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6

�لروؤيا



نبذة عامة عن �ل�سركة

قوة مستمدة من اجلودة

7



نبذة عن �ل�سركة:
بالإنتاج  بد�أت  وقد  �لعام  بنف�س  �لعام  للإكتتاب  �أ�سهمها  . وطرحت  1989م  عام  �ل�سركة  تاأ�س�ست 
وقد  و�ملعاجني  و�ل�سو�رع  �ملباين  دهانات  باإنتاج  بد�أت    1994 عام  ويف   . 1993م  عام  يف  �لفعلي 
ح�سلت �ل�سركة على �متياز من �سركات PIC  �لفرن�سية �لتي تقوم بالإ�سر�ف على منتجات �ل�سركة 
و�ملحافظة على جودة منتجاتها طبقا للمو��سفات و�ملقايي�س �ملو�سوعة وقد بد�أ �لإنتاج بحو�يل 15 

�سنفا من �لدهانات �ملائية و�لزيتية و�ملعاجني ودهانات �لتاأ�سي�س للجدر�ن و�ملعادن .

ويف عام 1996م . تو�سعت �ل�سركة يف �إنتاج �أنو�ع جديدة من �لدهانات و�إ�سافة خطوط �إنتاج جديدة 
حيث تنتج �لآن مئات �لأ�سناف من �لدهانات �ملختلفة .

�لفل�سطينية وقطاع  �لوطنية  �ل�سلطة  �ملحلية ومناطق  �لأ�سو�ق  �ل�سركة يف  ت�سويق منتجات  ويتم 
�أ�سو�قها لي�سمل  غزة وجزء من �سوق �لد�خل �لفل�سطيني �ملجاور وكما وتخطط �ل�سركة لتو�سيع 
منطقة �لد�خل �لفل�سطيني ب�سكل كامل و�أ�سو�ق مدينة �لقد�س ومن ثم �لنتقال �إىل �أ�سو�ق �لدول 
�لعربية �ملجاورة وكل هذه �ملنتجات حتت �ل�سم �لتجاري )apc( وكما قامت �ل�سركة خلل عامي 
2016 و2017 باإ�سافة خطوط �إنتاج جديدة لتو�سيع عمليات �لإنتاج و ��ستقدمت هذه �ملاكينات 
 . �ملنتجات للم�ستهلك  �أف�سل  من فرن�سا و�ل�سني وذلك متا�سيا مع تكنولوجيا �لدهانات لتقدمي 

وت�ستمر يف �إ�سافة خطوط �أخرى .

جمل�سها  برئي�س  ممثلة  �ل�سايغ  جمموعة  و�إد�ريا  فنيا  �ل�سركة  �إد�رة  على  بالإ�سر�ف  ويقوم  هذ� 
�إبر�هيم �ل�سايغ و�لذين ميتلكون خربة عالية جد� وو��سعة  �ل�سيد  �ل�سيد مي�سيل �ل�سايغ ونائبه 

يف هذ� �ملجال .

�إن مركز �ل�سركة هو يف مدينة نابل�س -  �ملنطقة �ل�سناعية -  �سارع �حل�سبة .

ول يوجد �سركات تابعه لل�سركة ول �أية فروع يف جميع �أنحاء فل�سطني �أو غريها .
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كلمة رئي�س جمل�س �لإد�رة:
بالأ�سالة عن نف�سي ، وبالنيابة عن �أع�ساء جمل�س �لإد�رة ، ي�سعدين �أن �أ�سع بني �أيديكم م�سمون 
لعام  دي�سمرب   31 يف  �ملنتهية  �ل�سنة  عن  �لدهانات  ل�سناعة  �لعربية  لل�سركة  �ل�سنوي  �لتقرير 

2019م .

�ل�سائدة خلل عام  �لكلية  �لإقت�سادية  �لبيئة  �أن هناك حتديات ومعوقات عديدة يف  مما ل �سك فيه 
�ملتد�ولة  �ل�سيولة  وقلة  �جلزئي  �لعام  �لقطاع  رو�تب  �نقطاع  هو  �لرئي�سي  �سببها  كان  و�لتي   2019
يف �ل�سوق وكرثة �ل�سيكات �لر�جعة و�لذي �أثر ب�سكل مبا�سر و�سلبي على �لتدفقات �لنقدية يف �ل�سوق 

�لفل�سطيني .

وكما و��سلنا جهودنا �لت�سويقية يف �لد�خل �لفل�سطيني وتعزيز مكانة �ل�سركة يف �سوق فل�سطني �لد�خل 
متطلبات  مع  يتلئم  مما  جديد  ب�سكل  جديدة  منتجات  وتوفري  �لغربية  و�ل�سفة  غزة  قطاع  و�سوق 

�لأ�سو�ق �مل�ستهدفة .

 80 �إمكانيات �ل�سركة مت تركيب نظام توليد �لكهرباء بالطاقة �ل�سم�سية بقدرة  وعلى �سعيد تطوير 
كيلو و�ط و�لعمل جار مل�ساعفة �لقدرة لت�سبح 160 كيلو و�ط ، وقد خطت �ل�سركة باجتاه تنفيذ �لبناء 
على �سطح �مل�سنع مب�ساحة 850 مرت مربع وقد مت ت�سديد ر�سوم �لرتخي�س و�ملخططات متهيد� للبدء 
بالبناء يف �لفرتة �لقريبة �لقادمة وكما مت �أي�سا تركيب خلطني جديدين لدهان �لزياتي وذلك لزيادة 

�لطاقة �لإنتاجية .

وكما �أن �ل�سركة حققت مبيعات مببلغ 5,356,863 دينار �أي بنمو مقد�ره %4 باملقارنة مع 2018 
 2018 لعام  دينار   451380 مقابل  دينار   741054 هو  �لعام  لهذ�  �ملتحقق  �لربح  �سايف  ليكون 

وليظهر �لعائد على �ل�سهم ما ن�سبته 60 % مقابل 37 % لعام 2018م .

�أود  �لإد�رة  �أع�ساء جمل�س  وبالنيابة عن  و�متناين   �سكري  �أعرب عن عميق  �أن  �إل  ي�سعني ختاما  ول 
بوعودها  �ل�سركة  وفاء  يف  �مل�سهود  و�إ�سهامهم  �مل�ستمر  لإلتز�مهم  وموظفيها  �ل�سركة  �إد�رة  �أ�سكر  �أن 

للم�ساهمني و�مل�ستهلكني . 

رئيس جملس اإلدارة
ميشيل الصايغ
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قــــــــــوة م�ستمدة من �جلودة..
�ل�سركة  �أظهرت  فقد  �سعبة  حتديات  برمتها  و�ملنطقة  �ل�سركة  فيه  و�جهت  �لذي  �لوقت  يف   •
مرونة و�إتقانا يف �لأد�ء مكنها من �ل�سمود ومو�جهة �لرياح �ملعاك�سة وحتقيق �جناز�ت �أثبتت 

قدر� كبري� من �لقوة و�لثبات .

ثبات  يف  تهاونها  عدم  �أن  �ل�سركة  �أثبتت  فقد  �لت�سغيلية  �لبيئة  حتديات  عن  �لنظر  ب�سرف   •
من  ميكنها  فريد  موقع  يف  ي�سعها  و�لتي  �مل�سلحة  �أ�سحاب  منها  يتوقعه  ما  وهو   ، �جلودة 

�حلفاظ على �لإتقان يف �لأد�ء وحتديد م�سار و��سح �ملعامل ت�سمن من خلل منوها .

مدر�ء  ر�أ�سهم  وعلى  �لعمل  فريق  على جهود  �ل�سركة  يف  �حلقيقية  �لإبتكار  عمليات  وتعتمد   •
كانت  �سو�ء  م�ساريع  عدة  باإد�رة  قامو�  �لذين  و�مل�سّوقني  �لإنتاج  مطورو�  وحتديد�  �لأق�سام 
م�ساريع حكومية مثل �ملد�ر�س و�مللعب �أو غري حكوميه مثل �لعمار�ت �ل�سكنية و�لفلل وقد 
تر�سخ �لإبتكار يف تزيني معظم م�ساريع �لوطن بدهانات �ل�سركة . وقد �ساركت �ل�سركة بكثري 
من �ملعار�س �ل�سناعية لتكون �لر�ئدة و�ل�سباقة يف هذه �لن�ساطات لترتك �لأثر �لكبري يف كل 

حمفل من حمافل �أي ن�ساط �قت�سادي على م�ستوى �لوطن .

�إىل  تابلت  �أجهزه  توزيع  �لطلبّيات من خلل  �آليات  �بتد�ع  �ملبيعات متميز� يف  و�أ�سبح فريق   •
مندوبي �ل�سركة ل�سرعة تزويد ق�سم �ملبيعات بطلبيات �لعملء ل�سرعة تقدمي �خلدمة م�سافا 

�إىل زيادة �سيار�ت �لنقل و�لت�سويق لتغطية كل مناطق �ل�سوق �لفل�سطيني .

�لدهانات  جمال  يف  ر�ئدة  �سركة  وكوننا  �لإ�ستد�مة  لنو��سل  نبتكر  �أن  علينا  لز�ما  كان  وقد   •
�ل�سوق مل  �أن  �مل�ستهلكني ب�سفة دورية م�ستمرة حيث  �أذو�ق ورغبات  �أن نبقى متابعني  علينا 
يعد كما كان عليه �حلال من �سنو�ت عديدة مما يحتم علينا تنمية �أعمالنا خلل هذه �لفرتة 
من خلل توخي �لإح�سا�س �لعميق و�حلر�س �لتام على رغبات �مل�ستهلكني و �لعملء �ملتنامية 
ويرجع �سبب جناحنا يف ذلك �إىل �إ�سرت�تيجيتنا �ملبنيه على تقييم وتقومي �أعمالنا حيث نتفهم 
�لإبتكار مما �ساعدنا للبقاء يف  �مل�ستهلك ونتيجة لذلك فنحن يف حالة د�ئمة من  ما يريده 

ديناميكية م�ستمرة وعلى قدر عال من �ملرونة .

من  ملجموعة  ��ستثنائية  ب�سورة  �سمدنا  حيث  �ل�سركة  مرونة  على  برهّنا   2019 �لعام  ويف   •
�لتحديات �سو�ء على م�ستوى مناطق �ل�سلطة �لوطنية �أو يف �سوق �لد�خل ) فل�سطينيي 48 ( .

�أف�سل  ��ستقطاب  يف  �ل�سركة  ��ستمرت  فقد  �ل�سابقة  �ل�سنو�ت  يف  �ل�سركة  ل�سيا�سات  �متد�د   •

10



علقات  وخلق  �حلاليني  موظفيها  ومهار�ت  قدر�ت  وتطوير  وتنمية  تدريب  ويف  �لكفاء�ت 
طويلة �ملدى مع �لقوى �لعاملة من خلل �لتو��سل مع نقابات �لعاملني و�لإ�ستماع لهمومهم 

وتطلعاتهم و�لوقوف عند ملحظاتهم .

م�ساعدة �خلريجني �جلدد وم�ساعدتهم يف �لإنخر�ط يف �ملجالت �ملهنية حيث يوجد تفاهمات   •
لإكت�ساب  �ل�سركة  يف  �جلدد  �لكيميائيني  �ملهند�سني  لتدريب  �ملهند�سني  ونقابة  �ل�سركة  بني 

�خلرب�ت �للزمة لتاأهيلهم لدخول �حلياة �لعملية .

للأعمال  ممار�ستنا  �أ�ساليب  حيال  �جلديدة  �لأفكار  وحتفيز  �إثارة  يعني  �لإبتكار  �أن  مبا   •
منا�سبة  حلول  �إيجاد  �إىل  وبالإ�سافة  جديدة  و�أ�سناف  منتجات  باإيجاد  قيامنا  ي�سمن  مبا 
للتحديات �لتي تو�جه �أعمالنا ونحن على يقني باأن �لإبتكار يت�سمن قبول �لتغيري �مل�ستمر 

و�ل�سعي �ملتو��سل لرفع معدلت �لكفاءة يف كافة �أعمالنا .

�إن �إ�ستد�مة �لأعمال يقوم بتعظيم �لربحية ورفع معدلت �لإنتاجية يف حيال وجود قليل من   •
لدى  �إنتاجا مرغوبا  لن�سمن  �لإنتاجية  �لكفاء�ت  لرفع  ي�ساعد  �لذي  �لإقت�سادي  �لإ�ستقر�ر 

�مل�ستهلكني ويعزز �لطلب على هذه �ملنتجات .

تتفهم �ل�سركة �لأثر �لناجت عن تطبيق قانون �سريبة �لقيمة �مل�سافة �إتباعا للقو�نني �ل�سارية   •
يف مناطق �ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية و�نعد�م �لدعم من قبل �ل�سلطات �لقت�سادية حيث 
�لإ�ستري�د �خلارجي وعمل  و�سلفا من خلل عمليات  نقد�  �مل�سافة  �لقيمة  دفع �سريبة  يتم 
�لت�سويات �لنقدية بنهاية كل دورة �سريبية و حت�سيل هذه �ل�سريبة ب�سكل �أجل من �لعملء .

و�إننا  �لتحديات  �ل�سمود يف وجه كل  �ل�سركة متتلك كل مقّومات  �أن  تام من  �إننا على يقني   •
�لريادي  �لقوي للحفاظ على موقعها  �ملايل  منتلك خفة �حلركة و�لرب�عة و�خلربة و�ملركز 
و�ل�سناعي وكل هذ� بف�سل توجيهات �لإد�رة �لعليا �ن�سجاما مع خرب�تهم �لطويلة و�لنظرة 

�مل�ستقبلية �ل�سحيحة لتحديد بو�سلة �لنجاح �مل�ستمر .
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�سهاد�ت �جلودة
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موؤ�سر�ت �لأد�ء �لرئي�سية
حتقيق  �ل�سركة  ت�ستطيع  �ملدى  طويلة  بالأهد�ف  و�لتم�سك  �مل�ستهلك  على  و�لرتكيز  باجلودة 

موؤ�سر�ت �لأد�ء �لرئي�سية بالإ�سافة �إىل خريطة طريق تركز على �ملحاور �لتالية :

: �لعمليات  كفاءة   •
. �لتوقعات  دقة  حت�سني   •

. �لهدر  من  �حلد   •
. �ل�سامل  �لتخطيط  حت�سني   •

. �لكفاءة  تعزيز  م�ساريع  متابعة   •
. �لتخزين  م�ستويات  تقليل   •



متكني �لقدر�ت:
. �لعاملة  �لقوى  عدد  زيادة  عدم   •

. �مل�ستويات  جميع  عرب  �لقيادية  �ملهار�ت  تطوير   •
. �لناجح  �لتخطيط   •
. �لتكاليف  تخفي�س   •

يف عام 2019 حققنا تو�زنا معترب� وحافظنا على �لإجناز باحلفاظ على ح�ستنا �ل�سوقية يف �ل�سفة 
�جلودة  على  هناك حفاظ  كان  غزة  ك�سوق قطاع  تر�جع  بها  كان  �لتي  �حلالت  وحتى يف  �لغربية 

و�ملحاولة لتقليل �لتكاليف لنتمكن من زيادة هام�س �لربح .

وكما عملت �ل�سركة بكل جد و�هتمام على مر �ل�سنو�ت �ل�سابقة ل�سمان توفري �أف�سل جودة ممكنة 
من �أ�سناف �لدهانات �ملختلفة وقد حققنا تقدما كبري� و�إننا ن�سري ح�سب �لتوجيهات و�لتعليمات 

من قبل �لإد�رة �لعليا �لتي متلك �خلربة �لكافية لت�سيري �لأعمال بكافة �لقطاعات .

لقيا�س  وتوؤ�ّس�س  �لإ�سرت�تيجيات  كافة عنا�سر  �أفعال يف  �إىل  �ل�سركة  روؤية  وتتج�ّسد عبارة حتويل 
�أولوياتنا بالتز�ماتنا  �ملالية �لتي ن�سعها لأنف�سنا و�لتي تعززها  �لأد�ء �ملطبق من خلل �لأهد�ف 

جتاه �لإ�ستد�مة كما توفر هذه �لروؤية لنا �أ�سا�سا و��سحا للتو��سل على كافة م�ستويات �ل�سركة .

�أفعال مقارنة  �إىل  �لروؤية  �ملتحقق يف حتويل  �لنجاح  لقيا�س  �لرئي�سية  �لأد�ء  موؤ�سر�ت  وت�ستخدم 
بالأولويات �لإ�سرت�تيجية �ملو�سوعة وتعطي موؤ�سر�ت �لأد�ء �لرئي�سية هذ� �لأد�ء يف �جلانب �ملايل 
و�سوؤون �لعاملني و�لعمليات و�لعملء و�مل�ستهلكني ، ويظل جمل�س �لإد�رة و�ثقا من �أن �إ�سرت�تيجية 
�ل�سائدة يف منطقة  و�ل�سيا�سية  �لقت�سادية  �لبيئة  �ملرجوة يف ظل  �لنتائج  �ستحقق  وخطط عمله 

�ل�سفة �لغربية وقطاع غزة وفل�سطني ب�سكل عام .
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�إد�رة �ملخاطر
�ملتبعة  �ملمار�سات  �أف�سل  حتدد  �لتي  و�ملعايري  �ملبادئ  مع  �ل�سركة  يف  �ملخاطر  �إد�رة  عملية  تت�سق 
و�سع  عند  �ملبادىء  هذه  �عتماد  على  �لإد�رة  جمل�س  يحر�س  وكما  �ل�سركة  �أق�سام  جميع  يف 
�أد�ء ما يكفي  �لإد�رة بتخطيط وتنظيم وتوجيه  ، وبعدها تقوم  �لقر�ر�ت  و�تخاذ  �لإ�سرت�تيجيات 
من �لإجر�ء�ت مبا يوفر �سمانات معقولة وكافية لتحقيق �أهد�ف �ل�سركة مع �سمان �لإبقاء على 
�ملخاطر �مل�ساحبة لذلك يف �حلدود �ملتفق عليها طو�ل �لوقت ، و تندرج عمليات �لرقابة �لد�خلية 

و�ملخاطر قي �ل�سركة �سمن ما يلي:

ود�عمة  �ل�سركة  ر�سالة  مع  من�سجمة  لل�سركة  �لعليا  �لأهد�ف  تكون  بحيث  �ل�سرت�تيجية:   •
لها.

وكفاءة. بفعالية  �ملو�رد  ��ستخد�م   : �لعمليات   •
�ملالية. �لتقارير  موثوقية   : �لتقارير   •

�لإمتثال : حيث �لمتثال بكافة �لقو�نني و�للو�ئح �ل�سارية يف مناطق �ل�سلطة �لفل�سطينية. 	•

�لأطر�ف �مل�ساركة يف �لرقابة �لد�خلية:
	 الإدارة العليا :•

�ملوزعة  �ملالية  �ملهام  �أ�سا�س على  ب�سكل  ت�ستند  �لتي  �لد�خلية  �لرقابة  حيث تتوىل م�سوؤولية نظام 
�لأعمال  �لت�سغيلي بح�سب مو�قع  �لإد�ري  �لت�سل�سل  �ل�سركة وعلى م�ستويات  يف خمتلف قطاعات 

و�ملناطق �ملختلفة.
	 الإدارة املالية لل�شركة  :•

وهي �لتي تتوىل �ل�سوؤون �ملالية �سو�ء ب�سكل مبا�سر عرب �لوظائف  �ملركزية )�لتخطيط و�لتحليل 
�ملايل و�ل�سيا�سات �ملالية و�لإمتثال للقو�نني و�للو�ئح و�ل�سر�ئب و�ل�سوؤون �لقانونية( �أو من خلل 
�ملالية  �ملهام  لإد�رة  �لإ�سافية  �مل�سوؤولية  وت�سمل   ، �خلارجي  �ملايل  �ملدقق  مع  �لوظيفية  �ل�سلت 
حوكمة  على  �ملبا�سر  و�لإ�سر�ف  �لد�خلية  و�لرقابة  �ملخاطر  باإد�رة  و�خلا�سة  بال�سركة  �خلا�سة 
�ل�سركة و�لقو�عد �ملتعلقة بقو�عد �لإمتثال للنظم و�لقو�نني كما يتم �إد�رة نظم �لأعمال وعلقات 

�مل�ساهمني و�مل�ستثمرين ، وترتكز �مل�سوؤوليات �لأ�سا�سية لإد�رة �لرقابة �لد�خلية فيما يلي :
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. وتنفيذه  لل�سركة  �لد�خلية  �لرقابة  �إطار  �إعد�د   •
. ��ستخد�مها  �ملر�د  �ملنهجية  �لد�خلية  بالرقابة  �ملتعلقة  �لأولويات  حتديد   •

�لدعم و�لإ�سر�ف على عاملني ق�سم �ملحا�سبة عرب �لتن�سيق للو�سول �إىل �ن�سجام كامل فيما   •
بني �لأق�سام ومهام �لعمل .

�أن  حتديد نقاط �ل�سعف يف �ل�سيا�سات و�لإجر�ء�ت ورفع �لتو�سيات بالتغيري�ت �لتي ممكن   •
حت�سل .

�لبيئة �لرقابية
يتمثل �لهدف �لرئي�س من �لبيئة �لرقابية يف تعريف طاقم �لعمل مبز�يا وفو�ئد �لرقابة �لدورية 
�لرقابة  نتيجة  �لتي ت�سب يف  �لأخرى  �ملكونات  �أ�سا�س جميع  �لإدر�ك هو  تنفيذها وهذ�  و�سرورة 

�لد�خلية وترتكز �لرقابة بال�سركة على جمموعة من �لعو�مل :

. و��سع  نطاق  على  �ل�سركة  د�خل  تعميمها  يتم  و�لتي  �جلوهرية  �ل�سركة  قيم  جمموعة   •
�لإلتز�م بقو�نني حوكمة �ل�سركات و�لتي يجري حتديثها و�عتمادها من قبل جمل�س �لإد�رة .  •
�ملو�رد �لب�سرية و�ل�سيا�سات �لإجتماعية  وبخا�سة تلك �ملتعلقة بتنمية �ملوظفني وتدريبهم .  •
يف  �ملتو��سل  �لتطوير  حتقيق  نحو  �لتنفيذية  و�لإد�رة  �لإد�رة  جمل�س  وتعليمات  توجيهات   •

�لإجر�ء�ت �لت�سغيلية كافة .
�ملهام  لغالبية  و�حد  متكامل  نظام معلومات  و��ستخد�م  �ل�سركة  �لت�سغيل يف  توحيد عمليات   •

وب�سورة منتظمة .
�سمن  للموظفني  ت�سمح  حوكمة  ووثائق  موحدة  معايري  وثائق  توفر  د�خلية  �نرتنت  �سبكة   •
بالرقابة  يت�سل  فيما  �ل�سركة  ممار�سات  �أف�سل  مبو�كبة  �ملايل  وغري  �ملايل  �ل�سركة  جمتمع 

�لد�خلية و�جلودة .
ل�سمان تطورها طبق  �ل�سرورة  تكييفها ح�سب  ويجري  ملر�جعة منتظمة  �ملنهجية  وتخ�سع هذه 
�لحتياجات �مللحة لل�سركة وما ميكنها من �إد�رة �ملخاطر بكفاءة وفعالية ويدعم حتقيق �لأهد�ف 

�لقريبة و�لبعيدة .

ر�سد �ملخاطر
تو�جهها  �لتي  �ملخاطر  �أهم  رفع  ويتم  �لدورية  للمر�جعة  �لأعمال  ملخاطر  �ل�سركة  �سجل  يخ�سع 
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�ملو�د  �أ�سعار  ومر�قبة  �لتناف�سي  �لر�سد  مثل  معها  �لتعامل  �آليات  لو�سع  �لإد�رة  ملجل�س  �ل�سركة 
�لأولية  و�أ�سعار �ملناف�سني ومر�قبة �جلودة وغريها من �ملخاطر �لتي قد تو�جه �ل�سركة .

�إد�رة �ملخاطر
تدرك �ل�سركة �أن �ملخاطر جزء ل يتجز�أ من ممار�سة �لأعمال و�مل�ساريع �لتجارية ، لذلك فاإن من 
�أهمية �إد�رة �ملخاطر تكمن يف خلق وحماية �لقيم �حلالية و�لإ�سافية لل�سركة ، كما �أنها تعترب جزء� 
�لفاعل لإد�رة  �لدور  �أهمية  �ل�سركة تتفهم  �أن  . وكما  و�إد�رة عملياتها  �ل�سركة  حموريا يف حوكمة 
�ملخاطر ب�سكل �حرت�يف وفعال من �أجل �حلفاظ على ��ستمر�رية جناح �ل�سركة �حلايل و�مل�ستقبلي .

وكما تدرك �ل�سركة �أن �خلطر يعني �حتمال وقوع حدث من �ساأنه �أن يكون له تاأثري� �سلبيا على 
�لأهد�ف �لإ�سرت�تيجية �أو �لأعمال �لتجارية لل�سركة ، �أو قد توؤثر على �لإلتز�م بالأنظمة و�لقو�نني 

ويتم حتديد وقيا�س �ملخاطر من خلل �لنتائج �ملرتتبة على �حلدث و�حتمالية حدوثه .

وتعمل �ل�سركة �لعربية للدهانات ب�سفتها �سركة م�ساهمة عامة ومعروفة بجودة منتجاتها يف قطاع 
�ل�سناعة على م�ستوى �لوطن وتتميز بالتنظيم �ملحكم و�للزم ملو�كبة �ملتطلبات �ملتد�خلة  و�ملتباينة 
يف هذ� �لقطاع ، ونتيجة لذلك متتثل �ل�سركة �إىل عدد من �ملتطلبات �لتنظيمية و�لإلتز�مات �لقانونية 
وتخ�سع جلميع �لنظم و�لقو�نني و�للو�ئح �ل�سارية يف مناطق �ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية وعلى 
و�لتعاميم  و�لقر�ر�ت  �ل�سركات  ونظام  �لتنفيذية  ولئحته  �ملايل  �ل�سوق  �أنظمة  �خل�سو�س  وجه 

�ل�سادرة من وز�رة �لتجارة و�لإ�ستثمار وغريها من �جلهات �حلكومية �لأخرى .

وتقوم �ل�سركة د�ئما بدر��سة �إمكانية �لتعر�س للمخاطر و�لتي قد توؤثر على �سمعة �ل�سركة وتتمثل 
�أ�سناف �ملخاطر �إىل �لفئات �لتالية :

�ملخاطر �لإ�سرت�تيجية :
للقر�ر�ت  �سحيح  �لغري  �لتطبيق  �أو  مثل  �ل�سلبية  �لإ�سرت�تيجية  �لقر�ر�ت  يف  تتمثل  و�لتي    
�لإ�سرت�تيجية �أو عدم �لإ�ستجابة للتغري�ت �ل�سناعية �أو �لإقت�سادية �لتي قد توؤثر على �ل�سركة يف 

�ل�سوق �أو �إخطار �لإ�ستد�مة فيما يتعلق بالبيئة و�لإن�سان و�ملجتمع .
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خماطر �لعمليات : 
يف  للتغري�ت  وتعر�سها  �لب�سرية  و�ملو�رد  �لد�خلية  �لإجر�ء�ت  ف�سل  �أو  ملئمة  عدم  يف  وتتمثل   
و�خلربة  �لكفاءة  ذوي  من  �ملنا�سبني  �ملوظفني  ��ستقطاب  على  �لقدرة  وعدم  �لتوظيف  متطلبات 
�إ�ستخد�م  �أو  �ل�سوقية،  �أو �حل�سة  �لتجارية  �ل�سليم للأعمال  . وعدم ملئمة �لتخطيط  و�لدر�ية 
�لأمو�ل ب�سكل غري �سحيح �أو �أن يكون �لأد�ء �ملايل ل يتو�فق مع �لتوقعات ، �أو �أن تكون �لتدفقات 

�لنقدية ل تغطي �لإلتز�مات �ملالية ، �أو �لف�سل يف حتقيق �لعائد�ت �ملتوقعة من �لإ�ستثمار .

خماطر �لتقارير :

�ملتعلقة  �خلارجية  �أو  �لد�خلية  �سو�ء  �ملالية  وغري  �ملالية  �لتقارير   ودقة  ونز�هة  م�سد�قية  �إن 
بامل�ساهمني و�لتي من �ساأنها �أن توؤثر �سلبا على �مل�سد�قية و�لتوقيت و�ل�سفافية و�ملتطلبات �لأخرى 
من �جلهات �لتنظيمية وو��سعي �ملعايري و�سيا�سات  �ل�سركة ومن �سمنها �لتاأكد من �لإف�ساحات 

�ملطلوبة �لنتائج �ملالية �لدورية ح�سب �أنظمة �ل�سوق �ملايل .

خماطر �لمتثال :
و�ل�سيا�سات و�لإجر�ء�ت  �ملن�سو�س عليها  و�ملمار�سات  و�لقو�نني  و�للو�ئح  �لقو�عد    وهي خمالفة 
�لد�خلية �ملعمول بها و�ملعايري �لأخلقية �أو عدم �لقدرة على �لإلتز�م بها �أو �نتهاكها وعدم ملئمة 
و�حلقوق  �لتجارية  �ل�سركة  مل�سالح  �لقانونية  و�حلماية  �ل�سركة  وحوكمة  �لد�خلية  �ل�سيا�سات 

و�لإلتز�مات غري �لو��سحة �أو غري �ملفهومة �أو حماية �مللكية �لفردية .

خماطر �ملنتجات :
. �ملوردين  على  �لعتماد  خماطر   •

. �لأ�سعار  حرب  خماطر   •
. �ل�سريبي  و�لتهرب  �لتزوير  خماطر   •

. �ل�سرف  و�أ�سعار  �لأجنبية  �لعملت  خماطر    •
ومتا�سيا مع �أف�سل �ملمار�سات �ملعتمدة و�ملعرتف بها يف �ل�سناعة فاإن �ل�سركة تعمل بنموذج خطوط 
�لدفاع ل�سمان �مل�ساءلة على م�ستوى �ل�سركة حيال �حلوكمة و�لإد�رة و�لإبلغ عن �ملخاطر و�سبط 

بيئة �لعمل .
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و�لتي هي م�سوؤولة عن  �لتنفيذية  �لإد�رة  �ملخاطر تقع على عاتق  �لأ�سا�سية لإد�رة  �مل�سوؤولية  و�إن 
�أخذ  ل�سمان  �لإد�رة  ملجل�س  �لتقارير  ورفع  بها  و�لتحكم  ومر�قبتها  وحتليلها  �ملخاطر  حتديد 

�لقر�ر�ت �ملنا�سبة يف �لوقت �ملنا�سب .

�لإ�ستجابة للخطر  و�لتي  �ملهمة يف تكييف  �لأ�سا�سيات  �لعمل من  �ملرونة و�لإ�ستمر�رية يف  وتظل 
�خلطر  حدوث  حال  يف  وكفاءة  ب�سرعة  و�لإ�ستجابة  ن�ساطاتها  حماية  على  قادرة  �ل�سركة  يجعل 

ل�سمان ��ستمر�رية �ل�سركة يف تقدمي خدمات ومنتجات عالية �جلودة للم�ستهلكني .

عملت  �لتنفيذية  باإد�رتها  ممثلة  �ل�سركة  فاإن  �خلام  باملو�د  وحتديد�  �ملوردين  حتكم  من  وخوفا 
وتعمل دوما على �لبحث عن م�سادر خمتلفة لتاأمني ��ستري�د �خلام من دول خمتلفة وعدم �لإعتماد 
على مورد و�حد  حيث تعتمد �ل�سركة على جلب �ملو�د �لأولية من �أوروبا و�لأردن ون�سبة %15 من 

�إ�سر�ئيل .
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�سيا�سة �لإف�ساح و�ل�سفافية :
جلميع  وحمدثة  دقيقة  معلومات  تقدمي  �إىل  و�ل�سفافية  �لإف�ساح  �سيا�سة  من  �ل�سركة  هدف 
ويتم  لل�سركة  �حلالية  �لأن�سطة  �ل�سيا�سة  هذه  وتعك�س   ، منتظمة  ب�سورة  �لعلقة  ذ�ت  �لأطر�ف 
حتديثها وتطويرها عند حدوث �أي تغيري يف هذه �لأن�سطة و�إعلنها يف و�سائط �لإعلم �ملختلفة 

و�سائل �لتو��سل �لجتماعي .

�إىل ذلك من  �ل�سركة وعملياتها و��ستثمار�تها وما  �ملعلومات حول  �ل�سركة بن�سر وحتديث  وتقوم 
معلومات تتعلق باأن�سطتها �لتجارية ب�سورة منتظمة وتدرك �ل�سركة كونها �سركة م�ساهمة عامة 
و�لعملء  و�مل�ستهلكني  �مل�ساهمني  من  �ملطروحة  للأ�سئلة  �ملعقولة  بال�ستجابة  �لتز�مها  �سرورة 

و�جلهات �حلكومية و�جلهات �لإعلمية و�لأطر�ف ذ�ت �لعلقة �لأخرى .

�ملعلومات �ملف�سح عنها مبوجب هذه �ل�سيا�سة متاحة يف خمتلف �ملو�قع على �سبكة �لنرتنت ومبا 
�سنويا  �أدناه  �لو�ردة  �لبيانات  ويتم حتديث   )www.apcpaints.com( ل�سركة� ذلك موقع  يف 
�ل�سركات  ونظام  �ملال  ر�أ�س  وهيئة  �ملايل  �ل�سوق  لنظام  طبقا  �ملطلوب  �لنحو  على  �سنويا  ون�سرها 

و�لقر�ر�ت و�لتعليمات �ل�سادرة من وز�رة �لتجارة و�ل�سناعة و�ملعلومات هي :

اأع�شاء جمل�س الإدارة .
التقرير ال�شنوي ملجل�س الإدارة .

القوائم املالية الأولية .
القوائم املالية ال�شنوية املدققة .

ال�شيا�شات املحا�شبية .
ا�شتعرا�س الأن�شطة الرئي�شية .

تقرير مراجع ح�شابات ال�شركة .
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�لهيكل �لتنظيمي لل�سركة :
�أق�سام  جميع  على  موزعني  موظفا  وخم�سني  �إحدى   . 2019م  عام  يف  �ل�سركة  موظفي  عدد  بلغ 

�ل�سركة 

و�لر�سم �أدناه يو�سح �لهيكل �لتنظيمي لل�سركة :
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السيد/ ميشيل الصايغ
 رئيس جملس االداره

السيد/ ابراهيم الصايغ 
نائب الرئيس

السيد/ سامر الصايغ 
 عضو

الساده/ شركة مصانع الدهانات الوطنيه
وميثلها فائق ميشيل الصايغ - عضو

السيده /مها نصري خليل ناصر
 عضو

�حلوكمــــــــــــــــــــــــــــــة 
�أول- �أع�ساء جمل�س �لإد�رة
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�إعالنات تد�ول 2019 :
و�لقر�ر�ت  و�لن�ساطات  و�لفعاليات  �لن�ساطات  من  �لعديد  لل�سركة  كان  فقد  �حلال  هو  كما 
�لفل�سطيني   �ملال  ر�أ�س  وهيئة  �ملالية  للأور�ق  فل�سطني  ل�سوق  �إعلنها  مت  �لتي  �لإ�سرت�تيجية 
و�إطلعهم على �آخر �مل�ستجد�ت �سو�ء كان من خلل �جتماعات جمل�س �لإد�رة �ملف�سح عنها �أو من 

خلل �لإف�ساح �للكرتوين وذلك كما يلي :

البياننوع اإلعالن تاريخ �لإعلن�لرقم

�ملو�فقة على م�سودة ميز�نية 2018 �جتماع جمل�س �إد�رة12019/2/9
و�لتو�سية بتوزيع   �أرباح بن�سبة 30% .  

�لإف�ساح عن �لتقرير �ل�سنوي 2018.�إف�ساح22019/2/27

�جتماع 32019/3/4
�جتماع �لهيئة �لعامة لإقر�ر ميز�نية 

�إد�رة  جمل�س  �أع�ساء  �نتخاب    2018
جدد .

 �جتماع جمل�س �إد�رة     42019/3/23

رئي�سا  �ل�سايغ  مي�سيل  �ل�سيد  �نتخاب   
نائبا  �إبر�هيم  و�ل�سيد  �لإد�رة  ملجل�س 
�ملهند�س  �لعام   �ملدير  وتفوي�س  للرئي�س 
و�ئل عبا�س باإد�رة �ل�سركة د�خليا وخارجيا.  

  �لإف�ساح عن �لبيانات �ملالية للربع �لأول �إف�ساح52019/4/15
لعام 2018

اجتماع جملس إدارة 62019/7/6
  عمل در��سة �لتكاليف وت�ساميم لأعمال 
�لبناء على جزء من �سطح �ل�سركة بهدف 

�لتو�سعة .

إفصاح72019/7/25
 �لإف�ساح عن �لبيانات �ملالية ن�سف 

�ل�سنوية لعام 2019

اجتماع جملس ادارة82019/10/10
  �إدخال منتجات جديدة على �ل�سوق من 

�لفئة �لثانية .

إفصاح92019/10/15
 �لبيانات �ملرحلية للربع �لثالث لعام 

.  2019
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اجتماع جملس ادارة102019/11/25
�لرب�ميل  و�سكل  لون  بتغيري  قر�ر  �أخذ 
و�لعبو�ت للمنتجات �ملائية مبا ين�سجم مع 

�سوق �لد�خل .

در��سة هدف 2025)�خلطة �خلم�سية(�إجتماع جمل�س �إد�رة 112019/12/19
وعمل هدف 2020

�جتماع �مل�ساهمني
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�سعر �ل�سهم ومعلومات �مل�ساهمني:
يف نهاية عام 2019 و�سل عدد م�ساهمي �ل�سركة �إىل 316 م�ساهما متثل �لإ�ستثمار�ت �لفردية 
 28% �أن هناك م�ساهم ميلك حو�يل  %0.4 كما  %99.6 بينما متثل �لإ�ستثمار�ت �ملوؤ�س�سية 

من �لأ�سهم و�جلد�ول �أدناه تقدم نظرة عامة على م�ستثمري �ل�سركة :

م�ساهمي �ل�سركة وفقا لطبيعتهم

ملكيتهماأ�شهمهمعددهمامل�شاهمون
%253,7003.58��ستثمار�ت موؤ�س�سية

%3141,446,30096.42�أفر�د

م�ساهمي �ل�سركة وفقا جلن�سياتهم:

ملكيتهماأ�شهمهمعددهمامل�شاهمون
%3161,500,000100فل�سطينيون

---جن�سيات �أخرى

ملكية جمل�س �لإد�رة
عدد الأ�شهم ا�شم الع�شو

عدد الأ�شهم الن�شبة2019
2018

427,794%427,79428.5�ل�سيد مي�سيل فائق �إبر�هيم �ل�سايغ
150,000%150,00010�ل�سيد �إبر�هيم فايق �إبر�هيم �ل�سايغ

56,000%56,0003.7�ل�سيد �سامر �ل�سايغ
69,000%69,0004.6�ل�سيدة مها ن�سري خليل نا�سر

13,700%13,7000.91دهانات نا�سونال وميثلها فائق �ل�سايغ
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ملكية �لإد�رة �لتنفيذية
عدد الأ�شهم 2018الن�شبةعدد الأ�شهم 2019ا�شم امل�شاهم

18,104%19,1291.27و�ئل فتحي علي عبا�س

كبار �مل�ساهمني
عدد الأ�شهم ا�شم امل�شاهم

عدد الأ�شهم الن�شبة2019
2018

135,000%135,0009نازي توفيق �لقبطي
65,000%65,0004.3يو�سف عبد �هلل حممود ع�سفور

56,000%56,0003.7�سامي �سليم فائق �ل�سايغ
48,700%48,7003.2جماهد عربي جروح �أبو دولة

40,000%40,0002.7�ملوؤ�س�سة �لعربية �لفنية للتنمية
35,000%35,0002.3�سباح م�سطفى عبد �جلابر ع�سفور

30,000%30,0002فار�س مي�سيل فائق �ل�سايغ
28,000%28,0001.8�سمر �سليم فائق �ل�سايغ

20,000%20,0001.3نهى مي�سيل حد�د
18,104%18,1041.2و�ئل فتحي علي عبا�س

15,000%15,0001فائق مي�سيل فائق �ل�سايغ
13,700%13,7000.91دهانات نا�سونال

10,000%10,0000.66خديجة خليل �سالح �أبو �سندي
10,000%10,0000.66عبد �هلل جرب عبد�هلل جرب

26



ن�ساط تد�ول �ل�سركة عام 2019 :

القيمة/تداول 2018
الن�شبة 2019

الرتتيب   
ن�شبة التغري مالحظات2019

عن 2018

%0.0045 من 6,36141عدد �لأ�سهم �ملتد�ولة
%67.68-إجمالي التداول

%0.020 من 55,13339قيمة �لأ�سهم �ملتد�ولة
%68.80-إجمالي التداول

%0.048 من عدد 1438عدد �ل�سفقات �ملنفذة
%53.33-الصفقات

معدل الدوران 40%0.42معدل دور�ن �ل�سهم %
%67.63-للشركات:7.33%

عدد �جلل�سات �لتي 
%4.88 من إجمالي 1236تد�ول بها �سهم �ل�سركة

%33.33-الجلسات

�لقيمة �ل�سوقية)$( يف 
0.34 من إجمالي 2019/12/311,2693,93333

%7.69-القيمة السوقية

معدل األسهم الحرة 14%43.23ن�سبة �لأ�سهم �حلرة
%7.95-للشركات 36.68%

عدد �مل�ساهمني كما يف 
%0.31 من إجمالي 2019/12/3131636

%1.86-عدد المساهمين

اأعلى �شعر تداول 
2019

اأدنى �شعر 
تداول 2019

�شعر الإغالق 
2019

�شعر الإغالق 
2018

ن�شبة التغري

%7.69-6.50 دنانير66 دنانير6.50 دينار
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�لنفقات و�ل�ستثمار�ت �لرئي�سية عام 2019 :
94,141 دينار �أردين . بقيمة  �لزيتية  �لدهانات  خلط  ماكينات  �سر�ء   •

6,288 دينار . بقيمة  �جلاهزة  �ملو�د  مل�ستودعات  كهربائية  عربات  �سر�ء   •
637 دينار . مببلغ  كمبيوتر  �أجهزة  �سر�ء   •

685 دينار . مببلغ  �أثاث  �سر�ء   •
4,059 دينار . مببلغ  دو�م  و�أجهزة  كهربائية  �أجهزة  �سر�ء   •

11,997 دينار . مببلغ  هوند�ي  نوع  من  �ملبيعات  لق�سم  �سيارة  �سر�ء   •
�سر�ء رمبة لتفريغ حمولت �ملو�د �خلام مببلغ 7,027 دينار .  •

2019 مبلغ 127,299 دينار �أردين . ��ستثمار�ت  نفقات  بلغت   •

�أحد�ث مهمة يف عام 2020
لعام  �خلتامية  �لبيانات  م�سودة  ملناق�سة  �لإد�رة  جمل�س  �جتماع   2020 �سباط  �سهر  خلل   •

. 2019

2020 �لإف�ساح عن �لبيانات �لأولية للبيانات �ملالية �خلتامية 2019. �سباط  �سهر  خلل   •
2020 �لإف�ساح عن �لتقرير �ل�سنوي 2019 . �سباط  �سهر  خلل   •

2020 �جتماع �لهيئة �لعامة . �آذ�ر  �سهر  خلل   •
2020 �لبدء بتوزيع �لأرباح �لنقدية على �مل�ساهمني عن �أرباح 2019 ني�سان  �سهر  خلل   •
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�إعد�د �لقو�ئم �ملالية
يتم �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة و�لتي ي�سدر عنها تقرير فح�س حمدود و�لقو�ئم �ملالية �ملوحدة 
�إعد�د هذه  ويتم  تقرير مر�جعة من قبل مر�جع �حل�سابات �خلارجي  �لتي ي�سدر عنها  �ل�سنوية 
�لفل�سطينية  �ملناطق  يف  �ملعتمدة  �ملالية  �لتقارير  لإعد�د  �لعاملية  للمعايري  طبقا  �ملوحدة  �لقو�ئم 
ووفقا ملعايري �ملحا�سبيني �لقانونيني ، وقد قامت �ل�سركة باإعد�د وتقدمي قو�ئمها �ملالية �ملوحدة 

وت�سمن �ل�سنة �ملنتهية يف تاريخ 2019/12/31 وفقا للمعايري �ملحا�سبية �ملعتمدة .

و��ستمر مكتب �لطريفي للتدقيق و�ملحا�سبة كمر�جع خارجي لل�سركة بعد �إعادة �نتخابه يف �جتماع 
2019 وقد قامو� باإعد�د �لقو�ئم  2019/3/4 عن �ل�سنة �ملالية  �لهيئة �لعامة �ملنعقد بتاريخ 
�ملطلق  بالر�أي  �ملر�جعة  باإ�سد�ر تقرير  بعد مر�جعتها وتدقيقها  وقامو�  �ل�سنوية  �ملوحدة  �ملالية 
بخلوه من �أي حتفظات عن متثيلها �لعادل من كل �لنو�حي �جلوهرية للمركز �ملايل �ملوحد ونتائج 

�لأعمال �ملوحدة و�لتدفقات �لنقدية �ملوحدة و�أمثالها مع �ملتطلبات �لتنظيمية لل�سركات .
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�سيا�سة توزيع �لأرباح :
وكما هو بال�سنو�ت �ل�سابقة �أنه وبعد خ�سم جميع �مل�سروفات �لعامة و�لتكاليف �ملبا�سرة و�لأخرى 

يتم توزيع �أرباح �ل�سركة �ل�سافية �سنويا على �لنحو �لتايل :

يتم تخ�سي�س %10 من �لأرباح �ل�سافية �سنويا لتكوين �حتياطي �إجباري ونظامي لل�سركة   •
ن�سبته  ما  �لحتياطي  هذ�  بلغ  متى  �ملخ�س�س  هذ�  �إيقاف  �لعادية  �لعامة  للجمعية  ويجوز 

. �ملدفوع  �ل�سركة  مال  ر�أ�س  من   30%
حمددة  ن�سبة  جتنيب  �لإد�رة  جمل�س  من  �قرت�ح  على  بناء  �لعادية  �لعامة  للجمعية  يجوز   •

من �سايف �لأرباح �حتياطي �ختياري يخ�س�س لأهد�ف حمددة .

يجوز للجمعية �لعامة �لعادية عند حتديد �لأرباح �أن تقرر �إن�ساء �حتياطات �أخرى �إىل �ملدى   •
بني  �ملمكن  �حلد  �إىل  حمددة  �أرباح  توزيع  ي�سمن  �سوف  �أو  �ل�سركة  م�سلحة  يحقق  �لذي 

�مل�ساهمني .

ح�سابات  لأرقام  �ملبا�سر  �لبنكي  �لتحويل  خلل  من  �أو  نقد�  �ل�سنوية  �لأرباح  توزيع  يتم   •
�مل�ساهمني ح�سب �لأ�سول .

وقد حققت �ل�سركة ن�سبة عالية من �ملدفوعات �لنقدية للم�ساهمني خلل �ل�سنو�ت �ل�سابقة علما 
باأنه ل يوجد �سمانات لقيمة ون�سبة �لأرباح لكل �سنة ويتم �إقر�ره �أو �لتو�سية به من خلل �جتماع 
�لإعتبار  تاأخذ بعني  �لتو�سية  �لإد�رة وهذه  بالإن�سجام مع جمل�س  �ل�سنوي  �لعادي  �لعامة  �لهيئة 
وي�سعى  طارئة  �أحد�ث  �أي  ملو�جهة  قوية  مالية  �سيا�سة  على  �حلفاظ  لأهمية  �ملتعددة  �لعو�مل 
جمل�س �لإد�رة جاهد� �حلفاظ على �ت�ساق �لتدفقات �لنقدية كل �سنة عرب تقليل �أثر �أي تغيري�ت 
�سنو�ت مالية حمددة مع  �أو خ�سائر يف  �أرباح  �لذي قد يعزي حتقيق  �لنقدية �حلرة  �لتدفقات  يف 

�حلفاظ على هدف معدل توزيع �لأرباح على �ملدى �ملتو�سط .

�أردين  دينار    5,400,000 - 2018 مبلغ   2007 �مل�ساهمني منذ عام  �ل�سركة على  وقد وزعت 
بن�سب متفاوتة يف �سكل �أرباح نقدية وذلك كما يلي :
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العام
�شايف 

الإيرادات 
دينار

حقوق امللكية
الأرباح 
املوزعة 

دينار

الن�شبة 
من راأ�س 

املال

�شعر 
الإغالق

0.93 دينار20071,419,3091,817,613165,00011%

1.03 دينار20081,945,6741,912,379240,00016%
1.08 دينار20091,934,3791,973,089270,00018%
2.04 دينار20102,682,0712,353,116450,00030%
2.45 دينار20113,209,2882,296,195300,00020%
2.52 دينار20123,178,6122,530,754375,00025%
3.40 دينار20133,649,1143,006,715600,00040%
3.70 دينار20144,000,1812,905,980600,00040%
4.50 دينار20154,645,0313,346,836750,00050%
4.94 دينار20165,369,6693,781,191600,00040%
6 دنانير20175,589,6744,535,702600,00040%
6.50 دينار20185,081,3734,115,658450,00030%
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�جلز�ء�ت و�لعقوبات :
مل تتعر�س �ل�سركة �لعربية ل�سناعة �لدهانات لأي جز�ء�ت �أو عقوبات خلل �لعام 2019 من قبل 

�أي وحدة �إ�سر�فية �أو تنظيمية �أو ق�سائية .

موجز عن �أبرز �ملوؤ�سر�ت �ملالية يف خم�س �سنو�ت

20192018201720162015البيان
5,356,8635,081,3735,0813735,369,6694,645,031�لإير�د�ت

741,054451,3801,082,3231,084,331956,628�سايف �لربح �ملتحقق

%70%86%86%37%60العائد على ال�شهم

نظام �حلوكمة و�ل�سركة

�ملنظمة  و�ملعايري  �لقو�عد  و�سع  �إىل  تهدف  و�لتي  �حلوكمة  �أنظمة  بكل  بالإلتز�م  �ل�سركة  قامت 
ذ�ت  و�لأطر�ف  �مل�ساهمني  حقوق  حماية  تكفل  �لتي  �حلوكمة  ممار�سات  باأف�سل  �لإلتز�م  ل�سمان 
�لعلقة ، ومبوجبه تلتزم �ل�سركة بانتهاج �أح�سن و�سائل �حلوكمة  حيث يعترب نظام �حلوكمة �لأد�ة 
�ملهمة يف تنمية مو�رد �مل�ساهمني على �ملدى �لبعيد و يت�سق هذ� �لنظام مع �لتز�م �ل�سركة باجلودة 

يف جميع معاملتها و �أن�سطتها ومنتجاتها .

�أع�ساء  وتعترب �لقو�عد و�ل�سيا�سات و�لإجر�ء�ت �ملدرجة بقو�عد حوكمة �ل�سركات ملزمة جلميع 
هذ�  تعديل  يجوز  ول  �لعامة  �مل�ساهمة  �ل�سركات  يف  و�ملديرين  �لتنفيذية  و�لإد�رة  �لإد�رة  جمل�س 

�لنظام �إل بقر�ر من جمل�س �لإد�رة .

ويعرف نظام حوكمة �ل�سركات باأنه �لنظام �لأمثل �لذي يتم من خلله توجيه �ل�سركة ورقابتها 
وكما يحدد حوكمة �ل�سركات توزيع �ل�سلطات و�مل�سوؤوليات بني خمتلف �مل�ساركني بال�سركة كاأع�ساء 
و�لإجر�ء�ت  �لقو�عد  �لنظام  ويو�سح   ، �لأخرى  و�لأطر�ف  و�مل�ساهمني  و�ملديرين  �لإد�رة  جمل�س 
�ملتعلقة باإتخاذ �لقر�ر�ت فيما يتعلق ب�سوؤون �ل�سركة ، ويوفر �لهيكل �لذي يو�سح �أهد�ف �ل�سركة 

و�سبل حتقيقها ومر�قبة �لأد�ء ، و�أن جمل�س �لإد�رة م�سوؤول عن نظام �حلوكمة لل�سركة .

�حل�سابات  مر�قبي  وت�سكيل  �لإد�رة  جمل�س  �أع�ساء  تعيني  يف  �حلوكمة  يف  �مل�ساهمني  دور  ويتمثل 
�مل�ستقلني و�لتاأكد من كفاءة وفاعلية نظام �حلوكمة .

�لقيادة  وتوفري  لل�سركة  �لإ�سرت�تيجية  �لأهد�ف  و�سع  يف  فتتمثل  �لإد�رة  جمل�س  م�سوؤوليات  �أما 
حول  �مل�ساهمني   �إىل  �لتقارير  وتقدمي  �ل�سركة  �إد�رة  على  و�لإ�سر�ف  حتقيقها  على  تعمل  �لتي 
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�إد�رتهم لل�سركة وتخ�سع �أعمال جمل�س �لإد�رة للأنظمة و�للو�ئح و�مل�ساءلة يف �جتماعات �جلمعية 
�لعامة للم�ساهمني ولدى تطبيق �أنظمة �حلوكمة يجب مر�عاة �ملتطلبات �لتالية : 

• متطلبات هيئة �ل�سوق �ملايل وتد�ولته .	
• قانون �ل�سركات �ملعمول بها يف �ملنطقة .	
• �لنظام �لد�خلي لل�سركة .	
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حقوق �مل�ساهمني و�جلمعية �لعامة :
يكفل �لنظام �لأ�سا�سي لل�سركة ونظام حوكمتها للم�ساهمني جميع �حلقوق �ملت�سلة بال�سهم وبوجه 
�خلا�س �حلق يف �حل�سول على ن�سيب من �لأرباح �لتي يتقرر توزيعها ، و�حلق يف �حل�سول على 
 ، �مل�ساهمني  جمعيات  ح�سور  وحق   ، �هلل  �سمح  ل  �لت�سفية  عند  �ل�سركة  موجود�ت  من  ن�سيب 
و�لإ�سرت�ك يف مد�ولتها و�لت�سويت على قر�ر�تها ، وحق �لت�سرف يف �لأ�سهم �لتي ميتلكها ، وحق 
مر�قبة �أعمال جمل�س �لإد�رة ورفع دعوى �مل�سوؤولية  على �أع�ساء جمل�س �لإد�رة وحق �ل�ستف�سار 
وطاب �ملعلومات مبا ل ي�سر مب�سالح �ل�سركة ول يتعار�س مع نظام �ل�سوق �ملايل ولئحته �لتنفيذية 
�أن �ل�سركة تعمل لتمكني �أكرب عدد من �مل�ساهمني من �مل�ساركة يف �جتماعات �لهيئة �لعامة  وكما 
وحتر�س على �ختيار �لوقت و�ملكان �ملنا�سبني لعقدها �إ�سافة �إىل �أنها تتبنى نظام �لت�سويت عن بعد 

لت�سهل على م�ساهميها ممار�سة حق �لت�سويت .

�أن �لنظام �لأ�سا�سي لل�سركة ونظام حوكمتها تن�سان على �لأحكام �ملتعلقة باجلمعية �لعامة  وكما 
للم�ساهمني �لتي ت�ستمل على �لإجر�ء�ت و�لإحتياطات �للزمة ل�سمان ممار�سة جميع �مل�ساهمني 

حقوقهم �لنظامية .

وتعترب �جلمعية �لعامة للم�ساهمني هي �ل�سلطة �لأعلى يف �ل�سركة ولها �سلحيات ح�سرية ت�سمل 
تعيني �أع�ساء جمل�س �لإد�ره و�إعفائهم ومر�قبة �أعمال �ملجل�س وحق �لإ�ستف�سار وطلب �ملعلومات 
مبا ل ي�سر مب�سالح �ل�سركة ول يتعار�س مع نظام �ل�سوق �ملايل ولئحته �لتنفيذية ، وكذلك �إقر�ر 
�لقو�ئم �ملالية �ملوحدة وتعيني مدقق ح�سابات خارجي وحتديد �أتعابه و �إقر�ر توزيع �لأرباح �ملو�سى 

بها من قبل جمل�س �لإد�رة وزيادة ر�أ�س �ملال �أو تخفي�سه �أو تعديل �لنظام �لد�خلي .

و�أن مقرتحات �مل�ساهمني وملحظاتهم �لتي تت�سف باجلدية  يتم رفعها ملجل�س �لإد�رة عن طريق 
توؤثر على  �أن  �ملمكن  و�لتي   ، �ملنا�سبة حيالها  �لإجر�ء�ت  و�إتخاذ  �مللئمة للإطلع عليها  �لقنو�ت 

�ل�سركة �أو موقفها �ملايل ليتم معاجلتها بال�سرعة �ملمكنة .
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جامعة �لبولتيكنك



 جمل�س �لإد�رة .. تكوينه ووظائفه
تقوم �جلمعية �لعامة بتعيني خم�س �أع�ساء جمل�س �لإد�ره عن طريق �لت�سويت �لرت�كمي وذلك 
من �ملتقدمني لع�سوية �ملجل�س ، و�لذين مت �لتو�سية بها من قبل جلنة �لرت�سيحات �إىل جمل�س 
�لإد�رة وفقا لل�سو�بط و�لإجر�ء�ت �ملحددة من قبل وز�رة �لتجارة و�لإ�ستثمار وهيئة �ل�سوق �ملايل 
لنظام  وفقا  �لإد�رة  جمل�س  يف  �لع�سوية  و�إجر�ء�ت  ومعايري  و�سيا�سات  �لأ�سا�سي  �ل�سركة  ونظام 
حوكمة �ل�سركة ملدة ل تزيد عن �أربع �سنو�ت ويجوز �إعادة تعيينهم علما باأن نظام �حلوكمة يجب �أن 

تكون �أغلبية �ملجل�س من غري �ملتنفذين .

�أن  وكما  م�ساحلها  ويحمي  ميثلها  و�لذي  �ل�سركة  يف  �لأعلى  �لإد�ري  �لكيان  هو  �لإد�رة  وجمل�س 
�ملجل�س م�سوؤول عن قيادة و�سبط �أعمال و�أن�سطة �ل�سركة و�ملتابعة �مل�ستمرة لأد�ئها ، وميار�س هذه 
�مل�سوؤولية باعتماد وتطبيق �سيا�ساتها و�أهد�فها وم�ساندة �إد�ر�تها يف �أد�ء مهامها وفق معايري حمددة 
وكما تقع على �ملجل�س م�سوؤولية توجيه �لإد�رة �لتنفيذية وو�سع �ل�سو�بط �ملنا�سبة لعملها وي�سمل 
ذلك حتديد وتقع على �ملجل�س م�سوؤولية توجيه �لإد�رة �لتنفيذية وو�سع �ل�سو�بط �ملنا�سبة لعملها ، 
وي�سمل ذلك حتديد روؤية و��سرت�تيجية و��سحة لل�سركة وحتدد �أ�س�س تفوي�س �ل�سلحيات للإد�رة 
و�ل�سلحيات  �لإخت�سا�سات  �إىل  و�إ�سافة  حدودها  يف  �لعمل  لها  �مل�سموح   و�ملحدد�ت  و�ل�سيا�سات 

�لو�ردة بالنظام �لأ�سا�سي لل�سركة وميار�س جمل�س �لإد�رة �لوظائف �لأ�سا�سية �لتالية :

�ملخاطر  �إد�رة  و�سيا�سة  �لرئي�سية  �لعمل  وخطط  لل�سركة  �ل�ساملة  �لإ�سرت�تيجية  و�سع   •
ومر�جعتها وتوجيهها .

�مليز�نيات  و�إقر�ر  �ملالية  و�أهد�فها  �إ�سرت�تيجيتها  لل�سركة  �لأمثل  �لر�أ�سمايل  �لهيكل  حتديد   •
�ل�سنوية .

. بها  و�لت�سرف  �لأ�سول  ومتلك  لل�سركة  �لرئي�سية  �لر�أ�سمالية  �لنفقات  على  �لإ�سر�ف   •
. �ل�سركة  يف  �ل�سامل  و�لأد�ء  �لتنفيذ  ومر�قبة  �لأد�ء  �أهد�ف  و�سع   •

. و�عتمادها  �ل�سركة  يف  و�لوظيفية  �لتنظيمية  للهياكل  �لدورية  �ملر�جعة   •
من  لكل  �ملحتملة  �لتعار�س  حالت  ومعاجلة  �مل�سالح  تعار�س  تنظم  مكتوبة  �سيا�سة  و�سع   •
�لأ�سول  ��ستخد�م  �إ�ساءة  �لتنفيذية و�مل�ساهمني وي�سمل ذلك  �لإد�رة و�لإد�رة  �أع�ساء جمل�س 

ومر�فقها و�إ�ساءة �لت�سرف  �لناجت عن �لتعاملت مع �لأ�سخا�س ذوي �لعلقة .

باإعد�د  �ل�سلة  ذ�ت  �لأنظمة  ذلك  يف  مبا  و�ملحا�سبية  �ملالية  �لأنظمة  �سلمة  من  �لتاأكد   •
�لتقارير �ملالية .
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�لعام عن  �لت�سور  �أنظمة رقابية لإد�رة �ملخاطر وذلك من خلل حتديد  �لتاأكد من تطبيق   •
�ملخاطر �لتي قد تو�جه �ل�سركة وطرحها ب�سفافية .

. �ل�سركة  يف  �لد�خلية  �لرقابة  �إجر�ء�ت  لفاعلية  �ل�سنوية  �ملر�جعة   •
�ل�سادرة  �حلوكمة  لئحة  �أحكام  مع  يتعار�س  ل  مبا  بال�سركة  خا�س  حوكمة  نظام  و�سع   •
عند  وتعديله  فاعليته  مدى  ومر�قبة  عليه  �لعام  و�لإ�سر�ف  �ملايل  �ل�سوق  هيئة  جمل�س  عن 

�حلاجة.

مو�سع  وو�سعها  �ملجل�س  يف  للع�سوية  وحمددة  و��سحة  و�إجر�ء�ت  ومعايري  �سيا�سات  و�سع   •
�لتنفيذ بعد قر�ر �جلمعية �لعامة لها .

�سرية  على  و�ملحافظة  و�ملوردين  �لعملء  مع  جيدة  علقات  لإقامة  �ملنا�سبة  �لآليات  و�سع   •
�ملعلومات �ملتعلقة فيهم.

و�لتز�مها  و�للو�ئح  للأنظمة  �ل�سركة  �إحرت�م  ت�سمن  �لتي  و�لإجر�ء�ت  �ل�سيا�سات  و�سع   •
بالإف�ساح عن �ملعلومات �جلوهرية للم�ساهمني و�لد�ئنني و�أ�سحاب �مل�سالح �لآخرين .

�إعد�د �لقو�ئم �ملالية لل�سركة وتقرير� عن ن�ساطها ومركزها �ملايل عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية   •
وي�سمن هذ� �لتقرير �لطريقة �ملقرتحة لتوزيع �لأرباح .
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جمل�س �لإد�رة و�لإد�رة �لتنفيذية:

جمل�س �لإد�رة:

مالحظات ال�شفةالإ�شم

مي�سيل فائق 

�ل�سايغ

رئي�س جمل�س 

�لإد�رة

�لعامل  �أنحاء  يف  موزعة  �سركة   22 من  �أكرث  ميتلك 
�لتجاري  �لبنك  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �إىل  بال�سافة 
منطقة  يف  �ملعروفني  �مل�ستثمرين  من  هو  و  �لأردين 

�ل�سرق �لأو�سط 
مها ن�سري خليل 

نا�سر 
ع�سو 

�إبر�هيم فائق 

�ل�سايغ

نائب رئي�س 

جمل�س �د�ره 

�أنهى �ل�سيد �ل�سايغ در��سته �لثانوية من �ملدر�سة �لوطنية 
�لأرثوذك�سية يف عّمان ، وح�سل على �سهادة �لبكالوريو�س 
يف �لكيمياء من �جلامعة �لأمريكية يف بريوت عام 1989

�ل�سايغ  جمموعة  يف  �لعمل  �إىل  �ن�سم   1990 عام  ويف 
وكان مل�ساهمته دور�ً �أ�سا�سياً يف تو�سيع �ملجموعة بالإ�سافة 
�لتقنية للبحوث وتطوير �ملخترب�ت يف جميع  �إد�رته  �إىل 
�ل�سايغ  جمموعة  و�سركات  �لوطنية  �لدهانات  فروع 
�ملجال  يف  �لإجناز�ت  من  �لعديد  حقق  حيث  �لأخرى، 

�لتقني

ع�سو�سامر �ل�سايغ

�سركة م�سانع 
�لدهانات �لوطنية 

وميثلها فائق 
�ل�سايغ

 �ملدير �لتنفيذي ملجموعة �ل�سايغع�سو

�لإد�رة �لتنفيذية:  

تاريخ التعينيتاريخ امليالدال�شفهال�شم
19631992�ملدير �لعام�ملهند�س و�ئل �لقدومي

19701994مدير �لإنتاج�ل�سيد �مين در�غمة
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19672000�ملدير �ملايل�ل�سيد ماهر جو�بره

مز�يا ومكافاآت �لإد�رة �لتنفيذية

اأخرىموا�شالتمكافاآتتنقالتالرواتب/دينارالإ�شم
و�ئل فتحي علي 

عبا�س
32,400----

-250--18,600�أمين حممود در�غمة
-250--16,260ماهر حممد جو�بره

�جتماعات جمل�س �لإد�رة خالل �لعام 2019م :

. �لإد�رة  جمل�س  �أع�ساء  جميع  ح�سر  وقد   2019/2/9 بتاريخ  عمان  يف  �لأول  �لجتماع   •

�لجتماع �لثاين يف عمان بتاريخ 2019/3/23 وقد ح�سر جميع �أع�ساء جمل�س �لإد�رة .  •

. �لإد�رة  �أع�ساء جمل�س  وقد ح�سر جميع   2019/7/6 بتاريخ  �لثالث يف عمان  �لجتماع   •

�لجتماع �لر�بع يف عمان بتاريخ 2019/10/10 وقد ح�سر جميع �أع�ساء جمل�س �لإد�رة .   •

جمل�س  �أع�ساء  جميع  ح�سر  وقد   2019/11/25 بتاريخ  عمان  يف  �خلام�س  �لجتماع   •
�لإد�رة.

�لجتماع �ل�ساد�س يف عمان بتاريخ 2019/12/19 وقد ح�سر جميع �أع�ساء جمل�س �لإد�رة.  •

وكما يت�سح �أعله �أن �جتماعات جمل�س �لإد�رة بلغت �ست �جتماعات خلل �لعام 2019م .
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مز�يا ومكافاآت جمل�س �لإد�رة خالل �لعام 
 :2019

ح�سب قر�ر�ت جمل�س �لإد�رة فاإنه ي�سرف مبلغ 7,000 دينار بدل مكافاأة جلميع �أع�ساء �ملجل�س 
ومبلغ 3,500 دينار بدل تنقلت  لهم وذلك عن عام 2019 و حيث �أن �أع�ساء جمل�س �لإد�رة هم 
بدل   700 ومبلغ  مكافاأة  بدل  دينار   1,400 مبلغ  منهم  ع�سو  لكل  ي�سرف  فاإنه  �أع�ساء  خم�سة 

ح�سور جل�سات و�جلدول �لتايل يو�سح هذه �ملكافاآت و�لإمتياز�ت : 

موا�شالترواتبمكافاآتبدل اإقامةتنقالتاجلل�شاتال�شم#

--1400---700�ل�سيد مي�سيل �ل�سايغ

--1400---700�ل�سيد مي�سيل �ل�سايغ1
--1400--700�ل�سيدة مها ن�سري خليل 

--1400--700�ل�سيد �إبر�هيم �ل�سايغ2

�ل�سادة �سركة م�سانع 
�لدهانات ممثلة

 بال�سيد فائق �ل�سايغ
700--1400--

--1400--700�ل�سيدة مها ن�سري خليل 2

--1400--700�ل�سيد �سامر �ل�سايغ4

5
�ل�سادة �سركة م�سانع 

�لدهانات ممثلة بال�سيد 
فائق �ل�سايغ

700--1400--

--7000--3500�ملجموع

ول يوجد �أي مز�يا  مبا�سرة �أو غري مبا�سرة �أخرى ملجل�س �لإد�رة مثل �لقرو�س �أو �سمانات �أو �أية 
نفقات �أو مز�يا عينية من �ل�سركة .

�لإمتياز�ت :

لقد ح�سلت �ل�سركة على �إعفاء جزئي من د�ئرة �لإ�ستثمار لدى وز�رة �لقت�ساد �لفل�سطيني   •
و�أن ن�سبة هذ� �لإعفاء هو %50 و�أن �ل�سركة ت�سعى للح�سول على �إعفاء كلي .
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قر�ر�ت ذ�ت �أثر مادي :

�لتعليمات �لإ�سر�ئيلية ب�ساأن �إ�ستري�د �ملو�د �لأولية و�لعر�قيل �لتي ت�سبب بتاأخري �لإ�ستري�د .  •
. �لتحتية   و�لبنى  �إعمار  يخ�س  فيما  �ملانحة  �لدول  من  �لدعم  �أ�سكال  كافة  وقف   •

�إلز�م �ل�سركة باإ�سد�ر �سهاد�ت بيئة من �جلانب �لإ�سر�ئيلي لإدخال �لب�سائع �إىل قطاع غزة .  •
�ل�سيطرة على �ل�سركة :

�إن غالبية �لأ�سهم مملوكة لأع�ساء جمل�س �لإد�رة ممثلة برئي�س �ملجل�س حيث ميلك 28.5%   •
من �لأ�سهم و�أن �لت�سويت على رئا�سة �ملجل�س يتم عرب �لإنتخاب ومن خلل �لهيئة �لعامة يف 

�جتماعاتها �ل�سنوية .

�لعمليات �لغري متكررة :

ل يوجد �أي �أثر مايل لعمليات ذ�ت طبيعة غري متكررة خلل �ل�سنة �ملالية ول تدخل �سمن   •
ن�ساط �ل�سركة .

قامت  و�لتي  �ل�سركة  على  �ملرفوعة  و�لق�سايا  �لقانونية  �لإجر�ء�ت 
�ل�سركة برفعها على �لغري :

ل يوجد ق�سايا مرفوعة على �ل�سركة من �أي جهة كانت و�إمنا هناك بع�س �لق�سايا �ل�سغرية   •
قد رفعت �ل�سركة بها ق�سايا لتح�سيل حقوق �ل�سركة .

�ل�سفقات �لرئي�سية و�لأطر�ف ذوي  �لعالقة :

. رئي�سية  �سفقات  �أي  توجد  ل   •

�مل�سائل �لتي �أحيلت للت�سويت عليها من قبل حملة �لأور�ق �ملالية :

. �ملالية  �لأور�ق  حملة  قبل  من  عليها  للت�سويت  �أحيلت  قد  م�سائل  �أي  يوجد  ل   •

�للجان �ملنبثقة عن جمل�س �لإد�رة :

�لإد�رة  �إىل  �لد�خلية  �لأمور  �إحالة  يتم  و�إمنا  �لإد�رة  جمل�س  عن  منبثقة  جلان  يوجد  ل   •
�لتنفيذية و�لق�سم �ملايل .
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�خلتامية  �لبيانات  عن  �خلتامية  �لأولية  �ملالية  �لبيانات  �ختالف 
�لنهائية �ملدققة :

�لدخل  د�ئرة �سريبة  تعليمات  بناء على  وذلك  و�ملدققة  �لأولية  �ملالية  بالبيانات  تباين  لقد   •
�أخذ  مت  فاإنه  ولذلك  �ل�سنة  لنف�س  �ملتعرثة  �لذمم  بكامل  خم�س�س  �أخذ  يتم  باأن  و�مل�سافة 
%50 من �لديون �ملتعرثة بالبيانات �لأولية وقد مت �لتعديل �ملدققة باأخذ خم�س�س �لديون 

�ملتعرثة مببلغ 48,169 دينار بدل 24,084 دينار.

�لتدريب و�لتاأهيل ملوظفي �ل�سركة و�لعاملني :

ل يوجد برنامج معني لتدريب �ملوظفني و�لعاملني ب�سكل ثابت و�إمنا يتم تدريب �ملوظفني   •
و�لعاملني.

مع  و�ن�سجامها  للت�سنيع  �ملعدة  �لرتكيبات  على  م�ستمر  ب�سكل  �لإنتاج   فني  تدريب   •
�جلودة.

تدريب ق�سم �ل�سيانة عن م�ستلزمات �ل�سلمة �لعامة و�سلمة �مل�سنع بالتعاون مع جهاز    •
�لدفاع �ملدين . 

تدريب ق�سم �لدعم �لفني على �آليات �لتعامل مع �مل�ساكل �لفنية �لتي قد تو�جه �ل�سركة.  •
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�سيا�سة �ل�سركة جتاه �مل�سوؤولية �لإجتماعية :
لقد قامت �ل�سركة بالوفاء جتاه م�سوؤوليتها �لإجتماعية وذلك على �لنحو �لتايل :

املبلغنوع التربعاإ�شم اجلهة املتربع لها
2,500 شيكلنقد�جمعية �لت�سامن �خلريية

500 شيكلنقد�جمعية �سند �خلريية
500 شيكلنقد�جلنة زكاة نابل�س

4,000 شيكلنقد�تكرمي �ملهند�سات �ملتقاعد�ت
500 شيكلنقد�يا�سر �ستيوي/�إ�سابة من �لحتلل

2,200 شيكلدهاناتجمعية �لدفاع عن �لأ�سرة
250 شيكلدهانات�أكادميية �لقر�آن �لكرمي

2,800 شيكلدهانات�جلمعية �خلريية �لإ�سلمية/�خلليل
1,650 شيكلدهاناتم�سجد يو�سف حلوة

950 شيكلدهاناتمركز �سباب ع�سكر
1,000 شيكلدهاناتم�سجد �أبو بكر �ل�سديق

1,800 شيكلدهاناتمدر�سة ذكور حطني �لأ�سا�سية 
900 �سيكلدهاناتمدر�سة يا�سر عرفات

19,550 �سيكل�ملجموع

وهناك كثري من �لتربعات �لعينية �ل�سغرية للموؤ�س�سات �حلكومية و�سبه �حلكومية حيث �أن 
�سيا�سة �ل�سركة تقوم بخ�سم %20 من �إجمايل �لفاتورة . 
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�ل�سركة ل تقوم بالإف�ساح عن �ملعلومات �لتالية :

�ملعلومات �لتي مت�س �مل�سالح �لتجارية لل�سركة و�ل�سركاء �لتجاريني �أو �أطر�ف �أخرى ويف هذه   •
�حلالة ل تكون هناك م�سلحة عامة يف �لإف�ساح عن مثل هذه �ملعلومات .

قانوين  �أو  تعاقدي  �لتز�م  مبوجب  عنها  �لك�سف  بعدم  ملزمة  �ل�سركة  تكون  �لتي  �ملعلومات   •
ويوؤدي �لإف�ساح عنها زعزعة �لثقة بال�سركة .

�إىل خرق حماية  عنها  �لك�سف  يوؤدي  و�لتي  �ل�سركة  �خلا�سة مبوظفي  �ل�سخ�سية  �ملعلومات   •
�ملعلومات �ل�سخ�سية.

. �لعدل  �إقامة  �و  �جلرمية  عن  �لك�سف  �أو  �لتحقيق  �إجر�ء�ت  مت�س  �لتي   �ملعلومات   •

و� �ملعلومات �لتي يتم ن�سرها يف موقع �ل�سركة على �سبكة �لنرتنت هي معلومات حديثة ومع ذلك 
يحتوي موقع �ل�سركة على �ملعلومات �لتوثيقية ومنها على �سبيل �ملثال �لتقرير �ل�سنوي.

وكما ميكن �لتو��سل مع �ل�سركة من �لأرقام �لتالية :

0097092311303  �و 0097092311304 

www.apcpaints.com و �لربيد �للكرتوين�
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مدققو �حل�سابات و�مل�ست�سار �لقانوين لل�سركة :

مدققي �حل�سابات / �سركة موؤ�س�سة �لطريفي للتدقيق و�ملحا�سبة

ر�م �هلل-�لبريه

�لأتعاب –3,000 دينار �أردين �سنويا .

�مل�ست�سار �لقانوين : �لأ�ستاذ ه�سام �ل�سخ�سري 

نابل�س

�لأتعاب – 1,200 دينار �أردين �سنويا .



�إقر�ر�ت جمل�س �لإد�رة
على �لرغم من مر�عاتنا �لعناية �ملهنية �للزمة بجميع �لت�سرفات و�لقر�ر�ت �لتي تد�ر بها �ل�سركة 

خلل �لأعو�م �ملا�سية وخلل عام 2019 على وجه �خل�سو�س �إل �أننا نقر مبا يلي :

ل يوجد �أي عمليات تعار�س م�سالح جوهرية بخلف ما مت �لإف�ساح عنه .  •

مل نت�سلم من مر�جع �حل�سابات طلبا لدعوة �جلمعية �لعامة للنعقاد خلل عام 2019 .     •

ل يوجد �أي �إجر�ء قد يوؤدي �إىل �إعاقة �إ�ستخد�م �مل�ساهم حلقه يف �لت�سويت .  •

ل توجد �أي �أحد�ث جوهرية توؤثر على �سلمة �ملركز �ملايل لل�سركة .  •

�لإد�رة  جمل�س  �أع�ساء  من  ع�سو  لأي  �ئتمانية  ت�سهيلت  �أو  قرو�س  �أي  �ل�سركة  تقدم  مل   •
و�لإد�رة �لتنفيذية .

�إن �سجلت �حل�سابات �أعدت بال�سكل �ل�سحيح و�ملنا�سب .  •

ل يوجد �أي �سك يذكر يف قدرة �ل�سركة على مو��سلة ن�ساطاتها �لتجارية يف �ل�سنو�ت �لقادمة.  •

نقر بامل�سوؤولية عن �إعد�د �لبيانات �ملالية وتوفري نظام رقابة فعال .  •

نقر ب�سحة ودقة و�كتمال �ملعلومات و�لبيانات �لو�ردة يف هذ� �لتقرير �ل�سنوي .  •
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�لن�سب و�ملعدلت 2018,2019

�أول / �ملبيعات :
لقد بلغت �سايف مبيعات 2019 ما يعادل 5,356,863 دينار �ردين بن�سبة منو بلغ %5.42 عن 
مبيعات 2018 و�لبالغه 5,081,373 دينار بتغري مقد�ره 275,490 دينار وذلك ح�سب �جلدول 

�دناه: 

ن�شبة التغريالتغري20192018�لبيان
%5,356,8635,081,3732,754,905.42�سايف �مليعات /دينار

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

4800000
4900000
5000000
5100000
5200000
5300000
5400000
5500000
5600000
5700000

2019 2018 2017 2016

دينار/ صافي المبيعات 

صافي المبيعات

نالحظ ما يلي :

األخرية  األربع  السنوات  خالل  املبيعات  وتطور  منو  أن  أعاله  اجلدول  من  يالحظ 
ويظهر عام 2017 هو األعلى باملقارنة مع السنوات الثالثة املاضية ظهر منو مبعدل 

%4 عن عام 2016، وأن عام 2019 ظهر منو %5.42 عن عام 2018 .
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وفيما يلي قيمة ون�سبة �لتغري �ل�سنوي ل�سايف �ملبيعات لالأربع �سنو�ت 
�ل�سابقة :

2019201820172016�لبيان

5,356,8635,081,3735,589,6745,369,669�سايف �ملبيعات

قيمة �لتغري 
508,301220,005724,638-2,754,90�ل�سنوي

ن�سبة �لتغري 
%16.00%4.10%9.09-%5.42�ل�سنوي

ثانيا / �مل�سروفات
بلغ �جمايل قيمة �مل�سروفات لل�سنه �ملاليه 2019 ما يعادل 946290 دينار �ي بن�سبة �نخفا�س 

2018 و�لبالغه 1021718 دينار وكما يت�سح من �جلدول  عام  م�ساريف  �جمايل  عن   7%
�لتايل      

20192018�لبيان
مقد�ر 
�لتغري

ن�سبة 
�لتغري

%7.38-75,428-946,2901,021,718م�سروفات �ل�سنة

ويلحظ �ن �مل�ساريف قد تر�جغت بن�سبة 7% و�ستم �لعمل �ي�سا على �سبط �مل�ساريف ب�سكل 
�كرب بحيث تكون منطقيه وتنا�سب حجم �لير�د�ت .    

20192018�لبيان
مقد�ر 
�لتغري

ن�سبة 
�لتغري

%5,356,8635,081,373275,4905.42�سايف �ملبيعات / دينار

%5.01-22,471-425,847448,318�مل�ساريف �لنتاجية
ن�سبة �مل�ساريف 

%8.82%7.95�لنتاجية
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�مل�ساريف �لد�رية و 
%8.58-19,020-202,689221,709�لعمومية

%4.36%3.78ن�سبة �مل�ساريف �لد�رية

%9.65-33,937-317,754351,691�مل�ساريف �لت�سويقية

ن�سبة �مل�ساتريف 
%6.92%5.93�لت�سويقية 

%7.38-75,428-946,2901,021,718�جمايل �مل�ساريف

%20.11%17.67ن�سبة �جمايل �مل�ساريف

ويلحظ �ن ن�سبة �مل�ساريف  �لعامه من �ملبيعات قد �نخف�ست ما ن�سبته %2.5 تقريبا . 

و فيما يلي ن�سبة كلفة �ملو�د �ملباعة للمبيعات: 

مقد�ر 20192018�لبيان
�لتغري

ن�سبة 
�لتغري

%5,356,8635,081,373275,4905.42�سايف �ملبيعات / دينار
%2.52-100,803-3,893,5203,994,323كلفة �ملو�د �ملباعة

%5.92-%78.61%72.68ن�سبة كلفة �ملو�د �ملباعة

ثالثا / ذمم �لعمالء :
بلغ ر�سيد �جمايل ذمم �لعملء م�سافا لها �سيكات بر�سم �لتح�سيل يف نهاية 2019 ما يعادل 

3,136,264 �أي بن�سبة �رتفاع %30 وفيم يلي �جلدول �لتايل يو�سح ذلك كما يلي 
 

ن�سبة �لتغري20192018�لبيان
�لتغري

%1,173,065796,697376,36847.24ذمم �لعملء
%53,80629,72224,08481.03�لذمم �مل�سكوك فيها 

%1,835,6371,514,765320,87221.18�سيكات بر�سم �لتح�سيل
%73,75657,06816,68829.24�سيكات بال�سندوق
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جمموع �لذمم 
و�ل�سيكات

3,136,2642,398,252738,01230.77%

وفيما يلي �ل�سكل �لبياين �لذي يو�سح �لعمر �لزمني للذمم يف 2019/12/31 دون �لذمم 
�مل�سكوك فيها :    

19%

32%
19%

30%

النسبة

�لن�سبة�لبيان
%3019.00-1يوم

%6032.00-31يوم

%9019.00-61يوم

%9030.00يوم فاكثر

وهنا تظهر �لذمم و�ل�سيكات �ن قد �رتفعت بن�سبة %30 عن عام 2018 وهنا يجب �عادة در��سة 
�لت�سهيلت �لئتمانيه للعملء. 

49



تكرمي �ملهند�سات

حمالت �لر�سيد
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ر�بعا/�لن�سب و�ملعدلت:
1- ن�سبة �لتد�ول  ) �لأ�سول �ملتد�ولة ÷ �خل�سوم �ملتد�ولة (

وهذ� موؤ�سر لقدرة �ل�سركة على �لوفاء بالتز�ماتها ق�سرية �لجل بو��سطة موجود�تها �ملتد�ولة:-

31/12/201931/12/201831/12/2017�لبيان
�لن�سب 
�ملرجعية

5,636,1264,736,5515,389,452�ل�سول �ملتد�ولة

1,718,2191,377,5171,609,917�خل�سوم �ملتد�ولة

3.2803.4383.3482ن�سبة �لتد�ول

يلحظ �ن ن�سبة �لتد�ول يف عام 2019 قد �نخف�س  مقارنه بعام 2018 فكل دينار �لتز�م ق�سري 
�لجل يف نهاية 2019/12/31 يقابله 3.280 دينار  بحوزة �ل�سركة و�ن �ل�سركة حتتفظ بجزء 
مقبول من �سيولتها على �سكل ود�ئع و��سهم حتى ليتم تعطيل �لنقديه بدون فائده وقد مت ��سثمار 
جزء من هذه �ل�سيوله من خلل �سر�ء ��سهم ب�سركات كبريه حتى يتم ��سثمار هذه �ل�سيوله وعدم 

تعطيلها و�جلزء �لخر من ��سولها �ملتد�وله هي �سيكات بر�سم �لتح�سيل وذمم مدينه.

2- ن�سبة �ل�سيولة �ل�سريعة ) �ل�سول �ملتد�ولة - �ملخزون ( ÷ �خل�سوم �ملتد�ولة 

وهذ� موؤ�سر لقدرة �ل�سركة على �لوفاء بالتز�ماتها ق�سرية �لجل بو��سطة موجود�تها دون �ملخزون 
�ي بو��سطة موجود�تها �ل�سائلة و�سبة �ل�سائلة:-

31/12/201931/12/201831/12/2017�لبيان
�لن�سب 
�ملرجعية

5,636,1264,736,5515,389,452�ل�سول �ملتد�ولة

1,576,2191,460,9561,480,338�ملخزون

�ل�سول �ملتد�ولة-
4,059,9073,275,5953,909,114�ملخزون

1,718,2191,377,5171,609,917�خل�سوم �ملتد�ولة

ن�سبة �ل�سيولة 
2.3632.3782.4281.25�ل�سريعة
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�ل�سركة  بان  يقيد  �ملوؤ�سر  فان  ولذلك   2018 بنف�س  بقيت  �ل�سريعه  �ل�سيوله  ن�سبة  �ن  يلحظ 
�ل�سيوله  و�سبه  �ل�سيوله  من  بالتز�ماتها  �لوفاء  على  ولغاية 2019/12/31 قادرة وباأريحية  

�ملتوفرتني.     

ن�سب كفاءة �لأد�ء :
معدل دور�ن �لأ�سول ) �سايف �ملبيعات / �إجمايل �لأ�سول(

وهذ� موؤ�سر يقي�س قدرة �ل�سركة على حتقيق مبيعات تتنا�سب مع حجم �لإ�ستثمار�ت :-    

31/12/201931/12/201831/12/2017�لبيان
�لن�سب 
�ملرجعية

5,356,8635,081,3735,589,674�سايف �ملبيعات
�جمايل 
6,671,9905,763,9426,398,498�ل�سول

0.8030.8820.8741.33معدل �لدور�ن

يلحظ بان هناك �سبه ثبات يف معدل دور�ن �ل�سول ولنه ما ز�ل مل ي�سل �ىل �لن�سب �ملرجعية مما 
يعني �ن �ل�سركة بحاجة لزيادة مبيعاتها حتى تتنا�سب مع حجم �ل�ستثمار.   

 
معدل دور�ن �سايف �لأ�سول �لثابتة ) �سايف �ملبيعات / �لأ�سول �لثابتة 

بعد �لإ�ستهالك(:

وهذ� موؤ�سر يقي�س مدى كفاءة �ل�سركة يف ��ستغلل �لأ�سول �لثابتة :-

31/12/201931/12/201831/12/2017�لبيان
�لن�سب 
�ملرجعية

5,356,8635,081,3735,589,674�سايف �ملبيعات
�سايف �ل�سول 

870,26485,459182,5846�لثابته

6.1555.9466.7682.18معدل �لدور�ن

يلحظ �ن �لن�سبه قد �رتفعت عن �لن�سب �ملرجعيه وذلك للنمو �ملتو��سل للمبيعات ولن كثري من 
�ل�سول قد ��ستهلكت فقد ظهرت �لن�سبه تفوق �لن�سب �ملرجعيه ب�سكل كبري.
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ومتو�سط   ) �لدور�ن  متو�سط   / �ملبيعات  كلفة   ( �ملخزون  دور�ن  معدل 
�ملخزون : خمزون �أول �ملدة + خمزون �آخر �ملدة / 2 :

وهذ� موؤ�سر لكفاءة �لتخزين بال�سركة:-    

31/12/201931/12/201831/12/2017�لبيان
�لن�سب 
�ملرجعية

3,893,5203,994,3233,773,432كلفة �ملبيعات
خمزون �ملو�د �خلام يف 

852,762716,941792,233نهاية �لعام

784,852754,587756,886متو�سط �ملو�د �خلام
4.9615.2934.9858معدل دور�ن �ملو�د �خلام
525,781547,489504,564خمزون �ملو�د �جلاهزة

متو�سط �ملخزون 
536,635526,026.5439,899�جلاهز

معدل دور�ن �ملو�د 
7.2557.5938.578�جلاهزه

يلحظ �نه يوجد �نخفا�س يف �رتفاع دور�ن خمزون �ملو�د �خلام و�نخفا�س يف معدل دور�ن �لب�ساعه 
�جلاهزه .    

 متو�سط فرتة �لتخزين )360يوم ÷ معدل �لدور�ن( 
وهذ� موؤ�سر يقي�س عدد �أيام �لتخزين يف �ملتو�سط :-

النسب 31/12/201931/12/201831/12/2017�لبيان
المرجعية

معدل دور�ن �ملو�د 
4.9615.2934.9858�خلام

45يوم72.56868.00972.210متو�سط فرتة �لتخزين
معدل دور�ن �ملو�د 

7.2557.5938.578�جلاهزه

49.61847.41041.968متو�سط فرتة �لتخزين

�لن�سب  فاق  وقد  �ل�سابقه  �ل�سنو�ت  مع  باملقارنه  �رتفع  �لتخزين  فرتة  متو�سط  �ن  يلحظ 
�ملرجعيه. 
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بر�سم  و�سيكات  �لعمالء  ذمم  ت�سمل   ( �ملدينة  �لذمم  دور�ن  معدل 
�لتح�سيل (

) �سايف �ملبيعات  ÷ متو�سط �لذمم و�ل�سيكات (
وهذ� موؤ�سر لكفاءة �سيا�سة �لإئتمان :-

31/12/201931/12/201831/12/201731/12/2016�لبيان

5,356,8635,081,3735,589,6745,369,669�سايف �ملبيعات
�جمايل ذمم 

1,173,065796,697982,587586,328�لعملء

�سيكات بر�سم 
1,835,6371,514,7641,676,3491,322,645�لتح�سيل

جمموع �لذمم 
3,008,7022,311,4612,658,9361,908,973و�ل�سيكات

متو�سط 
�لذمم 

و�ل�سيكات
2,660,081.52,485,198.52,283,954.5

2.0142.0452.447معدل �لدور�ن

مل  �لئتمان  �سيا�سة  لن  �لخريه  ��ل�سنه  خلل  �نخف�س  �ملدينه  �لذمم  دور�ن  معدل  �ن  يلحظ 
77,891ديناركديون  مبلغ  جتدد  وقد  دينار   87,180 قيمتها  تتغريعلما �نه مت ��سقاط ذمم 

م�سكوك فيها و�لتي ظهرت بالبيانات �ملالية:     

متو�سط فرتة �لتح�سيل للذمم )360 ÷ معدل دور�ن �لذمم �ملدينة (

وهذ� موؤ�سر لكفاءة �سيا�سة �لتح�سيل :-

201920182017�لبيان

معدل دور�ن)ذمم �لعملء 
2.0142.0452.447و�ل�سيكات(

178.767176.069147.097متو�سط فرتة �لتح�سيل/يوم

يلحظ �ن فرتة �لتح�سيل للذم �ملدينه قد  �رتفعت  وذلك لن �سيا�سة �لت�سهيلت �ملمنوحه للعملء  
ز�دت  وذلك متا�سيا مع �لو�سع �لتناف�سي يف �ل�سو�ق.
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�جلة(*360يوم÷تكلفة  د�ئنة+�سيكات  �ل�سد�د)ذمم  فرتة  متو�سط 
�ملبيعات 

وهذ� موؤ�سر �إىل مدة �لإئتمان �لذي حت�سل عليه �ل�سركة من �ملوردين :-

31/12/201931/12/201831/12/2017�لبيان

852,421654,906784,929�لذمم �لد�ئنة
425,164378,552486,563�ل�سيكات �لجلة

جمموع �لذمم �لد�ئنة 
1,277,5851,033,4581,271,492و�ل�سيكات �لجلة

3,893,5203,994,3233,773,432تكلفة �ملبيعات
118.12793.143121.305متو�سط فرتة �ل�سد�د

يلحظ �أن فرتة �ل�سد�د ملوردي �ل�سركة �نخف�س وقد ولت فرتة �ل�سد�د لغاية 3 �سهور .

فرتة �لتحويل) دورة �لت�سغيل ( :

وهي �لفرتة �للزمة لتحويل �لب�ساعة �ىل نقدية من حلظة �سر�ء �ملو�د �خلام وحتى �لتح�سيل من 
�لعملء مرور� بالت�سنيع و�لبيع وت�ساوي:     

حت�سيل  فرتة  �جلاهزه+متو�سط  �ملو�د  تخزين  فرتة  �خلام+متو�سط  �ملو�د  تخزين  فرتة  متو�سط 
�لذمم=    

+  72.568+  49.618=    178.767300.953

�أي �ن فرتة �لتحويل ت�سل �ىل 300 يوم يف حني �ن متو�سط فرتة �سد�د 
�لذمم �لد�ئنه هي118 يوم �أي �ن هناك عجز يف فرتة �لتحويل ت�سل 

�ىل 182 يوم    

�لزمني للمخزون من خلل  �لعمر  �لقدرة على تخفي�س  �لعجز يكمن يف  ولذلك فان علج هذ� 
حت�سني �سيا�سات  �لتخزين و�ل�سر�ء من ناحية و�لقدرة على تخفي�س فرتة �لتح�سيل من ناحية 

�خرى حت�سني فاعلية جهود �لت�سويق.    
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ن�سبة �ملديونية ) �إجمايل �خل�سوم / �إجمايل �لأ�سول (

وهذه �لن�سبة تقي�س �ملديونية لدى �ل�سركة :

31/12/201931/12/201831/12/2017�لبيان
�لن�سب 
�ملرجعيه

2,000,0111,648,2841,862,796�جمايل �ملطلوبات
5,636,1264,736,5515,589,674�جمايل �ملوجود�ت

%50 حد %33%35%35�لن�سبه
�على

�لقت�ساديه  �لظروف  حت�سنت  �ذ�  م�ستقبل  �نه  يعني  مما  �لمان  حد  �سمن  �لن�سبه  �ن  نلحظ 
�لقرو�س لتمويل  و�ل�سيا�سيه �كرث فانه يظهر بو�در لتو�سيع �ل�ستثمار و�نه ميكن �لعتماد على 

�لتو�سع لن هام�س �لمان كبري بالن�سبه للطر�ف �لتي �ستمنح �لئتمان. 

�إجمايل �لأ�سول �إىل �مللكية :  �إجمايل �لأ�سول / حقوق �مللكية :

كلما �رتفعت هذه �لن�سبة دلت على زيادة �عتماد �ل�سركة على �ملديونية يف متويل �أن�سطتها :

31/12/201931/12/201831/12/2017�لبيان
�لن�سب 
�ملرجعيه

5,636,1264,736,5515,589,674�جمايل �ل�سول
4,670,1734,115,6584,535,702حقوق �مللكيه

حد �على 1.2071.1511.2322�لن�سبه

�مل�ساهمني ول توجد  �ل�سركه تعتمد بدرجه كبريه يف متويلها على حقوق  �ن  ب�سكل عام  يلحظ 
قرو�س �و �ي متويل �خر خارجي.    

ن�سب �لربحية :
�أ- هام�س �لربح �لإجمايل ) �إجمايل ربح �لعمليات / �سايف �ملبيعات( :

موؤ�سر على قدرة �ل�سركة على حتقيق �لربح من ن�ساطها �لعادي .
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201920182017�لبيان
�لن�سب 

�ملرجعيه
5,356,8635,081,3735,589,674�سايف �ملبيعات
3,893,5203,994,3233,773,432تكلفة �ملبيعات

1,463,3431,087,0501,816,242�جمايل ربح �لعمليات
%22%32%21%27ن�سبة �جمايل �لربح

يلحظ �ن �لن�سبه قد �رتفعت باملقارنه وفاقت �لن�سب �ملرجعية.

وفيما يلي حتليل لعنا�سر تكلفة �ملبيعات :

201920182017�لبيان

5,356,8635,081,3735,589,674�سايف �ملبيعات

2,827,0843,029,6512,864,205كلفة �ملو�د �خلام
%51%60%53ن�سبة كلفة �ملو�د �خلام
425,847448,318408,565�مل�ساريف �لنتاجيه

%7%9%8ن�سبة �مل�ساريف �لنتاجيه
3,893,5203,994,3233,773,432تكلفة �ملبيعات

%68%79%73ن�سبة كلفة �ملبيعات

نلحظ �أن �إرتفاع ن�سبة تكلفة �ملبيعات ناجت �إرتفاع �ملو�د �خلام .

ب- ن�سبة �سايف �لربح ) �سايف �لربح من �لعمليات / �سايف �ملبيعت ( :

موؤ�سر على قدرة �ل�سركة على حتقيق �لربح من �لبيع :

201920182017�لبيان
�لن�سب 
�ملرجعيه

�سفي �لربح من 
893,586558,3071,284,597�لعمليات

5,356,8635,081,3735,589,674�سايف �ملبيعات

%7.50%23%11%17�لن�سبه

ليلحظ �ن ن�سبة �سايف �لربح قد �رتفع عن عام 2018 حيث ظهرت �لن�سبة %17 بينما كانت 11%. 
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�ل�سريبه/�جمايل  قبل  �لربح  �ل�سول)�سايف  على  �لعائد  ج-معدل 

�ل�سول(:
موؤ�سر لقدرة �ل�سركه على حتقيق ربح قبل �ل�سريبه على �جمايل ��ستثمار�تها:

201920182017�لبيان
�لن�سب 

�ملرجعيه
�سايف �لربح قبل 

893,586558,3071,284,597�ل�سريبه

5,636,1264,736,5515,589,674�جمايل �ل�سول
معدل �لعائد على 

%7.20%23%12%16�ل�سول

�لن�سب  يقوق  ولكن   2018 مع  باملقارنه  �رتفع  �ل�سول  �جمايل  على  لعائد   � �ملعدل  �ن  يلحط 
�ملرجعبه.    

�ل�سريبه/حقوق  قبل  �لربح  �مللكيه)�سايف  حق  على  �لعائد  د-معدل 
�مللكيه(:

موؤ�سر لقدرة �ل�سركة على حتقيق ربح قبل �ل�سريبة على حقوق �مللكية ) �لقدرة �لربحية ( :

201920182017�لبيان
�لن�سب 

�ملرجعيه
�سايف �لربح قبل 

893,586558,3071,284,597�ل�سريبه

4,670,1734,115,6584,535,702حقوق �مللكيه
معدل �لعائد على 

%14.30%28%14%19حق �مللكيه

يلحظ �ن �لقدره �لربحيه لل�سركه قد تعادلت مع �لن�سب �ملرجعيه  و�نهاخلل �ل�سنو�ت �ملا�سيه 
قد فاقت �ملرجعيات ..    
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