما نسبته %4 من 

صايف اإليرادات لعام 2018.
وقت  حتى  كانت  واليت  للشركة  املالية  الروافع  مبراجعة  الشركة  قامت  كما 
احلر  النقدي  التدفق  زيادة  هو  املراجعة  هذه  من  واهلدف  السيطرة  حتت  قريب 
اتباع سياسة  العمالء بالرغم من  التحصيالت من  املستمر على  من خالل الضغط 
السيولة  وقلة  االقتصادية  األوضاع  لسوء  ولكن  النقدي  الدفع  على  اخلصومات 

يبقيان احلاجز األكرب أمام حتقيق تدفق نقدي مقبول.
التعامل مع  العملة حبكم  ادارة خماطر  2018 يف  عام  الشركة خالل  واستمرت 
بالعمالت  االسترياد  يتم  حيث  فاعل  بشكل  السلع  خماطر  وكذلك  العمالت  سلة 
األجنبية وعمليات البيع تتم بالعملة احمللية وهي الشيقل اإلسرائيلي مما قد يؤثر 
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القيادة. حتسني تطوير   •
حتسني معدل بقاء املوظفني وحتسني ظروف أحواهلم واالستماع هلم.  •

تطوير عالقات جتارية وتسويقية على مستوى أوسع.  •
املتاحة. الوسائل  املبيعات بكل  تطوير   •

توسيع نطاق العالمة التجارية .  •
التكاليف. ختفيض   •

حصتنا  على  باحلفاظ  اإلجناز  على  وحافظنا  معتربا  توازنا  حققنا   2018 عام  يف 
السوقية يف الضفة الغربية وحتى يف احلاالت اليت كان بها تراجع كسوق قطاع غزة 
كان هناك حفاظ على اجلودة واحملاولة لتقليل التكاليف لنتمكن من زيادة هامش 

الربح.
توفري  لضمان  السابقة  السنوات  مر  على  واهتمام  جد  بكل  الشركة  عملت  وكما 
أفضل جودة ممكنة من أصناف الدهانات املختلفة وقد حققنا تقدما كبريا واننا نسري 
حسب التوجيهات والتعليمات من قبل االدارة العليا اليت متلك اخلربة الكافية لتسيري 

األعمال بكافة القطاعات.
وتتجسد عبارة حتويل رؤية الشركة إىل أفعال يف كافة عناصر االسرتاتيجيات 
واليت  ألنفسنا  نضعها  اليت  املالية  االهداف  خالل  من  املطبق  األداء  لقياس  وتؤسس 
تعززها أولوياتنا والتزاماتنا جتاه االستدامة كما توفر هذه الرؤية لنا أساسا واضحا 

للتواصل على كافة مستويات الشركة.
إىل  الرؤية  حتويل  يف  املتحقق  النجاح  لقياس  الرئيسية  األداء  مؤشرات  وتستخدم 
أفعال مقارنة باالولويات االسرتاتيجية املوضوعة وتعطي مؤشرات األداء الرئيسية 
هذا األداء يف اجلانب املالي وشؤون العاملني والعمليات والعمالء واملستهلكني، ويظل 
املرجوة يف  النتائج  ان اسرتاتيجية وخطط عمله ستحقق  واثقا من  االدارة  جملس 
البيئة االقتصادية والسياسية السائدة يف منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة  ظل 

وفلسطني بشكل عام.
وكما أنه وخالل عام 2018 حققت الشركة توازنا مرنا من  حيث اإليرادات رغم 
الرتاجع يف النمو ولكن يعترب انتصارا جتاريا إذ ما قورن مع باقي الشركات الصناعية 
يف املنطقة  وذلك نتيجة الركود االقتصادي وارتفاع معدالت البطالة ووقف التمويل 
اخلارجي ملشاريع التنمية واألعمار واليت تقدمها الدول املاحنة للفلسطينيني حيث 

اخنفض التمويل من ملياري دوالر يف عام 2008 اىل مليون دوالر عام 2018.

اإلطار المالي:
تدعم االدارة املالية الفاعلة قدرات الشركة على االبتكار وتصنيع منتجات عالية 

اجلودة على نطاق وعمق واسعني.
وتصنيع  االبتكار  على  الشركة  قدرات  تدعم  الفاعلة  املالية  االدارة  فان  لذلك 
2018 كان عاما  وتسليم منتجات عالية اجلودة على نطاق واسع ، علمًا بان عام 
مشوبا حبالة من عدم اليقني والتقلبات يف األسواق املالية اال أن الشركة استطاعت 
الصمود احلقيقي  يف وجه كل هذه املتغريات ومتكنت من حتقيق أداء مالي جيد 
املالي يف حدود  املالية وانكشافها  الالزمة وادارة خماطرها  وحافظت على سيولتها 
نطاق املخاطر املتوقع واحملدد من قبل االدارة وكما هو معروف فقد مرت املنطقة 
بتحوالت هامة يف االقتصاد الفلسطيين ويف السياسات  وقد مشلت هذه التحوالت 
وتعقيدات  الراجعة  العمالء  شيكات  وكثرة  السوق  يف  السيولة  قلة  والتغريات 
وشبه  احلكومية  املشاريع  وقلة  االسرائيلية  الشيكات  خيص  يف  التقاص  عمليات 
احلكومية وذلك بسبب توقف التمويل األوروبي للمنطقة، وال نعول اي انفراج على 
الوضع خالل العام القادم الن البيئة االقتصادية ما زالت ضعيفة بصفة عامة يف 

املنطقة .
ويف سياق املراجعة االسرتاتيجية السنوية وظفت الشركة جزء من سيولتها على 

اإلنفاق الرأمسالي
حيث قامت بشراء ماكينات واالت جديدة لتجهيز خطوط إنتاج جديدة وخطوط 
قامت  وقد   ، اإلنتاج  عمليات  وتوسيع  لتحسني  الزيتية   الدهانات  انتاج  تصنيع 
الشمسية مما  الطاقة  الشمسية الستغالل  ايضا برتكيب نظام اخلاليا  الشركة 
يعود بالنفع وخفض التكاليف لتشكل هذه النفقات الرأمسالية ما نسبته %4 من 

صايف اإليرادات لعام 2018.
وقت  حتى  كانت  واليت  للشركة  املالية  الروافع  مبراجعة  الشركة  قامت  كما 
احلر  النقدي  التدفق  زيادة  هو  املراجعة  هذه  من  واهلدف  السيطرة  حتت  قريب 
اتباع سياسة  العمالء بالرغم من  التحصيالت من  املستمر على  من خالل الضغط 
السيولة  وقلة  االقتصادية  األوضاع  لسوء  ولكن  النقدي  الدفع  على  اخلصومات 

يبقيان احلاجز األكرب أمام حتقيق تدفق نقدي مقبول.
التعامل مع  العملة حبكم  ادارة خماطر  2018 يف  عام  الشركة خالل  واستمرت 
بالعمالت  االسترياد  يتم  حيث  فاعل  بشكل  السلع  خماطر  وكذلك  العمالت  سلة 
األجنبية وعمليات البيع تتم بالعملة احمللية وهي الشيقل اإلسرائيلي مما قد يؤثر 
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االئتمان للعمالء يؤخر  أن زيادة فرتة  الشركة وكما  او اجيابا على سيولة  سلبًا 
السيولة للعمالت االخرى مما ينعكس سلبا  النقدي وترمجة هذه  التدفق  وصول 
تذبذب  لتجنب  العمالت  سوق  مع  مباشر  تواصل  على  والشركة  الشركة  على 

أسعار الصرف.
ورغم كل هذه املعطيات اليت ذكرت فان الشركة قامت ببناء ميزانية عمومية 
تقلبات  اي  ملواجهة  الضرورية  النقدية  التدفقات  توفري  يف  االستمرار  مع  صلبة 

متوقعة يف حدود نطاق املخاطر املتفق عليها.
موجز عن أبرز المؤشرات المالية في خمس سنوات:

دينار أردني
20182017201620152014البيان

5,081,3735,589,6745,369,6694,645,0314,000,181اإليرادات

صايف الربح 
451,3801,082,3231,084,331956,628535,820املتحقق

العائد على 
%39%70%86%86%37السهم االساسي

الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر:
وضعت الشركة عمليات الرقابة الداخلية وادارة املخاطر لديها وفقا ملبادىء إطار 

الرقابة الداخلية واليت حتدد أفضل املمارسات يف الشركات الصناعية.
االسرتاتيجيات  وضع  عند  املبادئ  هذه  على  العليا  واالدارة  االدارة  جملس  ويستند 
االداء لالعمال مبا  وتوجيه  وتنظيم  بتخطيط  اإلدارة  تقوم  القرارات حيث  واختاذ 
مع  أدناه  املذكورة  الشركة  أهداف  لتحقيق  الكافية  املعقولة  الضمانات  يوفر 
الوقت،ومت  املنطقية طوال  املصاحبة لذلك يف احلدود  املخاطر  اإلبقاء على  ضمان 

جتميع عمليات الرقابة الداخلية يف الشركة حسب ما يلي:
االسرتاتيجية : وهي األهداف العليا للشركة وانسجامها ودعمها لرسالة الشركة.

العمليات       : وهي االستخدام الفعال واألمثل للموارد.
التقارير        : ضمان موثوقية التقارير املالية.

االمتثال        : االمتثال لكافة القوانني واللوائح املعمول بها يف املنطقة.

المشاركون في الرقابة الداخلية:
اإلدارة العليا واالشراف

بينما  العليا  االدارة  عاتق  على  الشركة  يف  الداخلية  الرقابة  نظام  مسئولية  تقع 
تقع مسئولية االشراف على فاعلية الرقابة وادارة املخاطر على موظفي املراجعة 
العكسية يف الدائرة املالية  ويف هذا الصدد تستند اإلدارة العليا بشكل أساسي على 

الوظائف املالية وعلى مستويات التسلسل الوظيفي ووحدات األعمال.
اإلدارة المالية

ان اإلدارة املالية يف الشركة مسئولة عن الوظيفة املالية يف اطار الشركة سواء 
والتمويل  واخلزانة  املتبعة  املالية  والسياسات  املالية  التحاليل  وعن  مباشر  بشكل 
املدققني  مع  الوظيفية  الروابط  خالل  ومن  القانونية  والشؤون  والضرائب 

اخلارجيني .
يتعلق  فيما  بالشركة  املالية  الوظائف  الدارة  االضافية  املالية  املسئولية  وتتمثل 
الشركة  حوكمة  على  املباشر  بالرتكيز  الداخلية  والرقابة  املخاطر  يادارة 

والقضايا املتعلقة بقواعد االمتثال للنظم والقوانني.
تحديد وتقييم المخاطر

أن يكون له تأثري على  الشركة اخلطر بأنه)امكانية وقوع حدث من شأنه  تعرف 
او  التقارير  او  االمتثال  على  او  األساسية  التجارية  الشركة  وأنشطة  عمليات 
النتائج  من  مزيج  عرب  املخاطر  تقييم  ويتم   ) للشركة  االسرتاتيجية  االهداف 

حلدث ما أو احتمالية حدوثه.
مع  املنهجية  تلك  وتتفق  احملتملة  املخاطر  إلدارة  منهجية  الشركة  أعدت  وقد 
املعايري الصناعية املعرتف بها وأفضل املمارسات بناءا على منوذج خماطر األعمال 
لضمان  الضرورة  حسب  تكييفها  ويتم  منتظمة  بصورة  املنهجية  مراجعة  ويتم 
املخاطر  بادارة  يسمح  مما  األعمال  جمال  يف  الشركة  الحتياجات  طبقا  تطورها 

بكفاءة وفعالية وبدعم حتقيق األهداف املدى القريب والبعيد. 
تسعى  الصناعة  قطاع  يف  واملتبعة  بها  املعرتف  املمارسات  أفضل  مع  بالتوافق  و 
الشركة إلجياد خطوط دفاع لضمان املساءلة عرب الشركة يف جمال احلوكمة 
واإلدارة ورفع التقارير حول املخاطر وبيئة الرقابة وخطوط الدفاع تبدا من اعلى 
املستجدات  آخر  اآلراء حول  ومشاركتهم  باملساهمني  وانتهاء  بالشركة  املستويات 
العادية لكل عام والتشاور معهم حول اخلطوات  ويتم ذلك من خالل االجتماعات 

املنوي اختاذها لدرء املخاطر .
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5,081,3735,589,6745,369,6694,645,0314,000,181اإليرادات

صايف الربح 
451,3801,082,3231,084,331956,628535,820املتحقق
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هيكل إدارة المخاطر واألزمات
اعدت الشركة هيكلية رئيسية الدارة االزمات وهذه اهليكلية ميكن تفعيلها اذا ما 
استمرارها  جدوى  او  مسعتها  او  االسرتاتيجية  الشركة  أهداف  معني  حادث  هدد 

ويتم ذلك من خالل ما يلي:
التالية يف حال وقوع  ان فريق إدارة األزمات يف الشركة يقوم باملهمات 

خطر يهدد الشركة:
اختاذ القرارات االسرتاتيجية.  •

إدارة التواصل مع جملس اإلدارة.  •
إدارة االتصال اخلارجي والداخلي.  •

الرقابة على إدارة االستجابة الشاملة لالزمة.  •
االتفاق على األولويات ودعم الفريق لالستجابة لالزمة.  •

وان الفريق الداخلي إلدارة األزمات يقوم مبا يلي:
إدارة األزمة واحلادثة باملوقع.  •

تسجيل القرارات واملعلومات تفقيط اإلجراءات املتخذة.  •
حتديد األولويات أثناء االستجابة لألزمة.  •

ابقاء فريق إدارة األزمات على اطالع بشكل مستمر على كل اجملريات.  •
عمل التوصيات الالزمة . 	•

وان فريق االستجابة إلدارة األزمات يقوم مبا يلي :
التقييم االولي الثر احلادثة واألثر التجاري.  •

اختاذ القرارات العملياتية وإجراءات االستجابة  •
استعادة خدمات تكنولوجيا املعلومات واخلدمات الداعمة .  •

استعادة وظائف وأنشطة وحدات األعمال.  •
رفع تقارير عن االجناز والوضع اىل الفريق الداخلي إلدارة االزمة.  •

ختطيط وادارة إجراءات عودة العمليات اىل طبيعتها.  •
املخاطر ويتم رفع  ادارة  املخاطر بشكل دوري من قبل فرق   ويتم مراجعة سجل 
التقارير املستمرة جمللس االدارة الختاذ القرارات والتعليمات اليت تتناسب مع حجم 

والتدريب واحلماية من  التنافسي  الرصد  املناسبة مثل  اإلجراءات  اخلطر، واختاذ 
اخلطر مع املبادرات املتخصصة مثل اجلودة والسالمة العامة وحتليل املعلومات عن 

وضع السوق واملخاطر احمليطة.
موظفي  تواجه  قد  اليت  املهددات  حتديد  يف  العامة  السالمة  ادارة  تساعد  وكما 
وأصول الشركة وذلك باختاذ اإلجراءات الالزمة والتشاور مع جهاز الدفاع املدني 
حول وضع األدوات واآلليات املناسبة لدرء اخلطر واختاذ كافة السبل املناسبة ملنع 

حدوثه.
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مجلس اإلدارة: الهيكل التنظيمي للشركة:
بلغ عدد موظفي الشركة يف عام 2018م. حوالي ستون موظفا موزعني على مجيع 

اقسام الشركة والرسم ادناه يوضح اهليكل التنظيمي للشركة:

السيد/ ميشيل الصايغ
 رئيس جملس االداره

السيد/ ابراهيم الصايغ 
نائب الرئيس

السيده /نازي القبطي 
 عضو

الساده/ شركة مصانع الدهانات الوطنيه
وميثلها فائق ميشيل الصايغ

عضو

السيده /مها نصري خليل ناصر
 عضو
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اعالنات تداول 2018:
النشاطات والفعاليات والنشاطات  العديد من  كما هو احلال فقد كان للشركة 
والقرارات االسرتاتيجية اليت مت إعالنها لسوق فلسطني لألوراق املالية وهيئة رأس 
اجتماعات  املستجدات سواء كان من خالل  اخر  الفلسطيين  واطالعهم على  املال 

جملس االدارة املفصح عنها او من خالل االفصاح االلكرتوني وذلك كما يلي:

البياننوع اإلعالن تاريخ اإلعالنالرقم

بيع ارض مت امتالكها كجزء من دين اجتماع جملس ادارة14/1/2018
متعثر

مناقشة مسودة البيانات املالية لعام 2017اجتماع جملس ادارة217/2/2018

اإلفصاح عن البيانات املالية األولية 2017إفصاح 318/2/2018

اإلفصاح عن التقرير السنوي 2017إفصاح 427/2/2018

اجتماع اهليئة العامة إلقرار بيانات 2017اجتماع55/3/2018

تفويض املدير العام باالمور االدارية الالزمةاجتماع جملس إدارة 621/3/2018

البيانات املرحلية للربع األول لعام 2018إفصاح716/4/2018

دراسة عروض اسعار للعمل بنظام الطاقة اجتماع جملس ادارة821/7/2018
الشمسية

البيانات املرحلية للنصف األول لعام 2018إفصاح911/8/2018

اجتماع جملس ادارة1017/9/2018
دراسة مشروع تقديم إعفاء ضرييب من 

دائرة تشجيع  االستثمار يف وزارة التجارة 
واالقتصاد

البيانات املرحلية للربع الثالث لعام 2018إفصاح118/10/2018

اجتماع جملس إدارة1222/11/2018
البحث يف الدراسة املقدمة من بلدية نابلس 

يف  الصرف الصحي للمنطقه الصناعية/
نابلس

سعر السهم ومعلومات المساهمين:
متثل  مساهما   322 اىل  الشركة  مساهمي  عدد  وصل   2018 عام  نهاية  يف 
ان  %0.4 كما  املؤسسية  االستثمارات  بينما متثل   99.6% الفردية  االستثمارات 
هناك مساهم ميلك حوالي %28 من األسهم واجلداول ادناة تقدم نظرة عامة على 

مستثمري الشركة:

 مساهمي الشركة وفقا لطبيعتهم

ملكيتهما�شهمهمعددهمامل�شاهمون
%2500000.33ا�ستثمارات م�ؤ�س�سية

%320145000099.66افراد

مساهمي الشركة وفقا لجنسياتهم:
ملكيتهما�شهمهمعددهمامل�شاهمون

%3221.500.000100فل�سطيني�ن
---جن�سيات اأخرى

ملكية مجلس اإلدارة

عدد الأ�شهم ا�شم الع�شو
عدد الأ�شهم الن�شبة2018

2017
420279%42779428.5ال�سيد مي�سيل فائق ابراهيم ال�سايغ

150000%15000010ال�سيد اإبراهيم فائق ابراهيم ال�سايغ
135000%1350009ال�سيدة نازي ت�فيق نخلة القبطي

69000%690004.6ال�سيدة مها ن�سري خليل نا�سر
13700%137000,9دهانات نا�س�نال وميثلها فائق ال�سايغ

ملكية اإلدارة التنفيذية
عدد الأ�شهم 2017الن�شبةعدد الأ�شهم 2018ا�شم امل�شاهم
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اعالنات تداول 2018:
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كبار المساهمين

عدد الأ�شهم ا�شم امل�شاهم
عدد الأ�شهم الن�شبة2018

2017
65000%650004.3ي��سف عبد اهلل حمم�د ع�سف�ر

56000%560003.7�سامر �سليم فائق ال�سايغ
56000%560003.7�سامي �سليم فائق ال�سايغ

48700%487003.2جماهد عربي جروح اب� دولة
40000%400002.7امل�ؤ�س�سة العربية الفنية للتنمية

35000%350002.3�سباح م�سطفى عبد اجلابر ع�سف�ر
30000%300002فار�س مي�سيل فائق ال�سايغ

28000%280001.8�سمر �سليم فائق ال�سايغ
20000%200001.3نهى مي�سيل حداد

18104%181041.2وائل فتحي علي عبا�س
15000%150001فائق مي�سيل فائف ال�سايغ

13700%137000.91دهانات نا�س�نال
10000%100000.66خديجة خليل �سالح اب� �سندي

10000%100000.66عبد اهلل جرب عبداهلل جرب

نشاط تداول الشركة عام 2018

تدا�ل 2018
القيمة/
الن�شبة 
2018

الرتتيب   
ن�شبة التغري مالحظات2018

عن 2017

0.0106% من 19,68042عدد الأ�سهم املتداولة #
1,519.75%اجمالي التداول

قيمة الأ�سهم املتداولة 
0.050% من $176,72837

1,732.83%اجمالي التداول

3041عدد ال�سفقات املنفذة
0.086% من 
اجمالي عدد 

الصفقات
%328.57

35%1.31معدل دوران ال�سهم %
معدل الدوران 

للشركات 
%9.76

%1,517.28

عدد اجلل�سات التي 
7.41% من 1840تداول بها ال�سهم

200.00%اجمالي الجلسات

القيمة ال�س�قية)$( يف 
31/12/201813,751,76132

0.37% من 
اجمالي القيمة 

السوقية
%8.33

ن�سبة الأ�سهم احلرة 
)Free Float(46.97%14

معدل األسهم 
الحرة للشركات 

%37.33
%-1.06

عدد امل�ساهمني كما يف 
31/12/201832236

0.32% من 
اجمالي عدد 
المساهمين

%2.88

اأعلى �شعر تدا�ل 
2018

اأدنى �شعر 
تدا�ل 2018

�شعر الإغالق 
2018

�شعر الغالق 
2017

ن�شبة التغري

JOD 6.61JOD 6.00JOD 6.50JOD 6.00%8.33
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كبار المساهمين
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النفقات واالستثمارات الرئيسية عام 2018

200000 دوالر. انتاج وتعبئة بكلفة  شراء ماكنات واالت   •

100000 دوالر. الطاقة الشمسية بكلفة  مشروع   •

اإلعداد ملشروع شبكة الصرف الصحي بالتعاون مع بلدية نابلس.  •

الوان االيبوكسي . شراء ماكينة تركيب   •

املبيعات. شراء سيارة لقسم   •

املياه. جتديد تنكات   •

شراء سيلو للبودرة.  •

تركيب رفوف يف قاعة االنتاج.  •

استئجار خمازن اضافية ملواد اخلام.  •

شراء عربات كهربائية للرفع والتنزيل.  •

أحداث مهمة في عام  2019 

البيانات  مسودة  ملناقشة  االدارة  جملس  اجتماع   2019 شباط  شهر  خالل   •
اخلتامية لعام 2018.

خالل شهر شباط 2019 االفصاح عن البيانات االولية للبيانات املالية اخلتامية   •
.2018

خالل شهر شباط 2019 اإلفصاح عن التقرير السنوي 2018.  •

خالل شهر آذار 2019 اجتماع اهليئة العامة.  •

خالل شهر نيسان 2019 البدء بتوزيع األرباح النقدية على املساهمني.  •

السيد ميشيل الصايغ مع نادي ابناء القدس
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إعداد القوائم المالية

يتم إعداد القوائم املالية املوحدة واليت يصدر عنها تقرير فحص حمدود والقوائم 
املالية املوحدة السنوية اليت يصدر عنها تقرير مراجعة من قبل مراجع احلسابات 
التقارير  إلعداد  العاملية  للمعايري  طبقا  املوحدة  القوائم  هذه  إعداد  ويتم  اخلارجي 
وقد   ، القانونيني  احملاسبيني  ملعايري  ووفقا  الفلسطينية  املناطق  يف  املعتمدة  املالية 
يف  املنتهية  السنة  وتضمن  املوحدة  املالية  قوائمها  وتقديم  باعداد  الشركة  قامت 

تاريخ 31/12/2018 وفقا للمعايري احملاسبية املعتمدة .
بعد  للشركة  خارجي  كمراجع  واحملاسبة  للتدقيق  الطريفي  مكتب  واستمر 
اعادة انتخابه يف اجتماع اهليئة العامة املنعقد بتاريخ 5/3/2018 عن السنة املالية 
وتدقيقها   مراجعتها  بعد  السنوية  املوحدة  املالية  القوائم  بإعداد  قاموا  وقد   2018
وقاموا بإصدار تقرير املراجعة بالرأي املطلق خبلوه من أي حتفظات عن متثيلها 
املالي املوحد ونتائج األعمال املوحدة  النواحي اجلوهرية للمركز  العادل من كل 

والتدفقات النقدية املوحدة وأمثاهلا مع املتطلبات التنظيمية للشركات.
سياسة توزيع األرباح

والتكاليف  العامة  املصروفات  مجيع  خصم  وبعد  أنه  السابقة  بالسنوات  هو  وكما 
املباشرة واالخرى يتم توزيع ارباح الشركة الصافية سنويا على النحو التالي:

%10 من األرباح الصافية سنويا لتكوين احتياطي اجباري  يتم ختصيص   •
ونظامي للشركة وجيوز للجمعية العامة العادية إيقاف هذا املخصص متى 

بلغ هذا االحتياطي ما نسبته %30 من راس مال الشركة املدفوع.

جيوز للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح من جملس االدارة جتنيب   •
نسبة حمددة من صايف األرباح احتياطي اختياري خيصص ألهداف حمددة.

جيوز للجمعية العامة العادية عند حتديد االرباح ان تقرر إنشاء احتياطات   •
اخرى اىل املدى الذي حيقق مصلحة الشركة او سوف يضمن توزيع ارباح 

حمددة اىل احلد املمكن بني املساهمني .

يتم توزيع األرباح السنوية نقدا او من خالل التحويل البنكي املباشر ألرقام   •
حسابات املساهمني حسب األصول.

وقد حققت الشركة نسبة عالية من املدفوعات النقدية للمساهمني خالل السنوات 
السابقه علما بانه ال يوجد ضمانات لقيمة ونسبة االرباح لكل سنة ويتم اقراره او 
التوصية به من خالل اجتماع اهليئة العامة العادي السنوي باالنسجام مع جملس 
على  احلفاظ  الهمية  املتعددة  العوامل  االعتبار  بعني  تأخذ  التوصية  وهذه  االدارة 
سياسة مالية قوية ملواجهة أي أحداث طارئة ويسعى جملس االدارة جاهدا احلفاظ 
التدفقات  يف  تغيريات  أي  أثر  تقليل  عرب  سنة  كل  النقدية  التدفقات  اتساق  على 
النقدية احلرة الذي قد يعزي حتقيق ارباح او خسائر يف سنوات مالية حمددة مع 

احلفاظ على هدف معدل توزيع األرباح على املدى املتوسط.

وقد وزعت الشركة على املساهمني منذ عام 2007-2017 مبلغ 4950000 دينار 
أردني بنسب متفاوتة يف شكل ارباح نقدية وذلك كما يلي:

العام
�شايف 

الإيرادات 
دينار

الأرباح حقوق امللكية
املوزعة دينار

الن�شبة 
من راأ�س 

املال

�شعر 
الإغالق

0.93  دينار20071419309181761316500011%
1.03 دينار20081945674191237924000016%
1.08 دينار20091934379197308927000018%
2.04 دينار20102682071235311645000030%
2.45 دينار20113209288229619530000020%
2.52 دينار20123178612253075437500025%
3.40 دينار20133649114300671560000040%
3.70 دينار20144000181290598060000040%
4.50 دينار20154645031334683675000050%
4.94 دينار20165369669378119160000040%
6 دنانري20175589674453570260000040%
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بلغ هذا االحتياطي ما نسبته %30 من راس مال الشركة املدفوع.

جيوز للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح من جملس االدارة جتنيب   •
نسبة حمددة من صايف األرباح احتياطي اختياري خيصص ألهداف حمددة.

جيوز للجمعية العامة العادية عند حتديد االرباح ان تقرر إنشاء احتياطات   •
اخرى اىل املدى الذي حيقق مصلحة الشركة او سوف يضمن توزيع ارباح 

حمددة اىل احلد املمكن بني املساهمني .

يتم توزيع األرباح السنوية نقدا او من خالل التحويل البنكي املباشر ألرقام   •
حسابات املساهمني حسب األصول.

وقد حققت الشركة نسبة عالية من املدفوعات النقدية للمساهمني خالل السنوات 
السابقه علما بانه ال يوجد ضمانات لقيمة ونسبة االرباح لكل سنة ويتم اقراره او 
التوصية به من خالل اجتماع اهليئة العامة العادي السنوي باالنسجام مع جملس 
على  احلفاظ  الهمية  املتعددة  العوامل  االعتبار  بعني  تأخذ  التوصية  وهذه  االدارة 
سياسة مالية قوية ملواجهة أي أحداث طارئة ويسعى جملس االدارة جاهدا احلفاظ 
التدفقات  يف  تغيريات  أي  أثر  تقليل  عرب  سنة  كل  النقدية  التدفقات  اتساق  على 
النقدية احلرة الذي قد يعزي حتقيق ارباح او خسائر يف سنوات مالية حمددة مع 

احلفاظ على هدف معدل توزيع األرباح على املدى املتوسط.

وقد وزعت الشركة على املساهمني منذ عام 2007-2017 مبلغ 4950000 دينار 
أردني بنسب متفاوتة يف شكل ارباح نقدية وذلك كما يلي:

العام
�شايف 

الإيرادات 
دينار

الأرباح حقوق امللكية
املوزعة دينار

الن�شبة 
من راأ�س 

املال

�شعر 
الإغالق

0.93  دينار20071419309181761316500011%
1.03 دينار20081945674191237924000016%
1.08 دينار20091934379197308927000018%
2.04 دينار20102682071235311645000030%
2.45 دينار20113209288229619530000020%
2.52 دينار20123178612253075437500025%
3.40 دينار20133649114300671560000040%
3.70 دينار20144000181290598060000040%
4.50 دينار20154645031334683675000050%
4.94 دينار20165369669378119160000040%
6 دنانري20175589674453570260000040%
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نظام الحوكمة والشركة

املنظمة  القواعد واملعايري  انسجاما مع متطلبات احلوكمة فقد وضعت الشركة 
املساهمني   حقوق  محاية  تكفل  اليت  احلوكمة  ممارسات  بأفضل  االلتزام  لضمان 
املعايري  اعلى  بانتهاج  الشركة  تلتزم  مبوجبه  والذي  العالقة  ذات  واألطراف 
للحوكمة وذلك اميانا من الشركة بأن نظام احلوكمة السليم ميثل االداة املهمة 
يف تنمية موارد املساهمني على املدى البعيد وينسجم هذا النظام مع التزام الشركة 
واالجراءات  والسياسات  القواعد  وتعترب  وانشطتها  معامالتها  مجيع  يف  باجلودة 
املدرجة بقواعد حوكمة الشركات ملزمة جلميع أعضاء جملس االدارة واالدارة 

التنفيذية واملديرين .
ويعرف نظام حوكمة الشركات بأنه«النظام األمثل الذي يتم من خالله توجيه 
الشركة ورقابتها« وحيدد هيكل حوكمة الشركات توزيع السلطات واملسؤوليات 
واملديرين  االدارة  جملس  اعضاء  مثل   ، الشركة  يف  املشاركني  خمتلف  بني 
واملساهمني واالطراف االخرى ،ويوضح النظام القواعد واالجراءات املتعلقة باختاذ 
القرارات فيما يتعلق بشؤون الشركة ، ويوفر اهليكل الذي يوضح أهداف الشركة 

وسبل حتقيقها ومراقبة األداء.
وحسب  االدارة  جملس  اعضاء  تعيني  يف  دورهم  اخذ  ايضا  املساهمني  على  يتعني   
سنني  اربع  كل  ادارة  جملس  اعضاء  انتخاب  جيب  أنه  للشركة  الداخلي  النظام 
وإبراء ذمة جملس االدارة سنويا يف اجتماعها السنوي العادي باإلضافة إىل انتخاب 

املدقق اخلارجي سنويا والتأكد من كفاءة وفاعلية نظام احلوكمة .
للشركة  االسرتاتيجية  األهداف  وضع  يف  فتتمثل  االدارة  جملس  مسئولية  واما 
وتقديم  الشركة  ادارة  على  واالشراف  حتقيقها  على  تعمل  اليت  القيادة  وتوفري 
االدارة  جملس  أعمال  وختضع   ، للشركة  إدارتهم  حول  للمساهمني  التقارير 
لألنظمة واللوائح واملساءلة يف اجتماعات اجلمعية العامة للمساهمني ، واليت تنظر 
اىل نظام احلوكمة بانه يضع االطار ملتطلبات حوكمة الشركات داخل الشركة 

وليس بديال لسياسات االدارة لكافة املستويات االدارية .

حقوق المساهمين والجمعية العامة
احلقوق  مجيع  للمساهمني  حوكمتها  ونظام  للشركة  األساسي  النظام  يكفل 
املتصلة بالسهم وبوجه خاص احلق يف احلصول على نصيب من األرباح اليت يتقرر 
توزيعها , واحلق يف احلصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية ال 
والتصويت  مداوالتها  يف  واالشرتاك   , املساهمني  مجعيات  حضور  وحق   , اهلل  مسح 
على قراراتها , وحق التصرف يف األسهم اليت ميتلكها , وحق مراقبة أعمال جملس 
اإلدارة ورفع دعوى املسؤولية  على أعضاء جملس اإلدارة وحق االستفسار وطلب 
املعلومات مبا ال يضر مبصاحل الشركة وال يتعارض مع نظام السوق املالي والئحته 
التنفيذية وكما ان الشركه تعمل لتمكني أكرب عدد من املساهمني من املشاركة 
لعقدها  املناسبني  واملكان  الوقت  اختيار  على  وحترص  العامة  اهليئة  اجتماعات  يف 
اضافه اىل انها تتبنى نظام التصويت عن بعد لتسهل على مساهميها ممارسة حق 

التصويت.
وكما أن النظام األساسي للشركة  ونظام حوكمتها تنصان على األحكام املتعلقة 
الالزمة  واالحتياطات  اإلجراءات  على  تشتمل  اليت  للمساهمني  العامة  باجلمعية 

لضمان ممارسة مجيع املساهمني حقوقهم النظامية.
وتعترب اجلمعية العامة للمساهمني هي السلطة االعلى يف الشركه وهلا صالحيات 
حصرية تشمل تعيني اعضاء جملس االداره وإعفائهم ومراقبة أعمال اجمللس وحق 
املعلومات مبا ال يضر مبصاحل الشركة وال يتعارض مع نظام  االستفسار وطلب 
وتعيني  املوحده  املاليه  القوائم  اقرار  وكذلك   , التنفيذية  والئحته  املالي  السوق 
قبل  من  بها  املوصى  االرباح  توزيع  اقرار  و  أتعابه  وحتديد  خارجي  حسابات  مدقق 

جملس اإلدارة وزيادة راس املال أو ختفيضه او تعديل النظام الداخلي.
جمللس  رفعها  يتم  باجلدية   تتصف  اليت  ومالحظاتهم  املساهمني  مقرتحات  وان 
اإلدارة عن طريق القنوات املالئمة لالطالع عليها واختاذ اإلجراءات املناسبة حياهلا، 
واليت املمكن ان تؤثر على الشركة او موقفها املالي ليتم معاجلتها بالسرعة املمكنة.
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نظام الحوكمة والشركة

املنظمة  القواعد واملعايري  انسجاما مع متطلبات احلوكمة فقد وضعت الشركة 
املساهمني   حقوق  محاية  تكفل  اليت  احلوكمة  ممارسات  بأفضل  االلتزام  لضمان 
املعايري  اعلى  بانتهاج  الشركة  تلتزم  مبوجبه  والذي  العالقة  ذات  واألطراف 
للحوكمة وذلك اميانا من الشركة بأن نظام احلوكمة السليم ميثل االداة املهمة 
يف تنمية موارد املساهمني على املدى البعيد وينسجم هذا النظام مع التزام الشركة 
واالجراءات  والسياسات  القواعد  وتعترب  وانشطتها  معامالتها  مجيع  يف  باجلودة 
املدرجة بقواعد حوكمة الشركات ملزمة جلميع أعضاء جملس االدارة واالدارة 

التنفيذية واملديرين .
ويعرف نظام حوكمة الشركات بأنه«النظام األمثل الذي يتم من خالله توجيه 
الشركة ورقابتها« وحيدد هيكل حوكمة الشركات توزيع السلطات واملسؤوليات 
واملديرين  االدارة  جملس  اعضاء  مثل   ، الشركة  يف  املشاركني  خمتلف  بني 
واملساهمني واالطراف االخرى ،ويوضح النظام القواعد واالجراءات املتعلقة باختاذ 
القرارات فيما يتعلق بشؤون الشركة ، ويوفر اهليكل الذي يوضح أهداف الشركة 

وسبل حتقيقها ومراقبة األداء.
وحسب  االدارة  جملس  اعضاء  تعيني  يف  دورهم  اخذ  ايضا  املساهمني  على  يتعني   
سنني  اربع  كل  ادارة  جملس  اعضاء  انتخاب  جيب  أنه  للشركة  الداخلي  النظام 
وإبراء ذمة جملس االدارة سنويا يف اجتماعها السنوي العادي باإلضافة إىل انتخاب 

املدقق اخلارجي سنويا والتأكد من كفاءة وفاعلية نظام احلوكمة .
للشركة  االسرتاتيجية  األهداف  وضع  يف  فتتمثل  االدارة  جملس  مسئولية  واما 
وتقديم  الشركة  ادارة  على  واالشراف  حتقيقها  على  تعمل  اليت  القيادة  وتوفري 
االدارة  جملس  أعمال  وختضع   ، للشركة  إدارتهم  حول  للمساهمني  التقارير 
لألنظمة واللوائح واملساءلة يف اجتماعات اجلمعية العامة للمساهمني ، واليت تنظر 
اىل نظام احلوكمة بانه يضع االطار ملتطلبات حوكمة الشركات داخل الشركة 

وليس بديال لسياسات االدارة لكافة املستويات االدارية .

حقوق المساهمين والجمعية العامة
احلقوق  مجيع  للمساهمني  حوكمتها  ونظام  للشركة  األساسي  النظام  يكفل 
املتصلة بالسهم وبوجه خاص احلق يف احلصول على نصيب من األرباح اليت يتقرر 
توزيعها , واحلق يف احلصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية ال 
والتصويت  مداوالتها  يف  واالشرتاك   , املساهمني  مجعيات  حضور  وحق   , اهلل  مسح 
على قراراتها , وحق التصرف يف األسهم اليت ميتلكها , وحق مراقبة أعمال جملس 
اإلدارة ورفع دعوى املسؤولية  على أعضاء جملس اإلدارة وحق االستفسار وطلب 
املعلومات مبا ال يضر مبصاحل الشركة وال يتعارض مع نظام السوق املالي والئحته 
التنفيذية وكما ان الشركه تعمل لتمكني أكرب عدد من املساهمني من املشاركة 
لعقدها  املناسبني  واملكان  الوقت  اختيار  على  وحترص  العامة  اهليئة  اجتماعات  يف 
اضافه اىل انها تتبنى نظام التصويت عن بعد لتسهل على مساهميها ممارسة حق 

التصويت.
وكما أن النظام األساسي للشركة  ونظام حوكمتها تنصان على األحكام املتعلقة 
الالزمة  واالحتياطات  اإلجراءات  على  تشتمل  اليت  للمساهمني  العامة  باجلمعية 

لضمان ممارسة مجيع املساهمني حقوقهم النظامية.
وتعترب اجلمعية العامة للمساهمني هي السلطة االعلى يف الشركه وهلا صالحيات 
حصرية تشمل تعيني اعضاء جملس االداره وإعفائهم ومراقبة أعمال اجمللس وحق 
املعلومات مبا ال يضر مبصاحل الشركة وال يتعارض مع نظام  االستفسار وطلب 
وتعيني  املوحده  املاليه  القوائم  اقرار  وكذلك   , التنفيذية  والئحته  املالي  السوق 
قبل  من  بها  املوصى  االرباح  توزيع  اقرار  و  أتعابه  وحتديد  خارجي  حسابات  مدقق 

جملس اإلدارة وزيادة راس املال أو ختفيضه او تعديل النظام الداخلي.
جمللس  رفعها  يتم  باجلدية   تتصف  اليت  ومالحظاتهم  املساهمني  مقرتحات  وان 
اإلدارة عن طريق القنوات املالئمة لالطالع عليها واختاذ اإلجراءات املناسبة حياهلا، 
واليت املمكن ان تؤثر على الشركة او موقفها املالي ليتم معاجلتها بالسرعة املمكنة.
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مجلس اإلدارة . . تكوينه ووظائفه
التصويت  طريق  عن  االداره  اجمللس  اعضاء  مخس  بتعيني  العامة  اجلمعية  تقوم 
الرتاكمي وذلك من املتقدمني لعضوية اجمللس , والذين مت التوصية بها من قبل 
قبل  من  واالجراءات احملددة  للضوابط  وفقا  االدارة  اىل جملس  الرتشيحات  جلنة 
وزارة التجاره واالستثمار وهيئة السوق املالي ونظام الشركة االساسي وسياسات 
ومعايري وإجراءات العضوية يف جملس اإلدارة وفقا لنظام حوكمة الشركة ملدة 
اعادة تعيينهم علما بان نظام احلوكمة جيب أن  اربع سنوات وجيوز  ال تزيد عن 

تكون أغلبية اجمللس من غري املتنفذين.
وحيمي  ميثلها  والذي  الشركة  يف  االعلى  االداري  الكيان  هو  اإلدارة  وجملس 
الشركة  وأنشطة  أعمال  وضبط  قيادة  عن  مسؤول  اجمللس  أن  وكما  مصاحلها 
سياساتها  وتطبيق  باعتماد  املسؤولية  هذه  وميارس   , الدائها  املستمره  واملتابعه 
على  تقع  وكما  حمددة  معايري  وفق  مهامها  اداء  يف  اداراتها  ومساندة  وأهدافها 
اجمللس مسؤولية توجيه اإلدارة التنفيذية ووضع الضوابط املناسبة لعملها ويشمل 
ذلك حتديد وتقع على اجمللس مسؤولية توجيه اإلدارة التنفيذية ووضع الضوابط 
املناسبة لعملها , ويشمل ذلك حتديد رؤية واسرتاتيجية واضحة للشركة وحتدد 
يف  العمل  هلا  املسموح   واحملددات  والسياسات  إلدارة  الصالحيات  تفويض  أسس 
حدودها واضافة اىل االختصاصات والصالحيات الواردة بالنظام األساسي للشركة 

وميارس جملس اإلدارة الوظائف االساسيه التاليه:
العمل الرئيسيه وسياسة  الشاملة للشركة وخطط  وضع االسرتاتيجية   •

إدارة املخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
الرأمسالي األمثل للشركه اسرتاتيجيتها وأهدافها املالية  حتديد اهليكل   •

وإقرار امليزانيات السنوية.
النفقات الرأمسالية الرئيسيه للشركه ومتلك األصول  االشراف على   •

والتصرف بها.
وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل يف الشركة.  •

الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف الشركة واعتمادها. املراجعة   •
وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض املصاحل ومعاجلة حاالت التعارض   •

احملتملة لكل من اعضاء جملس االداره واالداره التنفيذية واملساهمني ويشمل 
ذلك اساءة استخدام االصول ومرافقها واساءة التصرف  الناتج عن التعامالت 

مع األشخاص ذوي العالقة.
التأكد من سالمة األنظمة املالية واحملاسبية مبا يف ذلك األنظمة ذات   •

الصلة بإعداد التقارير املالية.
املخاطر وذلك من خالل حتديد  التأكد من تطبيق أنظمة رقابية الدارة   •

التصور العام عن املخاطر اليت قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية.
الداخلية يف الشركة. الرقابة  السنوية لفاعلية إجراءات  املراجعة   •

وضع نظام حوكمة خاص بالشركة مبا ال يتعارض مع أحكام الئحة   •
احلوكمة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالي واإلشراف العام عليه 

ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند احلاجة.
وضع سياسات ومعايري وإجراءات واضحة وحمددة للعضوية يف اجمللس   •

ووضعها موضع التنفيذ بعد قرار اجلمعية العامة هلا.
املناسبة القامة عالقات جيدة مع العمالء واملوردين واحملافظة  وضع اآلليات   •

على سرية املعلومات املتعلقة فيهم.
السياسات واالجراءات اليت تضمن احرتام الشركة لألنظمة واللوائح  وضع   •
والتزامها باإلفصاح عن املعلومات اجلوهرية للمساهمني والدائنني وأصحاب 

املصاحل اآلخرين.
املالي عن  املاليه للشركه وتقريرا عن نشاطها ومركزها  القوائم  اعداد   •

السنة املالية املنتهية ويضمن هذا التقرير الطريقة املقرتحة لتوزيع األرباح.
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مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:

مجلس اإلدارة:
مالحظات ال�شفهال�شم

مي�سيل فائق ال�سايغ
رئي�س جمل�س 

الإدارة

العامل  انحاء  يف  م�زعة  �سركة   22 من  اأكرث  ميتلك 
التجاري  البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اىل  بال�سافة 
منطقة  يف  املعروفني  امل�ستثمرين  من  ه�  و  الأردين 

ال�سرق الأو�سط 
مها ن�سري خليل 

نا�سر 
ع�س� 

اإبراهيم فائق ال�سايغ
نائب رئي�س 

جمل�س اداره 

اأنهى ال�سيد ال�سايغ درا�سته الثان�ية من املدر�سة ال�طنية 
الأرث�ذك�سية يف عّمان ، وح�سل على �سهادة البكال�ري��س 
 يف الكيمياء من اجلامعة الأمريكية يف بريوت عام 1989

ال�سايغ  جمم�عة  يف  العمل  اإىل  ان�سم   1990 عام  ويف 
وكان مل�ساهمته دوراً اأ�سا�سياً يف ت��سيع املجم�عة بالإ�سافة 
التقنية للبح�ث وتط�ير املختربات يف جميع  اإدارته  اإىل 
ال�سايغ  جمم�عة  و�سركات  ال�طنية  الدهانات  فروع 
املجال  يف  الإجنازات  من  العديد  حقق  حيث  الخرى، 

التقني

م�س�ؤولة العالقات العامة يف جمم�عة ال�سايغ ع�س�نازي القبطي

�سركة م�سانع 
الدهانات ال�طنية 

وميثلها فائق ال�سايغ
 املدير التنفيذي ملجم�عة ال�سايغع�س�

اإلدارة التنفيذية:
تاريخ التعينيتاريخ امليالدال�شفهال�شم

19631992املدير العاماملهند�س وائل القدومي
19701994مدير الإنتاجال�سيد امين دراغمة
19672000املدير املايلال�سيد ماهر ج�ابره

مزايا ومكافآت اإلدارة التنفيذية

اخرىموا�شالتمكافاآتتنقالتالر�اتب/دينارال�شم
----32400وائل فتحي عبا�س

-250--18000اأمين حمم�د دراغمة
-250--15900ماهر حممد ج�ابرة

اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام 2018م
2018/1/4 وقد حضر مجيع أعضاء جملس  بتاريخ  عمان  يف  االول  االجتماع   •

اإلدارة .
االجتماع الثاني يف عمان بتاريخ 2018/2/17 وقد حضر مجيع أعضاء جملس   •

اإلدارة.
االجتماع الثالث يف عمان بتاريخ 2018/3/21 وقد حضر مجيع أعضاء جملس   •

اإلدارة.
االجتماع الرابع يف عمان بتاريخ 2018/7/21 وقد حضر مجيع أعضاء جملس   •

اإلدارة.
أعضاء  مجيع  حضر  وقد   2018/9/17 بتاريخ  عمان  يف  اخلامس  االجتماع   •

جملس اإلدارة.
أعضاء  مجيع  حضر  وقد   2018/11/22 بتاريخ  عمان  يف  السادس  االجتماع   •

جملس اإلدارة.
االدارة بلغت ست اجتماعات خالل  جملس  اجتماعات  ان  اعاله  يتضح  وكما   •

العام 2018م.

منتجع اجلردنز
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منتجع اجلردنز
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مزايا ومكافآت مجلس اإلدارة خالل العام 2018 

جلميع  مكافأة  بدل  دينار   7000 مبلغ  يصرف  فإنه  االداره  جملس  قرارات  حسب 
أعضاء اجمللس ومبلغ 3500 دينار بدل تنقالت  هلم وذلك عن عام 2018 و حيث ان 
اعضاء جملس االدارة هم مخسة أعضاء فإنه يصرف لكل عضو منهم مبلغ 1400 
هذه  يوضح  التالي  واجلدول  جلسات  حضور  بدل   700 ومبلغ  مكافأة  بدل  دينار 

املكافآت واالمتيازات: 

موا�شالتر�اتبمكافاآتبدل اقامهتنقالتاجلل�شاتال�شم#

--1400---700ال�سيد مي�سيل ال�سايغ1
--1400--700ال�سيد ابراهيم ال�سايغ2

ال�سيدة مها ن�سري 2
--1400--700خليل 

--1400--700ال�سيدة نازي القبطي4

5
ال�سادة �سركة م�سانع 

الدهانات ممثلة
 بال�سيد فائق ال�سايغ

700--1400--

--7000--3500املجم�ع

وال يوجد أي مزايا  مباشرة أو غري مباشرة أخرى جمللس اإلدارة مثل القروض   •
أو ضمانات أو أية نفقات أو مزايا عينية من الشركه.

السيد ميشيل الصايغ مع رئيس غرفة جتارة القدس 	

أنشطة السيد ميشيل الصايغ 
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إدارة المخاطر
تدرك الشركة ان املخاطر جزء ال يتجزأ من ممارسة األعمال واملشاريع التجاريه 
,لذلك فان من اهمية ادارة املخاطر تكمن يف خلق ومحاية القيم احلالية واالضافيه 
عملياتها.  وإدارة  الشركة  حوكمة  يف  حموريا  جزءا  تعترب  أنها  كما   , للشركه 
وكما ان الشركة تتفهم اهمية الدور الفاعل الدارة املخاطر بشكل احرتايف وفعال 

من اجل احلفاظ على استمرارية جناح الشركة احلالي واملستقبلي.

له  أن يكون  احتمال وقوع حدث من شأنه  أن اخلطر يعين  الشركة  وكما تدرك 
تأثريا سلبيا على االهداف االسرتاتيجيه او االعمال التجاريه للشركه , او قد تؤثر 
النتائج  املخاطر من خالل  والقوانني ويتم حتديد وقياس  باألنظمة  االلتزام  على 

املرتتبة على احلدث واحتمالية حدوثه.

ومعروفة  عامه  مساهمه  شركة  بصفتها  للدهانات  العربية  الشركة  وتعمل 
احملكم  بالتنظيم  وتتميز  الوطن  مستوى  على  الصناعة  قطاع  يف  منتجاتها  جبودة 
لذلك  ونتيجة   , القطاع  هذا  يف  واملتباينة  املتداخلة   املتطلبات   ملواكبة  والالزم 
متتثل الشركة اىل عدد من املتطلبات التنظيمية وااللتزامات القانونية وختضع 
جلميع النظم والقوانني واللوائح السارية يف مناطق السلطه الوطنيه الفلسطينيه 
التنفيذية ونظام الشركات  املالي  والئحته  السوق  وعلى وجه اخلصوص انظمة 
اجلهات  من  وغريها  واالستثمار  التجاره  وزارة  من  الصادرة  والتعاميم  والقرارات 

احلكومية االخرى.

وتقوم الشركه دائما بدراسة امكانية التعرض للمخاطر واليت قد تؤثر على مسعة 
الشركة وتتمثل أصناف املخاطر اىل الفئات التالية:

المخاطر االستراتيجية :
صحيح  الغري  التطبيق  او  مثال  السلبية  االسرتاتيجية  القرارات  يف  تتمثل  واليت    
للقرارات االسرتاتيجية أو عدم االستجابة للتغريات الصناعية او االقتصاديه اليت 
قد تؤثر على الشركة يف السوق او اخطار االستدامة فيما يتعلق بالبيئة واإلنسان 

واجملتمع.

مخاطر العمليات : 
وتعرضها  البشرية  واملوارد  الداخلية  اإلجراءات  فشل  أو  مالئمة  عدم  يف  وتتمثل   
للتغريات يف متطلبات التوظيف وعدم القدرة على استقطاب املوظفني املناسبني من 
ذوي الكفاءة واخلربة والدراية .وعدم مالئمة التخطيط السليم لالعمال التجارية 
أو احلصة السوقية, او استخدام االموال بشكل غري صحيح او ان يكون االداء املالي 
ال يتوافق مع التوقعات, أو ان تكون التدفقات النقديه ال تغطي االلتزامات املالية , أو 

الفشل يف حتقيق العائدات املتوقعة من االستثمار.

مخاطر التقارير : 
 أن مصداقية ونزاهة ودقة التقارير  املاليه وغري املاليه سواء الداخليه او اخلارجيه 
املتعلقة باملساهمني واليت من شأنها أن تؤثر سلبا على املصداقيه والتوقيت والشفافية 
الشركة  وسياسات   املعايري  وواضعي  التنظيمية  اجلهات  من  األخرى  واملتطلبات 
ومن ضمنها التأكد من اإلفصاحات املطلوبة النتائج املالية الدورية حسب انظمة 

السوق املالي.

مخاطر االمتثال :
  وهي خمالفة القواعد واللوائح والقوانني واملمارسات املنصوص عليها والسياسات 
االلتزام  على  القدرة  عدم  او  االخالقية  واملعايري  بها  املعمول  الداخلية  واالجراءات 
بها او انتهاكها وعدم مالئمة السياسات الداخلية وحوكمة الشركة واحلماية 
غري  أو  الواضحة  غري  وااللتزامات  واحلقوق  التجارية  الشركة  ملصاحل  القانونية 

املفهومة او محاية امللكيه الفرديه.
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املفهومة او محاية امللكيه الفرديه.



4445

مخاطر المنتجات :

املوردين. خماطر االعتماد على   •
خماطر حرب األسعار.  •

التزوير والتهرب الضرييب. خماطر   •
العمالت االجنبه واسعار الصرف. خماطر    •

ومتاشيا مع أفضل املمارسات املعتمدة واملعرتف بها يف الصناعة فإن الشركة تعمل 
احلوكمة  حيال  الشركة  مستوى  على  املساءلة  لضمان  الدفاع  خطوط  بنموذج 

واالدارة واإلبالغ عن املخاطر وضبط بيئة العمل.
واليت  التنفيذية  اإلدارة  عاتق  على  تقع  املخاطر  إلدارة  األساسية  املسؤولية  وان 
التقارير  هي مسؤولة عن حتديد املخاطر وحتليلها ومراقبتها والتحكم بها ورفع 

جمللس اإلدارة لضمان أخذ القرارات املناسبة يف الوقت املناسب.
وتظل املرونة واالستمرارية يف العمل من االساسيات املهمة يف تكييف االستجابة 
بسرعة  واالستجابة  نشاطاتها  محاية  على  قادرة  الشركة  جيعل  واليت  للخطر  
خدمات  تقديم  يف  الشركة  استمرارية  لضمان  اخلطر  حدوث  حال  يف  وكفاءة 

ومنتجات عالية اجلودة للمستهلكني
بادارتها  ممثلة  الشركة  فإن  اخلام  باملواد  وحتديدا  املوردين  حتكم  من  وخوفا 
التنفيذية عملت وتعمل دوما على البحث عن مصادر خمتلفة لتأمني استرياد اخلام 
من دول خمتلفة وعدم االعتماد على مورد واحد  حيث تعتمد الشركة على جلب 

املواد االولية من اوروبا واالردن ونسبة %15 من اسرائيل.
سياسة اإلفصاح والشفافية

هدف الشركه من سياسة اإلفصاح والشفافية إىل تقديم معلومات دقيقة وحمدثة 
األنشطة  السياسة  هذه  وتعكس   , منتظمة  بصورة  العالقة  ذات  األطراف  جلميع 
احلالية للشركه ويتم حتديثها وتطويرها عند حدوث اي تغيري يف هذه االنشطه 

واعالنها يف وسائط االعالم املختلفه وسائل التواصل االجتماعي.
واستثماراتها  الشركة وعملياتها  حول  املعلومات  وحتديث  بنشر  الشركة  وتقوم 
وتدرك  منتظمة   بصورة  التجارية  بأنشطتها  تتعلق  معلومات  من  ذلك  اىل  وما 
املعقولة  باالستجابة  التزامها  ضرورة  عامه  مساهمه  شركة  كونها  الشركة 
احلكومية  واجلهات  والعمالء  واملستهلكني  املساهمني  من  املطروحة  لالسئله 

واجلهات اإلعالمية واالطراف ذات العالقة االخرى.
املعلومات املفصح عنها مبوجب هذه السياسة متاحة يف خمتلف املواقع على شبكة 
االنرتنت ومبا يف ذلك موقع الشركه )www.apcpaints.com( ويتم حتديث 
السوق  املطلوب طبقا لنظام  النحو  ادناه سنويا ونشرها سنويا على  الوارده  البيانات 
املالي وهيئة رأس املال ونظام الشركات والقرارات والتعليمات الصادرة من وزارة 

التجارة والصناعة واملعلومات هي :
اعضاء جملس االداره.  •

السنوي جمللس اإلدارة. التقرير  	•
املالية األولية. القوائم  	•

السنوية املدققة. املالية  القوائم   •
السياسات احملاسبية.  •

الرئيسية. استعراض األنشطة   •
تقرير مراجع حسابات الشركة  •

االمتيازات

وزارة  لدى  االستثمار  دائرة  من  جزئي  إعفاء  على  الشركة  حصلت  لقد   •
تسعى  الشركة  وأن   50% هو  اإلعفاء  هذا  نسبة  وأن  الفلسطيين  االقتصاد 
 2018/12/31 بتاريخ  انتهى  قد  اإلعفاء  وإن هذا  إعفاء كلي.  للحصول على 

وتعمل الشركة إىل العمل على جتديده أو احلصول على اعفاء كامل.
قرارات ذات اثر مادي 

تسبب  اليت  والعراقيل  االولية  املواد  استرياد  بشأن  اإلسرائيلية  التعليمات   •
بتأخري االسترياد.

وقف كافة اشكال الدعم من الدول املاحنة فيما خيص إعمار والبنى التحتية.  •
من اجلانب االسرائيلي إلدخال البضائع  بيئة  شهادات  بإصدار  الشركة  إلزام   •

اىل قطاع غزة.
السيطرة على الشركة

اجمللس  برئيس  ممثلة  اإلدارة  جملس  ألعضاء  مملوكة  األسهم  غالبية  إن   •
عرب  يتم  اجمللس  رئاسة  على  التصويت  وان  األسهم  من   28.5% ميلك  حيث 

االنتخاب ومن خالل اهليئة العامة يف اجتماعاتها السنوية.
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العمليات الغير متكررة

ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غري متكررة خالل السنة املالية وال   •
تدخل ضمن نشاط الشركة.

الشركة  على  المرفوعة  والقضايا  القانونية  اإلجراءات 
والتي قامت الشركة برفعها على الغير

ال يوجد قضايا مرفوعة على الشركة من أي جهة كانت وإمنا هناك بعض   •
القضايا الصغرية قدر رفعت الشركة بها قضايا لتحصيل حقوق الشركة.

الصفقات الرئيسية واألطراف ذوي  العالقة

ال توجد أي صفقات رئيسية.  •
حملة  قبل  من  عليها  للتصويت  أحيلت  التي  المسائل 

األوراق المالية

ال يوجد أي مسائل قد أحيلت للتصويت عليها من قبل محلة األوراق املالية.  •
اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

ال يوجد جلان منبثقة عن جملس اإلدارة وإمنا يتم احالة االمور الداخلية اىل   •
االدارة التنفيذية والقسم املالي .

البيانات  عن  الختامية  األولية  المالية   البيانات  اختالف   
الختامية النهائية المدققة

اخلتامية  املالية  البيانات  وبني  االولية  املالية  البيانات  بني  اختالف  يوجد  ال   •
املدققة من قبل املدقق اخلارجي.

التدريب والتأهيل لموظفي الشركة والعاملين

يتم  وإمنا  ثابت  بشكل  والعاملني  املوظفني  لتدريب  معني  برنامج  يوجد  ال   •
تدريب املوظفني والعاملني

تدريب فنين االنتاج  بشكل مستمر على الرتكيبات املعدة للتصنيع وانسجامها   •
مع اجلودة.

تدريب قسم الصيانة عن مستلزمات السالمة العامة وسالمة املصنع بالتعاون   •
مع جهاز الدفاع املدني 

التعامل مع املشاكل الفنية اليت قد تواجه  آليات  الفين على  الدعم  تدري قسم   •
الشركة.

سياسة الشركة تجاه المسؤولية االجتماعية

النحو  على  وذلك  االجتماعية  مسؤوليتها  جتاه  بالوفاء  الشركة  قامت  لقد   •
التالي:

املبلغنوع التربعا�شم اجلهة املتربع لها
2534 �سيكلنقداجمعية الت�سامن اخلريية

1000 �سيكلنقداجمعية �سند اخلريية
1000 �سيكلنقداجلنة زكاة نابل�س

1000 �سيكلدهانات جمعية الهالل الحمر
500 �سيكلدهانات�سجن الفارعة

900 �سيكلدهاناتخدمات خميم بالطة
500 �سيكلدهاناتم�ست�سفى ابن �سينا

300 �سيكلدهاناتمدار�س الفرندز
200 �سيكلدهاناتمدار�س الراهبات

200 �سيكلدهاناتمدر�سة �سرة
200 �سيكلدهاناتمدر�سة عبد الهادي

8334 �سيكلالجمايل

وهناك كثري من التربعات العينية الصغرية للمؤسسات احلكومية وشبه احلكومية 
حيث أن سياسة الشركة تقوم خبصم %20 من إمجالي الفاتورة . هلذه املؤسسات 

سواء كان نادي رياضي أو مسجد أو كنيسة أو مدرسة ... اخل.
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سواء كان نادي رياضي أو مسجد أو كنيسة أو مدرسة ... اخل.
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والشركة ال تقوم باإلفصاح عن املعلومات التالية:

والشركاء التجاريني او  للشركه  التجاريه  املصاحل  متس  اليت  املعلومات   •
اطراف اخرى ويف هذه احلاله ال تكون هناك مصلحة عامة يف اإلفصاح عن 

مثل هذه املعلومات.

التزام  مبوجب  عنها  الكشف  بعدم  ملزمة  الشركة  تكون  اليت  املعلومات  	•
تعاقدي او قانوني ويؤدي االفصاح عنها زعزعة الثقة بالشركة.

املعلومات الشخصية اخلاصة مبوظفي الشركة واليت يؤدي الكشف عنها   •
اىل خرق محاية املعلومات الشخصية.

اجلرمية او اقامة  عن  الكشف  أو  التحقيق  إجراءات  متس  اليت   املعلومات   •
العدل.

وا املعلومات اليت يتم نشرها يف موقع الشركة على شبكة االنرتنت هي معلومات 
حديثة ومع ذلك حيتوي موقع الشركه على املعلومات التوثيقية ومنها على سبيل 

املثال التقرير السنوي.
نقابة املهندسني نابلس

نقابة املهندسني نابلس
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وكما ميكن التواصل مع الشركه من االرقام التاليه:

  0097092311303

او 0097092311304 

www.apcpaints.com او الربيد االلكرتوني

مدققو الحسابات والمستشار القانوني للشركه:

مدققو احل�شابات / �شركة موؤ�ش�شة الطريفي للتدقيق �املحا�شبه

                                     رام اهلل-البريه

التعاب –3000 دينار اردين �شنويا.

امل�شت�شار القانوين : ال�شتاذ ه�شام ال�شخ�شري 

                                      نابل�س

التعاب – 1200 دينار اردين �شنويا.

اقرارات مجلس االداره

على الرغم من مراعاتنا العناية املهنية الالزمة جبميع التصرفات والقرارات اليت 
تدار بها الشركة خالل األعوام املاضية وخالل عام 2018 على وجه اخلصوص إال 

أننا نقر مبا يلي:

ال يوجد أي عمليات تعارض مصاحل جوهرية خبالف ما مت اإلفصاح عنه.  •

لالنعقاد  العامة  اجلمعية  لدعوة  طلبا  احلسابات  مراجع  من  نتسلم  مل   •
خالل عام 2018.

ال يوجد أي إجراء قد يؤدي اىل اعاقة استخدام املساهم حلقه يف التصويت.  •

ال توجد أي أحداث جوهرية تؤثر على سالمة املركز املالي للشركه.  •

او تسهيالت ائتمانية ألي عضو من اعضاء  أي قروض  الشركة  تقدم  مل   •
جملس االدارة واالدارة التنفيذية.

إن سجالت احلسابات اعدت بالشكل الصحيح واملناسب.  •

ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة الشركة على مواصلة نشاطاتها التجارية   •
يف السنوات القادمة.

املالية وتوفري نظام رقابة فعال. البيانات  نقر باملسؤولية عن إعداد   •

التقرير  هذا  يف  الواردة  والبيانات  املعلومات  واكتمال  ودقة  بصحة  نقر   •
السنوي.
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النسب والمعدالت 2017 / 2018

أوال / المبيعات :
أردني بنسبة تراجع  5,081,373 دينار  2018 ما يعادل  لقد بلغت صايف مبيعات 
بلغ %9 عن مبيعات 2017  والبالغة 5,589,674 دينار بتغري مقداره 508,301 

دينار وذلك حسب اجلدول أدناه :

ن�شبة التغريالتغري20182017البيان
%9.09-508,301-5,081,3735,589,674�سايف املبيعات / دينار

وفيما يلي شكل بياني يوضح تطور املبيعات خالل السنوات اخلمس السابقة :

نالحظ ما يلي :

يالحظ من اجلدول أعاله أن منو وتطور املبيعات خالل السنوات اخلمس األخرية 
ويظهر عام 2017 هو األعلى باملقارنة مع السنوات

 2018 2016, ومنو عن عام  %4 عن عام  اخلمس املاضية حيث ظهر منو مبعدل 
مبعدل 9% .

مبيعات
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النسب والمعدالت 2017 / 2018

أوال / المبيعات :
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وفيما يلي قيمة ونسبة التغري السنوي لصايف املبيعات لألربع سنوات السابقة :

2018201720162015البيان

5,081,3735,589,6745,369,6694,645,031�شايف املبيعات

508,301220,005724,638644,850-قيمة التغري ال�شنوي

%16.00%15.60%4.10%9.09-ن�شبة التغري ال�شنوي

ثانيا / المصروفات

بلغ إمجالي قيمة املصروفات للسنة املالية 2018 ما يعادل 1,021,718 دينار أي 
دينار   926,085 والبالغه   2017 عام  مصاريف  إمجالي  عن   10% إرتفاع  بنسبة 

وكما يتضح من اجلدول التالي :

ن�شبة التغريمقدار التغري20182017البيان
%1,021,718926,08595,63310.33م�سروفات ال�سنة

وتظهر املصاريف ومنوها منطقية إىل حد ما وهو التغري الطبيعي للمصاريف بشكل 
, وقد تركز إرتفاع املصاريف بالرواتب بداية وباحملروقات وبأعمال الصيانة  عام 
الداخل  التسويقية فيما خيص مبيعات  والتغليف ومصاريف  التعبئة  ومبصاريف 

الفلسطيين وما تبعه من مصاريف .

وفيما يلي جدول حتليلي للمصاريف ونسبتها من املبيعات لعام 2018 مقارنة مع 
عام 2017:

ن�شبة التغريمقدار التغري20182017البيان
%9.09-508,301-5,081,3735,589,674�سايف املبيعات / دينار
%448,318408,56539,7539.73امل�ساريف الإنتاجية

ن�سبة امل�ساريف 
  %7.31%8.82الإنتاجية

امل�ساريف الإدارية 
%221,709189,14832,56117.21والعم�مية

  %3.38%4.36ن�سبة امل�ساريف الإدارية

%351,691328,37223,3197.10امل�ساريف الت�س�يقية
ن�سبة امل�ساريف 

  %5.87%6.92الت�س�يقية 

%1,021,718926,08595,63310.33اإجمايل امل�ساريف
  %16.57%20.11ن�سبة اإجمايل امل�ساريف

ويالحظ أن نسبة املصاريف  العامة من املبيعات قد ارتفع ما نسبته %3.5 تقريبا .

و فيما يلي نسبة كلفة املواد املباعة للمبيعات :

ن�شبة التغريمقدار التغري20182017البيان
%9.09-508,301-5,081,3735,589,674�سايف املبيعات / دينار

%3,994,3233,773,432220,8915.85كلفة امل�اد املباعة
%11.10 %67.51%78.61ن�سبة كلفة امل�اد املباعة

ثالثا / ذمم العمالء :

بلغ رصيد إمجالي ذمم العمالء مضافا هلا شيكات برسم التحصيل يف نهاية 2018 
ما يعادل 2,369,143 دينار أي بنسبة إخنفاض 12.57% .

وفيما يلي اجلدول التالي يوضح ذلك كما يلي :

ن�شبة التغريالتغري20172016البيان
%19.51-185,890-766,975952,865ذمم العمالء

%29,55629,55600.00الذمم امل�سك�ك فيها 
%9.64-161,565-1,514,7841,676,349�سيكات بر�سم التح�سيل

%57,82851,1206,70813.12�سيكات بال�سندوق
%12.57-340,747-2,369,1432,709,890جمم�ع الذمم وال�سيكات
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%351,691328,37223,3197.10امل�ساريف الت�س�يقية
ن�سبة امل�ساريف 

  %5.87%6.92الت�س�يقية 

%1,021,718926,08595,63310.33اإجمايل امل�ساريف
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وفيما يلي اجلدول التالي يوضح ذلك كما يلي :

ن�شبة التغريالتغري20182017البيان
%19.51-185,890-766,975952,865ذمم العمالء
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وفيما يلي الشكل البياني الذي يوضح العمر الزمين للذمم يف 31/12/2018 دون 
الذمم املشكوك فيها :

النسبة

الن�شبةالبيان
%35.00  30-1 ي�م
%6019.00-31 ي�م
%909.00-61 ي�م

%37.00 90 ي�م فاكرث

وهنا تظهر الذمم أن قد اخنفضت بنسبة %12.57 عن عام 2017 وهنا يظهر 
بأنه كان منو بالتحصيالت .

رابعا / النسب والمعدالت :

1- نسبة التداول  ) األصول املتداولة ÷ اخلصوم املتداولة (
وهذا مؤشر لقدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتها قصرية األجل بواسطة 

موجوداتها املتداولة:-

الن�سب 31/12/201831/12/201731/12/2016البيان
املرجعية

	4,736,5515,389,4524,633,143الأ�س�ل املتداولة
	1,377,5171,609,9171,617,258اخل�س�م املتداولة

3.4383.3482.8652ن�سبة التداول

يالحظ أن نسبة التداول يف عام 2018 قد ارتفع  قليال باملقارنة بعام 2017 فكل 
دينار التزام قصري األجل يف نهاية 31/12/2018 يقابله 3.438 دينار حبوزة 

الشركة وأن الشركة حتتفظ جبزء مقبول من سيولتها على شكل ودائع وأسهم 
حتى ال يتم تعطيل النقدية بدون فائدة وقد مت إستثمار جزء من هذه السيولة من 
خالل شراء أسهم بشركات كبرية حتى يتم إستثمار هذه السيولة وعدم تعطيلها 

واجلزء اآلخر من أصوهلا املتداولة هي شيكات برسم التحصيل وذمم مدينه.
2- نسبة السيولة السريعة ) االصول املتداولة - املخزون ( ÷ اخلصوم املتداولة 

وهذا مؤشر لقدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتها قصرية األجل بواسطة 
موجوداتها دون املخزون أي بواسطة موجوداتها السائلة وشبة السائلة :-

31/12/201831/12/201731/12/2016البيان
الن�شب 

املرجعية
	4,736,5515,389,4524,633,143الأ�س�ل املتداولة

	1,460,9561,480,3381,292,524املخزون
الأ�س�ل املتداولة - 

	3,275,5953,909,1143,340,619املخزون

	1,377,5171,609,9171,617,258اخل�س�م املتداولة
ن�سبة ال�سي�لة 

2.3782.4282.0661.25ال�سريعة
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وفيما يلي الشكل البياني الذي يوضح العمر الزمين للذمم يف 31/12/2018 دون 
الذمم املشكوك فيها :

النسبة

الن�شبةالبيان
%35.00  30-1 ي�م
%6019.00-31 ي�م
%909.00-61 ي�م

%37.00 90 ي�م فاكرث

وهنا تظهر الذمم أن قد اخنفضت بنسبة %12.57 عن عام 2017 وهنا يظهر 
بأنه كان منو بالتحصيالت .

رابعا / النسب والمعدالت :

1- نسبة التداول  ) األصول املتداولة ÷ اخلصوم املتداولة (
وهذا مؤشر لقدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتها قصرية األجل بواسطة 

موجوداتها املتداولة:-

الن�سب 31/12/201831/12/201731/12/2016البيان
املرجعية

	4,736,5515,389,4524,633,143الأ�س�ل املتداولة
	1,377,5171,609,9171,617,258اخل�س�م املتداولة

3.4383.3482.8652ن�سبة التداول

يالحظ أن نسبة التداول يف عام 2018 قد ارتفع  قليال باملقارنة بعام 2017 فكل 
دينار التزام قصري األجل يف نهاية 31/12/2018 يقابله 3.438 دينار حبوزة 

الشركة وأن الشركة حتتفظ جبزء مقبول من سيولتها على شكل ودائع وأسهم 
حتى ال يتم تعطيل النقدية بدون فائدة وقد مت إستثمار جزء من هذه السيولة من 
خالل شراء أسهم بشركات كبرية حتى يتم إستثمار هذه السيولة وعدم تعطيلها 

واجلزء اآلخر من أصوهلا املتداولة هي شيكات برسم التحصيل وذمم مدينه.
2- نسبة السيولة السريعة ) االصول املتداولة - املخزون ( ÷ اخلصوم املتداولة 

وهذا مؤشر لقدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتها قصرية األجل بواسطة 
موجوداتها دون املخزون أي بواسطة موجوداتها السائلة وشبة السائلة :-

31/12/201831/12/201731/12/2016البيان
الن�شب 

املرجعية
	4,736,5515,389,4524,633,143الأ�س�ل املتداولة

	1,460,9561,480,3381,292,524املخزون
الأ�س�ل املتداولة - 

	3,275,5953,909,1143,340,619املخزون

	1,377,5171,609,9171,617,258اخل�س�م املتداولة
ن�سبة ال�سي�لة 

2.3782.4282.0661.25ال�سريعة
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يالحظ أن نسبة السيولة السريعة قد اخنفضت قليال ولذلك فإن املؤشر يفيد بإن 
الشركة ولغاية 31/12/2018 قادرة وبأرحيية على الوفاء بالتزاماتها من السيوله 

وشبه السيوله املتوفرتني .

نسب كفاءة األداء :

معدل دوران األصول ) صافي المبيعات / إجمالي األصول(

حجم  مع  تتناسب  مبيعات  حتقيق  على  الشركة  قدرة  يقيس  مؤشر  وهذا 
اإلستثمارات :-    

الن�شب 31/12/201831/12/201731/12/2016البيان
املرجعية

 5,081,3735,589,6745,369,669�سايف املبيعات
 5,763,9426,398,4985,618,267اإجمايل الأ�س�ل
0.8820.8740.9561.33معدل الدوران

املعدل  دون  زال  ما  ولكنه  األصول  دوران  معدل  يف  ما  إىل  ثبات  هناك  أن  يالحظ 
تتناسب مع حجم  لزيادة مبيعاتها حتى  الشركة حباجة  أن  اإلعتيادي مما يعين 

اإلستثمار .

معدل دوران صايف األصول الثابتة ) صايف املبيعات / األصول الثابتة بعد اإلستهالك(:
وهذا مؤشر يقيس مدى كفاءة الشركة يف استغالل األصول الثابتة :-

31/12/201831/12/201731/12/2016البيان
الن�شب 

املرجعية
 5,081,3735,589,6745,369,669�سايف املبيعات

 854,591825,846785,924�سايف الأ�س�ل الثابتة

5.9466.7686.8322.18معدل الدوران

يالحظ أن النسبة قد تراجعت عن النسب املرجعية وذلك للنمو املتواصل للمبيعات 
املرجعية  النسب  تفوق  النسبة  ظهرت  فقد  استهلكت  قد  األصول  من  كثري  وألن 

بشكل كبري .

 : املخزون  ومتوسط   ) الدوران  متوسط   / املبيعات  كلفة   ( املخزون  دوران  معدل 
خمزون أول املدة + خمزون آخر املدة / 2 :

وهذا مؤشر لكفاءة التخزين بالشركة :-

31/12/201831/12/201731/12/2016البيان
الن�شب 

املرجعية
 3,994,3233,773,4323,635,544كلفة املبيعات

خمزون امل�اد اخلام يف 
 716,941792,233721,539نهاية العام

 754587756886604431مت��سط امل�اد اخلام
5.2934.9856.0158معدل دوران امل�اد اخلام
 547,489504,564375,234خمزون امل�اد اجلاهزة

مت��سط املخزون 
 526027439,899392404اجلاهز

معدل دوران امل�اد 
 7.5938.5789.265اجلاهزة

يالحظ أنه يوجد اخنفاض يف ارتفاع دوران خمزون املواد اخلام واخنفاض يف معدل 
دوران البضاعه اجلاهزة .

متوسط فرتة التخزين )360 يوم ÷ معدل الدوران (
وهذا مؤشر يقيس عدد أيام التخزين يف املتوسط :-

31/12/201831/12/201731/12/2016البيان
الن�شب 

املرجعية
معدل دوران امل�اد 

5.2934.9856.0158اخلام

45 ي�م68.00972.21059.852مت��سط فرتة التخزين
معدل دوران امل�اد 

 7.5938.5789.265اجلاهزة

 47.41041.96838.857مت��سط فرتة التخزين

فاق  وقد  السابقة  السنوات  باملقارنة مع  ارتفع  التخزين  متوسط فرتة  أن  يالحظ 
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يالحظ أن نسبة السيولة السريعة قد اخنفضت قليال ولذلك فإن املؤشر يفيد بإن 
الشركة ولغاية 31/12/2018 قادرة وبأرحيية على الوفاء بالتزاماتها من السيوله 

وشبه السيوله املتوفرتني .

نسب كفاءة األداء :

معدل دوران األصول ) صافي المبيعات / إجمالي األصول(

حجم  مع  تتناسب  مبيعات  حتقيق  على  الشركة  قدرة  يقيس  مؤشر  وهذا 
اإلستثمارات :-    

الن�شب 31/12/201831/12/201731/12/2016البيان
املرجعية

 5,081,3735,589,6745,369,669�سايف املبيعات
 5,763,9426,398,4985,618,267اإجمايل الأ�س�ل
0.8820.8740.9561.33معدل الدوران

املعدل  دون  زال  ما  ولكنه  األصول  دوران  معدل  يف  ما  إىل  ثبات  هناك  أن  يالحظ 
تتناسب مع حجم  لزيادة مبيعاتها حتى  الشركة حباجة  أن  اإلعتيادي مما يعين 

اإلستثمار .

معدل دوران صايف األصول الثابتة ) صايف املبيعات / األصول الثابتة بعد اإلستهالك(:
وهذا مؤشر يقيس مدى كفاءة الشركة يف استغالل األصول الثابتة :-

31/12/201831/12/201731/12/2016البيان
الن�شب 

املرجعية
 5,081,3735,589,6745,369,669�سايف املبيعات

 854,591825,846785,924�سايف الأ�س�ل الثابتة

5.9466.7686.8322.18معدل الدوران

يالحظ أن النسبة قد تراجعت عن النسب املرجعية وذلك للنمو املتواصل للمبيعات 
املرجعية  النسب  تفوق  النسبة  ظهرت  فقد  استهلكت  قد  األصول  من  كثري  وألن 

بشكل كبري .

 : املخزون  ومتوسط   ) الدوران  متوسط   / املبيعات  كلفة   ( املخزون  دوران  معدل 
خمزون أول املدة + خمزون آخر املدة / 2 :

وهذا مؤشر لكفاءة التخزين بالشركة :-

31/12/201831/12/201731/12/2016البيان
الن�شب 

املرجعية
 3,994,3233,773,4323,635,544كلفة املبيعات

خمزون امل�اد اخلام يف 
 716,941792,233721,539نهاية العام

 754587756886604431مت��سط امل�اد اخلام
5.2934.9856.0158معدل دوران امل�اد اخلام
 547,489504,564375,234خمزون امل�اد اجلاهزة

مت��سط املخزون 
 526027439,899392404اجلاهز

معدل دوران امل�اد 
 7.5938.5789.265اجلاهزة

يالحظ أنه يوجد اخنفاض يف ارتفاع دوران خمزون املواد اخلام واخنفاض يف معدل 
دوران البضاعه اجلاهزة .

متوسط فرتة التخزين )360 يوم ÷ معدل الدوران (
وهذا مؤشر يقيس عدد أيام التخزين يف املتوسط :-

31/12/201831/12/201731/12/2016البيان
الن�شب 

املرجعية
معدل دوران امل�اد 

5.2934.9856.0158اخلام

45 ي�م68.00972.21059.852مت��سط فرتة التخزين
معدل دوران امل�اد 

 7.5938.5789.265اجلاهزة

 47.41041.96838.857مت��سط فرتة التخزين

فاق  وقد  السابقة  السنوات  باملقارنة مع  ارتفع  التخزين  متوسط فرتة  أن  يالحظ 
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النسب املرجعية .
معدل دوران الذمم املدينة ) تشمل ذمم العمالء وشيكات برسم التحصيل (

) صايف املبيعات  ÷ متوسط الذمم والشيكات (
وهذا مؤشر لكفاءة سياسة اإلئتمان :-

31/12/201831/12/201731/12/201631/12/2015البيان
5,081,3735,589,6745,369,6694,645,031�سايف املبيعات
اإجمايل ذمم 

796,697982,587586,328485,121العمالء

�سيكات بر�سم 
1,514,7641,676,3491,322,6451,303,229التح�سيل

جمم�ع الذمم 
2,311,4612,658,9361,908,9731,788,350وال�سيكات

مت��سط 
الذمم 

وال�سيكات
2,485,198.502,293,954.501,848,661.50 

 2.0452.4372.905معدل الدوران

السنة األخرية ألن سياسة  املدينة اخنفض خالل  الذمم  دوران  أن معدل  يالحظ 
87,180 دينار وقد جتدد مبلغ  اإلئتمان مل تتغريعلما أنه مت اسقاط ذمم قيمتها 

29,722 دينار كديون مشكوك فيها واليت ظهرت بالبيانات املالية .

متوسط فرتة التحصيل للذمم )360 ÷ معدل دوران الذمم املدينة (

وهذا مؤشر لكفاءة سياسة التحصيل :-

201820172016البيان
معدل دوران) ذمم العمالء 

2.0452.4372.905وال�سيكات (

176.069147.741123.940مت��سط فرتة التح�سيل / ي�م

التسهيالت  ارتفعت وذلك ألن سياسة  قد  املدينة  للذم  التحصيل  أن فرتة  يالحظ 
املمنوحة للعمالء زادت وذلك  متاشيًا مع الوضع التنافسي يف األسواق .

متوسط فرتة السداد ) ذمم دائنة + شيكات آجلة ( * 360 يوم ÷ تكلفة املبيعات

وهذا مؤشر إىل مدة اإلئتمان الذي حتصل عليه الشركة من املوردين :-

31/12/201831/12/201731/12/2015البيان
654,906784,929518,643الذمم الدائنة

378,552486,563713,726ال�سيكات الآجلة
جمم�ع الذمم الدائنة 

1,033,4581,271,4921,232,369وال�سيكات الآجلة

3,994,3233,773,4323,635,544تكلفة املبيعات
93.143121.305122.032مت��سط فرتة ال�سداد

 3 لغاية  السداد  ولت فرتة  وقد  الشركة اخنفض  ملوردي  السداد  أن فرتة  يالحظ 
شهور .

فترة التحويل) دورة التشغيل ( :

وهي الفرتة الالزمة لتحويل البضاعة إىل نقدية من حلظة شراء املواد اخلام وحتى 
التحصيل من العمالء  مرورا بالتصنيع والبيع وتساوي :

متوسط فرتة ختزين املواد اخلام + متوسط فرتة ختزين املواد اجلاهزة + متوسط 
فرتة حتصيل الذمم =

+  68.009+  47.410=    176.069291.488

أي أن فرتة التحويل تصل إىل 291 يوم يف حني أن متوسط فرتة سداد الذمم الدائنة 
هي 93 يوم 

أي أن هناك عجز يف فرتة التحويل تصل إىل 198 يوم

ولذلك فإن عالج هذا العجز يكمن يف القدرة على ختفيض العمر الزمين للمخزون 
من خالل حتسني سياسات التخزين والشراء من ناحية والقدرة على ختفيض فرتة 

التحصيل من ناحية أخرى حتسني فاعلية جهود التسويق.
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النسب املرجعية .
معدل دوران الذمم املدينة ) تشمل ذمم العمالء وشيكات برسم التحصيل (

) صايف املبيعات  ÷ متوسط الذمم والشيكات (
وهذا مؤشر لكفاءة سياسة اإلئتمان :-

31/12/201831/12/201731/12/201631/12/2015البيان
5,081,3735,589,6745,369,6694,645,031�سايف املبيعات
اإجمايل ذمم 

796,697982,587586,328485,121العمالء

�سيكات بر�سم 
1,514,7641,676,3491,322,6451,303,229التح�سيل

جمم�ع الذمم 
2,311,4612,658,9361,908,9731,788,350وال�سيكات

مت��سط 
الذمم 

وال�سيكات
2,485,198.502,293,954.501,848,661.50 

 2.0452.4372.905معدل الدوران

السنة األخرية ألن سياسة  املدينة اخنفض خالل  الذمم  دوران  أن معدل  يالحظ 
87,180 دينار وقد جتدد مبلغ  اإلئتمان مل تتغريعلما أنه مت اسقاط ذمم قيمتها 

29,722 دينار كديون مشكوك فيها واليت ظهرت بالبيانات املالية .

متوسط فرتة التحصيل للذمم )360 ÷ معدل دوران الذمم املدينة (

وهذا مؤشر لكفاءة سياسة التحصيل :-

201820172016البيان
معدل دوران) ذمم العمالء 

2.0452.4372.905وال�سيكات (

176.069147.741123.940مت��سط فرتة التح�سيل / ي�م

التسهيالت  ارتفعت وذلك ألن سياسة  قد  املدينة  للذم  التحصيل  أن فرتة  يالحظ 
املمنوحة للعمالء زادت وذلك  متاشيًا مع الوضع التنافسي يف األسواق .

متوسط فرتة السداد ) ذمم دائنة + شيكات آجلة ( * 360 يوم ÷ تكلفة املبيعات

وهذا مؤشر إىل مدة اإلئتمان الذي حتصل عليه الشركة من املوردين :-

31/12/201831/12/201731/12/2015البيان
654,906784,929518,643الذمم الدائنة

378,552486,563713,726ال�سيكات الآجلة
جمم�ع الذمم الدائنة 

1,033,4581,271,4921,232,369وال�سيكات الآجلة

3,994,3233,773,4323,635,544تكلفة املبيعات
93.143121.305122.032مت��سط فرتة ال�سداد

 3 لغاية  السداد  ولت فرتة  وقد  الشركة اخنفض  ملوردي  السداد  أن فرتة  يالحظ 
شهور .

فترة التحويل) دورة التشغيل ( :

وهي الفرتة الالزمة لتحويل البضاعة إىل نقدية من حلظة شراء املواد اخلام وحتى 
التحصيل من العمالء  مرورا بالتصنيع والبيع وتساوي :

متوسط فرتة ختزين املواد اخلام + متوسط فرتة ختزين املواد اجلاهزة + متوسط 
فرتة حتصيل الذمم =

+  68.009+  47.410=    176.069291.488

أي أن فرتة التحويل تصل إىل 291 يوم يف حني أن متوسط فرتة سداد الذمم الدائنة 
هي 93 يوم 

أي أن هناك عجز يف فرتة التحويل تصل إىل 198 يوم

ولذلك فإن عالج هذا العجز يكمن يف القدرة على ختفيض العمر الزمين للمخزون 
من خالل حتسني سياسات التخزين والشراء من ناحية والقدرة على ختفيض فرتة 

التحصيل من ناحية أخرى حتسني فاعلية جهود التسويق.
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نسبة المديونية ) إجمالي الخصوم / إجمالي األصول (

وهذه النسبة تقيس املديونية لدى الشركة :

الن�شب 31/12/201831/12/201731/12/2016البيان
املرجعية

 1,648,2841,862,7961,837,076اإجمايل املطل�بات
 5,763,5516,398,4985,618,267اإجمايل امل�ج�دات

%50 حد %33%29%29الن�سبة
أعلى

الظروف  حتسنت  إذا  مستقبال  أنه  يعين  مما  األمان  حد  ضمن  النسبة  أن  نالحظ 
اإلقتصادية والسياسية أكثر فإنه

يظهر بوادر لتوسيع اإلستثمار وأنه ميكن اإلعتماد على القروض لتمويل التوسع 
ألن هامش األمان كبري بالنسبة 

لالطراف اليت ستمنح االئتمان .

إمجالي األصول إىل امللكية :  إمجالي األصول / حقوق امللكية :

كلما ارتفعت هذه النسبة دلت على زيادة اعتماد الشركة على املديونية يف متويل 
أنشطتها :

الن�شب 31/12/201831/12/201731/12/2016البيان
املرجعية

 5,763,5516,398,4985,618,267اإجمايل الأ�س�ل
 4,115,6584,535,7023,781,191حق�ق امللكية

حد اأعلى 1.4001.4111.4862الن�سبة

حقوق  على  متويلها  يف  كبرية  بدرجة  تعتمد  الشركة  أن  عام  بشكل  يالحظ 
املساهمني وال توجد قروض أو أي متويل آخر خارجي .

نسب الربحية :
أ- هامش الربح اإلمجالي ) إمجالي ربح العمليات / صايف املبيعات( :

مؤشر على قدرة الشركة على حتقيق الربح من نشاطها العادي .

الن�شب 201820172016البيان
املرجعية

 5,081,3735,589,6745,369,669�سايف املبيعات
 3,994,3233,773,4323,635,544تكلفة املبيعات

 1,087,0501,816,2421,734,125اإجمايل ربح العمليات
%22%32%32%21ن�سبة اإجمايل الربح

يالحظ أن النسبة قد اخنفضت نتيجة إرتفاع الكلفة .
وفيما يلي حتليل لعناصر تكلفة املبيعات :

201820172016البيان
5,081,3735,589,6745,369,669�سايف املبيعات

3,029,6512,864,2052,640,380كلفة امل�اد اخلام
%49%51%60ن�سبة كلفة امل�اد اخلام
448,318408,565348,145امل�ساريف النتاجية

%6%7%9ن�سبة امل�ساريف الإنتاجية
3,994,3233,773,4323,635,544تكلفة املبيعات

%68%68%79ن�سبة كلفة املبيعات

نالحظ أن إرتفاع نسبة تكلفة املبيعات ناتج إرتفاع املواد اخلام .
ب- نسبة صايف الربح ) صايف الربح من العمليات / صايف املبيعت ( :

مؤشر على قدرة الشركة على حتقيق الربح من البيع :

الن�شب 201820172016البيان
املرجعية

�سايف الربح من 
 558,3071,284,5971,285,479العمليات

 5,081,3735,589,6745,369,669�سايف املبيعات
%7.50%24%23%11الن�سبة
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حيث  السابق  العام  عن  كبري  بشكل  اخنفضت  قد  الربح  صايف  نسبة  أن  يالحظ 
ظهرت بنسبة %11  بينما كانت 23%

ج- معدل العائد على األصول ) صايف الربح قبل الضريبة / إمجالي األصول ( :
مؤشر لقدرة الشركة على حتقيق ربح قبل الضريبة على إمجالي إستثماراتها :

الن�شب 201820172016البيان
املرجعية

�سايف الربح قبل 
 558,3071,284,5971,285,479ال�سريبة

 5,763,5516,398,4985,618,267اإجمايل الأ�س�ل
معدل العائد على 

%7.20%23%20%10الأ�س�ل

ولكن   2017 مع  باملقارنة  اخنفض  األصول  إمجالي  على  العائد  املعدل  أن  يالحظ 
يفوق النسب املرجعبة .

د- معدل العائد على حق امللكية )صايف الربح قبل الضريبة / حقوق امللكية ( :
مؤشر لقدرة الشركة على حتقيق ربح قبل الضريبة على حقوق امللكية ) القدرة 

الرحبية ( :

الن�شب 201820172016البيان
املرجعية

�سايف الربح قبل 
 558,3071,284,5971,285,479ال�سريبة

 4,115,6584,535,7023,781,191حق�ق امللكية
معدل العائد على 

%14.30%34%28%14حق امللكية

يالحظ أن القدرة الرحبية للشركة قد تعادلت مع النسب املرجعية وأنها خالل 
السنوات املاضية قد فاقت املرجعيات .

معرض التطوير العقاري 

معرض جامعة خضوري
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