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بسم اهلل الرحمن الرحيم

كلمة رئيس جملس االدارة:

السيدات والساده مساهمي الشركة العربية لصناعة الدهانات احملترمني

اعمال  نتائج  معكم  لكم وننقاقش  لنقدم  لشركتكم  العادي  العامة  الهيئة  اجتماع  في  ترحيب  اجمل  بكم  ارحب 

شركتكم واجنازاتها وبياناتها املالية للعام 2012 باملقارنه مع عام 2011 :

 لقد مر الوطن العربي بعاصفة ما يسمى بالربيع العربي والثورات واالنقالبات خالل هذا العام مما اثر سلبا على 

منو حركة االقتصاد العربي والذي نحن جزء منه حيث ظهرت موجات من الركود االقتصادي في منطقتنا عامة 

وقلة السيولة املتوفرة لدى املواطن الفلسطيني خاصه نتيجة لسياسة القروض املمنوحة من البنوك واستنزاف 

الرواتب لسداد هذه القروض وعدم استقرار صرف رواتب موظفي السلطة الوطنية مما اثر سلبا على السيولة 

ايضا، وقد كان حلرب اسرائيل على قطاع غزه اثرا سلبيا على صادرات الشركة لقطاع غزه وكما ان االجراءات 

االسرائيلية املعقدة نتيجة احلصار على غزه ما قبل احلرب ايضا كان له اثر سلبي على حرية احلركة التجارية 

مع قطاع غزه. 

اما على املستوى العاملي فقد شهدت املواد اخلام التي تدخل بشكل اساس في صناعة الدهانات  ارتفاعا 

ملحوظا مما اثر سلبا ايضا على كلفة البضاعة املباعة وبرغم كل هذه املعوقات استطعنا ان نصمد وان نواجه 

كل هذه الظروف باصرار وحتدي ليكون منتج الشركة في متناول اكبر شريحة من املجتمع الفلسطيني وذلك 

بتعزيز قنوات االتصال مع املهندسني واملقاولني ومعلمي الدهان من خالل اللقاءات املستمرة وورشات العمل 

والتواصل املستمر وقد تأتى هذا نتيجة اجلهود الكبيرة التي بذلت والعمل الدؤوب حتى نوصل رسالتنا وهي 

تقدمي اجود البضاعة لعمالئنا  حتى نكسب رضاهم ونعمل جاهدين اليجاد احللول املناسبة لكل املشاكل 

الفنية وذلك من خالل فريق فني متخصص ذوي خبره عاليه تكرس خلدمة منتجاتنا.

واما على مستوى استثمارات الشركة فقد قمنا بشراء قطعة األرض املالصقة للشركة من الناحية اجلنوبية وذلك 

من اجل التخطيط لتوسيع مستودعات الشركة وقد كانت كلفة هذه األرض ما يقارب 35000 دينار اردني.

وكما نود اعالمكم باننا قد حصلنا على اعفاء ضريبي بنسبة صفر وذلك من تاريخ 2012/6/1 حتى تاريخ 

2016/5/31 وهذا من شانه يساعد على منو وتقدم الشركة.

  االخوة واالخوات....
لقد أظهرت البيانات املالية لعام 2012 صافي ربح من العمليات مبلغ 520446 دينار مقابل ربح 505485 دينار 

لعام 2011 وان صافي الربح لعام 2012 قد بلغ 464385 دينار مقابل صافي ربح 2011 مبلغ 355742 دينار 

مما زاد العائد على السهم من 24٪ لعام 2011 إلى 31٪ خالل عام 2012.

كما تالحظون فان مجلس االدارة وادارة الشركة والعاملني تبذل كل اجلهود لتقدم ومنو شركتكم لتكون في املقدمة 

دائما لتصبح من الشركات التي يشار لها بالبنان ولتكون مبصاف الشركات الكبيرة والعمالقة ان شاء الله.

   وال يسعني اال ان أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان باسمي واسمكم الى كافة العاملني بالشركه وعلى راسهم 

املدير العام ملا بذلوه ويبذلوه من جهود مضاعفه لتحقيق نتائج ممتازه للشركة ومساهمي الشركة.

واخيرا... نقول لكم وفقنا الله جميعا خلدمة اقتصادنا الوطني ..ومعا وسويا نحو الدولة املستقلة ... والسالم 

عليكم.

ميشيل الصايغ

رئيس مجلس االدارة
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تقرير االدارة التنفيذية

الشركة العربية للدهانات....خيارك االمثل دائما 
رؤيتنا...  ان تكون منتجاتنا هي البديل للمنتج االسرائيلي واالجنبي بامتياز.

رسالتنا..  ان نقدم بضاعه عالية اجلودة وان نكسب رضا عمالئنا وزبائننا وتطوير الكادر 

           الوظيفي للشركة.                                             

قيمنا...     الشركة ملتزمه بتعهدها ان تكون صديقه للبيئة.

            الشركة وجدت لتبقى لترسيخ الصناعة الوطنية وصوال الى اقتصاد وطني مستقل.

            الشركة ملتزمه في خدمة املجتمع من خالل املشاركة في النشاطات االجتماعية 

            والثقافيه.

الشركة مؤمنه يالشفافية من خالل االلتزام الكامل بجميع تعليمات سوق فلسطني لالوراق املالية وهيئة 

راس املال الفلسطيني.

اكثر  العاملة ومن  لأليدي  املشغلة  القطاعات  اهم  من  يعتبر  فلسطني  في  الصناعي  القطاع  ان  ومبا 

القطاعات االقتصادية الداعمة لالقتصاد الوطني فاننا قررنا املضي قدما في صناعتنا وتطويرها برغم 

كل الظروف الصعبة التي يعيشها اقتصادنا الوطني ومن اهم هذه املعيقات العالقة الغير متوازنه مع 

االقتصاد االسرائيلي وتدفق السلع للسوق احمللي باجتاه واحد وبدون رقابه بسبب سيطرة االسرائيليون 

اجلانب  لدى  التنفيذية  ووعي اجلهة  ثقافة  ناهيك عن  االمنية  للسيطرة  باإلضافة  املعابر واحلدود  على 

الفلسطيني بالتعامل مع املنتجات الوطنية.

ومبا ان نشاط الشركة هو صناعة جميع انواع الدهانات فاننا نعمل دوما على تطوير منتجاتنا من 

حيث اجلودة ومواكبة كل ما هو جديد من دهانات ديكورية مميزه وتعريف معلمي الدهان على كل جديد 

من خالل اللقاءات الدورية املستمرة والتواصل معه اليصال رسالتنا لكل مستهلك بطريقته وعملنا على 

التواصل مع املهندسني واملقاولني لنؤكد على ان منتجنا هو البديل و األفضل الي منتج منافس وقد مت 

عمل معارض كثيره في جميع محافظات الوطن حتى يتسنى للجميع معرفة ماهية منتجاتنا وقد اصبح 

السم الشركة العربية للدهانات احلضور القوي باي محفل من محافل الندوات واللقاءات االقتصادية 

حتى ان املشاريع أصبحت توصف مبشاريعها منتجاتنا باالسم وذلك الن منتجاتنا حاصله على شهادات 

املواصفات واملقايس الفلسطينية والتي من شانها اعطائنا الفرصة األكبر للمنافسة وهذا يتضح من 

خالل منو مبيعات الشركة على مدار السنوات املاضية.

سنبقى االوفياء القتصادنا الوطني الذي نتمنى من الله ان يكون حرا وقويا..وسنبقى االوفياء لشركتنا 

الزاهرة التي دوما نتمنى لها التقدم والنجاح في ظل قيادة مجلس اداره ذوى خبره ويحقق النجاح تلو 

االخر.

اإلدارة التنفيذية
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االداء املايل للشركة

مركز الشركة ونشاطها:
ان مركز الشركة هو في مدينة نابلس /املنطقة الصناعية/شارع احلسبة وان نشاط الشركة هو صناعة 

جميع انواع الدهانات بكل اشكالها وال يوجد اي نشاط اخر للشركة  وقد بدات الشركة انتاجها التجاري 

 pic شركات  مجموعة  من  امتياز  على  الشركة  1994،وحصلت  عام  والشوارع  املباني  دهانات  من 

الفرنسية التي تقوم باالشراف على منتجات الشركة واحملافظة على جودة منتجاتها طبقا للمواصفات 

واملقاييس املوضوعة حيث بدا االنتاج بحوالي 15 صنفا من الدهانات املائية والزيتيه واملعاجني ودهانات 

التأسيس للجدران واملعادن.

وفي عام 1996 توسعت الشركة في انتاجا انواع جديدة من الدهانات واضافت خطوط انتاج جديده 

حيث تنتج االن اكثر من 30 صنفا من الدهانات املختلفة واملعاجني.

ويتم تسويق منتجات الشركة في االسواق احمللية مبناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وجزء من السوق 

االسرائيلي املجاور وتخطط لتوسيع اسواقها ليشمل منطقة فلسطني 48 كامال واسواق القدس بشكل 

 apc كامل ومن ثم التخطيط لالنتقال الى االسواق العربية املجاورة وكل هذا حتت االسم التجاري

جلميع اصناف الدهانات املائية والزيتية والديكورية ودهانات الشوارع، وتخطط الشركة مستقبال الضافة 

خطوط جديده النتاج دهان السيارات والدهانات الصناعية وتعكف حاليا على دراسة اجلدوى االقتصادية 

لهذه املنتجات وفي حال ما تسنح الظروف االقتصادية فستقوم الشركة على البدء بتنفيذ مخططاتها 

للتوسعة.

االدارة  برئيس مجلس  الصايغ ممثله  فنيا واداريا مجموعة  الشركة  ادارة  على  باالشراف  هذا ويقوم 

بالسيد ميشيل الصايغ ونائبه السيد ابراهيم الصايغ.

وال يوجد  شركات تابعه للشركة وال اية فروع في جميع انحاء فلسطني ومركز الشركة هو مدينة نابلس

املنطقة الصناعية/قرب سوق اخلضار املركزي

وفاكس رقم 09-2311302 تلفون : 2311301/4/3 -09 

www.apcpaints.ps  املوقع االلكتروني
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االيرادات التشغيلية:
لقد بلغت صافي ايرادات 2012 ما يعادل   3178612 دينار اردني بنسبة تراجع بلغ 0.96 ٪ عن 

ايرادات 2011 والبالغه 3209288 دينار بالرغم انه كان منو بعملة الشيكل قد بلغ 6٪ اال انه ولدى 

عكس البيانات الى الدينار ظهر تراجع بسيط

واجلدول التالي يوضح ذلك: 

نسبة التغيرالتغير20122011البيان

-0.96٪-3178612320928830676صافي امليعات /دينار

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

وفيما يلي قيمة ونسبة التغير السنوي لصافي املبيعات للخمس سنوات السابقة:

20122011201020092008البيان

31786123209288268207119343791945674صافي املبيعات

-52721774769211295-30676قيمة التغير السنوي

-0.58٪38.65٪19.66٪-0.96٪نسبة التغير السنوي
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منو جممل الربح :

النسب املرجعية201220112010البيان

317861232092882682071صافي املبيعات

235073123698641750715تكلفة املبيعات

827881839424931356اجمالي ربح العمليات

22٪35٪26٪26٪نسبة اجمالي الربح

بقيت الشركة محافظه على مجمل الربح وبقي شبة ثابت خالل عام 2012 مقارنة مع عام 2011 ولكن 

هذه النسبة تفوق النسب املرجعية وهذا جيد ويعود بالفائده ملساهمي الشركة.   

     

صايف الربح قبل الضرائب وااليرادات االخرى:
وااليرادات  واالحتياطات  الضرائب  قبل  املبيعات  صافي  من   ٪  16.4 بنسبة  ارباحًا  الشركة  حققت 

االخرى حيث ظهر مبلغ  520446 دينار للعام احلالي مقارنة مع 505485 دينار للعام 2011 وهذا 

االرتفاع ناجت عن ضبط املصاريف بشكل جيد حيث ظهر تراجع باملصاريف الى حد ما مما اثر على 

ارتفاع نسبة الربحية.  

صايف الربح ونصيب السهم من االرباح قبل االحتياطات والتوزيعات: 

لقد بلغ صافي الربح للشركة من العمليات  بعد الضرائب للعام 2012 مبلغ 515983 دينار مقارنة مع 

صافي ربح بقيمة 395270 دينار لعام 2011  وبذلك يكون الربح االساسي للسهم من العمليات ٪34 

مقابل 30٪ لعام 2010، وبذلك تكون الشركة قد حققت اجنازات مهمه ومهمه جدا للمساهمني حيث مت 

توزيع ارباحا متتاليه منذ عام 2007 ولغاية االن تقوم بتوزيع نسب مختلفه وهذا بدوره ادى الى رفع 

سعر السهم في بورصة فلسطني مما ضاعف سعر السهم ويصبح طلبا مستمرا على السهم رغم قلة 

العرض. 
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االصول وااللتزامات وحقوق امللكية: 
ارتفع مجموع االصول للشركة في نهاية 2012 بنسبة 7٪ مقارنة بقيمتها كما في نهاية 2011 حيث 

بلغت اصول الشركة لعام 2012 مبلغ 3986331 دينار مقارنة مع 3725271 دينار لعام 2011 وهذا 

ثابته  املتداولة حيث مت شراء اصول  الثابتة. واملوجودات  االرتفاع ناجت عن ارتفاع موجودات الشركة 

مببلغ 88748 دينار .

   

سيولة الشركة:
لقد ظهر بنهاية عام 2012 ان الشركة حتتفظ بسيولة نقديه جيدة الى حد ما االمر الذي يساعد ان تفي 

الشركة بالتزاماتها قصيرة األجل عند استحقاقها دون التأثير على مجريات انشطتها التشغيلة. 
    

راس املال: 
حتافظ الشركة على راس مال ثابت من سنوات عديدة سابقه وتقوم الشركة باحتساب فروق عمله سنويا 
حيث يظهر ذلك في البيانات السنوية وذلك للمحافظة على راس مال واصول الشركة بقيمتها الدفترية كما 

هي مسجله بالسجالت ولعدم تآكل راس املال بسبب تذبذب اسعار الصرف في كل سنه.   
  

الوضع التنافسي :
ان شركتنا وبحكم انها صناعيه فان املنافس هو الشركات االسرائيلية التي تدخل منتجاتها الى الضفة وقطاع 
غزه من خالل التهرب الضريبي الذي ميثل ضربه قويه للقطاع الصناعي الفلسطيني وهذا يعيق منو مبيعات 

الشركة بشكل اكبر واجلدول ادناه يوضح حصص الشركات من حجم السوق احمللي:
احلصة سم الشركة  ##

٪17 الشركة العربية لصناعة الدهانات 1

٪15 دهانات ناشونال 2

٪31 دهانات طمبور االسرائيلية 3

٪9 دهانات نيرالت االسرائيلية 4

٪7 دهانات شامبيون 5

٪21 شركات اخرى متفرقه 6
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التطورات واخلطط املستقبلية للشركة :
ان الشركة تركز دوما الى التطوير فلديها خطط ودراسات لتطوير املصنع وزيادة خطوط انتاجه البتكار 

ما هو جديد في عالم الدهانات فزيادة خطوط االنتاج من شانه ان يلبي حاجات السوق بالضفة وقطاع 

غزه، وكما ايضا تخطط الشركة لفتح خطوط جديده للدهانات الصناعية وحتديدا دهانات السيارات.  

   

املسائل اتي احيلت للتصويت من قبل حملة االوراق املالية:
لم يتم احالة اية قضايا للتصويت من قبل حملة االوراق املالية.

     

االجراءات القانونية والقضائيه:
ال توجد قضايا مرفوعه على الشركة ولكن توجد بعض قضايا تخص ذمم ماليه على جتار قد تعثر الدفع 

لديهم للشركة. 

    

الشركات التابعة:
ال يوجد شركات تابعه للشركة وال يوجد لها فروع بالضفة الغربية او قطاع غزه.

العمليات غري متكرره:
ال يوجد اي اثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكرره حدثت خالل السنه املالية 2012 وال تدخل ضمن 

نشاط الشركة الرئيسي.

االلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات:
ال يوجد دليل خاص للشركة فيما يتعلق باحلوكمة يحمل مبادىء وسياسه ثابته. 	•

االدارة ملتزمه متاما بنظام احلوكمة بشكل عام وفيما يتعلق بتوزيع السلطات بني مجلس االدارة   	•
واالدارة التنفيذية حيث ان االدارة التنفيذية تقوم بتنفيذ قرارات مجلس االدارة وتعليماتها وكما تقوم 

كل  املالية وتنفيذ  لالوراق  فلسطني  املال وسوق  هيئة راس  قرارات  بتنفيذ  التنفيذية  االدارة  ايضا 

التعليمات فيما يخص املساهمني واطالع املساهمني على االمور اجلوهرية بالشركه وذلك من خالل 

االتصال املباشر او من خالل اجلرائد الرسمية.

ال يوجد جلان تدقيق داخلي معينه من قبل مجلس االدارة مستقله ولكن يتم تدقيق البيانات والعمليات  	•
من خالل قسم احملاسبة مرورا باملدير املالي وصال الى املدير العام.
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تقوم الشركة بااللتزام بقواعد سوق فلسطني لالوراق املالية من حيث االفصاح الربع سنوي بشكل   	•
شفاف وحقيقي والرد على اي تساؤل يثار من قبل هيئة راس املال  او البورصة وااللتزام التام بقوانني 

السوق وتعليماته.

تقدمي التسهيالت والبيانات املطلوبة للمدقق اخلارجي حيث تقوم شركة التدقيق اخلارجي بفحص  	•
عينات بشكل دوري ومستمر طيلة ايام السنه وفقا النظمة التدقيق الدولية وذلك لتقدمي بيانات ماليه 

خاليه من االخطاء واحلصول على االدلة املؤيدة للمبالغ وااليضاحات الواردة في سندات الشركة.

سياسة وخماطر االستثمار :
لقد عملت الشركة على استثمار السيولة ملتوفره حيث قامت بشراء اسهم لبعض الشركات املعروفة وكان 

ذلك خالل العاميني املنصرمني واجلدول ادناه يوضح استثمارات اشركه  خالل الفترة السابقة:

املبلغ املدفوع  دوالر املبلغ املدفوع دينار عدد األسهم سعر الشراء التاريخ اسم الشركة

0

0

0

20800

10400

27000

73080

4000

2000

5000

14000

5.2

5.2

5.4

5.22

2010/12/26

2010/12/29

2011/1/16

2011/2/21

االتصاالت

131280 25000 املجموع

1955

1743.4

0

0

1700

1516

1.15

1.15

2011/2/22

2011/2/23
شركة الكهرباء

3698.4 3216 املجموع

0

0

29100

3492

10000

1200

2.91

2.91

2011/3/16

اسهم مجانية )أرباح 2010(
دواجن فلسطني

32592 11200 املجموع

13600 10000 1.36 2011/3/17 فلسطني لالستثمار

13600 10000 املجموع

3698.4 177472 49416 االجمالي

35000 األرض 2012/4/3 2012
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وترى ادارة الشركة بان يتم توظيف السيولة املتوفرة باالستثمار افضل من تعطيل السيولة بدون جدوى 

وهذا من شانه يعود على الشركة بفائده كبيره من حيث االرباح التي توفرها هذه األسهم سنويا اما 

بخصوص مخاطر االستثمار وهو الوضع السياسي واالقتصادي الغير مستقرين باملنطقه والذي من 

شانه ان يؤدي الى عدم تشجيع االستثمار وعدم جلب املستثمرين والى تدهور الوضع االقتصادي نتيجة 

اي متغير سياسي سلبي باملنطقه.

جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
مجلس االدارة:

مالحظات الصفة االسم

ميتلك اكثر من 22 شركة موزعه في انحاء العالم باالضافة 

الى رئيس مجلس ادارة البنك التجاري االردني و هو من 

املستثمرين املعروفني في منطقة الشرق االوسط 

رئيس مجلس االدارة ميشيل فائق الصايغ

عضو مها نصري خليل ناصر 

أنهى السيد الصايغ دراسته الثانوية من املدرسة الوطنية 

األرثوذكسية في عّمان ، وحصل على شهادة البكالوريوس 

في الكيمياء من اجلامعة األمريكية في بيروت عام 1989

وفي عام 1990 انضم إلى العمل في مجموعة الصايغ وكان 

ملساهمته دورًا أساسيًا في توسيع املجموعة باإلضافة إلى 

إدارته التقنية للبحوث وتطوير املختبرات في جميع فروع 

الدهانات الوطنية وشركات مجموعة الصايغ االخرى، حيث 

حقق العديد من اإلجنازات في املجال التقني

نائب رئيس مجلس اداره  ابراهيم فائق الصايغ

مسؤوله العالقات العامة في مجموعة الصايغ  عضو نازي القبطي

عضو
شركة مصانع الدهانات الوطنية 

وميثلها فائق الصايغ
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االدارة التنفيذية:
تاريخ التعيني تاريخ امليالد الصفة االسم

1992 1963 املدير العام املهندس وائل القدومي

1994 1970 مدير االنتاج السيد امين دراغمه

2000 1967 املدير املالي السيد ماهر جوابره

املوظفني:
بلغ عدد املوظفني العاملني بالشركه 35 موظفا موزعني كما يلي:

العدد صفة املوظف

5 موظفني اداريني 

4 موظفني مندوبي مبيعات 

3 موظفني دعم فني  

3 سائقني

5 موظفي مستودعات 

2 موظفي صيانة عامه 

2 مهندسي انتاج عدد 

1 مشرف انتاج 

1 حراسه 

9 عمال انتاج  

جملس االدارة واللجان الدائمة واملؤقته املنبثقة عنها:
ال يوجد جلان دائمه او مؤقته منبثقه عنها.

واجبات جملس االدارة اجتاه املساهمني: 
ان واجبات مجلس االدارة اجتاه الشركة واملساهمني احملافظة على الشركة ونشاطها ومنوها وتقدمها 

الشركة وعقد  اللقاءات مبا ينسجم مع مصلحة  الشركة وعمل  التي تصدر الدارة  من خالل التعليمات 

اجللسات التخاذ ما يلزم ملصلحة العمل.
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مزايا ومكافئات جملس االدارة: 
حسب قرارات مجلس االدارة فانه يصرف مبلغ 7000 دينار بدل مكافئات ملجلس االدارة ومبلغ 3500 

دينار بدل تنقالت وذلك عن عام 2012 و حيث ان اعضاء مجلس االدارة هم خمسة اعضاء فانه يصرف 

لكل عضة منهم مبلغ 1400 دينار بدل مكافئات و مبلغ 700 بدل تنقالت واجلدول التالي يوضح هذة 

املكافئات واالمتيازات: 

مواصالت رواتب مكافئات بدل اقامه تنقالت اجللسات االسم #

-- -- 1400 -- -- 700 السيد ميشيل الصايغ 1

-- -- 1400 -- -- 700 السيد ابراهيم الصايغ 2

-- -- 1400 -- -- 700 السيدة مها نصري خليل ناصر 3

-- -- 1400 -- -- 700 السيدة نازي القبطي 4

-- -- 1400 -- -- 700
السادة شركة مصانع الدهانات ممثله 

بالسيد فائق الصايغ
5

-- -- 7000 -- -- 3500 املجموع

علما بان اجتماعات مجلس االدارة قد بلغت ستة اجتماعات خالل عام 2012.

وال يوجد اي مزايا  مباشره او غير مباشره اخرى ملجلس االدارة مثل القروض او ضمانات او اية نفقات 

او مزايا عينيه من الشركة.

مزايا ومكافئات االدارة التنفيذية:
اخرى مواصالت مكافئات تنقالت الرواتب االسم

- - - - 20400 م. وائل فتحي عباس

- - - - 12900 السيد امين دراغمه

- - - - 11100 السيد ماهر جوابره

وال يوجد اي مزايا مباشره او غير مباشره اخرى لالدارة التنفيذية مثل القروض او ضمانات او اية 

نفقات او مزايا عينيه من الشركة.
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توجه الشركة االسرتاتيجي و االهداف العامة لالدارة التنفيذية 
ان توجه الشركة االستراتيجي هو تكون الشركة من اكبر دعائم االقتصاد الوطني وان تكون البديل االول 

للمنتجات االجنبية واالسرائيلية وان يصل منتجنا الى فلسطينيي الداخل ومدينة القدس.

اما بخصوص االهداف العامة لالدارة التنفيذية فهي : 
تقدمي منتجات و خدمات متنوعه و ذات جوده عاليه توافق تطلعات العمالء و تلبي احتياجاتهم و حتقق  	•

رضاهم 

التوسع في فتح اسواق جديده و احلصول على حصه سوقية اكبر . 	•
التطوير املستمر للكفاءات املهنية و االدارية للكوادر البشرية بالشركة .  	•

	حتديث و تطور وسائل العمل و االنتاج  	•
املراجعة و التطوير املستمر بانظمة و اجراءات و ادوات ضبط و توكيد اجلودة و البحث و التطوير 	•

املساهمني وعدد اسهم الشركة:
لقد بلغ عدد مساهمي الشركة بنهاية 2012 هو 294 مساهم وان عدد األسهم هي مليون ونصف مليون 

سهم. 

ملكية جملس االدارة واالدارة التنفيذية:
ان ملكية اعضاء مجلس االدارة كما هو في 2012/12/31 هو:

عدد األسهم 2011 النسبة عدد األسهم 2012 اسم العضو 

420279 28٪ 420279 ميشيل فائق ابراهيم الصايغ

150000 10٪ 150000 ابراهيم فائق ابراهيم الصايغ

135000
9٪

135000 نازي توفيق نخله القبطي

69000 4.6٪ 69000 مها نصري خليل ناصر

13700 0.09 ٪ 13700 شركة مصانع الدهانات الوطنية )ناشيونال(
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ملكية االدارة التنفيذية:

عدد األسهم 2011 النسبة عدد األسهم 2012 اسم العضو 

12016 ٪0.08 12016 وائل القدومي

كبار املساهمني:

عدد األسهم 2011 النسبة عدد األسهم 2012 االسم

160000 ٪10.7 160000 سليم فايق ابراهيم الصايغ

65000 ٪4.3 65000 يوسف عبدالله محمود عصفور

48700 ٪3.2 48700 مجاهد عربي جروح ابو دوله

40000 ٪2.7 40000 املؤسسة العربية الفنية للتنمية

35000 ٪2.3 35000 صباح مصطفى عبداجلابر عصفور

30000 ٪2 30000 فارس ميشيل فايق الصايغ 

18815 ٪1.3 18815 سمير عبد الرحمن ذيب محمد

15000 ٪1 15000 فايق ميشل فايق الصايغ

12016 ٪0.8 12016 وائل فتحي  علي عباس

10000 ٪0.7 10000 خديجه خليل صالح ابو شندي

10000 ٪0.7 10000 عبدالله احمد عبد الله جبر

10000 ٪0.7 10000 عبداملاجد كرمي عبدالعزيز

10000 ٪0.7 10000 فريد عبدالرحمن محمد قمحية

10000 ٪0.7 10000 محمد عباس  بكر عبداحلق
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نشاط تداول الشركة لعام 2012 :

مالحظات الترتيب القيمة التداول خالل 2012 

0.01٪ من اجمالي التداول 46 10941 عدد األسهم املتداولة

٪ من اجمالي التداول 0.02 44 قيمة األسهم املتداولة $ 42955

0.07٪ من اجمالي عدد الصفقات  38 31 عدد الصفقات املنفذة 

عدد األسهم املتداولة/ عدد األسهم املكتتب بها 44 ٪0.73 معدل دوران السهم )٪(

37 8.84٪ من عدد اجللسات خالل العام 2012  22 عدد جلسات التداول

 القيمة السوقية جلميع الشركات املدرجة: 

2.859.140.735 دوالر كما في 2012/12/31 
39 5331452

القيمة السوقية للشركة في 

)$(2012/12/31

وفق محددات احتساب هذه النسبة  املعتمدة لدى 

البورصة 
21 ٪36.8 نسبة األسهم احلرة 

نسبة التغير عن العام 2011: ٪0.34 36 294 عدد املساهمني 

نسبة التغير سعر االغالق 2011 سعر االغالق 2012 ادنى سعر تداول اعلى سعر تداول 2012

٪2.86 2.45 دينار 2.52 دينار 2.52 دينار  3.25 دينار

االرباح واخلسائر مع حقوق املساهمني واسعار االوراق املالية :

سعر االغالق النسبة االرباح املوزعة حقوق امللكية  االرباح )اخلسائر( دينار السنه املالية

0.93 ٪11 165000 1817612 165182 2007

1.03 ٪16 240000 1912379 233789 2008

1.08 ٪18 270000 1973089 270639 2009

2.04 ٪30 450000 2353116 589203 2010

2.45 ٪20 300000 2296195 494946 2011

2.52 0 0 2530754 659331 2012
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الهيكل التنظيمي للشركة:

 
   .
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موردين الشركة الرئيسني :

النسبة من املشتريات اسم املورد

٪16 الصني

٪10 بي.جي. تكنلوجيز /اسرائيل

٪8 شركة سيرافون /اسرائيل

٪7 شركة اوروم كلورنتس /اسرائيل

اما العمالء احملليني الرئيسيني:

٪16 شركة ابناء حمدان عابد/غزه

االمتيازات:
لقد حصلت الشركة على اعفاء من هيئة تشجيع االستثمار )وزارة التجارة واالقتصاد الوطني( ملده اربعة 

سنوات تبدا من 2012/6/1 ولغاية 2016/5/31 وذلك بنسبة صفر ٪. 

قرارات ذات اثر مادي ومعايري اجلودة الدولية :
•	قرار احلكومة االسرائيلية مبنع دخول مواد اوليه ومهمه وتدخل في تركيب الدهانات ومبررها لذلك حجج 

امنيه واهيه .

االسرائيلية  االردنية  لالتفاقية  استنادا  حتديدا  االردن  من  املستوردة  للدهانات  اجلمركي  االعفاء  	•
الفلسطينية بينما وضع جمرك على عبوات احلديد املستوردة من نفس البلد مما يحول ويحد ويعوق 

الوضع التنافسي للشركة.

واملقاييس  املواصفات  شهادة  على  حاصله  وهي  الدولية  اجلودة  معايير  بتطبيق  تقوم  الشركة  ان  	•
الفلسطينية اخلاص باجلوده وهي الشركة الوحيدة احمللية احلاصلة على هذه الشهادات وكما انها 

حاصله على شهادة امللكية االردنية للجودة.
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كفاية انظمة الضبط والرقابه الداخلية على االفصاح املايل:
ان الشركة ملتزمه بقرارات وتعليمات بورصة فلسطني من حيث االفصاحات املطلوبة منها وبالتزامن مع 

هيئة سوق راس املال وهذا االفصاح هو دوري كل ثالثة شهور ويوجد قرارات اداريه بهذا اخلصوص 

واالفصاح عن اية امور جوهريه تتعلق بالشركه وعدم التهاون مع قضية بهذا اخلصوص. وكما نود ان 

نشير انه ال يوجد جلنة تدقيق داخليه مستقله معينه من قبل مجلس االدارة.    

 

التدريب والتأهيل ملوظفي الشركة والعاملني :
فنني  تدريب  تقتصر على  الشركة ولكن  ملوظفي  تدريب  او  تأهيل  برامج  اي  عام 2012  يكن خالل  لم 

ومهندسني كيميائيني من خالل برامج التدريب والتنسيب من خالل نقابة املهندسني.  

 

اخملاطر:
ان اخلطر احلقيقي الذي ممكن ان يكون له اثر مادي وجوهري هو املتغيرات السياسية التي قد تطرأ 

على املنطقة والتي من شانها ان حتول من وصول املواد االولية للشركة سواء من اسرائيل او من أوروبا 

وهذا سيؤدي الى امور كارثية للشركة.

  

السيطرة على الشركة:
ان غالبية اسهم الشركة تعود العضاء مجلس االدارة حيث ميتلك املجلس ما نسبته 58.6 ٪ من اسهم 

الشركة وبهذه النسبة تكون االسم مملوكه ملجلس االدارة او اقاربهم ولكن فيما يخص التصويت فانه يتم 

بشكل شفاف ومن خالل اجتماع الهيئة العامة وانه ال يعني امتالك مجلس االدارة غالبية األسهم ان له 

القدرة بتعيني اعضاء مجلس اداره ولكن يتم ذلك من خالل التصويت فقط.
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حتليل املركز املايل للشركة 2012+2011 باملقارنه: 

نسبة التغير التغير 2011 2012 البيان

٪0.96- 30676- 3209288 3178612 املبيعات

٪0.8- 19115- 2369846 2350731 تكلفة املبيعات

٪7- 11157- 151720 140563 املصاريف االدارية

٪8- 15347- 182219 166872 املصاريف التسويقية

٪41 25676 63072 88748 االستهالكات

٪0.7 1382 204041 205423 املصاريف االنتاجية

٪22.6- 84796- 374974 290178 الذمم املدينة

٪1.3 9986 746787 756773 الذمم الدائنة

الصفقات الرئيسية واالطراف ذات العالقة:
ال توجد اي صفقات او عقود او مشاريع او ارتباطات رئيسيه.  

   

سياسة الشركة جتاه املسؤولية االجتماعية: 
ال توجد سياسة ثابته لدى ادارة الشركة بتقدمي املساعدات العينية او املادية إمنا تقوم بتقدمي املساعدات 

للحاالت التي تستدعي ذلك وهذا يتآتى نتيجة الوفاء ملسؤوليتها اإلجتماعية اجتاه املجتمع الفلسطيني  

والتي هي جزء منه وقد كان خالل عام 2012 بعض الوقفات اإلجتماعية وهي كما يلي:

قيمة التبرع نوع التبرع اسم اجلهة املتبرع لها

2750    شيكل اسرائيلي نقدا جمعية التضامن اخليرية

700     شيكل اسرائيلي دهانات املدرسة االسالمية/نابلس

2000    شيكل اسرائيلي دهانات اللجنة العلمية - قيادة منطقة جنني

200     شيكل اسرائيلي دهانات مدسة سرطه/محافظة نابلس

300     شيكل اسرائيلي دهانات مدرسة مسقط/سلفيت

150     شيكل اسرائيلي دهانات مدرسة صالح الدين/عناتا

350     شيكل اسرائيلي دهانات مستشفى بيت جاال احلكومي

200     شيكل اسرائيلي دهانات مدرسة بنات كفر قدوم/قلقيلية

6650    شيكل اسرائيلي دهانات املجاميع
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شكل والية ايصال املعلومات للمساهمني:
يتم ايصال املعلومات للمساهمني عن طريق اجلرائد الرسمية او من خالل سوق فلسطني لالوراق املالية 

او عن طريق شركات الوساطة املالية ومن خالل املوقع االلكتروني للشركة وهو

www.apcpaints.ps

مدققو احلسابات واملستشار القانوين للشركة :
مدققو احلسابات: شركة مؤسسة الطريفي للتدقيق واحملاسبه/رام الله مقابل اتعاب سنويه 3000دينار

املستشار القانوني: مكتب االستاذ هشام الشخشير/نابلس مقابل اتعاب 1200 دينار سنويا. 
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اقرار جملس اإلدارة
ان جملس اإلدارة يقر مبا يلي:

اوال: بعدم وجود اية امور جوهريه قد تؤثر على استمرارية الشركة خالل 
السنه املالية التالية.

البيانات املالية وتوفري نظام  اعداد  ثانيا: يقر اجمللس مبسؤوليته عن 
رقابه فعال للشركة.

ثالثا: نقر نحن املوقعني ادناه بصحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات 
الواردة بالتقرير السنوي.

رئيس جملس االدارة                         املدير العام                           املدير املايل
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املدخل الرئيسي للشركة
اجتماع هيئه عامه

برج فلسطني  التجاري 
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الشركة العربية لصناعة الدهانات
املنطقة الصناعية/نابلس

فلسطني

التقرير التحليلي للبيانات املالية املنتهية لسنة  2011,2012
أوال/املبيعات:

لقد بلغت صافي مبيعات 2012 ما يعادل 3178612 دينار اردني بنسبة تراجع بلغ 0.96٪ عن 

مبيعات 2011 والبالغه 3209288 دينار بتغير مقداره 30676 دينار.

نسبة التغير التغير 2011 2012 البيان

٪0.96- 30676- 3209288 3178612 صافي امليعات /دينار

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

نالحظ مايلي:

يالحظ من اجلدول اعاله ان منو وتطور املبيعات خالل السنوات اخلمس االخيرة ان عامي 2008 و 

2009 كان شبة ثبات باملبيعات وكان منو ملحوظ خالل عام 2010 وشبة ثبات خالل العامني األخيرين .

صافي املبيعات
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وفيما يلي قيمة ونسبة التغير السنوي لصافي املبيعات للخمس سنوات السابقة:

2008 2009 2010 2011 2012 البيان

1945674 1934379 2682071 3209288 3178612 صافي املبيعات

11295- 747692 527217 30676- قيمة التغير السنوي

٪0.58- ٪38.65 ٪19.66 ٪0.96- نسبة التغير السنوي

ثانيا/املصروفات:
بلغ اجمالي قيمة املصروفات للسنه املالية 2012 ما يعادل 512858 دينار اي بنسبة انخفاض 

4.67٪ عن اجمالي مصاريف عام 2011 والبالغة 537980 دينار وكما يتضح من اجلدول التالي

نسبة التغير مقدار التغير 2011 2012 البيان

٪4.67- 25122- 537980 512858 مصروفات السنة

وفيما يلي مقارنه بني عناصر املصاريف للعامني 2011؛ 2010 ومقدار التغير ونسبة التغير:

نسبة التغير مقدار التغير 2011 2012 1 . املصاريف التسويقية

٪37.37 9593 25669 35262 رواتب رجال البيع

٪3762.92- 3349 89- 3260 اجازات مستحقة )مدفوعة(

٪90.93- 1865- 2051 186 تعويض ترك اخلدمات

٪74.58- 3514- 4712 1198 مصاريف املعارض

٪46.33- 20460- 44166 23706 مصاريف الدعاية

٪1.33 15 1127 1142 مصاريف تسويقية

٪28.17- 1472- 5226 3754 مصاريف نقل املبيعات

٪145.00 58 40 98 مصاريف التحميل والتنزيل

٪47.64- 5201- 10917 5716 مصاريف عينات

٪52.41- 163- 311 148 مصاريف مخالفات سير

٪11.43 4803 42025 46828 مصاريف محروقات

٪37.01- 8030- 21697 13667 مصاريف صيانة السيارات

٪45.91 1885 4106 5991 مصاريف تأمني السيارات

٪18.60 2169 11661 13830 عموالت بيعيه

٪28.82 385 1336 1721 مصاريف تراخيص السيارات

٪5.26 382 7264 7646 استهالك املوجودات الثابتة

٪100.00 2719 0 2719 مصاريف اصباغ

٪8.42- 15347- 182219 166872 املجموع:

يالحظ من اجلدول اعاله ان املصاريف البيعية قد انخفضت بنسبة 8.42٪ ومبلغ التغير باملصاريف 

هو 15347 دينار.
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نسبة التغير مقدار التغير 2011 2012 2. املصاريف االدارية والعمومية

٪4.85- 2831- 58369 55538 الرواتب االدارية

٪308.65- 642 208- 434 اجازات مستحقه

٪58.91 2820 4787 7607 تعويض ترك اخلدمة

٪5.45- 3- 55 52 مصاريف تأمني نقل النقود

٪24.43 2939 12030 14969 مكافئات وعيديات

٪33.35 2276 6824 9100 مصاريف الرسوم والرخص

٪39.13- 1544- 3946 2402 مصاريف الضيافة

٪12.63- 716- 5669 4953  مصاريف السفر واملواصالت

٪26.74- 1083- 4050 2967 مصاريف القرطاسية

٪14.90 66 443 509 مصاريف التبرعات

٪26.11- 1391- 5328 3937 مصاريف بريد وهاتف 

٪32.98 433 1313 1746 عموالت وفوائد بنكية

٪4.87- 51- 1047 996 مصاريف نظافة

٪100.00- 11800- 11800 0 مصاريف الذمم مشكوك فيها

٪5.34- 31- 581 550 مصاريف عامة

٪100.00 4047- 4047 0 استشارات ودراسات

٪0.00 0 3000 3000 اتعاب مهنية واستشارية

٪14.05 352 2506 2858 مصاريف محاماه وسوم محاكم

٪47.04 2212 4702 6914 مصاريف صيانة االجهزة

٪0.00 0 7000 7000 مكافأة مجلس االدارة

٪0.00 0 3500 3500 تنقالت مجلس االدارة

٪2.76 48 1738 1786 رسوم ادراج بالسوق املالي

٪100 83 1515 1598 مصاريف صيانة املباني

٪6.11 469 7678 8147 استهالك املوجودات الثابتة

٪7.35- 11157- 151720 140563 املجموع=

يالحظ من اجلدول اعاله بان املصاريف اإلدارية قد انخفضت مببلغ 11157 اي بنسبة 7.35٪ كما 

هو واضح اعاله.

نسبة التغير مقدار التغير 2011 2012 3. املصاريف االنتاجية

٪9.42- 8818- 93647 84829 االجور املباشرة

٪255.03 760- 298- 620 اجازات مستحقه

٪58.92 4029 6838 10867 مخصص تعويض ترك خدمة 

٪7.27- 1385- 19055 17670 مصاريف املياه و الكهرباء 

٪81.04- 876- 1081 205 مصاريف مختبر

٪64.54- 3877- 6007 2130 مصاريف الصيانة 

٪56.19 186 331 517 مالبس عمال 

٪100.00 2806- 2806 0 محروقات و صيانة ماتور كهرباء 
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٪20.48- 93- 454 361 مصاريف طفاية حريق

٪1.44 9 624 633 مصاريف حليب

٪2.03- 145- 7153 7008 تأمينات املصنع و العمال 

٪5.73 2759 48130 50889 استهالك املوجودات الثابتة 

٪2214.80 6733 304 7037 مصاريف بليتات

٪100.00 4431 0 4431 مصاريف تعبئه وتغليف

٪100.00 699 1387 2086 مصاريف تدريب موظفني

٪11.39 571 5015 5586 مصاريف الرافعة الشوكية 

٪207.82 2126 1023 3149 مصاريف عدة و قطع غيار

٪100.00 296 1449 1745 مصاريف صيانة املصعد و الكهرباء

٪123.20 95- 1514 1419 نقل نفايات

٪43.61- 3280- 7521 4241 متفرقات 

٪0.15- 296- 204041 205423 املجموع=

يالحظ من اجلدول اعاله ان املصاريف الصناعية قد انخفضت ولو ان هذا االنخفاض بسيط اال انه 

قد بلغ 0.15٪ وان قيمة التغير هي مبلغ 296 دينار وبرغم ان االنخفاض في املصاريف بسيط اال ان 

االنخفاض كان في كل املصاريف حسب اجلداول اعاله لنصل انه كان في ضبط جيد على املصاريف.

وفيما يلي جدول حتليلي للمصاريف ونسبتها من املبيعات لعام 2012 مقارنه مع عام 2011:

نسبة التغير مقدار التغير 2011 2012 البيان

٪0.96- 30676- 3209288 3178612 صافي املبيعات / دينار

٪0.68 1382 204041 205423 املصاريف االنتاجية

٪6.36 ٪6.46 نسبة املصاريف االنتاجية

٪7.35- 11157- 151720 140563 املصاريف االدارية و العمومية

٪4.73 ٪4.42 نسبة املصاريف االدارية

٪8.42- 15347- 182219 166872 املصاريف التسويقية

٪5.68 ٪5.25 نسبة املصاريف التسويقية 

٪4.67- 25122- 537980 512858 اجمالي املصاريف

٪16.76 ٪16.13 نسبة اجمالي املصاريف

ويالحظ ان نسبة املصاريف قد انخفضت  ٪0.63 .
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و فيما يلي نسبة كلفة املواد املباعة للمبيعات:

نسبة التغير مقدار التغير 2011 2012 البيان 

٪0.96- 30676- 3209288 3178612 صافي املبيعات / دينار

٪0.81- 19133- 2369864 2350731 كلفة املواد املباعة

٪0.11 ٪73.84 ٪73.95 نسبة كلفة املواد املباعة

ثالثا/ذمم العمالء :
بلغ رصيد اجمالي ذمم العمالء مضافا لها شيكات برسم التحصيل في نهاية 2012 ما يعادل 

1146910 دينار أي بنسبة ارتفاع 3.88٪ وفيم يلي اجلدول التالي يوضح ذلك كما يلي:

نسبة التغير التغير 2011 2012 البيان

٪15.99- 55240- 345418 290178 ذمم العمالء

٪0.00 0 29556 29556 الذمم املشكوك فيها 

٪16.14 114556 709578 824134 شيكات برسم التحصيل

٪84.45- 16519- 19561 3042 شيكات بالصندوق

٪3.88 42797 1104113 1146910 مجموع الذمم والشيكات

وفيما يلي الشكل البياني الذي يوضح العمر الزمني للذمم في 2012/12/31 دون الذمم املشكوك 

فيها:

النسبة البيان

٪57.00 1-30يوم

٪13.00 31-60يوم

٪9.00 61-90يوم

٪21.00 90يوم فاكثر

النسبة
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رابعا/النسب واملعدالت:
1. نسبة التداول  ) االصول املتداولة÷اخلصوم املتداولة (

وهذا مؤشر لقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة األجل بواسطة موجوداتها املتداولة:-

النسب املرجعية 2010/12/31 2011/12/31 2012/12/31 البيان

2908071 2767932 3013480 االصول املتداولة

1300447 1429076 1455577 اخلصوم املتداولة

2 2.236 1.937 2.070 نسبة التداول

يالحظ ان نسبة التداول في عام 2012 قد ارتفع  باملقارنه بعام 2011 فكل دينار التزام قصير األجل

في نهاية 2012/12/31 يقابله 2.070 دينار بحوزة الشركة وان الشركة حتتفظ بجزء كبير من سيولتها

على شكل ودائع واسهم حتى ال يتم تعطيل النقدية بدون فائده وقد مت إستثمار جزء من هذه السيولة 

من خالل شراء اسهم

بشركات كبيره حتى يتم إستثمار هذه السيولة وعدم تعطيلها.

2. نسبة السيولة السريعة)االصول املتداولة - املخزون(÷اخلصوم املتداولة

وهذا مؤشر لقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة األجل بواسطة موجوداتها دون املخزون اي 

بواسطة موجوداتها السائلة وشبة السائلة:-

النسب املرجعية 2010/12/31 2011/12/31 2012/12/31 البيان

2908071 2767932 3013480 االصول املتداولة

830556 856512 1080005 املخزون

2077515 1911420 1933475 االصول املتداولة - املخزون

1300447 1429076 1455577 اخلصوم املتداولة

1.25 1.598 1.338 1.328 نسبة السيولة السريعة

الشركة ولغاية  بان  يفيد  املؤشر  قليال ورغم ذلك فان  السريعة قد انخفضت  السيولة  يالحظ ان نسبة 

2012/12/31 قادره وباريحية على الوفاء بالتزاماتها من السيولة وشبه السيولة املتوفرتني.
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نسب كفاءة االداء:
معدل دوران االصول)صافي املبيعات/اجمالي االصول(

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

النسب املرجعية 2010/12/31 2011/12/31 2012/12/31 البيان

2682071 3209288 3178612 صافي املبيعات

3653563 3725271 3986331 اجمالي االصول

1.33 0.734 0.861 0.797 معدل الدوران

يالحظ ان هناك انخفاض الى حد ما  في معدل دوران االصول  ولكنه ما زال دون املعدل االعتيادي مما 

يعني ان الشركة بحاجة لزيادة مبيعاتها حتى تتناسب مع حجم االستثمار.

معدل دوران صافي االصول الثابتة )صافي املبيعات/االصول الثابتة بعد االستهالك(:

وهذا مؤشر يقيس مدى كفاءة الشركة في استغالل االصول الثابتة:-

النسب املرجعية 2010/12/31 2011/12/31 2012/12/31 البيان

2682071 3209288 3178612 صافي املبيعات

709057 779436 801502 صافي االصول الثابتة

2.18 3.783 4.117 3.966 معدل الدوران

يالحظ ان النسبة قد تفوقت عن النسب املرجعية وذلك للنمو املتواصل للمبيعات والن كثير من االصول 

قد استهلكت فقد ظهرت النسبة تفوق النسب املرجعية بشكل كبير.

:معدل دوران املخزون)كلفة املبيعات/متوسط الدوران( ومتوسط املخزون: مخزون اول املدة + مخزون 

اخر املدة/2

النسب املرجعية 2010/12/31 2011/12/31 2012/12/31 البيان

1750715 2369864 2350731 كلفة املبيعات

359330 402631 520080 مخزون املواد اخلام في نهاية العام

332245 380981 461356 متوسط املواد اخلام

8 5.269 6.220 5.095 معدل دوران املواد اخلام

357671 352265 439363 مخزون املواد اجلاهزة

297737 354968 395814 متوسط املخزون اجلاهز

5.880 6.676 5.939 معدل دوران املواد اجلاهزة

يالحظ انه يوجد شبه ثبات في معدل الدوران اال انه يبقى دون النسب املرجعية.
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 متوسط فرتة التخزين) 360 يوم ÷ معدل الدوران(
وهذا مؤشر يقيس عدد ايام التخزين في املتوسط:-

النسب املرجعية 2010/12/31 2011/12/31 2012/12/31 البيان

8 5.269 6.220 5.095 معدل دوران املواد اخلام

45يوم 68.320 57.874 70.654 متوسط فترة التخزين

5.880 6.676 5.939 معدل دوران املواد اجلاهزة

61.224 53.922 60.616 متوسط فترة التخزين

يالحظ انه ايضا يوجد شبه ثبات بالتخزين سواء مواد جاهزه او خام ولكن تبقى دون النسب املرجعية.

معدل دوران الذمم املدينة )تشمل ذمم العمالء وشيكات برسم التحصيل(
) صافي املبيعات ÷متوسط الذمم والشيكات(

وهذا مؤشر لكفاءة سياسة االئتمان:-

2010/12/31 2011/12/31 2012/12/31 البيان

0 0 0 صافي املبيعات

221071 374974 319734 اجمالي ذمم العمالء

722589 709578 824134 شيكات برسم التحصيل

943660 1084552 1143868 مجموع الذمم والشيكات

769201 1014106 1114210 متوسط الذمم والشيكات

0.000 0.000 0.000 معدل الدوران

يالحظ ان معدل دوران الذمم املدينة شبه ثابت خالل السنوات الثالث السابقة الن سياسة االئتمان لم 

تتغير علما انه مت اسقاط ذمم قيمتها 87180 دينار وقد جتدد مبلغ 29556 دينار كديون مشكوك فيها 

و التي ظهرت بالبيانات املالية.

 .متوسط فرتة التحصيل للذمم)360÷معدل دوران الذمم املدينة(
وهذا مؤشر لكفاءة سياسة التحصيل:-

2010 2011 2012 البيان

3.487 3.165 2.853 معدل دوران )ذمم العمالء والشيكات(

103.246 113.757 126.192 متوسط فترة التحصيل/يوم

يالحظ ان فترة التحصيل للذمم املدينة قد ارتفع قليال وذلك الن سياسة التسهيالت املمنوحة للعمالء قد 

ارتفعت قليال وذلك متاشيا مع الوضع التنافسي في االسواق.
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متوسط فرتة السداد)ذمم دائنة+شيكات اجلة( 360 يوم ÷ تكلفة املبيعات
وهذا مؤشر الى مدة االئتمان الذي حتصل عليه الشركة من املوردين:-

2010/12/31 2011/12/31 2012/12/31 البيان

589444 746787 756773 الذمم الدائنة

410431 425569 339242 الشيكات االجلة

999875 1172356 1096015 مجموع الذمم الدائنة والشيكات االجلة

1750715 0 0 تكلفة املبيعات

205.605 178.090 167.848 متوسط فترة السداد

يالحظ ان فترة التسهيالت التي حتصل عليها الشركة قد تزيد عن اخلمسة شهور ولكن مع بقاء احملافظة 

على رضا املوردين.

فرتة التحويل)دورة التشغيل(:
وهي الفترة الالزمة لتحويل البضاعة الى نقدية من حلظة شراء املواد اخلام وحتى التحصيل من العمالء 

 مرورا بالتصنيع والبيع وتساوي:

متوسط فترة تخزين املواد اخلام+متوسط فترة تخزين املواد اجلاهزة + متوسط فترة حتصيل الذمم =

126.192+60.613+70.652=257.457

  167 هي  الدائنة  الذمم  سداد  فترة  متوسط  ان  حني  في  يوم   257 الى  تصل  التحويل  فترة  ان  أي 

يوم 

أي ان هناك عجز في فترة التحويل تصل الى 90 يوم ولذلك فان عالج هذا العجز يكمن في القدرة على 

تخفيض العمر الزمني للمخزون من خالل حتسني سياسات التخزين والشراء من ناحية والقدرة على 

تخفيض فترة التحصيل من ناحية اخرى حتسني فاعلية جهود التسويق.

نسبة املديونية )اجمالي اخلصوم/اجمالي االصول(

وهذه النسبة تقبس املديونية لدى الشركة

النسب املرجعية 2010/12/31 2011/12/31 2012/12/31 البيان

1300447 1429076 1455577 اجمالي اخلصوم

3653563 3725271 3986331 اجمالي االصول

50٪ حد اعلى ٪36 ٪38 ٪37 النسبة

نالحظ ان النسبة ضمن حد االمان مما يعني انه مستقبال اذا حتسنت الظروف االقتصادية والسياسية 

اكثر فانه يظهر بوادر لتوسيع االستثمار وانه ميكن االعتماد على القروض لتمويل التوسع الن هامش 

االمان كبير بالنسبه لالطراف التي ستمنح االئتمان.
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اجمايل االصول اىل امللكية:  اجمايل االصول/حقوق امللكية:
كلما ارتفعت هذه النسبة دلت على زيادة اعتماد الشركة على املديونية في متويل انشطتها:

النسب املرجعيه 2010/12/31 2011/12/31 2012/12/31 البيان

3725271 3725271 3986331 اجمالي االصول

2353116 2296195 2530754 حقوق امللكية

حد اعلى 2 1.622 1.622 النسبة ٪37

يالحظ بشكل عام ان الشركة تعتمد بدرجه كبيره في متويلها على حقوق املساهمني وال توجد قروض او 

اي متويل اخر خارجي.

نسب الربحية:

ا-هامش الربح االجمايل)اجمايل ربح العمليات/صايف املبيعات(:
مؤشر على قدرة الشركة على حتقيق الربح من نشاطها العادي/

النسب املرجعيه 2010 2011 2012 البيان

2682071 3209288 3178612 صافي املبيعات

1750715 2369864 2350731 تكلفة املبيعات

931356 839424 827881 اجمالي ربح العمليات

٪22 ٪35 ٪26 ٪26 نسبة اجمالي الربح

يالحظ ان النسبة قد فاقت النسب املرجعية وقد تتضاعف في حال زيادة امليعات ومنوها.

وفيما يلي حتليل لعناصر تكلفة املبيعات:

2010 2011 2012 البيان

2682071 3209288 3178612 صافي املبيعات

1370567 1796294 1872513 كلفة املواد اخلام

٪51 ٪56 ٪59 نسبة كلفة املواد اخلام

185247 204041 205423 املصاريف االنتاجية

٪7 ٪6 ٪6 نسبة املصاريف االنتاجية

1750715 2369864 2350731 تكلفة املبيعات

٪65 ٪74 ٪74 نسبة كلفة املبيعات

يالحظ انه يوجد ارتفاع في كلفة املبيعات ناجت من ارتفاع كلفة املواد اخلام واملصاريف االنتاجية والذي

يعود الى ارتفاع اسعار املواد اخلام   وان الكفاءة االنتاجية قد حتسنت الى حد ما وان املصاريف قد 

ضبطت وان النسبة ممكن حتسنها في حال مت رفع االسعار قليال بالتوازي مع منو في املبيعات.

ب-نسبة صايف الربح)صايف الربح من العمليات/صايف املبيعات(:
مؤشر على قدرة الشركة على حتقيق الربح من البيع:
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النسب املرجعية 2010 2011 2012 البيان

609935 505485 520446 صفي الربح من العمليات

2682071 3209288 3178612 صافي املبيعات

٪7.50 ٪23 ٪16 ٪16 النسبة

يالحظ ان نسبة صافي الربح شبه ثابته ما بني عام 2012 وعام 2011 حيث ظهرت بنسبة ٪16 

ج- معدل العائد على االصول)صافي الربح قبل الضريبة/اجمالي االصول(:

مؤشر لقدرة الشركة على حتقيق ربح قبل الضريبة على اجمالي استثماراتها:

النسب املرجعية 2010 2011 2012 البيان

698622 487328 530348 صافي الربح قبل الضريبة

3653563 3725271 3986331 اجمالي االصول

٪14.30 ٪19 ٪13 ٪13 معدل العائد على االصول

يالحظ ان القدرة الربحية للشركة قد فاقت النسب املرجعية خالل السنوات املاضية وهذا تقدم طيب 

ومقبول.

تاسعا/قائمة استخدامات ومصادر االموال

ثانيا: مصادر االموال اوال: استخدامات االموال

911 النقص في املصاريف املدفوعة مقدما 114556 الزيادة في شيكات برسم التحصيل

55240 النقص في الذمم املدينة 1001 الزيادة في الكفالت املستردة

6554 النقص في استثمارات األسهم 350 الزيادة في الفوائد الدائنة املستحقة

17065 النقص في الطلبيات 223496 الزيادة في بضاعة اخر املدة

3971 النقص في ضريبة القيمة املضافة 86327 النقص في الشيكات الصادرة

9986 الزيادة في الذمم الدائنة 30153 الزيادة في سلفيات ضريبة الدخل

29969 الزيادة في ذمم املساهمني 0 النقص في النقدية

26752 الزيادة في املصاريف املستحقة 22066 الزيادة في صافي االصول الثابتة

21306 الزيادة في املخصصات 0

94989 الزيادة في االحتياطات 0

الزيادة في االرباح املتراكمة 0

النقص في النقدية 0

477949 مجموع املصادر 477949 مجموع االستخدامات
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الشركة العربية لصناعة الدهانات
املساهمة العامة احملدودة

نابلس - فلسطني
(338 66 562)

البيانات املالية اخلتامية وتقرير مدققي احلسابات للسنة

املالية املنتهية في 31 كانون األول 2012 ,2011
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الشركة العربية لصناعة الدهانات
املساهمة العامة احملدودة

شركة مساهمة عامة
نابلس - املنطقة الصناعية

الفهرس

صفحةتقرير مدققي احلسابات
بيـــــــان

أامليزانية العمومية كما 2012/12/31 , 2011

بقائمة الدخل للسنة املالية املنتهية يف 31 كانون األول 2012 , 2011

جقائمة الدخل الشامل للسنة املالية املنتهية يف 31 كانون األول 2012 , 2011

دقائمة املدققات النقدية للسنة املالية املنتهية يف 31 كانون األول 2012 , 2011

هـبيانات التغريات يف حقوق املساهمني للسنة املالية املنتهية يف 31 كانون األول 2012 , 2011

إيضاحإيضاحات حول البيانات املالية للسنة املالية املنتهية يف 31 كانون األول 2012 , 2011
21-1
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
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20122011
دٌىــــــــار اردوــــــــًدٌىــــــــار اردوــــــــًايضاحانموجــــــــــــوداث
انموجوداث انمتذاونت

3711,362758,183انُقذ فٙ انصُذٔق ٔنذٖ انبُٕك 
45,0515,962يصبسٚف يذفٕعت يقذيًب
5824,134709,578شٛكبث بشعى انتذصٛم

319,734374,974انزيى انًذُٚت
(29,556)(29,556)يخصص انزيى انًشكٕك فٙ تذصٛهٓب

290,178345,418صبفٙ انزيى انًذُٚت
61,080,008856,512بضبعت آخش انًذة

2,7071,706 انكفبالث ٔانتأيُٛبث انًغتشدة
96,40466,251عهفٛبث ضشٚبت انذخم

61117,676طهبٛبث
03,971ضشٚبت انقًٛت انًضبفت

3,0252,675فٕائذ دائُت يغتذقت
3,013,4802,767,932مجموع انموجوداث انمتذاونت

171,349177,903اعتثًبساث االعٓى
انموجوداث انثابتت

71,956,1701,867,422تكهفت انًٕجٕداث انثببتت
(1,087,986)(1,154,668)ُٚضل االعتٓالك انًتشاكى

801,502779,436صافٌ انقَمت انذفتزٍت

3,986,3313,725,271مجموع انموجوداث

تشكل االيضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ مه هذا البيان * 

انشزكت انعزبٍت نصىاعت انذهاواث
انمساهمت انعامت انمذذودة

شزكت مساهمت عامت
انمىطقت انصىاعٍت- وابهس 

2011 ، 2012 كاوىن االول  31انمٍشاوٍت انعمىمٍت كما  فً 
"أ"بٍان 

20122011
دٌىــــــــار اردوــــــــًدٌىــــــــار اردوــــــــًايضاحانموجــــــــــــوداث
انموجوداث انمتذاونت

3711,362758,183انُقذ فٙ انصُذٔق ٔنذٖ انبُٕك 
45,0515,962يصبسٚف يذفٕعت يقذيًب
5824,134709,578شٛكبث بشعى انتذصٛم

319,734374,974انزيى انًذُٚت
(29,556)(29,556)يخصص انزيى انًشكٕك فٙ تذصٛهٓب

290,178345,418صبفٙ انزيى انًذُٚت
61,080,008856,512بضبعت آخش انًذة

2,7071,706 انكفبالث ٔانتأيُٛبث انًغتشدة
96,40466,251عهفٛبث ضشٚبت انذخم

61117,676طهبٛبث
03,971ضشٚبت انقًٛت انًضبفت

3,0252,675فٕائذ دائُت يغتذقت
3,013,4802,767,932مجموع انموجوداث انمتذاونت

171,349177,903اعتثًبساث االعٓى
انموجوداث انثابتت

71,956,1701,867,422تكهفت انًٕجٕداث انثببتت
(1,087,986)(1,154,668)ُٚضل االعتٓالك انًتشاكى

801,502779,436صافٌ انقَمت انذفتزٍت

3,986,3313,725,271مجموع انموجوداث

تشكل االيضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ مه هذا البيان * 

انشزكت انعزبٍت نصىاعت انذهاواث
انمساهمت انعامت انمذذودة

شزكت مساهمت عامت
انمىطقت انصىاعٍت- وابهس 

2011 ، 2012 كاوىن االول  31انمٍشاوٍت انعمىمٍت كما  فً 
"أ"بٍان 
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20122011
دٌىــــــــار اردوــــــــًدٌىــــــــار اردوــــــــًايضاحانمطهوباث ودقوق انمساهمَه

انمطهوبــــاث انمتذاونت
8339,242425,569شٛكبث آجهت

756,773746,787ريى دائُت
78,51648,547ريى يغبًٍْٛ

933,6716,919يصبسٚف يغتذقت
4,9583,929يخصص اجبصاث

3,5003,500يصبسٚف تُقالث يجهظ االداسِ انًغتذقت
7,0007,000و يكبفئبث أعضبء يجهظ اإلداسة انًغتذقت

109,71084,895ادتٛبطٙ ضشٚبت انذخم
1,333,3701,327,146مجموع انمطهوباث انمتذاونت

انمطهوباث طوٍهت االجم 
122,207101,930يخصص تعٕٚض تشك انخذيت 

122,207101,930مجموع انمطهوباث طوٍهت االجم 
1,455,5771,429,076مجموع انمطهوباث 

 رأص انمال ودقوق انمساهمَه
 دُٚبس اسد1,500,000َٙسأط انًبل انًصشح بت 

1,500,0001,500,000 دُٚبس اسد1,500,000َٙسأط انًبل انًذفٕع 
121,175121,175ادتٛبطٙ عبو

233,863182,265اإلدتٛبطٙ اإلجببس٘
25,130فشق تشجًت عًالث اجُبٛت

(2,191)(8,745)ادتٛبطٙ يٕجٕداث يبنٛت يتٕفشة نهبٛع
659,331494,946"ة"انًتشاكًت بٛبٌ (انخغبئش) االسببح 

2,530,7542,296,195صافٌ دقوق انمساهمَه

3,986,3313,725,271مجموع انمطهوباث ودقوق انمساهمَه

تشكم االٌضاداث انمزفقت جشءًا ال ٌتجشأ مه هذا انبٍان * 

انشزكت انعزبٍت نصىاعت انذهاواث
انمساهمت انعامتانمذذودة

شزكت مساهمت عامت
انمىطقت انصىاعٍت- وابهس 

2011 ، 2012 كاوىن االول 31انمٍشاوٍت انعمىمٍت كما  فً 
"أ"بٍان

20122011
دٌىــــــــار اردوــــــــًدٌىــــــــار اردوــــــــًايضاحانمطهوباث ودقوق انمساهمَه

انمطهوبــــاث انمتذاونت
8339,242425,569شٛكبث آجهت

756,773746,787ريى دائُت
78,51648,547ريى يغبًٍْٛ

933,6716,919يصبسٚف يغتذقت
4,9583,929يخصص اجبصاث

3,5003,500يصبسٚف تُقالث يجهظ االداسِ انًغتذقت
7,0007,000و يكبفئبث أعضبء يجهظ اإلداسة انًغتذقت

109,71084,895ادتٛبطٙ ضشٚبت انذخم
1,333,3701,327,146مجموع انمطهوباث انمتذاونت

انمطهوباث طوٍهت االجم 
122,207101,930يخصص تعٕٚض تشك انخذيت 

122,207101,930مجموع انمطهوباث طوٍهت االجم 
1,455,5771,429,076مجموع انمطهوباث 

 رأص انمال ودقوق انمساهمَه
 دُٚبس اسد1,500,000َٙسأط انًبل انًصشح بت 

1,500,0001,500,000 دُٚبس اسد1,500,000َٙسأط انًبل انًذفٕع 
121,175121,175ادتٛبطٙ عبو

233,863182,265اإلدتٛبطٙ اإلجببس٘
25,130فشق تشجًت عًالث اجُبٛت

(2,191)(8,745)ادتٛبطٙ يٕجٕداث يبنٛت يتٕفشة نهبٛع
659,331494,946"ة"انًتشاكًت بٛبٌ (انخغبئش) االسببح 

2,530,7542,296,195صافٌ دقوق انمساهمَه

3,986,3313,725,271مجموع انمطهوباث ودقوق انمساهمَه

تشكم االٌضاداث انمزفقت جشءًا ال ٌتجشأ مه هذا انبٍان * 

انشزكت انعزبٍت نصىاعت انذهاواث
انمساهمت انعامتانمذذودة

شزكت مساهمت عامت
انمىطقت انصىاعٍت- وابهس 

2011 ، 2012 كاوىن االول 31انمٍشاوٍت انعمىمٍت كما  فً 
"أ"بٍان
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20122011
دٌىــــــــار اردوــــــــًدٌىــــــــار اردوــــــــًايضاحانبَــــــــــــــــــــــــــــــــــان

3,461,6623,471,669انمبٍعاث
(119,763)(119,626)خصى يغًٕح بّ- ُٚضل
(3,459)0بٛع اصٕل ثببتت- ُٚضل
(139,159)(163,424)يشدٔداث انًبٛعبث-ُٚضل

3,178,6123,209,288صافٌ انمبَعاث
(2,369,864)(2,350,731)10تكهفت انبضبعت انًببعت- ُٚضل

827,881839,424اجمانٌ انزبخ 
(151,720)(140,563)12انًصبسٚف االداسٚت ٔانعًٕيٛت- ُٚضل
(182,219)(166,872)13انًصبسٚف انتغٕٚقٛت ٔانبٛعٛت- ُٚضل

520,446505,485مه انعمهَاث (انخسارة  )صافٌ انزبخ 
(61,562)(13,956)فشٔق انعًهت (ُٚضل  )ٚضبف 

8,5819,297ٚضبف اٚشاداث اخشٖ
1403,458اسببح ساعًبنٛت-ٚضبف 

15,93729,466ٚضبف فٕائذ دائُت
1,184(660)عُٕاث عببقّ (يصبسٚف  )اٚشاداث 

530,348487,328انخاضع نهضزٍبت (انخسارة)صافٌ انزبخ 
%7.5يخصص ضشٚبت انذخم 

(36,300)(24,815)15بعذ اخز  تشجٛع االعتثًبس بعٍٛ االعتببس
505,533451,028انسىه   مه انعمهَاث  (خسارة)صافٌ ربخ 

10,45014,651ٚضبف صبفٙ اٚشاداث ٔعٕائذ اعتثًبساث االعٓى
(70,409)2009فشق تغٕٚت ضشٚبت انذخم دتٗ 

515,983395,270صافٌ ربخ انسىه 
ٌىشل االدتٍاطٍاث

51,59839,527%10اإلدتٍاطً اإلجباري 
(51,598)(39,527)

464,385355,743

494,946589,203انمتزاكمت مه سىىاث سابقت  (انخسائز) االرباح 

(450,000)(300,000)ارباح مىسعت عهى انمساهمٍه

659,331494,946

%30.1%33.7انزبخ االساسً نهسهم مه انعمهٍاث

 تشكم االٌضاداث انمزفقت جشءًا ال ٌتجشأ مه هذا انبٍان 

انشزكت انعزبٍت نصىاعت انذهاواث
انمساهمت انعامت انمذذودة

شزكت مساهمت عامت
انمىطقت انصىاعٍت- وابهس 

2011 ، 2012 كاوىن االول 31قائمت انذخم نهسىت انمانٍت انمىتهٍت فً 
"ب"بٍان
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20122011
دٌىــــــــار اردوـــًدٌىــــــــار اردوـــًانبَــــــــــــــــــــــــــــــــــان

464,385355,743صافٌ ربخ انسىت

:بىود انذخم انشامهت االخزى 

25,130فشق تشجًت عًالث اجُبٛت

(2,191)(6,554)انتغٛش فٙ انقًٛت انعبدنت نهًٕجٕداث انًبنٛت انًتٕفشة نهبٛع 

(2,191)18,576بىود انذخم انشامهت االخزى نهسىت

482,961353,552

 تشكم االٌضاداث انمزفقت جشءًا ال ٌتجشأ مه هذا انبٍان 

انشزكت انعزبٍت نصىاعت انذهاواث
انمساهمت انعامت انمذذودة

شزكت مساهمت عامت
انمىطقت انصىاعٍت- وابهس 

 2012 كاوىن االول 31قائمت انذخم انشامم نهسىت انمانٍت انمىتهٍت فً 
"جـ"بٍان
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20122011
دٍىــــــــار اردوــــــــٌدٍىــــــــار اردوــــــــٌانبَــــــــــــــــــــــــــــــــــان

758,1831,027,559انُقذ ٔانُقذ انًعبدل  أل انًذة
 انتذفق انىقذً مه انعمهَاث

559,374429,379قبم انضشٚبت ٔاالدتٛبطٛبث (انخغبسِ  )صبفٙ انشبخ 
انبىود غَز انىقذٍت- ٍضاف

66,68263,072اعتٓالك  انًٕجٕداث انثببتت
11,800(0)يصبسٚف انزيى انًشكٕك فٙ تذصٛهٓب

20,2773,709يخصص تعٕٚض تشك انخذيت 
(682)1,029يخصص اجبصاث

647,362507,278انتذفق انىقذً مه انعمهَاث قبم انتغَز فٌ انموجوداث وانمطهوباث
انىقص فٌ انموجوداث (انشٍادة)

(789)911يصبسٚف يذفٕعت يقذيًب
13,011(114,556)شٛكبث بشعى انتذصٛم

(153,903)55,240انزيى انًذُٚت
(25,956)(223,496)بضبعت آخش انًذة

122(1,001) انكفبالث ٔانتأيُٛبث انًغتشدة
0411خصى ببنًصذس

(2,334)(30,153)عهفٛبث ضشٚبت انذخم
(141,468)6,554اعتثًبساث االعٓى

17,06523,577طهبٛبث
3,9717,499ضشٚبت انقًٛت انًضبفت

(2,675)(350)فٕائذ دائُت يغتذقت
(282,505)(285,815)مجموع انتذفقاث مه انموجوداث

انشٍادة فٌ انمطهوباث (اانىقص)
15,138(86,327)شٛكبث آجهت

9,986146,183ريى دائُت
(6,621)29,969ريى يغبًٍْٛ

(634)26,752يصبسٚف يغتذقت
04,000و يكبفئبث أعضبء يجهظ اإلداسة انًغتذقت
(1,750)0يصبسٚف تُقالث يجهظ االداسِ انًغتذقت

(67,014)0ادتٛبطٙ ضشٚبت انذخم
89,302(19,620)مجموع انتذفقاث مه انمطهوباث
1,100,1101,341,634صافٌ انىقذ انمستخذو بانعمهَاث

 انتذفقاث انىقذٍت مه عمهَاث االستثمار
(133,451)(88,748)صبفٙ ششاء انًٕجٕداث انثببتت

(133,451)(88,748)مجموع انتذفقاث مه عمهَاث االستثمار
 انتذفقاث انىقذٍت مه عمهَاث انتموٍم

(450,000)(300,000)تٕصٚع اسببح 
(450,000)(300,000)مجموع انتذفقاث مه عمهَاث انتموٍم

711,362758,183 انىقذ وانىقذ انمعادل  آخز انمذة

تشكم االٍضاداث انمزفقت جشءًا ال ٍتجشأ مه هذا انبَان * 

انشزكت انعزبٍت نصىاعت انذهاواث
انمساهمت انعامت انمذذودة

شزكت مساهمت عامت
انمىطقت انصىاعٍت- وابهس 

2011 ، 2012 كاوىن االول 31قائمت انتذفقاث انىقذٌت  نهسىت انمانٍت انمىتهٍت فً 

"د"بٍان 
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انبَـــــــــــــــــاندقوق انمساهمَهمزدهه  (خسائز)ارباحادتَاطٌ اعاوادتَاطٌ اجبارًراص انمال

 و2010/12/31انزصَذ فٌ 1,500,000142,738121,175589,2032,353,116

ارباح انسىت انذانٍه353,552353,552

االدتٍاطً االجباري39,52739,527

ارباح موسعت عهي انمساهمَه(450,000)(450,000)

 و2011/12/31انزصَذ فٌ 1,500,000182,265121,175492,7552,296,195

ارباح انسىت انذانٍه482,961482,961

االدتٍاطً االجباري51,59851,598

ارباح موسعت عهي انمساهمَه(300,000)(300,000)

 و2012/12/31انزصَذ فٌ 1,500,000233,863121,175675,7162,530,754

تشكم االٍضاداث انمزفقت جشءًا ال ٍتجشأ مه هذا انبَان * 

انشزكت انعزبٍت نصىاعت انذهاواث
انمساهمت انعامت انمذذودة

شزكت مساهمت عامت
انمىطقت انصىاعٍت- وابهس 

"هـ"بَان 

2011 ، 2012 كاوىن االول 31بٍان انتغٍز فً دقىق انمساهمٍه نهسىت انمانٍت انمىتهٍت فً 
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 انششكت انعشبيت نصُاعت انذهاَاث 
 ششكت يساهًت انعايت انًحذودة

 
 إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت  

 
 2012 كاَىٌ اول  31كًا في 

 
 انششكت وَشاطها  . 1

ِٚمش٘ب اٌشئ١غٟ فٟ ٔبثٍظ ، فٟ عغً اٌششوبد فٟ   (اٌششوخ  ) ، انششكت انعشبيت نصُاعت انذهاَاثعغٍذ 
 عٕخ 12ثّمزؼٝ لبْٔٛ اٌششوبد سلُ  (562600338)فٍغـ١ٓ، وششوخ ِغبّ٘خ ػبِخ ِؾذٚدح رؾذ سلُ 

١ٍِْٛ ٚخّغّبئخ أٌف د٠ٕبس أسدٟٔ، ِمغّخ إٌٝ ١ٍِْٛ ٚخّغّبئخ  (1,500,000)، ثٍغ سأط ِبي اٌششوخ 1964
 أٌف عُٙ اٌم١ّخ االع١ّخ ٌٍغُٙ د٠ٕبس أسدٟٔ ٚاؽذ

٠زشوض ٔشبؽ اٌششوخ اٌشئ١غٟ ؽب١ٌب فٟ إٔشبء ٚرشغ١ً ِظٕغ اٌذ٘بٔبد ثىبفخ أٔٛاػٙب ٚرغ٠ٛك ِٕزغبرٙب ٚإٔشبء 
 .  ٚرشغ١ً أٞ طٕبػبد أخشٜ رشٜ اٌششوخ إٔٙب الصِخ ٌزؾم١ك أ٘ذافٙب ٚغب٠برٙب 

 شباط  17 يٍ قبم يجهس إداسة انششكت في 2012/ كاَىٌ األول /31تى إقشاس انقىائى انًانيت نهششكت كًا في 
2012   

 
 انسياساث انًحاسبيت انشئيسيت . 2

 أعظ إػذاد اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ
 . رُ إػذاد اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٌٍششوخ ٚفمب ٌّؼب١٠ش اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ اٌذ١ٌٚخ 

 . رُ إػذاد اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ثبٌذ٠ٕبس األسدٟٔ 
رُ إػذاد اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٚفمًب ٌّجذأ اٌىٍفخ اٌزبس٠خ١خ ثبعزضٕبء اٌّٛعٛداد اٌّب١ٌخ اٌّزٛفشح ٌٍج١غ ٚاٌزٟ رظٙش ثبٌم١ّخ 

 . اٌؼبدٌخ فٟ ربس٠خ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ 
 

 انتغيشاث في انسياساث انًحاسبيت 
 . إْ اٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خ ِـبثمخ ٌزٍه اٌزٟ رُ اعزخذاِٙب فٟ اٌغٕخ اٌغبثمخ 

 
 تحقق اإليشاداث 

رظٙش --  رزؾمك إ٠شاداد اٌّج١ؼبد ػٕذ إطذاس اٌفبرٛسح ٚأزمبي ِٕبفغ ِٚخبؿش ٍِى١خ اٌجؼبػخ اٌّجبػخ ٌٍؼ١ًّ   -
 . اٌّج١ؼبد ثبٌظبفٟ ثؼذ رٕض٠ً اٌّشرغؼبد ٚاٌخظُ ػٍٝ اٌّج١ؼبد 

 
 انُقذ وانُقذ انًعادل

ٌغشع لبئّخ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ ٠شًّ إٌمذ ٚإٌمذ اٌّؼبدي إٌمذ فٟ اٌظٕذٚق ، ٚاسطذٖ ٌذٜ اٌجٕٛن ، ٚٚدائغ لظ١شح 
 . األعً رغزؾك خالي فزشح صالصخ شٙٛس أٚ ألً 

 
 تحقق انًصاسيف      

 .رؾمك اٌّظبس٠ف ٚفمًب ٌّجذأ االعزؾمبق 
 
 

 انزيى انًذيُت 
رظٙش اٌزُِ اٌّذ٠ٕخ ثم١ّخ اٌّجٍغ األطٍٟ ٌٍفبرٛسح اٌظبدسح ٌٍغ١ش ِـشٚؽًب ِٕٗ أٞ ِخظض ٌٍذ٠ْٛ اٌّشىٛن فٟ 

رؾظ١ٍٙب ، ٠زُ اؽزغبة ِخظض اٌذ٠ْٛ اٌّشىٛن فٟ رؾظ١ٍٙب ػٕذِب ٠ظجؼ ِٓ غ١ش اٌّشعؼ رؾظ١ً وبًِ ِجٍغ 
 .٘زٖ اٌذ٠ْٛ 

ارخزد إداسح اٌششوخ لشاس ثئػذاَ اٌزُِ اٌّزؼضشح ِٕز عٕٛاد ؽ١ش أْ ٘زٖ اٌزُِ ٌُ رؾظً خالي اٌفزشح  -
اٌّبػ١خ، ال ٠ؤصش ٘زا اإلػذاَ ٌٍزُِ ػٍٝ ٔزبئظ اٌششوخ أٚ ِشوض٘ب اٌّبٌٟ ؽ١ش أٔٗ رُ رخظ١ض ِخظض 

 .د٠ْٛ ِؼذِٚخ ٌٙب فٟ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ ٌٍغٕٛاد اٌغبثمخ
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 انًخزوٌ
رشًّ اٌىٍفخ .  ٠زُ رغؼ١ش اٌّخضْٚ ثبٌىٍفخ ثبعزخذاَ ؿش٠مخ اٌٛاسد أٚال طبدس أٚال أٚ اٌم١ّخ اٌغٛل١خ أ٠ّٙب الً 

 . عؼش اٌششاء ٚوبفخ اٌّظبس٠ف اٌّجبششح اٌؼشٚس٠خ ٌزٛط١ً اٌّٛاد إٌٝ ِخبصْ اٌششوخ 
 

 عقاساث وآالث ويعذاث 
رظٙش اٌؼمبساد ٚا٢الد ٚاٌّؼذاد ثبٌىٍفخ ٚاٌزٟ رشًّ عؼش اٌششاء أٚ وٍفخ اإلٔشبء ٚوبفخ اٌّظبس٠ف اٌّجبششح 

ٚأ٠خ  (ثبعزضٕبء األساػٟ  )اٌؼشٚس٠خ ٌزظجؼ اٌّٛعٛداد عب٘ضح ٌالعزؼّبي ، ِـشٚؽًب ِٕٙب االعزٙالن اٌّزشاوُ 
 .  خغبئش رذٟٔ ِزشاوّخ فٟ اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ 

ف١ّب ٠ٍٟ . ٠زُ اعزٙالن ثٕٛد اٌؼمبساد ٚا٢الد ٚاٌّؼذاد ؽغت ؿش٠مخ اٌمغؾ اٌضبثذ ٚفمًب ٌٍؼّش اإلٔزبعٟ اٌّزٛلغ 
 : االعزٙالن اٌّغزخذِخ 

 
 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌج١بْ

    %4 اٌّجبٟٔ ٚاإلٔشبءاد                      
   % 7 ا٢الد 

  %10 ع١بساد 
  %10 ٌٛاصَ ؽشاعخ 

  %10 أصبس ِٚفشٚشبد 
  %10 أعٙضٖ ِىزج١خ 

  %10 أعٙضح اٌؾّب٠خ ٚإٔزاس 
  %20 أعٙضح ٚثشاِظ وّج١ٛرش 

   
 

٠زُ دساعخ رذٟٔ اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ ٌٍؼمبساد ٚا٢الد ٚاٌّؼذاد ػٕذ ٚعٛد أؽذاس أٚ رغ١شاد فٟ اٌظشٚف رش١ش إٌٝ 
ػٕذ ٚعٛد أؽذ ٘زٖ األدٌخ ٚػٕذِب رض٠ذ اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ ػٓ اٌم١ّخ . ػذَ رٛافش إِىب١ٔخ اعزشداد ل١ّزٙب اٌذفزش٠خ 

اٌّزٛلغ اعزشداد٘ب ، ٠زُ رخف١غ اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ ٌٍم١ّخ اٌّزٛلغ اعزشداد٘ب ٟٚ٘ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ِخظِٛب ِٕٙب 
 .أ٠ّٙب أػٍٝ " اٌم١ّخ فٟ االعزخذاَ " ِظبس٠ف اٌج١غ أٚ 

٠زُ اؽزغبة ٚسعٍّخ اٌزىب١ٌف اٌّزىجذح العزجذاي ِىٛٔبد ٚا٢الد ٚاٌّؼذاد اٌزٟ ٠زُ اٌزؼبًِ ِؼٙب ثشىً ِٕفظً 
، وّب ٠زُ شـت اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ ألٞ عضء ِغزجذي ، ٠زُ سعٍّخ إٌفمبد األخشٜ اٌالؽمخ فمؾ ػٕذ ص٠بدح إٌّبفغ 

 .   االلزظبد٠خ اٌّغزمج١ٍخ اٌّزؼٍمخ ثبٌؼمبساد ٚا٢الد ٚاٌّؼذاد ، ٠زُ إصجبد ع١ّغ إٌفمبد األخشٜ فٟ لبئّخ اٌذخً 
 

 يخصصاث 
رغ٠ٛخ  ٔبرظ ػٓ ؽذس عبثك ٚاْ وٍفخ (لبٟٔٛٔ أٚ ِزٛلغ)٠زُ إصجبد اٌّخظظبد إرا وبْ ػٍٝ اٌششوخ أٞ اٌزضاَ 

 .االٌزضاَ ِؾزٍّخ ٠ّٚىٓ ل١بعٙب ثّٛصٛل١خ 
 

 ريى دائُت ويستحقاث 
٠زُ إصجبد اٌّـٍٛثبد ٌٍّجبٌغ اٌّغزؾمخ اٌغذاد فٟ اٌّغزمجً ٌٍجؼبئغ أٚ اٌخذِبد اٌّغزٍّخ عٛاء رّذ أٚ ٌُ رزُ 

 اٌّـبٌجخ ثٙب ِٓ لجً اٌّٛسد 
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 انتقذيشاث
إْ إػذاد اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٚرـج١ك اٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خ ٠زـٍت ِٓ إداسح اٌششوخ اٌم١بَ ثزمذ٠شاد ٚاعزٙبداد رؤصش فٟ 

وّب أْ ٘زٖ اٌزمذ٠شاد ٚاالعزٙبداد . ِجبٌغ اٌّٛعٛداد ٚاٌّـٍٛثبد اٌّب١ٌخ ٚاإلفظبػ ػٓ االٌزضاِبد اٌّؾزٍّخ 
رؤصش فٟ اإل٠شاداد ٚاٌّظبس٠ف ٚاٌّخظظبد ٚوزٌه فٟ اٌزغ١شاد فٟ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ اٌزٟ رظٙش ػّٓ ؽمٛق 

اٌٍّى١خ ، ٚثشىً خبص ٠زـٍت ِٓ إداسح اٌششوخ اطذسا أؽىبَ ٚاعزٙبداد ٘بِخ ٌزمذ٠ش ِجبٌغ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ 
اٌّغزمج١ٍخ ٚأٚلبرٙب ، إْ اٌزمذ٠شاد اٌّزوٛسح ِج١ٕخ ثبٌؼشٚسح ػٍٝ فشػ١بد ٚػٛاًِ ِزؼذدح ٌٙب دسعبد ِزفبٚرخ 

ِٓ اٌزمذ٠ش ٚػذَ ا١ٌم١ٓ ٚاْ إٌزبئظ اٌفؼ١ٍخ لذ رخزٍف ػٓ اٌزمذ٠شاد ٚرٌه ٔز١غخ اٌزغ١شاد إٌبرغخ ػٓ أٚػبع 
 . ٚظشٚف رٍه اٌزمذ٠شاد فٟ اٌّغزمجً 

 : فٟ اػزمبد إداسح اٌششوخ ثأْ رمذ٠شارٙب ػّٓ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ِؼمٌٛخ ِٚفظٍخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ 
رغزخذَ اٌششوخ رمذ٠شاد ِؼ١ٕخ ، ثٕبًء ػٍٝ خجشاد عبثمخ ، ٌزؾذ٠ذ ِجبٌغ : ِخظض اٌزُِ اٌّشىٛن فٟ رؾظ١ٍٙب  -

 . اٌذ٠ْٛ اٌّشىٛن فٟ رؾظ١ٍٙب 
رمَٛ اإلداسح ثئػبدح رمذ٠ش األػّبس اإلٔزبع١خ ٌٍّٛعٛداد اٌٍّّٛعخ ثشىً دٚسٞ ٌغب٠بد اؽزغبة االعزٙالوبد  -

اٌغ٠ٕٛخ اػزّبدًا ػٍٝ اٌؾبٌخ اٌؼبِخ ٌزٍه اٌّٛعٛداد ٚرمذ٠شاد األػّبس اإلٔزبع١خ اٌّزٛلؼخ فٟ اٌّغزمجً ، ٠ٚزُ اخز 
 .  إٌٝ ث١بْ اٌذخً  (إْ ٚعذد  )خغبسح اٌزذٟٔ 

 
 انعًالث األجُبيت  

 األخشٜ غ١ش اٌش١ىً د٠زُ رؾ٠ًٛ اٌّؼبِالد اٌزٟ رزُ ثبٌؼّال. رّضً ػٍّخ اٌش١ىً اإلعشائ١ٍٟ ػٍّخ األعبط ٌٍششوخ 
٠زُ رؾ٠ًٛ اٌّٛعٛداد . اإلعشائ١ٍٟ خالي اٌغٕخ اٌٝ اٌش١ىً اإلعشائ١ٍٟ ٚفمب ألعؼبس اٌظشف اٌغبئذح فٟ ربس٠خ اٌّؼبٍِخ 

ٚاٌّـٍٛثبد إٌمذ٠خ ٚرٍه اٌزٟ رغزؾك اٌمجغ أٚ اٌذفغ ثبٌؼّالد األخشٜ فٟ ٔٙب٠خ اٌغٕخ اٌٝ اٌش١ىً اإلعشائ١ٍٟ ٚفمب 
 .رظٙش فشٚلبد اٌزؾ٠ًٛ ِٓ سثؼ أٚ خغبسح فٟ لبئّخ اٌذخً . ألعؼبس اٌظشف اٌغبئذح فٟ ربس٠خ ا١ٌّضا١ٔخ 

 ثٍغذ أعؼبس طشف اٌؼّالد اٌشئ١غ١خ اٌزٟ رزؼبًِ ثٙب اٌششوخ ِمبثً اٌش١ىً اإلعشائ١ٍٟ وّب فٟ ربس٠خ ا١ٌّضا١ٔخ وّب ٠ٍٟ 
  اٌّمبثً ثبٌش١ىً اإلعشائ١ٍٟ      

               2011     2010        
 5.03     5.389ديُاس أسدَي    
 3.57     3.821دوالس أيشيكي  

 
ألغشاع إػذاد اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ثؼٍّخ اٌذ٠ٕبس األسدٟٔ ، رُ رؾ٠ًٛ ثٕٛد اٌّٛعٛداد ٚاٌّـٍٛثبد ِٓ ػٍّخ اٌش١ىً 

اإلعشائ١ٍٟ اٌٝ ػٍّخ اٌذ٠ٕبس األسدٟٔ ٚفمب ألعؼبس اٌظشف اٌغبئذح فٟ ربس٠خ ا١ٌّضا١ٔخ ٚرُ رؾ٠ًٛ ثٕٛد ؽمٛق اٌٍّى١خ 
. ثبعزخذاَ أعؼبس اٌظشف اٌزبس٠خ١خ ، وّب رُ رؾ٠ًٛ ثٕٛد لبئّخ اٌذخً ثبعزخذاَ ِؼذي أعؼبس اٌظشف خالي اٌغٕخ 

 .رظٙش فشٚلبد رشعّخ اٌؼّالد األعٕج١خ فٟ ثٕذ ِغزمً فٟ ؽمٛق اٌٍّى١خ 
 

 انشبح نكم سهى 
٠زُ اؽزغبة إٌظ١ت األعبعٟ ٌٍغُٙ فٟ األسثبػ ِٓ خالي لغّخ سثؼ اٌغٕخ اٌذخً اٌؼبئذ اٌٝ ؽٍّخ األعُٙ اٌؼبد٠خ 

 .ٌٍششوخ ػٍٝ اٌّؼذي اٌّشعؼ ٌؼذد األعُٙ اٌؼبد٠خ خالي اٌؼبَ 
 

 االحتياطي انعاو 
   . 2007ثٕبءًا ػٍٝ لشاس ِغٍظ اإلداسح رُ إدساط االؽز١بؿٟ اٌؼبَ ػّٓ ث١بٔبد ؽمٛق اٌٍّى١خ عٕخ 

 
 يىجىداث يانيت يتىفشة نهبيع 

٠زُ ل١ذ ػ١ٍّبد اٌج١غ ٚاٌششاء . ٠زُ ل١ذ اٌّٛعٛداد اٌّب١ٌخ ػٕذ اٌششاء ثبٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ِؼبفب ا١ٌٙب ِظبس٠ف االلزٕبء 
ٌٍّٛعٛداد اٌّب١ٌخ اٌّزٛفشح ٌٍج١غ فٟ ربس٠خ اٌظفمخ ٚ٘ٛ اٌزبس٠خ اٌزٞ رظجؼ ثٗ اٌششوخ ، اٚ رزٛلف ػٓ وٛٔٙب ؿشفب 

 .ٌٍششٚؽ اٌزؼبلذ٠خ ٌٙزٖ االدٚاد اٌّب١ٌخ 
٠ؼبد رم١١ُ اٌّٛعٛداد اٌّب١ٌخ ثبٌم١ّخ  اٌؼبدٌخ فٟ ربس٠خ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ، اال فٟ ؽبي ػذَ اٌزّىٓ ِٓ ل١بط اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ 

ٚفٟ ؽبي ث١غ ٘زٖ . ٠زُ رغغ١ً االسثبػ ٚاٌخغبئش إٌبرغخ ػٓ اٌزغ١ش فٟ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ػّٓ ؽمٛق اٌٍّى١خ  .ثّٛصٛل١خ 
اٌّٛعٛداد اٚ عضء ِٕٙب ٠زُ رغغ١ً االسثبػ اٚ اٌخغبئش إٌبرغخ ػٓ رٌه فٟ لبئّخ اٌذخً ثّب فٟ رٌه اٌّجبٌغ اٌّم١ذح 

 . عبثمب ػّٓ ؽمٛق اٌٍّى١خ ٚاٌزٟ رخض ٘زٖ اٌّٛعٛداد
 .٠زُ ادساط  اٌّٛعٛداد اٌّب١ٌخ اٌّزٛفشح ٌٍج١غ ثبٌىٍفخ ػٕذ ػذَ اِىب١ٔخ رؾذ٠ذ ل١ّزٙب اٌؼبدٌخ ثظٛسح ٠ؼزّذ ػ١ٍٙب
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سعر االغالق

:٠خىْٛ ٘زا اٌبٕذ ِّب ٠ٍٟ
20122011

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
5,075                      1,217اٌصٕـــــــــــذٚق

721                         2535اٌصٕـــــــــــذٚق  
68,839                  114,711شيىً- اٌجٕه اٌزجبري االردٔي 
                              86.00                             1دٚالر- اٌجٕه اٌزجبري االردٔي 
13,091                      4,685جبري ديٕبر- اٌجٕه اٌزجبري االردٔي 

19,561                      3,042صٕذٚق اٌشيىبد اٌٛاردح
514,221                  1107,442شيىً -  ٚديعخ - اٌجٕه اٌزجبري االردٔي 
65,074                  2479,729ديٕبر -  ٚديعخ - اٌجٕه اٌزجبري االردٔي 
71,515                          -شيىً-ٚديعخ - اٌجٕه اٌزجبري االردٔي 

758,183                  711,362المجموع

:٠خىْٛ ٘زا اٌبٕذ ِّب ٠ٍٟ
20122011

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
1,442                      1,720تامين المصنع والعمال

977                         752رزاخيص سيبراد
3,543                      2,579رأِيٓ سيبراد 

5,962                      5,051المجموع

:٠خىْٛ ٘زا اٌبٕذ ِّب ٠ٍٟ
20122011

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
697,361                  808,305شيىً- شيىبد ثزسُ اٌزحصيً ثٕه اٌزجبري االردٔي
12,075                      9,310ديٕبر- شيىبد ثزسُ اٌزحصيً ثٕه اٌزجبري االردٔي
142                      6,519دٚالر- شيىبد ثزسُ اٌزحصيً ثٕه اٌزجبري االردٔي

709,578                  824,134المجموع

إٌمذ فٟ اٌصٕذٚق ٌٚذٜ اٌبٕٛن -  3 

اٌّصبس٠ف اٌّذفٛػت ِمذًِب- 4

ش١ىبث بشعُ اٌخذص١ً-5
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:٠خىْٛ ٘زا اٌبٕذ ِّب ٠ٍٟ
20122011

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
402,631                  520,080 اٌّٛاد اٌخبَ

84,574                  101,911اٌٍيجً ٚاٌعجٛاد ٚاٌىزرْٛ
17,042                    18,654ثعبعخ  رحذ اٌزصٕيع

352,265                  439,363ثعبعخ جب٘شح

856,512               1,080,008المجموع

:٠خىْٛ ٘زا اٌبٕذ ِّب ٠ٍٟ
20122011

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
331,077                  339,242شيىً-  شيىبد صبدرح 
94,492دٚالر-  شيىبد صبدرح  

425,569                  339,242المجموع

:٠خىْٛ ٘زا اٌبٕذ ِّب ٠ٍٟ
20122011

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ِٛاصفبد ِٚمبييس- رسَٛ ٚرخص ِسزحمخ 

930                         528٘برف ٚفبوس ِسزحمخ
1,789                      1,268ِصبريف ِيبٖ  ٚوٙزثبء ِسزحمخ

1,200                      3,000ارعبة لعبئيخ ِسزحمخ
3,000                      1,200ارعبة ِٕٙيخ ٚاسزشبراد ِسزحمخ

                    13,830اٌعّٛالد  اٌّسزحمخ/  اٌزٚارت 
                    13,845ظزيجخ اٌميّخ اٌّعبفخ

6,919                    33,671المجموع 

بعبػت آخش اٌّذة- 6

اٌش١ىبث األجٍت-8

اٌّصبس٠ف اٌّغخذمت- 9
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:٠خىْٛ ٘زا اٌبٕذ ِّب ٠ٍٟ
20122011

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيايضاحالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
402,631359,330رىٍفخ  اٌّٛاد اٌخبَ اٚي اٌّذح

2,026,3271,882,984ِشززيبد ِٛاد خبَ- يعبف
(43,389)(36,365)خصُ ِىزست- يٕشي 

2,392,5932,198,925تكلفت المواد المعذة لالستخذام 
(402,631)(520,080)ثعبعخ آخز اٌّذح- يٕشي

1,872,5131,796,294تكلفت المواد الخام المستخذمت
تكلفت العبواث والليبل- يضاف

84,57495,788اٌعجٛاد ٚاٌٍيجً اٚي اٌّذح
312,551307,587اٌّشززيبد ِٓ اٌعجٛاد- يعبف

(84,574)(101,911)اٌعجٛاد ٚاٌٍيجً آخز اٌّذح- يٕشي
295,214318,801تكلفت العبواث والليبل المستخذم
17,04217,767ثعبعخ رحذ اٌزصٕيع اٚي اٌّذح

(17,042)(18,654)ثعبعخ رحذ اٌزصٕيع آخز اٌّذح- يٕشي
2,166,1152,115,820تكلفت المواد الخام والعبواث المستخذمت

352,265357,671ثعبعخ جب٘شح اٚي اٌّذح- يعبف
66,29144,597ِشززيبد ِٛاد جب٘شح- يعبف

2,584,6712,518,088تكلفت البضاعت المعذة للبيع
(352,265)(439,363)اٌجعبعخ اٌجب٘شح آخز اٌّذح- يٕشي

2,145,3082,165,823تكلفت البضاعت المباعت
الرواتب واالجور الصناعيت- يضاف

84,82993,647االجٛر اٌّجبشزح
10,8676,838ِخصص رعٛيط رزن اٌخذِخ 

(298)620(ِذفٛعخ  )اجبساد ِسزحمخ  
96,316100,187الرواتب واالجور المباشرة

11109,107103,854اٌّصبريف اٌصٕبعيخ غيز اٌّجبشزح- يعبف
2,350,7312,369,864تكلفت البضاعت المباعت

:٠خىْٛ ٘زا اٌبٕذ ِّب ٠ٍٟ
20122011

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
19,055                    17,670اٌّيبٖ ٚاٌىٙزثبء

1,081                         205ِصبريف ِخزجز
6,007                      2,130ِصبريف صيبٔخ

331                         517ِالثس عّبي
2,806                          -ِحزٚلبد  

454                         305ِصبريف طفبيبد حزيك
624                         633ِشززيبد حٍيت

7,153                      7,008رأِيٓ اٌعّبي ٚاٌّصٕع
48,130                    50,889اسزٙالن اٌّٛجٛداد اٌثبثزخ

304                      7,037ِصبريف ثٍيزبد
0                      4,431 َ رعجئخ ٚرغٍيف

1,387                      2,086ِصبريف رذريت عّبي االٔزبج
5,015                      5,586ِصبريف اٌزافعٗ  اٌشٛويخ

85                         212ِصبريف ٔعح
1,023                      3,149عذح ٚلطع غيبر

1,449                      1,745ِصبريف صيبٔخ اٌىٙزثبء ٚاٌّصعذ
                           56ِصبريف ِعخبد

1,429                      1,207ٔمً ٔفبيبد
7,521                      4,241ِصبريف اخزٜ

103,854                  109,107المجموع

حىٍفت اٌبعبػت اٌّببػت- 10

اٌّصبس٠ف اٌصٕبػ١ت غ١ش اٌّببششة- 11
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:٠خىْٛ ٘زا اٌبٕذ ِّب ٠ٍٟ
20122011

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
58,369                    55,538اٌزٚارت ٚاالداريخ

4,787                      7,607رعٛيط رزن اٌخذِخ
(208)                         434اجبساد ِسزحمخ 

55                           52ِصبرف ربِيٓ رمٛد
12,030                    14,969ِىبفئبد ٚعيذيبد

6,824                      9,100ِصبريف اٌزسَٛ ٚاٌزخص
3,946                      2,402ِصبريف اٌعيبفخ

5,669                      4,953ِصبريف اٌسفز ٚاٌزٕمالد
4,050                      2,967ِصبريف اٌمزطبسيخ
443                         509ِصبريف اٌزجزعبد

5,328                      3,937ِصبريف ثزق ٚثزيذ ٚ٘برف
1,313                      1,746عّٛالد ٚفٛائذ ثٕىيخ

1,047                         996ِصبريف ٔظبفخ
581                         550ِصبريف عبِخ

4,047                          -اسزشبراد  ٚدراسبد
3,000                      3,000ارعبة  ِٕٙيخ ٚاسزشبراد

4,702                      6,914صيبٔخ اجٙشح/ ِصبريف وّجيٛرز 
2,506                      2,858ِصبريف ِحبِبح ٚرسَٛ ِحبوُ 

11,800                          -ِصبريف اٌذُِ اٌّشىٛن في رحصيٍٙب
3,500                      3,500ثذي رٕمالد ِجٍس االدارح

7,000                      7,000ِىبفأح  ِجٍس االدارح
1,738                      1,786رسَٛ ادراج اسُٙ في سٛق فٍسطيٓ

7,678                      8,147اسزٙالن اٌّٛجٛداد اٌثبثزخ
1,515                      1,598ِصبريف صيبٔخ اٌّجبٔي 

151,720                  140,563المجموع

:٠خىْٛ ٘زا اٌبٕذ ِّب ٠ٍٟ
20122011

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
25,669                    35,262 رواتب رجال البيع

2,051                      3,260رعٛيط رزن اٌخذِخ
(89)                         186(ِذفٛعٗ  )اجبساد ِسزحمخ 

4,712                      1,198ِصبريف اٌّعبرض
44,166                    23,706ِصبريف اٌذعبيخ

1,127                      1,142ِصبريف اٌزسٛيك
5,226                      3,754ِصبريف ٔمً ِجيعبد

40                           98ِصبريف رحّيً ٚرٕشيً
10,917                      5,716ِصبريف عيٕبد

311                         148ِصبريف ِخبٌفبد سيز
42,025                    46,828ِصبريف ِحزٚلبد

21,697                    13,667ِصبريف صيبٔخ اٌسيبرد
                      2,719ِصبريف اصجبغ

4,106                      5,991ِصبريف رأِيٓ اٌسيبراد 
1,336                      1,721ِصبريف رزخيص اٌسيبراد

11,661                    13,830ِصبريف  ثيعيخ
7,264                      7,646اسزٙالن اٌّٛجٛداد اٌثبثزخ

182,219                  166,872المجموع

اٌّصبس٠ف االداس٠ت ٚاٌؼ١ِّٛت - 12

اٌّصبس٠ف اٌخغ٠ٛم١ت ٚاٌب١ؼ١ت- 13
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:٠خىْٛ ٘زا اٌبٕذ ِّب ٠ٍٟ
20122011

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

3,459سعر بيع االصل

يٕشي صبفي اٌميّخ اٌذفززيخ 

13,472اٌميّخ اٌذفززيخ حست اٌسجالد
(13,471)يٕشي االسزٙالن اٌّززاوُ ٌزبريخٗ 

1صافي القيمت الذفتريت

3,458الراسماليت (الخسائر  )االرباح 

**

: ِخبؼش االئخّبْ

اٌشاعّب١ٌت (اٌخغبئش  )االسببح - 14

ظش٠بت اٌذخً- 15

 لشسث ا١ٌٙئت اٌؼبِت اٌفٍغؽ١ٕ١ت ٌخشج١غ االعخثّبس ِٕخ اٌششوت شٙبدة حأو١ذ اعخثّبس ٌخؽ٠ٛش ِصٕغ اٌذ٘بٔبث 2012 وبْٔٛ اٚي 4 بخبس٠خ 
 , 2016 ا٠بس 31 ٚدخٝ 2012 دض٠شاْ 1ٚػ١ٍت دصٍج اٌششوت ػٍٝ ١ِضة اػفبء وبًِ ِٓ ظش٠بت اٌذخً ٌّٚذة اسبغ عٕٛاث  اػخببسا ِٓ 

  2011 ا٠بس 8ٚوبٔج ا١ٌٙئت اٌؼبِت اٌفٍغؽ١ٕ١ت ٌخشج١غ االعخثّبس  لذ ِٕذج اٌششوت شٙبدة حأو١ذ اعخثّبس ٌخؽ٠ٛش ِصٕغ اٌذ٘بٔبث بخبس٠خ 
 2011 وبْٔٛ ثبٟٔ 1ِٓ اٌعش٠بت اٌّغخذمت  اػخببسا ِٓ  % 50ٚػ١ٍت دصٍج  اٌششوت  ػٍٝ ١ِضة دفغ ظش٠بت دخً بّؼذي اعّٟ لذسة 

 .2018 وبْٔٛ اٚي 31ٚدخٝ 

2012 وبْٔٛ االٚي 31اٌب١بٔبث اٌّب١ٌت ٌٍغٕت إٌّخ١ٙت فٟ - 16

 ٘زا 2013 وبْٔٛ اٚي 23 بخبس٠خ 2012 وبْٔٛ األٚي 31ٚافك ِجٍظ اداسة اٌششوت ػٍٝ اٌب١بٔبث اٌّب١ٌت ٌٍغٕت اٌّب١ٌت إٌّخ١ٙت فٟ 
.ٚع١خُ ػشض اٌب١بٔبث اٌّب١ٌت ػٍٝ ا١ٌٙئت اٌؼبِت فٟ اجخّبػٙب اٌغٕٛٞ ٚرٌه ٌٍذصٛي ػٍٝ ِٛافمت ا١ٌٙئت اٌؼبِت ػٍٝ ٘زٖ اٌب١بٔبث 

حٛص٠غ االسببح- 17

د٠ٕبس   .30. - 20 ػٍٝ حٛص٠غ اسببح بٛالغ 2011 شببغ 16 , 2012 اراس 4الشث ا١ٌٙئت اٌؼبِت ٌٍششوت  فٟ اجخّبػٙب إٌّؼمذ بخبس٠خ 
. ػٍٝ اٌخٛاٌٟ 2010 ,2011ٌٍغُٙ اٌٛادذ ػٓ ب١بٔبحٙب اٌّب١ٌت ٌغٕت  

  2013د١ث ع١خُ دفؼٙب خالي ػبَ ,د٠ٕبس ٌٍغُٙ اٌٛادذ  . 25فبْ ِجٍظ االداسة ٠مخشح حٛص٠غ اسببح  بٛالغ  ,ف١ّب ٠خؼٍك ببٌغٕت اٌذب١ٌت 
بؼذ الشاس٘ب ِٓ لبً اٌّغب١ّ٘ٓ فٟ اجخّبع اٌجّؼ١ت اٌؼ١ِّٛت اٌغٕٛٞ اٌؼبدٞ ٚببٌخبٌٟ ٌُ ٠خُ ادساج ٘زا اٌّبٍغ  ظّٓ االٌخضاِبث فٟ اٌب١بٔبث 

.اٌّب١ٌت 

اداسة اٌّخبؼش- 18

ِٓ اٌزُِ % 41د١ث اْ , حٛاجٗ اٌششوت خؽش اٌخشوض فٟ االئخّبْ . حؼًّ اٌششوت بشىً ِغخّش ػٍٝ ِخببؼت حذص١ً اسصذة اٌزُِ اٌّذ٠ٕت 
.اٌّذ٠ٕت اٌفبػٍت  ِغخذمت ِٓ ػششْٚ ػ١ًّ  فمػ 

د١ث , حذذ اٌششوت ِٓ ِخبؼش اٌغ١ٌٛت ِٓ  خالي اٌخبوذ ِٓ حٛفش اٌخغ١ٙالث اٌبٕى١ت ٚ خؽت اٌخذص١ً اٌّغخّش ٌٍّب١ؼبث :ِخبؼش اٌغ١ٌٛت
. ٠َٛ ِٓ حبس٠خ ػ١ٍّت اٌب١غ 120 - 90اْ اٌششوت حؼًّ ػٍٝ حذص١ً رُِ اٌّب١ؼبث خالي 
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:ِخبؼشاٌخغ١ش فٟ اعؼبس اٌؼّالث االجٕب١ت

اٌخغ١ش فٟ عؼش صشف اٌذ٠ٕبس ِمببً اٌش١ىً االعشائ١ٍٟ 
االثش ػٍٝ لبئّت اٌذخً  

د٠ٕبس اسدٟٔ
االثش ػٍٝ دمٛق اٌٍّى١ت  د٠ٕبس 

اسدٟٔ

5+%              2011(74,129)(82,365)

5+%              2012(71,271)(93,589)

ف١ّب ٠ٍٟ جذٚي ٠ٛظخ اثش اٌخغ١ش اٌّّىٓ اٌّؼمٛي فٟ عؼش صشف اٌش١ىً االعشائ١ٍٟ ِمببً اٌؼّالث االجٕب١ت ػٍٝ لبئّت اٌذخً ، ِغ بمبء 
ال ٠ٛجذ ٌٗ اثش ػٍٝ دمٛق اٌٍّى١ت ػٕذ اػذاد اٌمٛائُ ,اْ اٌض٠بدة اٌّخٛلغ فٟ اعؼبس اٌّب١ٕت ادٔبٖ. ج١ّغ اٌّخغ١شاث االخشٜ اٌّؤثشة ثببخت 

.صشف اٌؼّالث االجٕب١ت ِغبٚٞ ِٚؼبوظ الثش اٌض٠بدة .اٌّب١ٌت بؼٍّت اٌش١ىً االعشائ١ٍٟ 

اسلبَ ِمبسٔت -21

 وبْٔٛ 31ٌخخٕبعب ِغ ػشض اسصذة اٌمٛائُ اٌّب١ٌت وّب فٟ  , 2012 وبْٔٛ اٚي 31حُ اػبدة حب٠ٛب بؼط اسصذة اٌمٛائُ اٌّب١ٌت وّب فٟ 
.اْ ٘زٖ اٌخب٠ٛببث ال حؤثش ػٍٝ اسببح اٌغٕٛاث اٌغببمت اٚ دمٛق اٌٍّى١ت  . 2011اٚي 

اداسة ساط اٌّبي- 19

. اْ اٌٙذف اٌشئ١غٟ ِٓ اداسة ساط ِبي اٌششوت ٘ٛ اٌذفبؾ ػٍٝ ٔغبت ساط اٌّبي ِالئّت بشىً ٠ذػُ ٔشبغ اٌششوت ٠ٚؼظُ دمٛق اٌٍّى١ت
٘زا ٌُٚ حمُ اٌششوت بب٠ت حؼذ٠الث , حمَٛ اٌششوت ببداسة ١٘ى١ٍت ساط اٌّبي ٚاجشاء اٌخؼذ٠الث اٌالصِت ػ١ٍٙب فٟ ظٛء حغ١شاث ظشٚف اٌؼًّ 
اْ اٌبٕٛد اٌّخعّٕت فٟ ١٘ى١ٍت ساط , ػٍٝ اال٘ذاف ٚاٌغ١بعبث ٚاالجشاءاث اٌّخؼٍمت ب١ٙى١ٍت ساط اٌّبي خالي اٌغٕت اٌذب١ٌت ٚاٌغٕت اٌغببمت

 31 د٠ٕبس اسدٟٔ وّب فٟ 2,530,754اٌّبي حخّثً فٟ ساط اٌّبي اٌّذفٛع ٚاالدخ١بؼ١بث االخشٜ ٚاالسببح اٌّذٚسة ٚاٌببٌغ ِجّٛػٙب   
 .2011 وبْٔٛ االٚي 31 د٠ٕبس اسدٟٔ وّب فٟ 2,296,195 ِمببً 2012وبْٔٛ االٚي 

حشوض اٌّخبؼش فٟ إٌّؽمت اٌجغشاف١ت- 20

اْ ػذَ اعخمشاس اٌٛظغ اٌغ١بعٟ ٚااللخصبدٞ فٟ إٌّؽمت ٠ض٠ذ ِٓ خؽش ِّبسعت اٌششوت . حّبسط اٌششوت وبفت أشؽخٙب فٟ فٍغؽ١ٓ 
.الٔشؽخٙب ٚلذ ٠ؤثش عٍبب ػٍٝ ادائٙب 
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البيـــــــــــــــــــــــــــان
 القيمة في  

2012/1/1
ت

ضافا
   اال

ت)     
(الحذوفا

 القيمة في  
2012/12/31

نسبة االستهالك
 االستهالك الحالي

 االستهــــالك المدور 
2012/1/1

االستهالك المتزاكم 
2012/12/31

صافــــــــي القيمـــــــة

ض
االر

120,338
31,117

151,455
151,455

      
 

البناء
658,672

658,672
4%

26,347
        

 
259,769

286,116
372,556

ث
اال

575,834
575,834

7%
575,833

575,833
1

ث جذيذة
اال

75,472
45,303

120,775
7%

8,454
          

 
10,439

18,893
101,882

هشليك وقىاعذ
45,297

1,241
46,538

10%
4,654

          
 

27,771
32,425

14,113
عـــــذد

3,961
57

4,018
20%

57
              

 
3,960

4,017
1

ث
ضخا

هىتىر كهزباء وه
12,147

315
12,462

10%
1,246

          
 

5,798
7,044

5,418
ث

كوبيىتزا
23,040

593
23,633

20%
593

             
 

23,039
23,632

1
ث

االثا
11,938

268
12,206

10%
359

             
 

11,846
12,205

1
ض

هقظن وفاك
5,637

5,637
25%

5,636
5,636

1
ف

طيارة جىل
11,556

11,556
10%

1,156
          

 
7,514

8,670
2,886

صعذ
ه

20,104
20,104

5%
1,005

          
 

5,806
6,811

13,293
شبكت كهزباء

53,280
53,280

10%
53,279

53,279
1

ث
طفايا

3,778
3,778

10%
378

             
 

2,593
2,971

807
هىاسين

3,400
1,011

4,411
20%

882
             

 
3,399

4,281
130

هختبز
10,970

10,970
10%

1,097
          

 
7,203

8,300
2,670

ث الوختبز
هظتلشها

47,684
47,684

10%
4,768

          
 

10,733
15,501

32,183
شفاط هىاء

3,376
3,376

10%
3,375

3,375
1

ث
اجهشة دوام وبلفىنا

8,216
132

8,348
20%

289
             

 
8,058

8,347
1

اجهشة كهزبائيت
12,110

3,250
15,360

10%
1,536

          
 

4,880
6,416

8,944
ث

يافطا
15,874

15,874
20%

15,873
15,873

1
ص 

ص هزطيذ
با

412
10,628

10,628
10%

10,627
10,627

1
طيارة بيجى بارتنز

9,748
9,748

10%
975

             
 

7,556
8,531

1,217
لىاسم حزاطت

2,457
2,457

10%
246

             
 

1,230
1,476

981
ص 

طيارة هزطيذ
5

 طن
12,755

12,755
10%

1,276
          

 
6,380

7,656
5,099

ض 
طيارة فىلك

-
08

14,138
14,138

10%
1,414

          
 

5,656
7,070

7,068
ث بالطتيك

تنكا
2,855

1,003
3,858

10%
386

             
 

1,062
1,448

2,410
ض 

ص فىلك
با

1730413
14,100

14,100
10%

1,410
          

 
2,820

4,230
9,870

ث وهلحقاتها
البزكظا

24,811
24,811

7%
1,737

          
 

1,737
3,474

21,337
طيارة 

7049431
37,131

37,131
10%

3,713
          

 
3,713

7,426
29,705

ي 
 طيارة كاد

2011
14,109

14,109
10%

1,411
          

 
1,411

12,698
ث هزاقبت وانذار حزيق

كويزا
2,006

4,458
6,464

20%
1,293

          
 

401
1,694

4,770

المجمىع
1,867,422

88,748
1,956,170

66,682
        

 
1,087,986

1,154,668
801,502

  
7

 - 
ت الثابتة للسنة المالية المنتهية في  

جدول استهالك المىجىدا
2012/12/31

 
دينار اردني
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البيـــــــــــــــــــــــــــان
ي  

 القيمة ف
2011/1/1

ت
ضافا

   اال
ي  

 القيمة ف
2011/12/31

ستهالك
سبة اال

ن
ي

ستهالك الحال
 اال

ستهــــالك المدور 
 اال

2011/1/1
ت 

ضافا
اال

(
ت 

ستبعادا
اال

)
ستهالك المتراكم 

اال
2011/12/31
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