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كلمة رئيس مجلس االداره:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

السيدات والساده مساهمي الشركه العربيه لصناعة الدهانات المحترمين
الشركه وارحب  العامه لمساهمي  للهيئه  الثالث والعشرون  االجتماع  اللقاء بكم في     يسعدني 
بكم احسن ترحيب في شركتكم الزاهره ونلتقي مجددا برغم الظروف الصعبه السائده لمناقشة 

اعمال الشركه لعام ٢٠١٥.
   ما من شك بان الظروف  التي تمر بها المنطقه ادت الى حاله من عدم االستقرار االقتصادي وذلك 
اعدامات  من  القمعيه  االحتالل  وممارسات  اكتوبر  بداية  منذ  انطلقت  التي  الشعبيه  الهبه  نتيجة 
ميدانيه واغالق للحواجز بين المدن الفلسطينيه واجراءات قمعيه اخرى فرضتها سلطات االحتالل 
حيث  والمصير  االجل  مجهول  الركود  من  حاله  الى  الفلسطيني  االقتصاد  اوصلت  جماعي  كعقاب 
وزارة  في  االقتصاديه  السياسات  عام  مدير  اوضح  وقد   . كبير  بشلل   الفلسطيني  االقتصاد  اصيب 
عن  الناجمه  االقتصاديه  الخسائر  لحجم  التقديرات  الرحمن  عبد  عزمي  السيد  الوطني  االقتصاد 
الرقم يتصاعد طالما االمور بقيت  اجراءات االحتالل ب 6 مليار شيكل منذ بداية شهر اكتوبر وان 
كما هي واضاف ان الخسائر االقتصاديه شملت جميع محافظات الوطن بنسب متفاوته شكلت 
التجاريه  المنشات  من   %6٠ ان  موضحا  منها  االكبر  النسبه  ونابلس  والخليل  القدس  محافظة 
مهدده باالغالق كما ان بعضها اضطر الى تسريح عدد كبير من العاملين نتيجة الركود االقتصادي 
وقد بين ان احد المنشات في مدينة نابلس والتي كانت تضم 7٠ عامال اضطرت الى تسريخ اكثر من 
النصف لعدم قدرة المنشاه دفع الرواتب وذلك نتيجة الركود الذي تفشى  في االقتصاد الفلسطيني 

نتيجة االوضاع السياسيه.
الضغط  المبيعات  وقد تم  الثالث كان هناك نشاط حثيث جدا في  الربع  بانه وحتى  ينكر  احد       ال 
بشكل جيد في االسواق الفلسطينيه واالنتشار سواء كان عموديا او افقيا وقد عملت الشركه على 
عمل عروض خاصه للتجار الكبار وعروض خاصه ايضا للتجار االقل حتى نضمن انتشار المنتج في 
كل مكان في هذا الوطن..وقمنا بالتواصل مع اهلنا في قطاع غزه وقمنا بزيارات ميدانيه للقطاع 
وزرنا المشاريع وعززنا تواجدنا هناك بشكل جيد ووصلت مبيعاتنا الى القطاع الى 4 مليون شيكل 
لغاية الربع الثالث من السنه اال انه وبدون سابق انذار وكما هي السياسه االسرائيليه التي اوجدت من 
اجل التعقيدات اوقفت كافة اشكال التنسيق مع الشركه الدخال بضاعتنا الى قطاع غزه تحديدا دون 
ابداء اية اسباب وقد حاولنا بكل الطرق لالستمرار في ادخال بضاعتنا الى قطاع غزه من حيث لقاءات 
عديده مع موظفي بيت ايل اال ان كل المحاوالت بائت بالفشل..وان بقي الوضع كما هو فاننا سنفقد 
القادمه، ولكن ما  حصه سوقيه كبيره وكبيره جدا مما ينعكس على ربحية الشركه في االعوام 
زلنا نحاول بشتى الوسائل لضمان استمراريه ادخال البضاعه الى القطاع  وهناك محاوالت وجهود 
المعده  والدراسات  الخطط  حسب  االمور  تسير  بان  ونامل  القدس  الى  البضائع  الدخال  ايضا  حثيثه 

لهذا التوسع واالنتشار.
االخوات واالخوه...

الكبيره  الجهود  خالل  من  العام  خالل  ممتازه  ارباحا  حققنا  اننا  اال  ذكرناها  التي  الظروف  كل  برغم 
التي بذلت حيث وصل ايراد الشركه الى )464٥٠3١( دينار مقابل )4٠٠٠١8١( دينار مقارنه مع العام السابق 
ليتحقق ارباحا  قابله للتوزيع مقدارها 9٥66٢8 دينار مقارنة مع ارباح عام ٢٠١4 والتي بلغت ٥3٥8٢٠ 
ايرادات  السهم 39% عام ٢٠١4 وان  العائد على  7٠% وحيث كان  السهم هو  العائد على  ليكون  دينار 

الشركه في ارتفاع متزايد على مدى السنوات السابقه واننا نتطلع الى حصه اكبر ان شاء اهلل.
 اهال وسهال بكم مره اخرى وبكم ومعكم نكبر ونقوى لنبني اقتصاد الوطن...ومعا وسويا لمقاطعه 

المنتجات االسرائيليه...ولنعاهد اهلل جميعا ونعاهد انفسنا ان نبقى اوفياء لكل اشكال المقاطعه. 
ميشيل الصايغ  

رئيس مجلس االداره                         والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
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تقرير االداره التنفيذيه:

الشركه العربيه للدهانات....خيارك االمثل دائما
رؤيتنا... السعي دوما الى الرياده في مجال الدهانات وتعزيز ثقة عمالئنا بما يخدم الشركه 

ومساهميها.
رسالتنا..    النمو المستمر وذلك باستغالل قدراتنا ومواردنا واالستمرار في استحداث ما 

هو جديد في عالم الدهانات.  
وتقاسم  االهليه  المؤسسات  ومشاركة  االقتصاديه  بالثوابت  بالتمسك  االستمرار  قيمنا...     

الهموم معهم وان نبقى اصدقاء للبيئه.
هدفنا...     ان نكون مثال يحتذى به وان نحافظ على جودة منتجنا لنكون وبامتياز البديل 

االول للمنتج االسرائيلي واالجنبي .

      معتمدين على سنوات الخبره التي نمتلكها في هذا المجال والذي يزيد عن عشرون عاما 
اوجدنا  حيث  الدهانات  وتسويق  وتوزيع  انتاج  مجال  في  ثابته  بخطوات  ننطلق  ان  استطعنا 
االقتصاديه  المتغيرات  وجه  في  الثبات  على  قادره  واسس  وقواعد  متجانسه  سياسات 

المتسارعه.
بدانا بنشاطنا على ارض الواقع منذ سنوات عديده ومررنا بتجارب كثيره واصبح لدينا نظره 
شامله ومعمقه من خالل التعامل مع اسواق الدهانات وعمالئها وقمنا بتنفيذ العديد من 
المشاريع الكثيره المتعدده والمتنوعه وهي من المشاريع التي تعد مميزه في هذا الوطن 

الحبيب.
قمنا  اننا  اال  كبير  بشكل  نفسها  تفرض  ان  الشركه  استطاعت   المنافسه  من  وبالرغم 
المحيطه  االقتصاديه  والظروف  العمالء  وشرائح  االسواق  لحالة  ودقيق  شامل  بمسح 
مقتنعين ان توافر عوامل االستقرار السياسي  والمالي سوف يحقق انجازات كبيره للشركه 
في المرحله المقبله ولهذا قمنا باعداد الخطط والدراسات وعمل رؤيا شامله لوضع الشركه 
في السوق وافاق توسعها سواء في اراضي السلطه الفلسطينيه والقدس ومناطق عرب 

الداخل وايضا قطاع غزه.

المرجوه: االهداف 
• توفير اكبر عدد ممكن من الدهانات العصريه التي تلبي رغبات الجيل الجديد.  

• تقديم االستشارات الفنيه المناسبه لمكاتب الهندسه والمقاولين.  
توفير  خالل  من  الدهانات  انواع  لمختلف  والتطبيق  التعامل  اجراءات  تسهيل   •  

االدوات الالزمه لذلك الغرض.
وصديق  صحي  كونه  تضمن  شهاده  على  حاصل  نقدمه  منتج  كل  من  التاكد   •  

للبيئه.
• زيادة الوعي فيما يتعلق باليات تطبيق وتخزين الدهانات.  
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• رعاية المعارض والنشاطات الهادفه الى مقاطعة البضاعه االسرائيليه.  
• ان نصبح البديل االول للمنتج االسرائيلي وان نكون خيار العميل االول .  

االستراتيجيات المتبعه:
وهنا نقصد بكلمة استراتجيه مجموعة الخطوط والسياسات التي تهدف الى مساعدتنا في 
الوصول الى اهدافنا وغاياتنا المحدده،ولذلك قمنا بتحديد سياساتنا في التعامل مع عمالئنا 
واضعيين  اخرى  جهه  من  االوليه  بالمواد  مصادرنا  ومع  جهه  من  ومهندسينا  ومقاولينا 

معايير الصدق والشفافيه كاحدى ركائز التعامل في كل المجاالت.
استراتيجيات تطوير العمل:

والتي يمكن ان تتلخص بالنقاط التاليه:
• اجراء مسح سنوي شامل لمعرفة احتياجات ومتطلبات السوق.  

• جمع اكبر كميه من المعلومات االرتجاعيه من العمالء الذين تم تقديم   
خدمات لهم لالستفاده منهم بالمشاريع القادمه.

• الوصول الى درجه عاليه من الفهم لنتائج المشروعات المنفذه.  
• البحث عن موارد متجدده لتدعيم مكانة الشركه في المنطقه.  

• خلق هيكيليه مرنه لتسهيل اتخاذ القرارات.  
• عقد حلقات بحث ودورات تدريبيه واشراك الموظفين فيها.  

• ادراك الحاله الحقيقيه لوضع الشركه في سوق العمل مقارنة بوضع الشركات المنافسه.  

• امتالك قسم المحاسبه خبرات قويه قادره على ادارة الحسابات بشكل سلس وفعال.  
استراتيجيات استثمار الدهانات:

• تامين مصادر االستثمار:  
• فهم العقار او مكان التطبيق بشكل جيد.  

• امتالك مصادر التمويل الكافيه.  
• االلتزام بكميات المتوافره.  

• تامين المتطلبات الرسميه والقانونيه.  
• اخذ متطلبات العميل وافكاره بعين االعتبار.  

االجراءات واالبحاث القانونيه:
والتي تتمثل في ما يلي:

• التعرف على موقع العقار او مكان التطبيق.  
• فهم النمط المعماري والهندسي للموقع.  

• تحديد الظروف المحيطه بالموقع.  
• االلمام باتجاهات السوق الحاليه.  

• التاكد من توفر مواد العزل المناسبه.  
• اجراء دراسه شامله لمعدل اسعار المواد المستخدمه.  

•  تقديم عرض اسعار التكلفه التقديريه للمشروع.  
• التنفيذ على ارض الواقع:  
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• تحديد جدول زمني لتنفيذ المشروع.  
• جمع المعلومات المطلوبه في ما يتعلق بالمشروع.  

• تامين المواد والمنتجات التي سيتم استخدامها في المشروع.  
• التنفيذ من خالل كادر فني متخصص يمتلك المهارارات والكفاءات العاليه.  

• المباشره بتفيذ عمليات الدهان بحسب الطبقات المحدده )اساس-وجه اول-وجه نهائي(.  
• اعمال التشطيب النهائي.  

استراتيجيات العنايه واالهتمام بالعمالء:
والتي يندرج تحتها النقاط التاليه:

مختلف  في  وزبائنها  الشركه  احتياجات  لتوفير  استراتيجي  بشكل  التخطيط   •  
القطاعات المرتبطه بعالم الدهانات.

•الحفاظ على مستوى عال جدا من معايير التعامل مع الزبائن.  
• توفير جو في الشركه يتسم بالبساطه والرقي.  

• تقديم بيانات تحليل تفصيليه للتكلفه المتوقعه.  
• تقييم الزيارات الميدانيه المستمره والمتابعه.  

• التقييمات السنويه للعمالء من حيث المسحوبات .  
• بيان معدل الرضا لدى العمالء من االداء والمنتجات.  

الخدمات :
عن  ناهيك  باالسواق  الموجوده  والخارجيه  الداخليه  التحديات  حجم  جدا  تعي  الشركه  ان 
نسعى  نحن  ولذلك  باالسواق  الموجوده  الدهانات  منتجات  وكثره  االسرائيليه  التعقيدات 
جاهدين لنعطي انفسنا وعن منتجاتنا صوره مميزه وفريده حتى تمكنا من البروز والظهور 
المنتج  وجودة  المقدمه  الخدمه  بنوع  تميزنا  المنافسه،حيث  الشركات  من  المئات  بين 
مزج  خدمات  نقدم  حيث  الكمبيوتر  بواسطة  والخلط  االلوان  مراكز  بخدمة  مرورا  العاليه 

االلوان لكل العمالء.
الى  باالضافه  والخارجي  الداخلي  الدهان  المنتجات  من  العديد  بتصنيع  االن  الشركه  وتقوم 
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كل  من  وبالرغم  المنافسه  واسعارها  الخالبه  االلوان  ذات  الديكوريه  الدهانات  مجموعه 
هذه النجاحات فان مختبرات واقسام االبحاث في الشركه لم ولن تتوقف عن العمل في 

سعيها لتقديم كل ما هو جديد وعصري ومبتكر في عالم الدهانات والدهانات الديكوريه 
الشركه عن  التعريف 

: ونشاطها  الشركه  *مركز 
نشاط  وان  الحسبه  الصناعيه/شارع  /المنطقه  نابلس  مدينة  في  هو  الشركه  مركز  ان 
الشركه هو صناعة جميع انواع الدهانات بكل اشكالها وال يوجد اي نشاط اخر للشركه  وقد 
الشركه  ١994،وحصلت  عام  والشوارع  المباني  دهانات  من  التجاري  انتاجها  الشركه  بدات 
على امتياز من مجموعة شركات pic الفرنسيه التي تقوم باالشراف على منتجات الشركه 
والمحافظه على جودة منتجاتها طبقا للمواصفات والمقاييس الموضوعه حيث بدا االنتاج 
للجدران  التاسيس  ودهانات  والمعاجين  والزيتيه  المائيه  الدهانات  من  صنفا   ١٥ بحوالي 

والمعادن.
وفي عام ١996 توسعت الشركه في انتاج انواع جديده من الدهانات واضافت خطوط انتاج 

جديده حيث تنتج االن اكثر من ١٢٠ صنفا من الدهانات المختلفه والمعاجين.
الوطنيه  السلطه  بمناطق  المحليه  االسواق  في  الشركه  منتجات  تسويق  ويتم 
لتوسيع  وتخطط  المجاور  الفلسطيني  الداخل  سوق  من  وجزء  غزه  وقطاع  الفلسطينيه 
اسواقها ليشمل منطقة الداخل الفلسطيني48 كامال واسواق القدس بشكل كامل ومن 
  apc التجاري  االسم  تحت  هذا  وكل  المجاوره  العربيه  االسواق  الى  لالنتقال  التخطيط  ثم 
الشركه  وتخطط  الشوارع،  ودهانات  والديكوريه  والزيتيه  المائيه  الدهانات  اصناف  لجميع 
مستقبال الضافة خطوط جديده  والشركه دائما تبحث عن ما هو جديد في عالم الدهانات 

وتقديمه للمواطن الفلسطيني بطريقه سلسه ومرنه.
هذا ويقوم باالشراف على ادارة الشركه فنيا واداريا مجموعة الصايغ ممثله برئيس مجلس 
االداره بالسيد ميشيل الصايغ ونائبه السيد ابراهيم الصايغ الذين يمتلكون خبره واسعه في 

هذا المجال.
وال يوجد  شركات تابعه للشركه وال اية فروع في جميع انحاء فلسطين ومركز الشركه 

هو مدينة نابلس
المنطقه الصناعيه/قرب سوق الخضار المركزي

تلفون : ٢3١١3٠١/4/3 -٠9  وفاكس رقم ٢3١١3٠٢-٠9
 www.apcpaints.ps  الموقع االلكتروني
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المالي: االداء  *  مؤشرات 

2012201320142015الوحدةالبيان
3178612364911440001814645031دينار اردنيااليرادات

464385641485535818956628دينار اردنياالرباح الصافيه

15181321%االرباح من االيرادات

31433664%العائد على راس المال

2530754300671529059803346836دينار اردنيحقوق المساهمين

18211829%العائد على حقوق المساهمين

33523970%العائد على السهم االساسي

6593319258168616361218264دينار اردنياالرباح المتراكمه

254000%االرباح المدفوعه

*يالحظ من الجدول اعاله ان مؤشرات االداء المالي للشركه خالل السنوات السابقه جيده 
اال السنه االخيره تقدمت وان االيرادات في نمو مستمر على مدار السنوات االربع االخيره.
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2015 ....عام الرياده...والنجاح
ان مســيرة النجــاح التــي نفتخــر بهــا كانــت ومــا تــزال مبنيــه علــى عــدد مــن العوامل الرئيســيه 
توجيهــات  عــن  ناهيــك  والتكامليــه  الوظيفــي  والــكادر  االســتراتبجي  التخطيــط  ومنهــا 
مجلــس االداره فــي ادارة العمليــات حيــث كانــت هــذه التوجيهــات كان لهــا الفضــل فــي ثبــات 

الشــركه وتحقيقهــا نجاحــات متتاليــه.
او  البيعي  او  االنتاجي  المستوى  المستويات سواء  الرياده على كل  ففي عام 2015 كان عام 

االستراتيجي برغم كل الظروف التي مرت وتمر بها منطقتنا بشكل خاص.
فقد وضعت الشركه نصب اعينها في عام 2015 التركيز لتحقيق الهدف وصوالا الى نمو جيد 
في المبيعات وكان لها ذلك حيث وصلت الى اكثر من 25 مليون شيكل حيث وصلت الى 

اعلى مستوى لها مقارتة بالسنوات السابقه.
من  والتي  المحلي  السوق  في  المفقوده  الفرص  من  العديد   بدراسة  الشركه  قامت  وقد 
مستفيضه  بدراسه  قمنا  فقد  ولذلك  المقبله  للمراحل  الشركه  تطلعات  تحقيق  شانها 
المشاركه  عملية  في  تتمثل  كبيره  مسؤوليه  الشركه  على  ان  وادركنا  المحلي  للسوق 
عملية  الى  وصوال  المجتمع  شرائح  كافة  مع  التفاعل  من  جسور  بناء  عملية  في  الفعاله 
العده  واعداد  جيده  ودراستها  جديده  اسواق  دخول  علينا  لزاما  فكان  الشامله،  التنميه 

لدخولها بشكل قوي وتحديدا سوق مدينة القدس ومنطقة عرب داخل فلسطين 48.
التنوع التشغيلي وتوزيع المخاطر

ال شك ان العالم بشكل عام ومنطقة السلطه الفلسطينيه بشكل خاص شهدت العديد 
النمو وعطلته جزئيا وخصوصا في  من االزمات االقتصاديه والتي اثرت بشكل مباشر على 

الربع االخير من عام 2015.
الشركه  استرتيجية  تحديد  في  اتخاذها   تم  التي  القرارات  سالمة  خالل  ومن  كان  ولكن 
في  الدخول  خالل   من  وذلك   والسياسي  االقتصادي  الوضع  تقلب  مخاطر  لتامين  واهداف 
بعض المشاريع تنفيذا وتمويال وايضا خدمات مميزه للعمالء والضغط الكبير على توفير 

السيوله وذلك للتخفيف على الشركه في حال الوقوع بكوارث اقتصاديه.
خالل  من  االستمارات  على  بالتركيز  قامت  الشركه  ان  اعاله  ورد  ما  لتحقيق  وانسجاما 
عزيزا  شركة  على  الموزعه  االسهم  جميع  ببيع  قامت  فقد  للشركه  المملوكه  االسهم 
في  فقط  وركزت  الفلسطينيه  الكهرباء  وشركة  الصناعي  لالستثمار  فلسطين  وشركة 

شركة االتصاالت الفلسطينيه حيث زادت من عدد االسهم فيها.
باالضافه الى ذلك قامت الشركه بالضغط على التحصيالت النقديه من العمالء حتى يبقى 

الوضع امن من ناحية السيوله وتبقى االمور بعيده عن المخاطر.
وقد ارتئينا بان نقوم بتركيز االستثمار بخصوص االسهم المملوكه للشركه فقد قمنا 
لالستثمار  فلسطين  وشركة  عزيزا  شركة  في  للشركه  المملوكه  االسهم  جميع  ببيع 
االتصاالت  بشركة  اضافيه  اسهم  وشراء  الفلسطينيه  الكهرباء  وشركه  الصناعي 

الفلسطينيه وذلك لثبات وقوه اسعار اسهم الشركه المذكوره.
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الشركه والحوكمه...
عن  الصادره  والتعليمات  بالقوانين  االلتزام  ومفهوم  للشركه  العامه  للسياسه  طبقا 
الى  تؤدي  بدورها  التي  وهي  الفلسطنيه  السلطه  مناطق  في  المختلفه  الرقابيه  الجهات 
االلتزام بكل ما يصدر من قوانين وتعليمات من الجهات الرقابيه وكذلك العمل على منع 
حدوث اية مخالفات او اجراءات غير مطابقه للمتطلبات الصادره والتي تشير الى الشفافيه 

والعداله واالفصاح والتي هي اساس لعمل الشركه باداراتها المختلفه ومجلس االداره.
فمنذ صدور قوانين سوق فلسطين لالوراق الماليه  وهيئة راس المال الفلسطيني قامت 
الشركه بااللتزام  بكل القوانين والتعليمات الصادره بهذا الخصوص واتخاذ خطوات فعاله 
مجالس  اعضاء  بين  العالقات  تنظيم  الى  يؤدي  بدورها  والتي  الحوكمه  مفهوم  لتفعيل 
تحديد  خالل  من  وذلك  الرقابيه  والجهات  المصلحه  ذات  واالطراف  والمساهمين  االدارات 
حماية  االعتبار  بعين  اخذه  للشركه  التنفيذيه  واالداره  االداره  مجلس  وواجبات  مسؤليات 

حقوف المساهمين ومراعاة الشفافيه وعدم تعارض المصالح.
والشركه تضع نصب اعينها دراسة كل ما يصدر من قوانين وتعليمات تتعلق بالحوكمه 

لوضع التصور الكامل لكيفية تطبيقها ومالئمة المتطلبات الالزمه للتطبيق.
 

وفي ضوء ذلك فقد قامت الشركه بما يلي:
•  اعداد التقارير فيما يتعلق بالحوكمه وتقديمها للهيئه في المواعيد المطلوبه.

مع  انسجاما  منبقه  ولجان  لجان  من  يلزم  ما  لتعين  االداره  لمجلس  التوصيات  رفع   •
مبادىء  الحوكمه.

•  االلتزام باالفصاحات الدوريه المدققه والغير مدققه تمهيدا لنشرها بالسوق المالي.
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*نشــاط تداول الشــركه لعام 2015 :

التداول 2015 القيمه 2015
الترتيب 
2015 مالحظات التغير عن 2014

عدد االسهم المتداوله 177821 32 نسبة %0.101 من 
اجمالي التداول

% 1062503

قيمة االسهم المتداوله 1116850 16 نسبة %0.349 من 
اجمالي التداول

% 1323143

عدد الصفقات المنعقده 13 41 نسبة %0.042 من 
اجمالي عدد الصفقات

% 160

معدل دوران السهم 
)%(

% 11.86 9 معدل الدوران للشركات 
10.48%

% 1062503

عدد جلسات تداول 
سهم الشركه

13 41 نسبة %5.285 من 
اجمالي الجلسات

% 160

القيمه السوقيه )$( 
كما في 31/12/2015

9520450 35 نسبة %0.285 من 
اجمالي القيمه السوقيه

% 21.62

نسبة االسهم الحره 
)Free Float(

% 47.47 15 معدل االسهم الحره 
للشركات .42.39%

% 28.98

عدد المساهمين 307 38 نسبة %0.30 من اجمالي 
عدد المساهمين

% 1.66

اعلى سعر تداول 2015 دينار 4.51

ادنى سعر تداول 2015 دينار 3.70

سعر االغالق 2015 دينار 4.5

سعر االغالق 2014 دينار 3.7

نسبة التغير % 21.62
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: الماليه  االوراق  واسعار  المساهمين  حقوق  مع  والخسائر  االرباح   *

النسبهسعر االغالق
االرباح 

املوزعه

ديناراالرباح)الخسائر(حقوق امللكيه

دينار
السنه املاليه

1.08% 1827000019730892706392009

2.04% 3045000023531165892032010

2.45% 2030000022961954949462011

2.52% 2537500025307546593312012

3.40% 4060000030067159258162013

3.70 % 4060000029059808616362014

4.5000334683612182642015

االخرى: وااليرادات  الضرائب  قبل  الربح  صافي   *
حققــت الشــركه ارباحــا بنســبة   21 % مــن صافــي المبيعــات قبــل الضرائــب واالحتياطــات 
ــع 566277  ــة م ــي مقارن ــام الحال ــار للع ــغ 1010811 دين ــر مبل ــث ظه ــرى حي ــرادات االخ واالي
دينــار للعــام 2014 وهــذا االرتفــاع ظهــر مــن انخفــاض تكاليــف المــواد المباعــه ممــا اثــر علــى 

ارتفــاع نســبة الربحيــه .     
والتوزيعات: االحتياطات  قبل  باح  ر ال ا من  السهم  ونصيب  الربح  صافي   *

لقــد بلــغ صافــي الربــح للشــركه مــن العمليــات بعــد الضرائــب للعــام 2015 مبلــغ 1062920 
دينــار مقارنــة مــع صافــي ربــح بقيمــة 595355 دينــار لعــام 2014  وبذلــك يكــون الربــح 
االساســي للســهم مــن العمليــات 70 % مقابــل 39 % لعــام 2014،وبذلــك تكــون الشــركه 
قــد حققــت ربحــا جيــدا للمســاهمين حيــث تــم توزيــع ارباحــا متتاليــه منــذ عــام 2007 
ــة  ــزز ثق ــدوره ع ــذا ب ــه وه ــج المالي ــب النتائ ــه حس ــب مختلف ــع نس ــوم بتوزي ــة االن تق ولغاي
المســاهمين بــاداء الشــركه والقائميــن عليهــا واصبــح هنــاك طلــب متزايــد علــى ســهم 
ــار/ ــى 4.70 دين ــة 31/12/2015 ال ــي نهاي ــوقيه ف ــهم الس ــة الس ــل قيم ــث وص ــركه حي الش

للســهم الواحــد.
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: )HSE( الصحه والسالمه والبيئه
تلتزم الشركه بكافة قواعد الصحه والسالمه والبيئه ، وقد قامت بتطوير كبير الدائها خالل 
العامين االخرين ، وقد حققت نتائج ايجابيه على هذا الصعيد حيث قامت الشركه بتحسين 
وتطوير اجراءات السالمه في الشركه مما ساهم في الحد من وقوع الحوادث وكما انخفض 

اجمالي الحوادث الشخصيه والحوادث والحوادث المتوقعه بشكل كبير وكبير جدا.
وشمل التطوير الذي قامت به ادارة الشركه توفير التدريب الضروري والتوجيهات واالجراءات 

واللوائح وكل وسائل الدعم الالزم لكافة الموظفين .
 

االخرين: العامين  خالل  التاليه  بالمبادرات  الشركه  قامت   وقد 
-مبادرة التدريب والترتيب الجيد للموقع:

وهدفت هذه المبادره الى الحد من الحوادث من خالل التدبير االداري الجيد وذلك من التعاون 
السالمه  لوازم  استعمال  على  تدريبيه  دورات  بعمل  قاموا  الذين  المدني  الدفاع  رجال  مع 

العامه وكيفية التعامل مع الحادث وكان هناك تحسن ملحوظ في االداء بشكل عام.
-مبادرة التدريب على التعامل مع الحوادث:

وهدف هذه المبادره على تعريف العاملين يالشركه على كيفية التعامل مع الحادث في حال 
العمل ونقابة  وزارة  بالتعاون مع  لذلك وكان ذلك  الالزمه  االدوات  وقوعه وعلى استعمال 
وكيفية  الحوادث  مع  التعامل  كيفية  على  ومميز  تفصيلي  بشرح  وقاموا  البتروكيماويات 
استخدام ادوات السالمه العامه لعدم وقوع فوضى من شانها ان تزيد االمور تعقيدا وقد 
قام جزء من موظفي الشركه بالتدريب العملي على التعامل وكيفية معالجة االخطار في 

حال حدوثها.
الدوري: الصحي  الفحص  -مبادرة 

وهدف هذه المبادره تهدف الى الفحصوصات الصحيه كفحص الضغط ونسبة السكر  وذلك 
بشكل دوري حتى يكون الموظفين والعاملين مطمئنين لوضعهم الصحي وحتى يكون 
اكتشاف مبكر الي طارىء صحي يمكن حدوثه المكانية معالجته بالسرعه الممكنه وقد 

لوحظ ارتياح عام من قبل العاملين على هذه المبادره .
المصنع: ومخلفات  النفايات  من  التخلص  -مبادرة 

وبالتعاون مع بلدية نابلس /قسم النفايات تم االتفاق معهم بعد تخصيص حاويه للشركه 
موظفي  خالل  من  النفايات  هذه  من  التخلص  يتم  ان  على  بها  الصلبه  النفايات  كل  لوضع 
البلديه حسب تعليمات وتوجيهات قسم صحة البلدبه وهذا يتم بشكل مستمر اوال باول،
واما بخصوص النفايات السائله فانه يتم التخلص منها من خالل شبكات الصرف الصحي.

واالعتماد الجوده  شهادات   
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نتيجة اللتزام الشركه بانتاج منتجات من الدرجه االولى فقد حصلت الشركه على شهادات 
االعتماد من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينيه والتي تشمل:

PS/13 شهادة مواصفات-
PS/19 شهادة مواصفات-

PS/168  شهادة مواصفات-
PS/174 شهادة مواصفات-

وتحرص الشركه على تقديم منتجات عالية الجوده والتي تلبي كافة الشروط المحليه والدوليه 
.)IEC/ISO وباالضافه الى ذلك فهي تسعى ايضا الى الحصول على شهادة االعتماد المخبريه)ايزو

الملكيه:  وحقوق  االلتزامات 
لقــد بلــغ مجمــوع االصــول للشــركه فــي نهايــة 2015 مبلــغ 4859688 دينــار مقارنــة بقيمتهــا 
دينــار     4218180 مبلــغ   2014 لعــام  شــركه  ال اصــول  بلغــت  حيــث   ٢٠١4 نهايــة  فــي  كمــا 

ــه. ــودات المتداول ــاع الموج ــن ارتف ــج ع ــاع نات وهذااالرتف
   

الشركه: ولة  ي س *
الذي  االمر  ما  حد  الى  جيده  نقديه  بسيوله  تحتفظ  الشركه  ان   ٢٠١٥ عام  بنهاية  ظهر  د  ق ل
يساعد ان تفي الشركه بالتزاماتها قصيرة االجل عند استحقاقها دون التاثير على مجريات 
اذا ما  االمد  الطويلة  التزاماتها  القدره على سداد  الرئيسيه وايضا لها  التشغليله  انشطتها 

اريد ذلك. 
  

*راس المال: 
ان الهدف الرئيسي من ادارة راس المال هو الحفاظ على نسبة راس المال مالئمه بشكل 
يدعم نشاط الشركه بادارة هيكليه راس المال واجراء التعديالت الالزمه عليها في ضوء 
والسياسات  االهداف  على  تعديالت  باية  الشركه  تقم  ولم  هذا  العمل،  ظروف  يرات  غ ت
واالجراءات المتعلقه بهيكلية راس المال خالل السنه الحاليه والسنه السابقه، وان البنود 
االخرى  واالحتياطات  المدفوع  المال  راس  في  تتمثل  المال  راس  هيكلية  في  متضمنه  ل ا

واالرباح المدوره.   
: التنافسي  لوضع  ا *

تدخل  التي  االسرائيليه  الشركات  هو  المنافس  فان  صناعيه  نها  ا وبحكم  شركتنا  ن  ا
منتجاتها الى الضفه وقطاع غزه من خالل التهرب الضريبي الذي يمثل ضربه قويه للقطاع 
الصناعي الفلسطيني اضافة الى االستيراد العشوائي بدون ضوابط ومعايير وهذا يعيق نمو 
مبيعات الشركه بشكل اكبر وقد قدمنا شكاوي متعدده بهذا الخصوص للجهات المعنيه 

ونامل بان يتم معالجة الموضوع من خالل الرقابه الدائمه على المعابر .
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والجدول ادناه يوضح حصص الشركات من حجم السوق المحلي:
اسم الرشكة الحصه

الشركه العربيه لصناعة الدهانات 23%

دهانات ناشونال 12%

دهانات طمبور االسرائيليه 20%

دهانات نيرالت االسرائيليه 10%

دهانات شامبيون 6%

شركات اخرى متفرقه 29%

: للشركه  المستقبليه  والخطط  لتطورات  *ا
المصنع  العمالء فلديها خطط ودراسات لتطوير  التطوير ورضا  الى  الشركه تركز دوما  ان 
وزيادة خطوط انتاجه حتى تستطيع تغطية االسواق ومواجهة متطلبات المرحله المقبله، 
بنظام  وللعمل  الضغط  ظروف  الستيعاب  وحديثه  جديده  ماكنات  الدخال  دراسه  ناك  فه

الورديات وحتى يبقى المخزون التام الصنع على اهبة االستعداد لجميع الحاالت.
*المسائل اتي احيلت للتصويت من قبل حملة االوراق الماليه:

لم يتم احالة اية قضايا للتصويت من قبل حملة االوراق الماليه.
     

والقضائيه: القانونيه  جراءات  ال ا *
ال توجد قضايا مرفوعه على الشركه ولكن توجد بعض قضايا تخص ذمم ماليه على تجار 
قد تعثر الدفع لديهم للشركه وحفاظا على حقوق الشركه تلجا الشركه للقانون لتحصيل 

مديونيتها. 
 

التابعه:     *الشركات 
ال يوجد شركات تابعه للشركه وال يوجد لها فروع بالضفه الغربيه او قطاع غزه.

متكرره: غير  لعمليات  ا *
ال يوجــد اي اثــر مالــي لعمليــات ذات طبيعــه غيــر متكــرره حدثــت خــالل الســنه الماليــه 2015 

وال تدخــل ضمــن نشــاط الشــركه الرئيســي.
 *مجلس االداره واالداره التنفيذيه:
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االداره: لس  مج
االسم الصفه مالحظات

ميشيل فائق الصايغ رئيس مجلس االداره

شــركة   22 مــن  اكثــر  يمتلــك 
العالــم  انحــاء  فــي  موزعــه 
مجلــس  رئيــس  الــى  باالضافــه 
ادارة البنــك التجــاري االردنــي و هــو 
ــن  ــتثمرين المعروفي ــن المس م

االوســط الشــرق  منطقــة  فــي 

مها نصري خليل ناصر عضو

ابراهيم فائق الصايغ
نائب رئيس مجلس اداره

دراســته  الصايــغ  الســيد  أنهــى 
ــة  ــة الوطني ــن المدرس ــة م الثانوي
األرثوذكســية فــي عّمــان ، وحصــل 
البكالوريــوس  شــهادة  علــى 
الجامعــة  مــن  الكيميــاء  فــي 
ــام ١989 ــروت ع ــي بي ــة ف األمريكي
وفــي عــام ١99٠ انضــم إلــى العمــل 
وكان  الصايــغ  مجموعــة  فــي 
فــي  أساســيًا  دوراً  لمســاهمته 
توســيع المجموعــة باإلضافــة إلــى 
إدارتــه التقنيــة للبحــوث وتطويــر 
فــروع  جميــع  فــي  المختبــرات 
وشــركات  الوطنيــة  الدهانــات 
مجموعــة الصايــغ االخــرى، حيــث 
حقــق العديــد مــن اإلنجــازات فــي 

التقنــي المجــال 

نازي القبطي عضو
العامــه فــي  العالقــات  مســؤوله 

الصايــغ مجموعــة 

شركة مصانع الدهانات 
الوطنيه ويمثلها فائق الصايغ عضو

لمجموعــة  التنفيــذي  المديــر 
يــغ لصا ا
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التنفيذيه: االداره 
االسم الصفه تاريخ امليالد تاريخ التعيني

المهندس وائل 
القدومي

المدير العام 1963 1992

السيد ايمن دراغمه مدير االنتاج 1970 1994

السيد ماهر جوابره المدير المالي 1967 2000

*الموظفين:
بلغ عدد الموظفين العاملين بالشركه 48 موظفا موزعين كما يلي:     

صفة املوظف العدد

موظفين اداريين 5

موظفين مندوبي مبيعات 4

موظفين دعم فني   4

سائقين 4

موظفي مستودعات 5

موظفي صيانه عامه 4

مهندسي انتاج عدد 3

مشرف انتاج 1

حراسه 2

عمال انتاج   16

عنها: المنبثقه  والمؤقته  الدائمه  واللجان  االداره  *مجلس 
ال يوجد لجان دائمه او مؤقته منبثقه عنها.

المساهمين:  اتجاه  االداره  مجلس  *واجبات 
ان واجبات مجلس االداره اتجاه الشركه والمساهمين المحافظه على الشركه ونشاطها 
بما  اللقاءات  وعمل  الشركه  الدارة  تصدر  ي  الت التعليمات  خالل  من  وتقدمها  ونموها 
العمل ومصلحة  الجلسات التخاذ ما يلزم لمصلحة  ينسجم مع مصلحة الشركه وعقد 

المساهمين.
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االداره:  مجلس  ومكافئات   *مزايا 
ــس  ــات لمجل ــدل مكافئ ــار ب ــغ 7000 دين ــرف مبل ــه يص ــس االداره فان ــرارات مجل ــب ق حس
االداره ومبلــغ 3500 دينــار بــدل تنقــالت وذلــك عــن عــام 2015 و حيــث ان اعضــاء مجلــس 
االداره هــم خمســة اعضــاء فانــه يصــرف لــكل عضــو منهــم مبلــغ 1400 دينــار بــدل مكافئــات 

ــازات: ــات واالمتي ــذة المكافئ ــح ه ــي يوض ــدول التال ــات والج ــور جلس ــدل حض ــغ 700 ب و مبل

االسم الجلسات تنقالت بدل اقامه مكافئات رواتب مواصالت

السيد ميشيل الصايغ 700 - - 1400 - -

السيد ابراهيم الصايغ 700 - - 1400 - -

السيده مها نصري خليل 700 - - 1400 - -

السيده نازي القبطي 700 - - 1400 - -

الساده شركة مصانع الدهانات 
ممثله بالسيد فائق الصايغ

700 - - 1400 - -

المجموع 3500 - - 7000 - -

علما بان اجتماعات مجلس االداره قد بلغت ستة اجتماعات خالل عام 2015.
وال يوجد اي مزايا  مباشره او غير مباشره اخرى لمجلس االداره مثل القروض او ضمانات او 

اية نفقات او مزايا عينيه من الشركه.
 

التنفيذيه: االداره  ومكافئات  مزايا  *

االسم الرواتب تنقالت مكافئات مواصالت اخرى

م.وائل فتحي عباس 28600 - - - -

السيد ايمن دراغم 16900 - - 250 -

السيد ماهر جوابره 14950 - - 250 -

واليوجد اي مزايا مباشره او غير مباشره اخرى لالداره التنفيذيه مثل القروض او ضمانات او 
اية نفقات او مزايا عينيه من الشركه.
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التنفيذيه لالدارة  العامة  االهداف  و  االستراتيجي  الشركة  *توجة    
للوفاء  جديده  وتوسعات  تحديثات  اجراء  على  القائمه  نموها  استراتجية  الشركه  اصل  تو
منطقة  في  التنافسي  الشركه  مكانة  ولتعزيز  المحليه  الدهانات  على  المتزايد  لطلب  با
السلطه الوطنيه  وفي هذا السياق فهي تسعى بكل الوسائل لرفع حصتها السوقيه سواء 
واستغالل  والتنفيذ  التوريد  سياسة  خالل  من  الكبيره  بالمشاريع  الدخول  خالل  من  ن  كا
وحاجة  السوق  متطلبات  حسب  الجديده  االصناف  وابتكار  لها  المتاحه  التسويقيه  فرص  ال

الناس وارضاء الذواقهم وان نكون البديل االول للمنتج االسرائيلي بامتياز.
: فهي  التنفيذيه  لالدارة  العامه  االهداف  اما بخصوص 

تلبي  و  العمالء  تطلعات  توافق  عاليه  جوده  ذات  و  متنوعه  خدمات  و  منتجات  تقديم   .1
احتياجاتهم و تحقق رضاهم

2. التوسع في فتح اسواق جديده و الحصول على حصه سوقية اكبر .
3. التطوير المستمر للكفايات المهنيه و االداريه للكوادر البشرية بالشركة .

4. تحديث و تطور وسائل لللعمل و االنتاج
5. المراجعة و التطوير المستمر بانظمة و اجراءات و ادوات ضبط و توكيد الجوده و البحث 

و التطوير المستمريين.
6. المحافظه على رضا المساهمين ورضا عمالء الشركه.

 
الشركه: اسهم  وعدد  *المساهمين   

 لقــد بلــغ عــدد مســاهمي الشــركه بنهايــة 2014 هــو 307 مســاهم وان عــدد االســهم هــي 
مليــون ونصــف مليــون ســهم. 

عدد االسهم 2015النسبةعدد االسهم 2014اسم العضو

28420279 %420279ميشيل فائق ابراهيم الصايغ

10150000 %150000ابراهيم فائق ابراهيم الصايغ

9135000 %135000نازي توفيق نخله القبطي

4.669000 %69000مها نصري خليل ناصر

شركة مصانع الدهانات الوطنية 
)ناشيونال(

13700% 0.9113700
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التنفيذيه: االداره  ملكية 

عدد االسهم 2014النسبةعدد االسهم 2015اسم املساهم

1.2418016 %18609وائل القدومي

المساهمين *كبار 

عدد االسهم 2015النسبةعدد االسهم 2014االسم

4.365000 %65000يوسف عبداهلل محمود عصفور

3.756000 %0سامر سليم فايق الصايغ

3.756000 %0سامي سليم فايق الصايغ

3.248700 %48700مجاهد عربي جروح ابو دوله

2.740000 %40000المؤسسه العربيه الفنيه للتنميه

2.335000 %35000صباح مصطفى عبد الجابر عصفور

230000 %30000فارس ميشيل فايق الصايغ

1.828000 %0سمر سليم فايق الصايغ

1.320000 %0نهى ميشال حداد

1.218609 %18016وائل فتحي علي عباس

0.1015000 %15000فايق ميشيل فايق الصايغ

0.913700 %13700شركة مصانع الدهانات الوطنيه

0.710000 %10000خديجه خليل صالح ابو شندي

0.710000 %10000عبداهلل احمد جبر عبداهلل جبر
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: الختاميه  مع  االوليه  البيانات  اختالف 

ال يوجد اي اختالف بين البيانات االوليه والبيانات الختاميه.
 

للشركة: التنظيمي  الهيكل   *

القيادي المتبع في الشركه والذي ينظم تعامل االقسام المختلفه في  ونقصد به السلم 
الشركه وطريقة التفاعل فيما بينها والذي يؤمن ايضا انسيابا سلسا للمعلومات الوارده 
باتخاذ  محددين  الشخاص  تسمح  التنظيميه  الهيكليه  هذه  ان  كما  الشركه  والى  من 
من  الحد  وتقلل  يسير  بشكل  العمل  سير  تضمن  التي  المسؤوليات  وتحمل  القرارات 

البيروقراطيه والروتين اللذات يعدان اكثر عوامل التباطؤ االقتصادي.
 وهنا نقدم شرحا مبسطا لالقسام الموجوده في الشركه ووصفا للعمل الذي يقوم به 

كل قسم:
من ويتالف  االداره:  :ؤمجلس  اوال 

١- رئيس مجلس االداره :
الضوء  اعطاء  عن  والمسؤول  فيها  االعلى  والمرجع  الشركه  السهم  االكبر  المالك  وهو 
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على  والموافقه  االخرى  الشركات  مع  العقود  وابرام  الصفقات  لعقد  العام  للمدير  االخضر 
الخطط االستراتيجيه للشركه من حيث التطوير سواء بتوسع الشركه داخليا وخارجيا وهو 
يقود  الذي  وهو  وامالكها  الشركه  مقدرات  عن  الشركه  مساهمي  امام  االول  المسؤول 
اجتماعات  يتراس  الذي  وهو  للشركه  المصيريه  القرارات  الخذ  االداره  مجلس  اجتماعات 

الهيئه العامه العاديه وغير العاديه لمناقشة اعمال الشركه.
: العام  المدير   -٢

في  تتجلى  االساسيه  ومهمته  المختلفه  الشركه  اقسام  كل  على  العام  المشرف  هو 
مراقبة تطبيق السياسات العامه للشركه الخطط السنويه المحدده لها وهو الذي بابرام 
مجلس  ممثل  وهو  الشركه  عمالء  مع  او  الموردين  من  كانت  سواء  التجاريه  الصفقات 
، وان المدير العام هو المرجع االول للموظفين بكل  االداره في كل االمور االداريه والماليه 
االقسام وكل التخصصات وهو المرجع االول لقسم المبيعات وقسم االنتاج ’ ويقوم ايضا 
باالشراف على المشاريع التي تنفذها الشركه والذي تقع على عاتقه مسؤولية تامين تدفق 
الموارد والمواد االساسيه الالزمه الستمراريه الشركه وعملها العطاء صوره مشرقه عن 

الشركه.
: االنتاج  3- مدير 

وهو الذي يقوم باالشراف على كل العمليات االنتاجبه بدءا من الفورمالت مرورا بمطابقة 
الفلسطينيه  للمواصفات  مطابقا  الصنع  التام  للمنتج  وصوال  المخبري  والفحص  االلوان 
للجوده والذي يقوم بالتنسيق مع المدير العام والتشاور معه حول مشتريات المواد الخام 
وتزويد االداره باحتياجاته من المواد االوليه ليبقى مستودع المواد الخام مكتمال ال يوجد به 

اي نقص للوصول الى مستودع للمواد الجاهزه ايضا كامال.
: والذي  يتالف من 4- قسم المحاسبه 

ومراجعة   المتبعه  العامه  الماليه  السياسات  وضع  عن  المسؤول  وهو   : المالي  المدير   -١
كافة الفواتير وطلبات الشراء وكما تقع على عاتقه مسؤولية متابعة الحسابات المصرفيه 
الماليه  التقارير  باعداد  يقوم  وكما  للعمالء  الماليه  التعامالت  بكل  الراي  وابداء  للشركه 
الدوريه وعمل الموازنات الشهريه وعمل التدفقات النقديه الشهريه وذلك لتقييم الوضع 
المقبوضات  بتدقيق  يقوم  وكما   ’ عليها  االداره  واطالع  المتوفره  السيوله  ووضع  المالي 
والمصروفات بشكل يومي وكما يقوم باعداد التقرير السنوي للشركه،وكما يقوم باالعداد 
الجتماعات الهيئه العامه مرورا بتفاصيل االجتماع وانتهاء بعمل الكشوفات الالزمه للبدء 

بتوزيع االرباح عل مساهمي الشركه.
٢- المحاسب الرئيسي : وهو المسؤول عن تنظيم كل المعامالت الماليه ومتابعة عمالء 
حول  الشهريه  التقارير  وعمل  ومسحوباتهم  حساباتهم  ومتابعة  يومي  بشكل  الشركه 
المبيعات واستحقاقات مندوبي المبيعات ومتابعة الشيكات الراجعه والتواصل المستمر 
مع مندوبي الشركه وتزويدهم بحسابات العمالء بشكل مستمر واالشراف على مطابقة 
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الصناديق النقديه ومعالجة االعتمادات المستنديه الخاصه بالشركه.
والقبض  الصرف  عمليات  وتنفيذ  النقديه  الصناديق  عن  المسؤول  هو   : المحاسب   -3
وعمل  المشتريات  فواتير  كل  وتحرير  وتنفيذ  وتدقيقها  المحصلين  مع  ومتابعتها 

التسويات البنكيه االزمه.
4- قسم المبيعات : والذي يتالف من

المبيعات  البيعيه ومتابعة مندوبي  العمليات  المسؤول عن كل  : وهو  المبيعات  ١- مدير 
المرجوه  واالهداف  الخطط  ووضع  السوق  ومشاكل  هموم  ومتابعة  العمالء  وطلبيات 

ومتابعة المشاريع.
٢- مندوبي المبيعات : وهم الذين يقزم بالزيارات الميدانيه التي تهدف الى التعريف بمنتجات 
القناع  المنتجات  هذه  عن  وافيا  شرحا  يقدمون  والذين  العمالء  اكل  وخدماتها  الشركه 
العمالء بجودة المنتج ومنافسته للمنتجات االخرى كما يمكن ان يقوموا بعمل الصفقات 

الخاصه في اماكن معينه.
من  للشركه  الوارده  الفنيه  المشاكل  بمتابعة  يقومون  الذين  وهم   : الفني  الدعم   -3
العمالء سواء كانت للمشاريع او البيوت او الورش وتقديم الحلول المناسبه وكما انهم 
يقومون بعمل اللقاءات الدوريه مع معلمي الدهان وتدريبهم بشكل يضمن لهم سالمة 

تنفيذ الدهان.
: والذي يتالف من التنفيذي  القسم   -٥

١- السكرتاريه : وهي المسؤوله عن اجراء جميع المكالمات اليوميه الضروريه لسير العمل 
جهه  من  الفني  والطاقم  جهه  من  الشركه  في  االداريين  بين  الوصل  همزة  تشكل  حيث 
وارشفة  وحفظ  والعمالء  لالداريين  اليوميه  والزيارات  المواعيد  بتنظيم  ايضا  وتقوم  اخرى 
العقود ةالوثائق الرسميه للشركه وتقوم ايضا بالتحضير واالعداد للمناسبات التي ترعاها 

الشركه.
٢- قسم المساهمين : وهو المسؤول عن المساهمين ومتطلباتهم ومتابعة حركات 
وتزويدهم  لهم  االزمه  الشهادات  واصدار  الماليه  لالوراق  فلسطين  سوق  في  االسهم 
بنتائج اجتماعات الهيئه العامه والقرارات الصادره بخصوص توزيع االرباح وتمرير المعلومات 

الخاصه بهم اوال باول.
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8-قسم الصيانه :

وهو المسؤول عن متابعة كل اقسام الشركه وتحديدا قسم االنتاج والماكينات وخطوط 
وتوجيه  الشركه  سيارات  بمتابعة  يقوم  وكما  العمل  الستمرارية  يلزم  ما  وعمل  االنتاج 

السائقين كيفية متابعة السيارات فنيا الستمرار نشاط الشركه واستمرار خطوط التوزيع
: الرئيسين  الشركه  *موردين 

النسبه من املشرتياتاسم املورد

45 %اوروبا

6 %بي.جي.تكنولوجيز

5 %سيرافون

4 %اي بي كلر

الرئيسيين: المحليين  العمالء  اما 

14 %شركة ابناء حمدان عابد/غزه

1.8 %شركة اوبال للتجاره/الخليل

1.5 %شركة الهدى للتجاره/الخليل

*االمتيازات:
لقــد حصلــت الشــركه علــى اعفــاء مــن هيئــة تشــجيع االســتثمار )وزارة التجــاره واالقتصــاد 
الوطنــي( لمــده اربعــة ســنوات تبــدا مــن 1/6/2012 ولغايــة 2016/5/31 وذلــك بنســبة صفــر 

%، وهــذا مــن شــانه زيــادة العائــد علــى الســهم وبالتالــي تحقيــق اربــاح اكثــر للمســاهمين. 
    

: الدوليه  الجوده  اثر مادي ومعايير  *قرارات ذات 
الدهانات  تركيب  في  وتدخل  ومهمه  اوليه  مواد  دخول  بمنع  االسرائيليه  الحكومه  رار  ق  .١
ومبررها لذلك حجج امنيه واهيه ، والحصول على تنسيق مسبق من بيت ايل لدخول بعض 

المواد االوليه مما يتسبب في تاخير عمليات االنتاج.
االردنيه  لالتفاقيه  واستنادا  تحديدا  االردن  من  المستورده  للدهانات  الجمركي  العفاء  ا  .٢
االسرائليه الفلسطينيه بينما وضع جمرك على عبوات الحديد المستورده من نفس البلد 
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مما يحول ويحد ويعوق الوضع التنافسي للشركه.     
3. ان الشركه تقوم بتطبيق معايير الجوده الدوليه وهي حاصله على شهادة المواصفات 
والمقاييس الفلسطينيه الخاص بالجوده وهي الشركه الوحيده المحليه الحاصله على هذه 

الشهادات وكما انها حاصله على شهاده الملكيه االردنيه للجوده.     
     *التدريــب والتاهيــل لموظفــي الشــركه والعاملين :

ــر  ــن تقتص ــركه ولك ــي الش ــب لموظق ــل او تدري ــج تاهي ــام 2015 اي برام ــالل ع ــن خ ــم يك ل
علــى تدريــب فنيــن ومهندســيين كيميائييــن مــن خــالل برامــج التدريــب والتنســيب مــن 

ــين.    ــة المهندس ــالل نقاب خ
*المخاطر:

ان الخطر الحقيقي الذي ممكن ان يكون له اثر مادي وجوهري هو المتغيرات السياسيه التي 
قد تطرا على المنطقه والتي من شانها ان تحول من وصول المواد االوليه للشركه سواء 

من اسرائيل او من اوروبا وهذا سيؤدي الى امور كارثيه للشركه.
  *الســيطره على الشــركه:

ان غالبية اسهم الشركه تعود العضاء مجلس االداره حيث يمتلك المجلس ما نسبته 
٥8.6 % من اسهم الشركه وبهذه النسبه تكون االسم مملوكه لمجلس االداره او اقاربهم 
ولكن فيما يخص التصويت فانه يتم بشكل شفاف ومن خالل اجتماع الهيئه العامه وانه 
اداره  مجلس  اعضاء  بتعيين  القدره  له  ان  االسهم  غالبية  االداره  مجلس  الك  ت م ا ي  ن ع ي ال 

ولكن يتم ذلك من خالل التصويت فقط.

* تحليــل المركــز المالــي للشــركه 2013+2014 بالمقارنه:
نسبة التغريالتغري20142015البيان

16 %40001814645031644850المبيعات

7 %29925683207648215080تكلفة المبيعات

9 %15475116868913938المصاريف االداريه

10- %28702-286585257883المصاريف التسويقيه

8 %73436794746038االستهالكات

5 %28404129959015549المصاريف االنتاجيه

16 %39114445556564421الذمم المدينه

47 %339698499310159612الذمم الدائنه
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*الصفقــات الرئيســيه واالطــراف ذات العالقه:
ال توجد اي صفقات او عقود او مشاريع او ارتباطات رئيسيه.  

   *سياســة الشــركه تجــاه المســؤليه االجتماعيه: 
ال توجد سياسة ثابته لدى ادارة الشركه بتقديم المساعدات العينيه او الماديه انما تقوم 
لمسؤليتها  الوفاء  نتيجة  تى  يتا وهذا  ذلك  تستدعي  التي  للحاالت  المساعدات  قديم  ت ب
االحتماعيه اتجاه المجتمع الفلسطيني  والتي هي جزء منه وقد كان خالل عام 2015 بعض 

الوقفات االجتماعيه وهي كما يلي:

اسم الجهه املتربع لها نوع التربع قيمة التربع

لجنة زكاة نابلس شيكل اسرائيلي نقدا 5352

رعاية احتفال/السفاره 
الرومانيه

شيكل اسرائيلي نقدا 3991

مساعدة اهالي بيوت 
مهدومه/نابلس

شيكل اسرائيلي نقدا 1000

لجنة اعمار الخليل شيكل اسرائيلي دهانات 500

روضه اطفال روجيب شيكل اسرائيلي دهانات 400

مدرسة عرابه شيكل اسرائيلي دهانات 400

مدرسة بنات زواتا شيكل اسرائيلي دهانات 800

مدسة النزله الشرقيه/
طولكرم

شيكل اسرائيلي دهانات 300

مبنى وزارتي االشغال 
والداخليه/رام اهلل

شيكل اسرائيلي دهانات 1150

المركز الصحي/كفر قدوم شيكل اسرائيلي دهانات 300

ملعب عين عريك شيكل اسرائيلي دهانات 700

المجاميع شيكل اسرائيلي 14893
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apc مشاريع تم تنفيذها بدهانات

*شــكل واليــة ايصــال المعلومات للمســاهمين:
سوق  خالل  من  او  الرسميه  الجرائد  طريق  عن  للمساهمين  المعلومات  ايصال  م  يت
فلسطين لالوراق الماليه او عن طريق  شركات الوساطه الماليه ومن خالل مواقع التواصل 
 info@apcpaints.ps االجتماعي فيسبوك ومن خالل الموقع االلكتروني للشركه وهو

*مدققــو الحســابات والمستشــار القانوني للشــركه :
مدققــو الحســابات : شــركة مؤسســة الطريفــي للتدقيــق والمحاســبه/رام اهلل مقابــل 

اتعــاب ســنويه  3000دينــار. 
المستشــار القانونــي : مكتــب االســتاذ هشــام الشخشــير/نابلس مقابــل اتعــاب 1200 دينــار 

ســنويا. 
اقــرار مجلس االداره

ان مجلس االداره يقر بما يلي:
 اوال: بعــدم وجــود ايــة امــور جوهريــه قــد تؤثــر علــى اســتمرارية الشــركه خــالل الســنه 

الماليــه التاليــه.
 ثانيــا: يقــر المجلــس بمســؤوليته عــن اعــداد البيانــات الماليــه وتوفيــر نظــام رقابــه فعــال 

للشــركه.
ــوارده  ــات ال ــات والبيان ــال المعلوم ــة واكتم ــة ودق ــاه بصح ــن ادن ــن الموقعي ــر نح ــا: نق ثالث

بالتقريــر الســنوي.

 
رئيس مجلس االداره                           المدير العام                               المدير المالي
       ميشيل الصايغ                                  وائل القدومي                                ماهر جوابره
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الرشكــة العربيــة لصناعة الدهانات
مســاهمة عامة محدودة

نابلس/ فلســطين

التقريــر التحليلــي للبيانــات الماليــة 
المنتهيــة لســنة  2014 - 2015
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الشــركة العربيــة لصناعــة الدهانات
المنطقــة الصناعية/نابلــس

فلسطين
التقريــر التحليلــي للبيانــات الماليــة المنتهيــة لســنة  2014-2015

أوال/المبيعات:
لقــد بلغــت صافــي مبيعــات 2015 مــا يعــادل 4645031 دينــار اردنــي بنســبة نمــو بلــغ 16 % عــن 

مبيعــات 2014
 والبالغه 4000181 دينار بتغير مقداره 644850 دينار وذلك حسب الجدول ادناه:

 
نسبة التغري التغري 2015 2014 البيان

16.12% 644850 4645031 4000181 صافي المبيعات /دينار

وفيما يلي شكل بياني يوضح تطور المبيعات خالل السنوات الخمس السابقة:

أوال/المبيعات:

التغير20152014البيان
46450314000181644850صافي الميعات /دينار

لقد بلغت صافي مبيعات 2015 ما يعادل 4645031 دينار اردني بنسبة نمو بلغ 16% عن مبيعات 2014

الشركة العربية لصناعة الدهانات
المنطقة الصناعية/نابلس

فلسطين

التقریر التحلیلي للبیانات المالیة المنتھیة لسنة  2014,2015

 والبالغه 4000181 دينار بتغير مقداره 644850 دينار وذلك حسب الجدول ادناه: 

نسبة التغير
16.12%

نالحظ مايلي:
يالحظ من الجدول اعاله ان نمو وتطور المبيعات خالل السنوات الخمس االخيره ويظهر عام 2015 هو االعلى بالمقارنه مع السنوات

وفيما يلي شكل بياني يوضح تطور المبيعات خالل السنوات الخمس السابقة:

الخمس الماضيه حيث ظهر نمو بمعدل 16% عن عام 2015.
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دینار/ صافي المبیعات 

صافي المبیعات

صفحة 1 من 11

مايلي: نالحظ 
 يالحظ من الجدول اعاله ان نمو وتطور المبيعات خالل السنوات الخمس االخيره ويظهر 

عام 2015 هو االعلى بالمقارنه مع السنوات ا لخمس الماضيه حيث ظهر نمو بمعدل 16% 
عن عام 2015.

 وفيما يلي قيمة ونسبة التغير السنوي لصافي المبيعات لالربع سنوات السابقة:

2015201420132012البيان

4645031400018136491143178612صافي المبيعات

 30676-351067470502 644850قيمة التغير السنوي

%0.96-%14.80%9.62%16.12نسبة التغير السنوي
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ثانيا/المصروفات

 بلــغ اجمالــي قيمــة المصروفــات للســنه الماليــه 2015 مــا يعــادل 726163 دينــار اي 
بنســبة ارتفــاع 0.1 % عــن اجمالــي مصاريف عــام :2014والبالغــه 725377 دينــار وكما يتضح 

مــن الجــدول التالــي 2014:
نسبة التغري مقدار التغري 2015 2014 البيان

 0.11% 786 726163 مصروفات السنة 725377

وفيما يلي مقارنه بين عناصر المصاريف للعامين 2015؛2014ومقدار التغير ونسبة التغير:

نسبة التغري مقدار التغري 2015 2014 1 . املصاريف التسويقية

9.36% 5351  62541 57190 رواتب رجال البيع

-81.15%  -396 92 488 اجازات مستحقة )مدفوعة(

-0.67% -23 3400 3423 تعويض ترك الخدمات

-56.50% -2533 1950 4483 مصاريف المعارض

17.11% 6004 41093 35089 مصاريف الدعاية

 351.44%  7208 9259 2051 مصاريف تسويقية

100.00% -51620 0 51620 مصارف الحمله ٢٠١4

 -100.00% -3496 0 3496 مصاريف نقل المبيعات

213.80% 635 932 297 مصاريف التحميل والتنزيل

15.02% 1570 12021 10451 مصاريف عينات

-67.36% -161  78 239 مصاريف مخالفات سير

-14.85% -7274 41706 48980 مصاريف محروقات

57.05% 8263 22746 14483 مصاريف صيانة السيارات

-21.83% -1125 4028 5153 مصاريف تأمين السيارات

25.38% 5605 27687 22082 عموالت بيعيه

 -16.99% -282 1378 1660 مصاريف تراخيص السيارات

64.08% 3531 9041 5510 استهالك الموجودات الثابتة

0.21% 41  19931 19890 مصاريف اصباغ

-10.02% -28702 257883 286585 المجموع:



38

 يالحــظ مــن الجــدول اعــاله ان المصاريــف البيعيــه قد انخفضــت بنســبة %10 ومبلغ التغيــر بالمصاريف 
هــو )28702( دينار.

 وقد ظهر االنخفاض بانه لم يكن حمله دعائيه خال عام 2015 وانخفاض ايضا بمصاريف السيارات 
والمعارض.

نسبة التغري مقدار التغري 2015 2014 2. املصاريف االدارية والعمومية

11.55% 8060 83741 77833 الرواتب االدارية

-1440.37% 8599 220 8002 اجازات مستحقه

-87.17% -7752  8163 1141 تعويض ترك الخدمة

-22.06% -15 53 53 مصاريف تأمين نقل النقود

-90.19% -9455 2176 1028 مكافئات وعيديات

-71.28% -12635 5423 5091 مصاريف الرسوم والرخص

-31.97% -1182 3446 2515 مصاريف الضيافة

45.79% 2424 9198 7718  مصاريف السفر والمواصالت

-16.51% -659 3181 3333 مصاريف القرطاسية

286.43% 2300  1769 3103 مصاريف التبرعات

9.52% 387 4413 4454 مصاريف بريد وهاتف 

-10.67% -213 8440 1783 عموالت وفوائد بنكية

73.66% 562 1269 1325 مصاريف نظافة

301.97% 918 699 1222 مصاريف عامة

0.00% 0 3000 3000 اتعاب مهنية واستشارية

-14.67% -529 2400 3078 مصاريف محاماه وسوم محاكم

-20.69% -1233 4753 4727 مصاريف صيانة االجهزه

0.00% 0 7000 7000 مكافأة مجلس االدارة

0.00% 0 3500 3500 تنقالت مجلس االدارة

42.99% 803 2935 2671 رسوم ادراج بالسوق المالي

57.93% 548 1384 1494 مصاريف صيانة المباني

19.06% 1710 11526 10680 استهالك الموجودات الثابته

-4.54% -7362 168689 154751 المجموع=
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يالحظ من الجدول اعاله بان المصاريف االداريه قد انخفضت بمبلغ 7362 اي بنسبة 4.54 % كما هو 
واضح اعاله. وقد تركز االنخفاض في مصاريف الرسوم والرخص ومصاريف الضيافه وغيرها.

نسبة التغري مقدار التغري 2015 2014 3. املصاريف االنتاجية

 10.51% 13873 145817 131944 االجور المباشرة

 -81.29% 1325- 305 1630 اجازات مستحقه

-0.67  -77 11354 11431 مخصص تعويض ترك خدمة

-9.46% 2951- 28256 31207 مصاريف المياه و الكهرباء 

 96.47% 355 723 368 مصاريف مختبر

-100.00% -8605 0 8605 مصاريف الصيانة 

216.83% 670 979 309 مالبس عمال 

-46.86% -388 440 828 مصاريف طفاية حريق+مضخات

14.76% 97 754 657 مصاريف حليب

19.08% 2113 13189 11076 تامينات المصنع و العمال 

2.90% 1661 58907 57246 استهالك الموجودات الثابته 

100.00% 1321 1321 0 مصاريف بليتات

-3.62% -172 4578 4750 مصاريف تعبئه وتغليف

%0.00 0  0 0 مصاريف تدريب موظفين

20.53% 1650 9687 8037 مصاريف الرافعة الشوكية 

284.71% 1415 1912 497 مصاريف عدة و قطع غيار

53.58% 2700 7739 5039 مصاريف صيانة المصعد و الكهرباء

22.24% 514 2825 2311 نقل نفايات

33.30%  2699 10805 8106 متفرقات 

5.47% 15550 299591 284041 المجموع=

هذا  بلغ  وقد   5% بنسية  ارتفعت  قد  الصناعية  المصاريف  ان  اعاله  الجدول  من  يالحظ 
االرتفاع 15550 دينار  وقد تركز االرتفاع في مصاريف الرواتب والتامينات ومصاريف الرافعات 

الشوكيه ومصاريف العده وقطع الغيار ومصاريف نقل النفايات والمصاريف المتفرقه.
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وفيما يلي جدول تحليلي للمصاريف ونسبتها من المبيعات لعام 2015 مقارنه مع عام 2014 :

نسبة التغري مقدار التغري 2015 2014 البيان

16.12% 644850 4645031 4000181 صافي المبيعات / دينار
5.47% 15550 299591 284041 المصاريف االنتاجية

6.45% 7.10% نسبة المصاريف االنتاجية
9.01%  13938 168689 154751 المصاريف االدارية و العمومية

%3.63 3.87% نسبة المصاريف االدارية
-10.02% -28702 257883 286585 المصاريف التسويقية

%5.55 7.16% نسبة المصاتريف التسويقية 
 0.11% 786  726163 725377 اجمالي المصاريف

15.63% 18.13% نسبة اجمالي المصاريف

ويالحظ ان نسبة المصاريف العامه قد ارتفعت 2.5% .
و فيما يلي نسبة كلفة المواد المباعة للمبيعات:

نسبة التغري مقدار التغري 2015 2014 البيان

16.12% 644850 4645031 4000181 صافي المبيعات / دينار
7.19% 215080 3207648 2992568 كلفة المواد المباعة

-5.76% 69.06% 74.81% نسبة كلفة المواد المباعة

: العمالء  ذمم  ثالثا/ 
ــا  ــة 2015 م ــي نهاي ــل ف ــم التحصي ــيكات برس ــا ش ــا له ــالء مضاف ــم العم ــي ذم ــد اجمال ــغ رصي بل
يعــادل 1283840 دينــار أي بنســبة انخفــاض 7.98 % وفيــم يلــي الجــدول التالــي يوضــح ذلــك كما يلي:

نسبة التغري مقدار التغري 2015 2014 البيان

16.47% 64421 455565 391144 ذمم العمالء
0.00% 0 29556 29556 الذمم المشكوك فيها 

-56.65% 471288 1303229 831974 شيكات برسم التحصيل
-28.00% - 8728 22438 31166 شيكات بالصندوق
41.05 % 526981 1810788 1283840 مجموع الذمم والشيكات
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وفيما يلي الشكل البياني الذي يوضح العمر الزمني للذمم في 31/12/2015 دون الذمم المشكوك 
فيها:

النسبة البيان

0.00% يوم30-1

58.00% يوم60-31

16.00% يوم90-61

26.00% يوم فاكثر90

والمعدالت: رابعا/النسب 
1. 1نسبة التداول )االصول المتداولة ÷الخصوم المتداولة (

وهذا مؤشر لقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة االجل بواسطة موجوداتها المتداولة:-

 النسب

املرجعية
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 البيان

3362069 3262158 3862133 االصول المتداولة

1354879 1312200 1512852 الخصوم المتداولة

2 2.481 2.486  2.553 نسبة التداول
 

 يالحظ ان نسبة التداول في عام 2015 قد ارتفع  بالمقارنه بعام 2014 فكل دينار التزام قصير 
االجل في نهاية 31/12/2015 يقابله 2.553 دينار بحوزة الشركه وان الشركه تحتفظ بجزء 
كبير من سيولتها على شكل ودائع واسهم حتى اليتم تعطيل النقديه بدون فائده وقد تم 
اسثمار جزء من هذه السيوله من خالل شراء اسهم  بشركات كبيره حتى يتم اسثمار هذه 

السيوله وعدم تعطيلها
النسب املرجعية 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 البيان

3362069 3262158 3862133 االصول المتداولة

1173447 1019432 1048421 المخزون

2188622 2242726 2813712 االصول المتداولة-المخزون

1354879 1312200 1512852 الخصوم المتداولة

1.25 1.615 1.709 1.860 نسبة السيولة السريعة

ثالثا/ذمم العمالء :

أي بنسبة انخفاض 7.98% وفيم يلي الجدول التالي يوضح ذلك كما يلي

نسبة التغيرالتغير20152014البيان
%4555653911446442116.47ذمم العمالء

%295562955600.00الذمم المشكوك فيها 
%130322983194147128856.65شيكات برسم التحصيل

%28.00-8728-2243831166شيكات بالصندوق
%1810788128380752698141.05مجموع الذمم والشيكات

النسبةالبيان

وفيما يلي الشكل البياني الذي يوضح العمر الزمني للذمم في 31/12/2015 دون الذمم المشكوك فيها :

بلغ رصيد اجمالي ذمم العمالء مضافا لها شيكات برسم التحصيل في نهاية 2015 ما يعادل 1283840 دينار

النسبةالبيان
%10.00-30يوم

%3158.00-60يوم
%6116.00-90يوم
%9026.00يوم فاكثر

رابعا/النسب والمعدالت:
 .1نسبة التداول  ( االصول المتداولة÷الخصوم المتداولة )

النسبة

یوم1- 30

یوم31- 60

یوم61- 90

یوم فاكثر90

یوم فاكثر   90

یوم 90- 61یوم 60- 31

یوم   1-30

صفحة 5 من 11

ثالثا/ذمم العمالء :

أي بنسبة انخفاض 7.98% وفيم يلي الجدول التالي يوضح ذلك كما يلي

نسبة التغيرالتغير20152014البيان
%4555653911446442116.47ذمم العمالء

%295562955600.00الذمم المشكوك فيها 
%130322983194147128856.65شيكات برسم التحصيل

%28.00-8728-2243831166شيكات بالصندوق
%1810788128380752698141.05مجموع الذمم والشيكات

النسبةالبيان

وفيما يلي الشكل البياني الذي يوضح العمر الزمني للذمم في 31/12/2015 دون الذمم المشكوك فيها :

بلغ رصيد اجمالي ذمم العمالء مضافا لها شيكات برسم التحصيل في نهاية 2015 ما يعادل 1283840 دينار

النسبةالبيان
%10.00-30يوم

%3158.00-60يوم
%6116.00-90يوم
%9026.00يوم فاكثر

رابعا/النسب والمعدالت:
 .1نسبة التداول  ( االصول المتداولة÷الخصوم المتداولة )

النسبة

یوم1- 30

یوم31- 60

یوم61- 90

یوم فاكثر90

یوم فاكثر   90

یوم 90- 61یوم 60- 31

یوم   1-30

صفحة 5 من 11
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يالحظ ان نسبة السيوله السريعه قد ارتفعت قليال ولذلك فان المؤشر يفيد بان الشركه 
السيوله  وشبه  السيوله  من  بالتزاماتها  الوفاء  على  وباريحيه   قادره   31/12/2015 ولغاية 

المتوفرتين.
االداء: كفاءة  نسب 

معدل دوران االصول)صافي المبيعات/اجمالي االصول(
وهذا مؤشر يقيس قدرة الشركة على تحقيق مبيعات تتناسب مع حجم االستثمارات:-

النسب املرجعية 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 البيان

3649114 4000181 4645031 صافي المبيعات

4361594 4218180 4859688 اجمالي االصول

1.33 0.837 0.948 0.956 معدل الدوران

يالحظ ان هناك ارتفاع الى حد ما في معدل دوران االصول ولكنه ما زال دون المعدل االعتيادي مما يعني
ان الشركة بحاجة لزيادة مبيعاتها حتى تتناسب مع حجم االستثمار.

معدل دوران صاقي االصول الثابته)صافي المبيعات/االصول الثابته بعد االستهالك(:
وهذا مؤشر يقيس مدى كفاءة الشركة في استغالل االصول الثابتة:-

النسب املرجعية 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 البيان

3649114 4000181 4645031 صافي المبيعات

780400 746559 798760 صافي االصول الثابته

2.18 4.676 5.358 5.815 معدل الدوران

يالحظ ان النسبه قد تفوقت عن النسب المرجعيه وذلك للنمو المتواصل للمبيعات والن كثير من 
االصول قد استهلكت فقد ظهرت النسبه تفوق النسب المرجعيه بشكل كبير.
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ــزون  ــط المخزون:مخ ــدوران )ومتوس ــط ال ــة المبيعات/متوس ــدل دوران المخزون(كلف مع

اول المده+مخــزون اخــر المــده/ 2 :
وهذا مؤشر لكفاءة التخزين بالشركة:

النسب املرجعية 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 البيان

2516233 2992568 3207648 كلفة المبيعات

554108 481380 487322 مخزون المواد الخام في نهاية 
العام

537094 517744 484351 متوسط المواد الخام

8 4.685 5.780  6.623 معدل دوران المواد الخام

485347 411429 409574 مخزون المواد الجاهزة

462355 448388 410502 متوسط المخزون الجاهز

5.442 6.674  7.814 معدل دوران المواد الجاهزه

يالحظ انه يوجد ارتفاع في معدل دوران المخزون وايضا يبقى دون النسب المرجعبه.

ايــام  الــدوران(  وهــذا مؤشــر يقيــس عــدد   متوســط فتــرة التخزين)360يوم÷معــدل 
المتوســط:- فــي  التخزيــن 

النسب املرجعية 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 البيان

8 4.685 5.780 6.623 معدل دوران المواد الخام

45 يوم 76.843 62.284 54.360 متوسط فترة التخزين

5.442 6.674 7.814 معدل دوران المواد الجاهزه

66.150 53.940 46.071 متوسط فترة التخزين
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النسب  من  نقترب  وبدانا  السابقه  السنوات  مع  بالمقارنه  انخفض  التخزين  فترة  متوسط  ان  يالحظ 
المرجعيه.

التحصيل(    برسم  وشيكات  العمالء  ذمم  )تشمل  المدينه  الذمم  دوران  معدل 
والشيكات(           الذمم  ÷متوسط  المبيعات  صافي   (  

 وهذا مؤشر لكفاءة سياسة االئتمان:-

النسب املرجعية 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 البيان

3209288 3649114 4000181 4645031 صافي المبيعات

374974 396679 420700 485121 اجمالي ذمم العمالء

709578 971777 831974 1303229 شيكات برسم التحصيل

1084552 1368456 1252674 1788350 مجموع الذمم 
والشيكات

1251854 1256162 1310565 1520512 متوسط الذمم 
والشيكات

2.905 3.052 3.055 معدل الدوران

يالحــظ ان معــدل دوران الذمــم المدينــه ارتفــع خــالل الســنه االخيــره الن سياســة االئتمــان لــم 
تتغيرعلمــا انــه تــم اســقاط ذمــم قيمتهــا 87180 دينــار وقــد تجــدد مبلــغ 29556 دينــار كديــون 

مشــكوك فيهــا و التــي ظهــرت بالبيانــات الماليــه.
متوســط فتــرة التحصيــل للذمــم) 360 ÷ معدل دوران الذمــم المدينة(

وهذا مؤشر لكفاءة سياسة التحصيل:-

2013 2014 2015 البيان

2.905 3.052 3.055 معدل دوران)ذمم العمالء والشيكات(

123.926 117.946 117.843 متوسط فترة التحصيل/  يوم

يالحظ ان فترة التحصيل للذم المدينه قد انخفض قليال وذلك الن سياسة التسهيالت الممنوحه 
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للعمالء شبه ثابته  وذلك تماشيا مع الوضع التنافسي في االسواق.

متوســط فتــرة الســداد(ذمم دائنة+شــيكات اجلة)* 360 يــوم ÷تكلفــة المبيعات
الموردين:- من  الشركة  عليه  تحصل  الذي  االئتمان  مدة  الى  مؤشر  وهذا 

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 البيان

514739 339698 499310 الذمم الدائنة

565539 600337 541162 الشيكات االجلة

1080278 940035 1040472 مجموع الذمم الدائنة والشيكات االجلة

2516233 2992568 320764 تكلفة المبيعات

154.556 113.084 116.774 متوسط فترة السداد

يالحظ ان فترة السداد لموردي الشركه قد انخفض قليال ولكن بقيت فترة السداد في معدل االربعة شهور .
فترة التحويل)دورة التشغيل( :

وهي الفترة الالزمة لتحويل البضاعة الى نقدية من لحظة شراء المواد الخام وحتى التحصيل من العمالء مرورا بالتصنيع 
والبيع وتساوي:

متوسط فترة تخزين المواد الخام+متوسط فترة تخزين المواد الجاهزه+متوسط فترة تحصيل الذمم=
54.360         =                     46.071             +                  117.843                  +                218.274

أي ان فترة التحويل تصل الى 218 يوم في حين ان متوسط فترة سداد الذمم الدائنه هي 116 يوم  
 أي ان هناك عجز في فترة التحويل تصل الى 102 يوم 

تحسين  خالل  من  للمخزون  الزمني  العمر  تخفيض  على  القدرة  في  يكمن  العجز  هذا  عالج  فان  ولذلك   
سياسات التخزين والشراء من ناحية والقدرة على تخفيض فترة التحصيل من ناحية اخرى تحسين فاعلية 

جهود التسويق
االصول الخصوم/اجمالي  )اجمالي  المديونيه  نسبة 

الشركه لدى  المديونيه  تقبس  النسبه  وهذه   

النسب املرجعية 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 البيان

1354877 1312200 1512852 اجمالي الخصوم

4361594 4218180 4859688 اجمالي االصول

حد اعلى % 50 0.310638037 0.311082031 0.311306405 النسبه

نالحظ ان النسبه ضمن حد االمان مما يعني انه مستقبال اذا تحسنت الظروف االقتصاديه والسياسيه 
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اكثر فانه يظهر بوادر لتوسيع االستثمار وانه يمكن االعتماد على القروض لتمويل التوسع الن هامش 
االمان كبير بالنسبه لالطراف التي ستمنح االئتمان.

الى الملكيه:  اجمالي االصول/حقوق الملكيه: اجمالي االصول 
كلما ارتفعت هذه النسبه دلت على زيادة اعتماد الشركه على المديونيه في تمويل انشطتها:

النسب املرجعية 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 البيان

4361594 4218180  4859688 اجمالي االصول

3006715 2905980 3346836 حقوق الملكيه

حد اعلى 2 1.451 1.452 1.452 النسبه

يالحظ بشكل عام ان الشركه تعتمد بدرجه كبيره في تمويلها على حقوق المساهمين وال توجد 
قروض او اي تمويل اخر خارجي.

الربحيه: نسب 
ا-هامش الربح االجمالي)اجمالي ربح العمليات/صافي المبيعات(:
مؤشر على قدرة الشركه على تحقيق الربح من نشاطها العادي

النسب املرجعية 2013 2014 2015 البيان

3649114 4000181 4645031 صافي المبيعات

2516233 2992568 3207648 تكلفة المبيعات

1132881 1007613 1437383 اجمالي ربح العمليات
22 %  0.310453716 0.251891852 0.309445298 نسبة اجمالي الربح
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يالحظ ان النسبه قد فاقت النسب المرجعيه وقد تتضاعف في حال زيادة الميعات ونموها.
وفيما يلي تحليل لعناصر تكلفة المبيعات:

2013 2014 2015 البيان

3649114 4000181 4645031 صافي المبيعات

1910957 2145625  2432072 كلفة المواد الخام

0.52367698 0.536381979 0.523585741 نسبة كلفة المواد الخام

238426 284041 299591 المصاريف االنتاجيه

0.0653380519 0.0710070369 0.0644970938 نسبة المصاريف االنتاجيه
2516233 2992568 3207648 تكلفة المبيعات

0.689546284 0.748108148 0.690554702 نسبة كلفة المبيعات

 يالحظ انه يوجد انخفاض في كلفة المبيعات ناتج من اانخفاض كلفة المواد الخام وان هناك ارتفاع في 
الكفاءه  وان  االنتاج    وحجم  ليناسب  العاملين  طاقم  وزيادة  االجور  رفع  الى  يعود  المصاريف االنتاجيه  
االنتاجيه قد تحسنت الى حد ما  وذلك لوجود متخصصين باالنتاج وان النسبه ممكن تحسنها  اكثرفي 

حال تم رفع االسعار قليال بالتوازي مع نمو في المبيعات.  
المبيعات(:   العمليات/صافي  من  الربح  الربح)صافي  صافي  ب-نسبة   

 مؤشر على قدرة الشركه على تحقيق الربح من البيع: 
 النسب

املرجعية
2013 2014 2015 البيان

761732 566277 1010811 صفي الربح من العمليات
3649114 4000181 4645031 صافي المبيعات

7.5 % 0.208744369 0.141562844 0.21761125 النسبه
 

 يالحظ ان نسبة صافي الربح قد ارتفعت عن العاميين السابقين  حيث ظهرت بنسبة %22  بينما كانت 14%
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االصول(: الضريبه/اجمالي  قبل  الربح  االصول)صافي  على  العائد  ج-معدل 
مؤشر لقدرة الشركه على تحقيق ربح قبل الضريبه على اجمالي استثماراتها:

النسب املرجعية 2013 2014 2015 البيان

788983 579129  1048771 صافي الربح قبل الضريبه

4361594 2905980 3346836 حقوق الملكيه

14.30 % 0.18089327  0.199288708  0.313361933 معدل العائد على حق الملكيه

يالحظ ان القدره الربحيه للشركه قد فاقت النسب المرجعيه خالل السنوات الماضيه وهذا تقدم طيب ومقبول.

تاسعا / قامئة استخدامات ومصادر االموال

ثانيا:مصادر االموال: اوال:استخدامات االموال:

100177 النقص في مشاريع تحت التنفيذ  28989 الزياده في بضاعة اخر المده

159612 الزياده في الذمم الدائنه 64421 الزياده في الذمم المدينه

15182 الزياده في الذمم الدائنه االخرىمقدما  1674 الزياده في المصاريف المدفوعه مقدما

67595 الزياده في ذمم المساهمين 471255 الزياده قي شيكات برسم االتحصيل

الزياده في المخصصات  129001 15210 الزياده في الموجودات االخرى

الزياده في االرباح المتراكمه 356628  5271 النقص في المصاريف المستحقه

 6549 النقص في استثمارات االسهم 59175 النقص في الشيكات االجله

118603 الزياده في النقديه

52201 الزياده في االصول الثابته

17945 النقص في ترجمة العمالت االجنبيه

834744 مجموع المصادر 834744 مجموع االستخدامات
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الشركة العربية لصناعة الدهانات
مساهمة عامة محدودة

نابلس/فلسطين
562600338

البيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات 
للسنةالمالية المنتهية كما في 

 31 كانون أول 2015
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 صفحة
1الحسابات مدققي تقرير  

بيـــــــــــــان
أ 2015 االول كانون 31 في كما المالي المركز قائمة  
ب 2015 االول كانون 31 في المنتهية المالية للسنة الدخل قائمة  

ج 2015 االول كانون 31 في المنتهية المالية للسنة الشامل الدخل قائمة
د 2015 االول كانون 31 في المنتهية المالية للسنة النقدية التدفقات قائمة  
هـ 2015 االول كانون 31 في المنتهية المالية للسنة المساهمين حقوق في التغيرات بيان  

إيضـــــــــاح
[1-23] 2015 االول كانون 31 في  المنتهية المالية للسنة المالية البيانات حول ايضاحات  

 

المحدودة العامة المساهمة الدهانات لصناعة العربية الشركة

الصناعية المنطقة- نابلس

الفهـــــــرس
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20152014
دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيايضاحالموجــــــــــــودات
موجودات غير متداولة
798,760746,559عقارات واالت ومعدات

198,795209,463موجودات مالية متوفرة للبيع
997,555956,022

موجودات متداولة
41,048,4211,019,432بضاعة آخر المدة

485,121420,700الذمم المدينة
(29,556)(29,556)مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها

455,565391,144صافي الذمم المدينة
100,177مشاريع تحت التنفيذ

ً 56,2674,593مصاريف مدفوعة مقدما
61,303,229831,974شيكات برسم التحصيل

720,6565,446موجودات متداولة اخرى
81,027,995909,392النقد في الصندوق ولدى البنوك 

3,862,1333,262,158مجموع الموجودات المتداولة

4,859,6884,218,180مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية
 دينار اردني1,500,000رأس المال المصرح به 

1,500,0001,500,000 دينار اردني1,500,000رأس المال المصرح به والمدفوع 
121,175121,175احتياطي عام

479,875373,583اإلحتياطي اإلجباري
80,18580,185اإلحتياطي اإلختياري

(44,244)(62,189)فرق ترجمة عمالت اجنبية
9,52613,645احتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع

1,218,264861,636"ب"المتراكمة بيان (الخسائر) االرباح 
3,346,8362,905,980صافي حقوق الملكية

مطلوبات غير متداولة
187,568164,859مخصص تعويض ترك الخدمة 

187,568164,859
مطلوبات متداولة

499,310339,698ذمم دائنة
961,09145,909ذمم دائنة اخرى

200,652133,057ذمم مساهمين
1023,06928,340مصاريف مستحقة

11541,162600,337شيكات آجلة
1,325,2841,147,341مجموع المطلوبات المتداولة

1,512,8521,312,200مجموع المطلوبات
4,859,6884,218,180مجموع المطلوبات و حقوق الملكية

المحدودة العامة المساهمة الدهانات لصناعة العربية الشركة
 المالي المركز قائمة

 2015  االول كانون 31 في  كما
"أ" بيان

تشكل االيضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذا البيان * 
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20152014
دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيايضاحالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــان

4,645,0314,000,181صافي المبيعات
(2,992,568)(3,207,648)12تكلفة البضاعة المباعة- ينزل

1,437,3831,007,613اجمالي الربح 
(154,751)(168,689)14المصاريف االدارية والعمومية- ينزل
(286,585)(257,883)15المصاريف التسويقية والبيعية- ينزل

1,010,811566,277من العمليات (الخسارة  )صافي الربح 

(23,781)2,028فروق العملة (ينزل  )يضاف 
8,2598,666يضاف ايرادات اخرى

1602,404ارباح راسمالية-يضاف 
26,96916,086يضاف فوائد دائنة

7049,477سنوات سابقه (مصاريف  )ايرادات 
1,048,771579,129صافي الربح من العمليات 

1,048,771579,129السنه   من العمليات  (خسارة)صافي ربح 

14,14916,226يضاف صافي ايرادات وعوائد استثمارات االسهم

1,062,920595,355صافي ربح السنه 

%38.6%69.9الربح االساسي للسهم من العمليات

المحدودة العامة المساهمة الدهانات لصناعة العربية الشركة
الدخل قائمة

 2015 االول كانون 31 في المنتهية المالية للسنة

"ب"بيان

 تشكل االيضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذا البيان 
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20152014
دينــــــــار اردنـــيدينــــــــار اردنـــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــان

956,628535,820صافي ربح السنة

:بنود الدخل الشاملة االخرى 

(86,428)(17,945)فرق ترجمة عمالت اجنبية

(9,662)(4,119)التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع 

(96,090)(22,064)بنود الدخل الشاملة االخرى للسنة

934,564439,730المتراكمة والقابلة للتوزيع (الخسائر) االرباح 

المحدودة العامة المساهمة الدهانات لصناعة العربية الشركة
الشامل الدخل قائمة

 2015 االول كانون 31 في المنتهية المالية للسنة
"جـ"بيان

 تشكل االيضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذا البيان 
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20152014
دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 التدفق النقدي من العمليات
1,062,920595,355قبل الضريبة واالحتياطيات (الخساره  )صافي الربح 

البنود غير النقدية- يضاف
79,47473,436استهالك  الموجودات الثابتة

22,70916,758مخصص تعويض ترك الخدمة 

1,165,103685,549التدفق النقدي من العمليات قبل التغير في الموجودات والمطلوبات
النقص في الموجودات (الزيادة)

154,016(28,989)بضاعة آخر المدة
(24,021)(64,421)صافي الذمم المدينة

ً 1,313(1,674)مصاريف مدفوعة مقدما
139,803(471,255)شيكات برسم التحصيل

434(15,210)موجودات متداولة اخرى
(100,177)100,177مشاريع تحت التنفيذ

171,368(481,372)مجموع التدفقات من الموجودات
الزيادة في المطلوبات (االنقص)

(175,041)159,612ذمم دائنة
15,18221,446ذمم دائنة اخرى
67,59578,079ذمم مساهمين

(18,719)(5,271)مصاريف مستحقة
34,798(59,175)شيكات آجلة

(59,437)177,943مجموع التدفقات من المطلوبات
861,674797,480صافي النقد المستخدم بالعمليات

 التدفقات النقدية من عمليات االستثمار
6,5490التغير في استثمارات االسهم

(39,595)(131,675)صافي شراء الموجودات الثابتة
(39,595)(125,126)مجموع التدفقات من عمليات االستثمار
 التدفقات النقدية من عمليات التمويل

(600,000)(600,000)توزيع ارباح 
(600,000)(600,000)مجموع التدفقات من عمليات التمويل

136,548157,885في النقد والنقد المعادل (النقص  )الزيادة 
(86,428)(17,945)فروقات ترجمة عمالت اجنبية
909,392837,935النقد والنقد المعادل  اول المدة

1,027,995909,392 النقد والنقد المعادل  آخر المدة

المحدودة العامة المساهمة الدهانات لصناعة العربية الشركة

النقدية التدفقات قائمة قائمة

 2015 االول كانون 31 في المنتهية المالية للسنة
"د" بيان

تشكل االيضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذا البيان * 
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  (خسائر)ارباحاحتياطي اعاماحتياطي اختيارياحتياطي اجباريراس المال
البيـــــــــــــــــانحقوق المساهمينمرحله

 م2013/12/31الرصيد في 1,500,000314,04880,185121,175991,3073,006,715

ارباح السنة الحاليه439,730439,730

االحتياطي االجباري59,53559,535

ارباح موزعة على المساهمين(600,000)(600,000)

 م2014/12/31الرصيد في 1,500,000373,58380,185121,175831,0372,905,980

ارباح السنة الحاليه934,564934,564

االحتياطي االجباري106,292106,292

ارباح موزعة على المساهمين(600,000)(600,000)

 م2015/12/31الرصيد في 1,500,000479,87580,185121,1751,165,6013,346,836

المحدودة العامة المساهمة الدهانات لصناعة العربية الشركة
المساهمين حقوق في التغير بيان

 2015 االول كانون 31 في المنتهية المالية للسنة 
"هـ"بيان 

تشكل االيضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذا البيان * 
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 الشركة العربية لصناعة الدهانات 
 شركة مساهمة العامة المحدودة

 
 إيضاحات حول القوائم المالية  

 
 1035كانون اول   13كما في 

 
 . الشركة ونشاطها  3

، ) الشركة     مقركارا الكسي ري نري سرا لي ، نري سرجا الشركةا  نري  الشركة العربيةة لنةعا ة الةناانا سجلت 
سرر    23   ةرتضررق  رراسلش الشرركةا    رر  803066665نل ررني ، ةشرركة  ق ررااة  حاقرر  قتررقم )  تررت   رر  )

ي ا  أ  سي، قر رة  للرق قليرلش مخة رةاس    قليلش مخة ةاس  ألف  208660666،  لغ  أس قال الشكة  )2601
 ألف سه  الرية  االسةي  لل ه   ي ا  أ  سي ماحق

يتكةز سشاط الشكة  الكسي ي حاليا نري لسشراو م شر يا ق ر د الرقااسا   أانر  أسلاحهرا م  رليه ق تجا هرا ملسشراو 
 م ش يا أي ص احا  أخكى  كى الشكة  لسها الزق  لتتريه أاقانها مغايا ها .  

 .1032كانون ثاني  12من قبل مجلس إدارة الشركة في 1035/31/13تم إقرار القوائم المالية للشركة كما في 
 
 . السياسا  المحاسبية الرئيسية 1

 أسي لحقا  الرلاس  الةالي 
    لحقا  الرلاس  الةالي  للشكة  منرا لةعاييك الترا يك الةالي  القملي  . 

 لقي ا  األ  سي .    لحقا  الرلاس  الةالي   ا
   لحقا  الرلاس  الةالي  منراً لةبقأ الألف  التا يخي   استث او الةلجرل ا  الةالير  الةترلنك) للبيرد مالتري  اهرك  الريةر  

 العا ل  ني  ا يخ الرلاس  الةالي  . 
 

 التغيرا  في السياسا  المحاسبية 
 ال    ال ا ر  .  لش ال ياسا  الةتاسبي  قنا ر  لتلك التي    استخقاقها ني

 
 تحقق اإليرادا  

 اهرك قلأير  البضراح  الةباحر  للعةيرا ،   تتره ليكا ا  الةبيعا  ح ق لصرقا  الفرا ل ) ماستررال ق راند مقخراطك -
 الةبيعا   ال اني  عق   زيا الةك جعا  مالخ   حلق الةبيعا  . 

 
 العقن والعقن المعادل

مال رق الةعا ل ال رق ني ال  قمق ، ما صقه لقى الب لك ، مم اسد   ريك)  ل كض  اسة  التقنرا  ال رقي  يشةا ال رق
 األجا   تته خالل نتك) ثالث  شهل  أم أ ا . 

 
 تحقق المناريف      

 لة ا يف منراً لةبقأ االستتراق . تره ا
 
 

 الذمم المنيعة 
ق ر  أي قخ رل للرقيلش الةشرألك نري   اهك الذق  الةقي    رية  الةبلغ األصلي للفا ل ) ال ا  ) لل يرك قنكمحراً 

 ت يلها ، يت  احت اب قخ ل القيلش الةشألك ني  ت يلها ح ققا ي بح ق  غيك الةكجح  ت يا ةاقا قبلرغ 
 اذه القيلش .
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 المخزون
يت    عيك الةخزمش  الألف   استخقام طكيرر  الرلا   أمال صرا   أمال أم الريةر  ال رل ي  أيهةرا ا را .  شرةا الألفر   

 الشكاو مةان  الة ا يف الةباشك) الضكم ي  لتلصيا الةلا  للق قخازش الشكة  . سعك 
 
 
 

  قارا  وآال  ومعنا  
 اهك العرا ا  ماآلال  مالةعقا   الألف  مالتري  شرةا سرعك الشركاو أم ةلفر  ا سشراو مةانر  الة را يف الةباشرك) 

الستهالك الةتركاة  )  اسرتث او األ ا ري   مأير  الضكم ي  لت بح الةلجل ا  جااز) لالستعةال ، قنكمحاً ق ها ا
 خ اسك  قسي قتكاةة  ني الرية  القنتكي  .  

يت  استهالك   ل  العرا ا  ماآلال  مالةعقا  ح ب طكير  الر ط الثا ت منراً للعةك ا ستاجي الةتل رد . نيةرا يلري 
 االستهالك الة تخقق  : س ب 

 
 ال  ب  الةئلي  البياش

 %   1 الةباسي ما سشاوا                       
 %   7 اآلال  
 % 26 سيا ا  

 % 26 للازم حكاس  
 % 26 أثاث مقفكمشا  
 % 26 أجهزه قأتبي  

 % 26 أجهز) التةاي  ملسذا  
 % 36 أجهز) م كاقج ةةبيل ك 

   
 

ح ق مجل  أحقاث أم   يكا  ني الاكمف  شيك للق يت    اس   قسي الرية  القنتكي  للعرا ا  ماآلال  مالةعقا  
حقم  لانك لقأاسي  استك ا   يةتها القنتكي  . ح ق مجل  أحرق ارذه األ لر  مح رققا  زيرق الريةر  القنتكير  حر  الريةر  
الةتل د اسرتك ا اا ، يرت   خفريل الريةر  القنتكير  للريةر  الةتل رد اسرتك ا اا ماري الريةر  العا لر  قخ رلقا ق هرا 

 يف البيد أم " الرية  ني االستخقام " أيهةا أحلق .ق ا 
يت  احت اب م سلة  التأاليف الةتأبق) الستبقال قألسا  ماآلال  مالةعقا  التي يت  التعاقا قعها  شأا ق ف را 
، ةةا يت  شنب الرية  القنتكي  ألي جزو ق تبقل ، يت   سرةل  ال فررا  األخركى الالحرر  نررط ح رق زيرا ) الة راند 

  ت ا ي  الة تربلي  الةتعلر   العرا ا  ماآلال  مالةعقا  ، يت  لثبا  جةيد ال فرا  األخكى ني  اسة  القخا .   اال
 

 مخننا  
  رلي   سا ج ح  حقث سرا ه ماش ةلفر  يت  لثبا  الةخ  ا  لذا ةاش حلق الشكة  أي التزام ) اسلسي أم قتل د 

 االلتزام قتتةل  ميةأ   ياسها  ةلثل ي  .
 
 مم دائعة ومستحقا  ذ

ت  يت  لثبا  الةنلل ا  للةبالغ الة تتر  ال رقا  نري الة رتربا للبضراسد أم الخرققا  الة رتلة  سرلاو  ةرت أم لر   ر
 .الةنالب   ها ق   با الةل   

 
 التقنيرا 

لش لحقا  الرلاس  الةالي  م نبيه ال ياسا  الةتاسبي  يتنلب ق  ل ا ) الشكة  الريام  ترقيكا  ماجتهرا ا   ررثك نري 
قبالغ الةلجرل ا  مالةنلل را  الةالير  ما ن را  حر  االلتزاقرا  الةتتةلر  . ةةرا أش ارذه التررقيكا  ماالجتهرا ا  

الت يركا  نري الريةر  العا لر  التري  اهرك  رة  حررلق  رثك ني ا يكا ا  مالة ا يف مالةخ  ا  مةرذلك نري 
الةلأيرر  ، م شررأا خرراب يتنلررب قرر  ل ا ) الشرركة  اصررق ا أحأررام ماجتهررا ا  ااقرر  لترررقيك قبررالغ التررقنرا  ال رقيرر  
الة تربلي  مأم ا ها ، لش الترقيكا  الةذةل ) قب ي   الضكم ) حلق نك ريا  محلاقرا قتعرق ) لهرا   جرا  قتفام ر  

ك محرقم اليرري  ماش ال تراسج الفعلير   رق  ختلرف حر  التررقيكا  مذلرك ستيجر  الت يركا  ال ا جر  حر  أم را  ق  الترقي
 مظكمف  لك الترقيكا  ني الة تربا . 

 ني احترا  ل ا ) الشكة   أش  رقيكا ها  ة  الرلاس  الةالي  قعرلل  مقف ل  حلق ال تل التالي : 
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م الشكة   رقيكا  قعي   ،   راًو حلرق خبركا  سرا ر  ، لتتقيرق قبرالغ قخ ل الذق  الةشألك ني  ت يلها :   تخق -
 القيلش الةشألك ني  ت يلها . 

 رررلم ا  ا )  احررا )  رررقيك األحةررا  ا ستاجيرر  للةلجررل ا  الةلةلسرر   شررأا  م ي ل ايررا  احت رراب االسررتهالةا   -
ا ستاجي  الةتل ع  نري الة رتربا ، ميرت  اخرذ  ال  لي  احتةا اً حلق التال  العاق  لتلك الةلجل ا  م رقيكا  األحةا 

 خ ا ) التقسي ) لش مجق    للق  ياش القخا .  
 
 

 العمال  األجعبية  
األخكى غيك الشيأا    ةثا حةل  الشيأا ا سكاسيلي حةل  األساس للشكة  . يت   تليا الةعاقال  التي  ت   العةال

ا سكاسيلي منرا ألسعا  ال كف ال اسق) ني  ا يخ الةعاقل  . يت   تليا الةلجل ا   ا سكاسيلي خالل ال    الق الشيأا
مالةنلل ا  ال رقي  م لك التي   تته الربل أم القند  العةال  األخكى ني سهاي  ال    الق الشيأا ا سكاسيلي منرا 

 م خ ا ) ني  اسة  القخا .ألسعا  ال كف ال اسق) ني  ا يخ الةيزاسي  .  اهك نكم ا  التتليا ق    ح أ
 ةةا ني  ا يخ الةيزاسي  ةةا يلي   ل ت أسعا  صكف العةال  الكسي ي  التي  تعاقا  ها الشكة  قرا ا الشيأا ا سكاسيلي

 الةرا ا  الشيأا ا سكاسيلي       
               8236         1236        

   5.53           5.5  ديعار أردني  
          1.33         1.3  أمريكيدوالر 

 
ألغكاض لحقا  الرلاس  الةالي   عةل  القي ا  األ  سي ،     تليا   ل  الةلجل ا  مالةنلل ا  ق  حةل  الشيأا 
ا سكاسيلي الق حةل  القي ا  األ  سي منرا ألسعا  ال كف ال اسق) ني  ا يخ الةيزاسي  م    تليا   ل  حرلق الةلأي  

أسعا  ال كف التا يخي  ، ةةا     تليا   ل   اسة  القخا  استخقام قعقل أسعا  ال كف خالل ال    .  استخقام 
  اهك نكم ا   كجة  العةال  األج بي  ني   ق ق ترا ني حرلق الةلأي  .

 
 الربح لكل سهم 

األسه  العا ي  للشكة  حلق  العاسق الق حةل  يت  احت اب ال  يب األساسي لل ه  ني األ  ا  ق  خالل   ة    ح ال   
 الةعقل الةكجح لعق  األسه  العا ي  خالل العام .

 
 موجودا  مالية متوفرة للبيع 

ق را يف اال ت راو . يرت   يرق حةليرا  البيرد مالشركاو  يت   يق الةلجل ا  الةالي  ح ق الشركاو  الريةر  العا لر  قضرانا اليهرا
للةلجل ا  الةالي  الةتلنك) للبيد ني  ا يخ ال فر  مال الترا يخ الرذي   ربح  ر  الشركة  ، ام  تل رف حر  ةلسهرا طكنرا 

 للشكمط التعا قي  لهذه اال ما  الةالي  .
الةالي  ، اال ني حال حرقم الرتةأ  قر   يراس الريةر  العا لر   يعا   ريي  الةلجل ا  الةالي   الرية   العا ل  ني  ا يخ الرلاس 

. منري حرال  يرد ارذه   ة  حرلق الةلأير  يت    جيا اال  ا  مالخ اسك ال ا ج  ح  الت يك ني الرية  العا ل   ،  ةلثل ي 
ك الةبرالغ الةريرق) ام الخ اسك ال ا جر  حر  ذلرك نري  اسةر  الرقخا  ةرا نري ذلراال  ا   يت    جيا الةلجل ا  ام جزو ق ها

 مالتي  خل اذه الةلجل ا .  ة  حرلق الةلأي  سا را 
 يت  ا  اج  الةلجل ا  الةالي  الةتلنك) للبيد  الألف  ح ق حقم اقأاسي   تقيق  يةتها العا ل    ل ) يعتةق حليها.
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:يتكون هذا البند مما يلي
20152014

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
               481,380                 487,322 المواد الخام

               116,328                 121,416الليبل والعبوات والكرتون
                 10,295                   30,109بضاعة  تحت التصنيع

               411,429                 409,574بضاعة جاهزة

            1,019,432              1,048,421المجموع

:يتكون هذا البند مما يلي
20152014

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
2,337                     3,528تامين المصنع والعمال

629                        720تراخيص سيارات
1,627                     2,019تأمين سيارات 

4,593                     6,267المجموع

:يتكون هذا البند مما يلي
20152014

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
828,233              1,287,851شيكل- شيكات برسم التحصيل بنك التجاري االردني
3,435                     7,627دينار- شيكات برسم التحصيل بنك التجاري االردني
306                     7,751دوالر- شيكات برسم التحصيل بنك التجاري االردني

831,974              1,303,229المجموع

:يتكون هذا البند مما يلي
20152014

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
1,661                     1,440 الكفاالت والتأمينات المستردة

                   18,629فوائد دائنة مستحقة
3,785                        587طلبيات

5,446                   20,656المجموع

المدة آخر بضاعة- 4

ً المدفوعة المصاريف- 5 مقدما

التحصيل برسم شيكات-6

اخرى متداولة موجودات- 7
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:يتكون هذا البند مما يلي
20152014

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
                      103                     6,314الصنـــــــــــدوق

                      159                         -2الصنـــــــــــدوق  
                 91,686                 159,525شيكل- البنك التجاري االردني 
                      965                     1,244دوالر- البنك التجاري االردني 
                      600                     4,274جاري دينار- البنك التجاري االردني 

                          2                            5يورو- بنك االردن والخليج 
                 31,166                   22,438صندوق الشيكات الواردة
               106,002                   20,195شيكل -  وديعة - البنك التجاري االردني 
               678,709                 814,000دينار -  وديعة - البنك التجاري االردني 

               909,392              1,027,995المجموع

:يتكون هذا البند مما يلي
20152014

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
                 29,119                   43,761ضريبة القيمة المضافة

                   6,290                     6,830مخصص اجازات
                   3,500                     3,500مصاريف تنقالت مجلس االداره المستحقة
                   7,000                     7,000م مكافئات أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة

                 45,909                   61,091المجموع

:يتكون هذا البند مما يلي
20152014

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
                      340                        371هاتف وفاكس مستحقة

                   1,471                     1,251مصاريف مياه  وكهرباء مستحقة
                   9,733                         -مصاريف حمالت دعائية مستحقة

                   1,200                     1,200اتعاب قضائية مستحقة
                   3,000                     3,000اتعاب مهنية واستشارات مستحقة

                       -                   16,217 الرواتب المستحقة
                 12,596                     1,030مصاريف مستحقة اخرى

                 28,340                   23,069المجموع 

:يتكون هذا البند مما يلي
20152014

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
               577,028                 540,878شيكل-  شيكات صادرة 
                   1,495                         -دينار-  شيكات صادرة  
                 21,814                        284دوالر-  شيكات صادرة  

               600,337                 541,162المجموع

 البنوك ولدى الصندوق في النقد-  8 

اخرى دائنة ذمم- 9

المستحقة المصاريف- 10

األجلة الشيكات-11
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:يتكون هذا البند مما يلي
20152014

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيايضاحالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
               554,108                 481,380تكلفة  المواد الخام اول المدة

            2,140,464              2,513,152مشتريات مواد خام- يضاف
                (67,567)                  (75,138)خصم مكتسب- ينزل 

            2,627,005              2,919,394تكلفة المواد المعدة لالستخدام 
              (481,380)                (487,322)بضاعة آخر المدة- ينزل

            2,145,625              2,432,072تكلفة المواد الخام المستخدمة
تكلفة العبوات والليبل- يضاف

               114,929                 116,328العبوات والليبل اول المدة
               396,961                 459,280المشتريات من العبوات- يضاف
              (116,328)                (121,416)العبوات والليبل آخر المدة- ينزل

               395,562                 454,192تكلفة العبوات والليبل المستخدم
                 19,064                   10,295بضاعة تحت التصنيع اول المدة

                (10,295)                  (30,109)بضاعة تحت التصنيع آخر المدة- ينزل
            2,549,956              2,866,450تكلفة المواد الخام والعبوات المستخدمة

               485,347                 411,429بضاعة جاهزة اول المدة- يضاف
                 84,653                   39,752مشتريات مواد جاهزة- يضاف

            3,119,956              3,317,631تكلفة البضاعة المعدة للبيع
              (411,429)                (409,574)البضاعة الجاهزة آخر المدة- ينزل

            2,708,527              2,908,057تكلفة البضاعة المباعة
الرواتب واالجور الصناعية- يضاف

               131,944                 145,817االجور المباشرة
                 11,431                   11,354مخصص تعويض ترك الخدمة 

                   1,630                        305(مدفوعة  )اجازات مستحقة  
               145,005                 157,476الرواتب واالجور المباشرة

               139,036                 13142,115المصاريف الصناعية غير المباشرة- يضاف
            2,992,568              3,207,648تكلفة البضاعة المباعة

:يتكون هذا البند مما يلي
20152014

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
                 31,207                   28,256المياه والكهرباء
                      368                        723مصاريف مختبر
                   8,605                         -مصاريف صيانة

                      309                        979مالبس عمال
                      828                        440مصاريف طفايات حريق ومضخات

                      657                        754مشتريات حليب
                 11,076                   13,189تأمين العمال والمصنع

                 57,246                   58,907استهالك الموجودات الثابتة
                       -                     1,321مصاريف بليتات
                   4,750                     4,578 م تعبئة وتغليف

                   8,037                     9,687مصاريف الرافعه  الشوكية
                        51                          92مصاريف نضح
                      497                     1,912عدة وقطع غيار

                   5,039                     7,739مصاريف صيانة الكهرباء والمصعد
                   2,260                     2,733نقل نفايات

                   8,106                   10,805مصاريف اخرى

               139,036                 142,115المجموع

المباعة البضاعة تكلفة- 12

المباشرة غير الصناعية المصاريف- 13
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:يتكون هذا البند مما يلي
20152014

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
                 77,833                   83,741الرواتب واالدارية

                   8,002                     8,163تعويض ترك الخدمة
                   1,141                        220اجازات مستحقة 

                        53                          53مصاريف التامين 
                   1,028                     2,176مكافئات وعيديات

                   5,091                     5,423مصاريف الرسوم والرخص
                   2,515                     3,446مصاريف الضيافة

                   7,718                     9,198مصاريف السفر والتنقالت
                   3,333                     3,181مصاريف القرطاسية
                   3,103                     1,769مصاريف التبرعات

                   4,454                     4,413مصاريف برق وبريد وهاتف
                   1,783                     8,440عموالت وفوائد بنكية

                   1,325                     1,269مصاريف نظافة
                   1,222                        699مصاريف عامة

                   3,000                     3,000اتعاب  مهنية واستشارات
                   4,727                     4,753مصاريف الصيانة 

                   3,078                     2,400مصاريف محاماة ورسوم محاكم 
                   3,500                     3,500بدل تنقالت مجلس االدارة

                   7,000                     7,000مكافأة  مجلس االدارة
                   2,671                     2,935رسوم ادراج اسهم في سوق فلسطين

                 10,680                   11,526استهالك الموجودات الثابتة
                   1,494                     1,384مصاريف صيانة المباني 

               154,751                 168,689المجموع

:يتكون هذا البند مما يلي
20152014

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
                 57,190              62,541.00 رواتب رجال البيع
                   3,423                3,400.00تعويض ترك الخدمة

                      488                     92.00(مدفوعه  )اجازات مستحقة 
                   4,483                1,950.00مصاريف المعارض
                 35,089              41,093.00مصاريف الدعاية

                 51,620                         -مصاريف الحملة الدعائية
                   2,051                9,259.00مصاريف التسويق

                   3,496                         -مصاريف نقل مبيعات
                      297                   932.00مصاريف تحميل وتنزيل

                 10,451              12,021.00مصاريف عينات
                      239                     78.00مصاريف مخالفات سير

                 48,980              41,706.00مصاريف محروقات
                 14,483              22,746.00مصاريف صيانة السيارت

                 19,890              19,931.00مصاريف اصباغ
                   5,153                4,028.00مصاريف تأمين السيارات 

                   1,660                1,378.00مصاريف ترخيص السيارات
                 22,082              27,687.00مصاريف  بيعية

                   5,510                9,041.00استهالك الموجودات الثابتة
                3,030.00ايجارات

               286,585            257,883.00المجموع

والبيعية التسويقية المصاريف- 15

 والعمومية االدارية المصاريف- 14
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:يتكون هذا البند مما يلي
20152014

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

                   2,646سعر بيع االصل

ينزل صافي القيمة الدفترية 

                   9,748القيمة الدفترية حسب السجالت
                  (9,506)ينزل االستهالك المتراكم لتاريخه 

                      242صافي القيمة الدفترية

                   2,404الراسمالية (الخسائر  )االرباح 

**

: مخاطر االئتمان

تحد الشركة من مخاطر السيولة من  خالل التاكد من توفر التسهيالت البنكية و خطة التحصيل  :مخاطر السيولة
. يوم من تاريخ عملية البيع 120 - 90حيث ان الشركة تعمل على تحصيل ذمم المبيعات خالل , المستمر للمبيعات

الراسمالية ( الخسائر ) االرباح- 16

الدخل ضريبة- 17
 قررت الهيئة العامة الفلسطينية لتشجيع االستثمار منح الشركة شهادة تأكيد استثمار 2012 كانون اول 4 بتاريخ 

لتطوير مصنع الدهانات وعلية حصلت الشركة على ميزة اعفاء كامل من ضريبة الدخل ولمدة اربع سنوات  اعتبارا من 
  .2016 ايار 31 وحتى 2012 حزيران 1

2015 االول كانون 31 في المنتهية للسنة المالية البيانات- 18

 كانون اول 28 بتاريخ 2015 كانون األول 31وافق مجلس ادارة الشركة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في
 هذا وسيتم عرض البيانات المالية على الهيئة العامة في اجتماعها السنوي وذلك للحصول على موافقة الهيئة 2016

.العامة على هذه البيانات 

االرباح توزيع- 19

. -4  توزيع ارباح بواقع 2014 شباط 10 , 2015 شباط 16اقرت الهيئة العامة للشركة  في اجتماعها المنعقد بتاريخ 
. على التوالي 2013 ,2014دينار للسهم الواحد عن بياناتها المالية لسنة    .4 

حيث سيتم دفعها ,دينار للسهم الواحد  . 5فان مجلس االدارة يقترح توزيع ارباح  بواقع  ,فيما يتعلق بالسنة الحالية 
  بعد اقرارها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي وبالتالي لم يتم ادراج 2016خالل عام 

.هذا المبلغ  ضمن االلتزامات في البيانات المالية 

المخاطر ادارة- 20

حيث , تواجه الشركة خطر التركز في االئتمان . تعمل الشركة بشكل مستمر على متابعة تحصيل ارصدة الذمم المدينة 
.من الذمم المدينة الفاعلة  مستحقة من خمسون  عميل  فقط % 56ان
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:مخاطرالتغير في اسعار العمالت االجنبية

االثر على قائمة الدخل  
دينار اردني

5+%              2015(52,731)

5+%              2014(42,134)

 مقارنة ارقام-23

لتتناسب مع عرض ارصدة القوائم المالية  , 2015 كانون اول 31تم اعادة تبويب بعض ارصدة القوائم المالية كما في 
.ان هذه التبويبات ال تؤثر على ارباح السنوات السابقة او حقوق الملكية  . 2014 كانون اول 31كما في 

فيما يلي جدول يوضح اثر التغير الممكن المعقول في سعر صرف الشيكل االسرائيلي مقابل العمالت االجنبية على قائمة 
ال يوجد له اثر على ,ان الزيادة المتوقع في اسعار المبينة ادناه. الدخل ، مع بقاء جميع المتغيرات االخرى المؤثرة ثابتة 

.صرف العمالت االجنبية مساوي ومعاكس الثر الزيادة .حقوق الملكية عند اعداد القوائم المالية بعملة الشيكل االسرائيلي 

التغير في سعر صرف الدينار مقابل الشيكل االسرائيلي 

المال راس ادارة- 21

ان الهدف الرئيسي من ادارة راس مال الشركة هو الحفاظ على نسبة راس المال مالئمة بشكل يدعم نشاط الشركة 
تقوم الشركة بادارة هيكلية راس المال واجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف . ويعظم حقوق الملكية

هذا ولم تقم الشركة باية تعديالت على االهداف والسياسات واالجراءات المتعلقة بهيكلية راس المال خالل السنة , العمل 
ان البنود المتضمنة في هيكلية راس المال تتمثل في راس المال المدفوع واالحتياطيات االخرى , الحالية والسنة السابقة

 2,905,980 مقابل 2015 كانون االول 31 دينار اردني كما في 3,346,835واالرباح المدورة والبالغ مجموعها 
 .2014 كانون االول 31دينار اردني كما في 

الجغرافية المنطقة في المخاطر تركز- 22

ان عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد من خطر . تمارس الشركة كافة انشطتها في فلسطين 
.ممارسة الشركة النشطتها وقد يؤثر سلبا على ادائها 
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 القيمة في     االضافات2015/1/1 القيمة في  البيـــــــــــــــــــــــــــان
 االستهــــالك المدور  االستهالك الحالينسبة االستهالك2015/12/31

2015/1/1
االستهالك المتراكم 

صافــــــــي القيمـــــــة2015/12/31

       151,455     151,455         151,455االرض
       399,068       369,555          338,810      30,745%4     768,623        109,951         658,672البناء
                  1       575,833          575,833%7     575,834                -         575,834االت

       100,762         49,144            38,651      10,493%7     149,906                -         149,906االت جديدة
         16,521         53,245            46,268        6,977%10       69,766               206           69,560مزليك وقواعد

                  1           4,346              4,118           228%20         4,347               228             4,119عـــــدد
           2,327         10,933              9,607        1,326%10       13,260                 95           13,165موتور كهرباء ومضخات

                  1         27,371            26,093        1,278%20       27,372            1,278           26,094كمبيوترات
                  1         15,055            14,016        1,039%10       15,056               856           14,200االثاث

                  1           5,636              5,636            -%25         5,637                -             5,637مقسم وفاكس
         10,278           9,826              8,821        1,005%5       20,104                -           20,104مصعد

                  1         53,279            53,279%10       53,280                -           53,280شبكة كهرباء
                  1           4,039              3,758           281%10         4,040                -             4,040طفايات
                  1           5,182              5,182%20         5,183                -             5,183موازين
                  1         10,969            10,494           475%10       10,970                -           10,970مختبر

         19,831         30,424            25,399        5,025%10       50,255               143           50,112مستلزمات المختبر
                  1           3,409              3,409%10         3,410                -             3,410شفاط هواء

                  1         10,224              9,070        1,154%20       10,225            1,154             9,071اجهزة دوام وبلفونات
         10,615         12,626            10,302        2,324%10       23,241            1,754           21,487اجهزة كهربائية

                  1         15,873            15,873%20       15,874                -           15,874يافطات
                  1         10,627            10,627%10       10,628                -           41210,628باص مرسيدس 

              243           2,214              1,968           246%10         2,457                -             2,457لوازم حراسة
           1,271         11,484            10,208        1,276%10       12,755                -           12,755 طن5سيارة مرسيدس 

           2,826         11,312              9,898        1,414%10       14,138                -           0814,138-سيارة فولكس 
           1,643           2,771              2,330           441%10         4,414                -             4,414تنكات بالستيك
           5,640           8,460              7,050        1,410%10       14,100                -           173041314,100باص فولكس 

         18,421           8,858              6,948        1,910%7       27,279            2,468           24,811البركسات وملحقاتها
         18,566         18,565            14,852        3,713%10       37,131                -           704943137,131سيارة 

           8,465           5,644              4,233        1,411%10       14,109                -           201114,109 سيارة كادي 
           2,541           6,318              4,546        1,772%20         8,859            1,426             7,433كميرات مراقبة وانذار حريق

           8,304           3,558              2,372        1,186%10       11,862                -           201311,862سيارة فابيا 
           9,066           2,266              1,133        1,133%10       11,332                -           11,332سيارة كيا 

         10,904           1,212                 -        1,212%10       12,116          201012,116باص جرافت 

       798,760    1,360,258       1,280,784      79,474  2,159,018      131,675      2,027,343المجموع

ومعدات واالت عقارات - 3  
اردني دينار   
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 االستهــــالك المدور  االستهالك الحالينسبة االستهالك2014/12/31 القيمة في  (الحذوفات)        االضافات2014/1/1 القيمة في  البيـــــــــــــــــــــــــــان
2014/1/1

االضافات 
(االستبعادات )

االستهالك المتراكم 
صافــــــــي القيمـــــــة2014/12/31

       151,455          151,455              -         151,455االرض
       319,862          338,810     312,463      26,347%4          658,672              -         658,672البناء
                 1          575,833     575,833%7          575,834              -         575,834االت

       111,255            38,651       28,158      10,493%7          149,906        17,549         132,357االت جديدة
        23,292            46,268       39,312        6,956%10            69,560             686           68,874مزليك وقواعد

                 1              4,118         4,017           101%20              4,119             101             4,018عـــــدد
          3,558              9,607         8,290        1,317%10            13,165             703           12,462موتور كهرباء ومضخات

                 1            26,093       24,736        1,357%20            26,094          1,357           24,737كمبيوترات
             184            14,016       12,596        1,420%10            14,200          1,603           12,597االثاث

                 1              5,636         5,636            -%25              5,637              -             5,637مقسم وفاكس
        11,283              8,821         7,816        1,005%5            20,104              -           20,104مصعد

                 1            53,279       53,279%10            53,280              -           53,280شبكة كهرباء
             282              3,758         3,354           404%10              4,040             206             3,834طفايات
                 1              5,182         5,182%20              5,183              -             5,183موازين
             476            10,494         9,397        1,097%10            10,970              -           10,970مختبر

        24,713            25,399       20,388        5,011%10            50,112          1,246           48,866مستلزمات المختبر
                 1              3,409         3,393             16%10              3,410               16             3,394شفاط هواء

                 1              9,070         8,761           309%20              9,071             309             8,762اجهزة دوام وبلفونات
        11,185            10,302         8,153        2,149%10            21,487          4,121           17,366اجهزة كهربائية

                 1            15,873       15,873%20            15,874              -           15,874يافطات
                 1            10,627       10,627%10            10,628              -           41210,628باص مرسيدس 

(9,506)         9,506%10                     0         (9,748)             9,748سيارة بيجو بارتنر  0                     0                 
             489              1,968         1,722           246%10              2,457              -             2,457لوازم حراسة

          2,547            10,208         8,932        1,276%10            12,755              -           12,755 طن5سيارة مرسيدس 
          4,240              9,898         8,484        1,414%10            14,138              -           0814,138-سيارة فولكس 
          2,084              2,330         1,889           441%10              4,414              -             4,414تنكات بالستيك
          7,050              7,050         5,640        1,410%10            14,100              -           173041314,100باص فولكس 

        17,863              6,948         5,211        1,737%7            24,811              -           24,811البركسات وملحقاتها
        22,279            14,852       11,139        3,713%10            37,131              -           704943137,131سيارة 

          9,876              4,233         2,822        1,411%10            14,109              -           201114,109 سيارة كادي 
          2,887              4,546         3,059        1,487%20              7,433             608             6,825كميرات مراقبة وانذار حريق

          9,490              2,372         1,186        1,186%10            11,862              -           201311,862سيارة فابيا 
        10,199              1,133            -        1,133%10            11,332        11,332سيارة كيا 

(9,506)  1,216,854      73,436       2,027,343      (9,748)     39,837      1,997,254المجموع  1,280,784       746,559       

ومعدات واالت عقارات - 3  
اردني دينار   
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