حممود عبا�س (�أبومازن)
رئي�س دولة فل�سطني

ال�شركة العربية ل�صناعة الدهانات

الفهر�س
الر�ؤيا
نبذة عن ال�شركة
كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
قـوة م�ستمدة من اجلودة..
�شهادات اجلودة
م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
متكني القدرات
�إدارة املخاطر
�سيا�سة الإف�صاح وال�شفافية
الهيكل التنظيمي لل�شركة
�أع�ضاء جمل�س الإدارة
�إعالنات تداول 2019
كبار امل�ساهمني
ن�شاط تداول ال�شركة
�إعداد القوائم املالية
اقرارات جمل�س الإدارة
الن�سب واملعدالت
تقرير مدققي احل�سابات

6
8
9
10
12
13
14
15
20
21
22
23
26
27
29
45
46
61

5

الر�ؤيا

نسعى لتكون منتجاتنا
اخليار األفضل للمستهلكني
لتالئم اذواق كافة شرائح
اجملتمع وتقديم منتجات
متميزه ..

الر�سالة
تقديم دهانات ذات جوده
عاليه واسعار منافسه وان
تكون منتجاتنا البديل وبامتياز
للبضائع االسرائيلية
واالجنبية .
القيم
التعاون ...
التفاني ..
االبتكار ..
االحرتام ..
التفوق ..

6

نبذة عامة عن ال�شركة

قوة مستمدة من اجلودة
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نبذة عن ال�شركة:
ت�أ�س�ست ال�شركة عام 1989م  .وطرحت �أ�سهمها للإكتتاب العام بنف�س العام وقد بد�أت بالإنتاج
الفعلي يف عام 1993م  .ويف عام  1994بد�أت ب�إنتاج دهانات املباين وال�شوارع واملعاجني وقد
ح�صلت ال�شركة على امتياز من �شركات  PICالفرن�سية التي تقوم بالإ�شراف على منتجات ال�شركة
واملحافظة على جودة منتجاتها طبقا للموا�صفات واملقايي�س املو�ضوعة وقد بد�أ الإنتاج بحوايل 15
�صنفا من الدهانات املائية والزيتية واملعاجني ودهانات الت�أ�سي�س للجدران واملعادن .
ويف عام 1996م  .تو�سعت ال�شركة يف �إنتاج �أنواع جديدة من الدهانات و�إ�ضافة خطوط �إنتاج جديدة
حيث تنتج الآن مئات الأ�صناف من الدهانات املختلفة .
ويتم ت�سويق منتجات ال�شركة يف الأ�سواق املحلية ومناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية وقطاع
غزة وجزء من �سوق الداخل الفل�سطيني املجاور وكما وتخطط ال�شركة لتو�سيع �أ�سواقها لي�شمل
منطقة الداخل الفل�سطيني ب�شكل كامل و�أ�سواق مدينة القد�س ومن ثم االنتقال �إىل �أ�سواق الدول
العربية املجاورة وكل هذه املنتجات حتت اال�سم التجاري ( )apcوكما قامت ال�شركة خالل عامي
 2016و 2017ب�إ�ضافة خطوط �إنتاج جديدة لتو�سيع عمليات الإنتاج و ا�ستقدمت هذه املاكينات
من فرن�سا وال�صني وذلك متا�شيا مع تكنولوجيا الدهانات لتقدمي �أف�ضل املنتجات للم�ستهلك .
وت�ستمر يف �إ�ضافة خطوط �أخرى .
هذا ويقوم بالإ�شراف على �إدارة ال�شركة فنيا و�إداريا جمموعة ال�صايغ ممثلة برئي�س جمل�سها
ال�سيد مي�شيل ال�صايغ ونائبه ال�سيد �إبراهيم ال�صايغ والذين ميتلكون خربة عالية جدا ووا�سعة
يف هذا املجال .
�إن مركز ال�شركة هو يف مدينة نابل�س  -املنطقة ال�صناعية � -شارع احل�سبة .
وال يوجد �شركات تابعه لل�شركة وال �أية فروع يف جميع �أنحاء فل�سطني �أو غريها .
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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة:
بالأ�صالة عن نف�سي  ،وبالنيابة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،ي�سعدين �أن �أ�ضع بني �أيديكم م�ضمون
التقرير ال�سنوي لل�شركة العربية ل�صناعة الدهانات عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب لعام
2019م .
مما ال �شك فيه �أن هناك حتديات ومعوقات عديدة يف البيئة الإقت�صادية الكلية ال�سائدة خالل عام
 2019والتي كان �سببها الرئي�سي هو انقطاع رواتب القطاع العام اجلزئي وقلة ال�سيولة املتداولة
يف ال�سوق وكرثة ال�شيكات الراجعة والذي �أثر ب�شكل مبا�شر و�سلبي على التدفقات النقدية يف ال�سوق
الفل�سطيني .
وكما وا�صلنا جهودنا الت�سويقية يف الداخل الفل�سطيني وتعزيز مكانة ال�شركة يف �سوق فل�سطني الداخل
و�سوق قطاع غزة وال�ضفة الغربية وتوفري منتجات جديدة ب�شكل جديد مما يتالئم مع متطلبات
الأ�سواق امل�ستهدفة .
وعلى �صعيد تطوير �إمكانيات ال�شركة مت تركيب نظام توليد الكهرباء بالطاقة ال�شم�سية بقدرة 80
كيلو واط والعمل جار مل�ضاعفة القدرة لت�صبح  160كيلو واط  ،وقد خطت ال�شركة باجتاه تنفيذ البناء
على �سطح امل�صنع مب�ساحة  850مرت مربع وقد مت ت�سديد ر�سوم الرتخي�ص واملخططات متهيدا للبدء

بالبناء يف الفرتة القريبة القادمة وكما مت �أي�ضا تركيب خالطني جديدين لدهان الزياتي وذلك لزيادة
الطاقة الإنتاجية .

وكما �أن ال�شركة حققت مبيعات مببلغ  5,356,863دينار �أي بنمو مقداره  4%باملقارنة مع 2018
ليكون �صايف الربح املتحقق لهذا العام هو  741054دينار مقابل  451380دينار لعام 2018
وليظهر العائد على ال�سهم ما ن�سبته  % 60مقابل  % 37لعام 2018م .

وال ي�سعني ختاما �إال �أن �أعرب عن عميق �شكري وامتناين وبالنيابة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أود
�أن �أ�شكر �إدارة ال�شركة وموظفيها لإلتزامهم امل�ستمر و�إ�سهامهم امل�شهود يف وفاء ال�شركة بوعودها
للم�ساهمني وامل�ستهلكني .
رئيس جملس اإلدارة
ميشيل الصايغ
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قــــــــــوة م�ستمدة من اجلودة..
• يف الوقت الذي واجهت فيه ال�شركة واملنطقة برمتها حتديات �صعبة فقد �أظهرت ال�شركة
مرونة و�إتقانا يف الأداء مكنها من ال�صمود ومواجهة الرياح املعاك�سة وحتقيق اجنازات �أثبتت
قدرا كبريا من القوة والثبات .
• ب�صرف النظر عن حتديات البيئة الت�شغيلية فقد �أثبتت ال�شركة �أن عدم تهاونها يف ثبات
اجلودة  ،وهو ما يتوقعه منها �أ�صحاب امل�صلحة والتي ي�ضعها يف موقع فريد ميكنها من
احلفاظ على الإتقان يف الأداء وحتديد م�سار وا�ضح املعامل ت�ضمن من خالل منوها .
• وتعتمد عمليات الإبتكار احلقيقية يف ال�شركة على جهود فريق العمل وعلى ر�أ�سهم مدراء
الأق�سام وحتديدا مطوروا الإنتاج وامل�س ّوقني الذين قاموا ب�إدارة عدة م�شاريع �سواء كانت
م�شاريع حكومية مثل املدار�س واملالعب �أو غري حكوميه مثل العمارات ال�سكنية والفلل وقد
تر�سخ الإبتكار يف تزيني معظم م�شاريع الوطن بدهانات ال�شركة  .وقد �شاركت ال�شركة بكثري
من املعار�ض ال�صناعية لتكون الرائدة وال�سباقة يف هذه الن�شاطات لترتك الأثر الكبري يف كل
حمفل من حمافل �أي ن�شاط اقت�صادي على م�ستوى الوطن .
• و�أ�صبح فريق املبيعات متميزا يف ابتداع �آليات الطلب ّيات من خالل توزيع �أجهزه تابلت �إىل
مندوبي ال�شركة ل�سرعة تزويد ق�سم املبيعات بطلبيات العمالء ل�سرعة تقدمي اخلدمة م�ضافا
�إىل زيادة �سيارات النقل والت�سويق لتغطية كل مناطق ال�سوق الفل�سطيني .
• وقد كان لزاما علينا �أن نبتكر لنوا�صل الإ�ستدامة وكوننا �شركة رائدة يف جمال الدهانات
علينا �أن نبقى متابعني �أذواق ورغبات امل�ستهلكني ب�صفة دورية م�ستمرة حيث �أن ال�سوق مل
يعد كما كان عليه احلال من �سنوات عديدة مما يحتم علينا تنمية �أعمالنا خالل هذه الفرتة
من خالل توخي الإح�سا�س العميق واحلر�ص التام على رغبات امل�ستهلكني و العمالء املتنامية
ويرجع �سبب جناحنا يف ذلك �إىل �إ�سرتاتيجيتنا املبنيه على تقييم وتقومي �أعمالنا حيث نتفهم
ما يريده امل�ستهلك ونتيجة لذلك فنحن يف حالة دائمة من الإبتكار مما �ساعدنا للبقاء يف
ديناميكية م�ستمرة وعلى قدر عال من املرونة .
• ويف العام  2019بره ّنا على مرونة ال�شركة حيث �صمدنا ب�صورة ا�ستثنائية ملجموعة من
التحديات �سواء على م�ستوى مناطق ال�سلطة الوطنية �أو يف �سوق الداخل ( فل�سطينيي . ) 48
• امتداد ل�سيا�سات ال�شركة يف ال�سنوات ال�سابقة فقد ا�ستمرت ال�شركة يف ا�ستقطاب �أف�ضل
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الكفاءات ويف تدريب وتنمية وتطوير قدرات ومهارات موظفيها احلاليني وخلق عالقات
طويلة املدى مع القوى العاملة من خالل التوا�صل مع نقابات العاملني والإ�ستماع لهمومهم
وتطلعاتهم والوقوف عند مالحظاتهم .
• م�ساعدة اخلريجني اجلدد وم�ساعدتهم يف الإنخراط يف املجاالت املهنية حيث يوجد تفاهمات
بني ال�شركة ونقابة املهند�سني لتدريب املهند�سني الكيميائيني اجلدد يف ال�شركة لإكت�ساب
اخلربات الالزمة لت�أهيلهم لدخول احلياة العملية .
• مبا �أن الإبتكار يعني �إثارة وحتفيز الأفكار اجلديدة حيال �أ�ساليب ممار�ستنا للأعمال
مبا ي�ضمن قيامنا ب�إيجاد منتجات و�أ�صناف جديدة وبالإ�ضافة �إىل �إيجاد حلول منا�سبة
للتحديات التي تواجه �أعمالنا ونحن على يقني ب�أن الإبتكار يت�ضمن قبول التغيري امل�ستمر
وال�سعي املتوا�صل لرفع معدالت الكفاءة يف كافة �أعمالنا .
• �إن �إ�ستدامة الأعمال يقوم بتعظيم الربحية ورفع معدالت الإنتاجية يف حيال وجود قليل من
الإ�ستقرار الإقت�صادي الذي ي�ساعد لرفع الكفاءات الإنتاجية لن�ضمن �إنتاجا مرغوبا لدى
امل�ستهلكني ويعزز الطلب على هذه املنتجات .
• تتفهم ال�شركة الأثر الناجت عن تطبيق قانون �ضريبة القيمة امل�ضافة �إتباعا للقوانني ال�سارية
يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية وانعدام الدعم من قبل ال�سلطات االقت�صادية حيث
يتم دفع �ضريبة القيمة امل�ضافة نقدا و�سلفا من خالل عمليات الإ�سترياد اخلارجي وعمل
الت�سويات النقدية بنهاية كل دورة �ضريبية و حت�صيل هذه ال�ضريبة ب�شكل �أجل من العمالء .
• �إننا على يقني تام من �أن ال�شركة متتلك كل مق ّومات ال�صمود يف وجه كل التحديات و�إننا
منتلك خفة احلركة والرباعة واخلربة واملركز املايل القوي للحفاظ على موقعها الريادي
وال�صناعي وكل هذا بف�ضل توجيهات الإدارة العليا ان�سجاما مع خرباتهم الطويلة والنظرة
امل�ستقبلية ال�صحيحة لتحديد بو�صلة النجاح امل�ستمر .
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�شهادات اجلودة
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م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
باجلودة والرتكيز على امل�ستهلك والتم�سك بالأهداف طويلة املدى ت�ستطيع ال�شركة حتقيق
م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية بالإ�ضافة �إىل خريطة طريق تركز على املحاور التالية :
• كفاءة العمليات :
• حت�سني دقة التوقعات .
• احلد من الهدر .
• حت�سني التخطيط ال�شامل .
• متابعة م�شاريع تعزيز الكفاءة .
• تقليل م�ستويات التخزين .
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متكني القدرات:
• عدم زيادة عدد القوى العاملة .
• تطوير املهارات القيادية عرب جميع امل�ستويات .
• التخطيط الناجح .
• تخفي�ض التكاليف .
يف عام  2019حققنا توازنا معتربا وحافظنا على الإجناز باحلفاظ على ح�صتنا ال�سوقية يف ال�ضفة
الغربية وحتى يف احلاالت التي كان بها تراجع ك�سوق قطاع غزة كان هناك حفاظ على اجلودة
واملحاولة لتقليل التكاليف لنتمكن من زيادة هام�ش الربح .
وكما عملت ال�شركة بكل جد واهتمام على مر ال�سنوات ال�سابقة ل�ضمان توفري �أف�ضل جودة ممكنة
من �أ�صناف الدهانات املختلفة وقد حققنا تقدما كبريا و�إننا ن�سري ح�سب التوجيهات والتعليمات
من قبل الإدارة العليا التي متلك اخلربة الكافية لت�سيري الأعمال بكافة القطاعات .
وتتج�سد عبارة حتويل ر�ؤية ال�شركة �إىل �أفعال يف كافة عنا�صر الإ�سرتاتيجيات وت� ّؤ�س�س لقيا�س
ّ
الأداء املطبق من خالل الأهداف املالية التي ن�ضعها لأنف�سنا والتي تعززها �أولوياتنا بالتزاماتنا
جتاه الإ�ستدامة كما توفر هذه الر�ؤية لنا �أ�سا�سا وا�ضحا للتوا�صل على كافة م�ستويات ال�شركة .
وت�ستخدم م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية لقيا�س النجاح املتحقق يف حتويل الر�ؤية �إىل �أفعال مقارنة
بالأولويات الإ�سرتاتيجية املو�ضوعة وتعطي م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية هذا الأداء يف اجلانب املايل
و�ش�ؤون العاملني والعمليات والعمالء وامل�ستهلكني  ،ويظل جمل�س الإدارة واثقا من �أن �إ�سرتاتيجية
وخطط عمله �ستحقق النتائج املرجوة يف ظل البيئة االقت�صادية وال�سيا�سية ال�سائدة يف منطقة
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة وفل�سطني ب�شكل عام .

دورة ا�شغال نابل�س
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�إدارة املخاطر
تت�سق عملية �إدارة املخاطر يف ال�شركة مع املبادئ واملعايري التي حتدد �أف�ضل املمار�سات املتبعة
يف جميع �أق�سام ال�شركة وكما يحر�ص جمل�س الإدارة على اعتماد هذه املبادىء عند و�ضع
الإ�سرتاتيجيات واتخاذ القرارات  ،وبعدها تقوم الإدارة بتخطيط وتنظيم وتوجيه �أداء ما يكفي
من الإجراءات مبا يوفر �ضمانات معقولة وكافية لتحقيق �أهداف ال�شركة مع �ضمان الإبقاء على
املخاطر امل�صاحبة لذلك يف احلدود املتفق عليها طوال الوقت  ،و تندرج عمليات الرقابة الداخلية
واملخاطر قي ال�شركة �ضمن ما يلي:
•
•
•
•

اال�سرتاتيجية :بحيث تكون الأهداف العليا لل�شركة من�سجمة مع ر�سالة ال�شركة وداعمة
لها.
العمليات  :ا�ستخدام املوارد بفعالية وكفاءة.
التقارير  :موثوقية التقارير املالية.
الإمتثال  :حيث االمتثال بكافة القوانني واللوائح ال�سارية يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية.

الأطراف امل�شاركة يف الرقابة الداخلية:
	•الإدارة العليا :
حيث تتوىل م�س�ؤولية نظام الرقابة الداخلية التي ت�ستند ب�شكل �أ�سا�س على املهام املالية املوزعة
يف خمتلف قطاعات ال�شركة وعلى م�ستويات الت�سل�سل الإداري الت�شغيلي بح�سب مواقع الأعمال
واملناطق املختلفة.
	•الإدارة املالية لل�شركة :
وهي التي تتوىل ال�ش�ؤون املالية �سواء ب�شكل مبا�شر عرب الوظائف املركزية (التخطيط والتحليل
املايل وال�سيا�سات املالية والإمتثال للقوانني واللوائح وال�ضرائب وال�ش�ؤون القانونية) �أو من خالل
ال�صالت الوظيفية مع املدقق املايل اخلارجي  ،وت�شمل امل�س�ؤولية الإ�ضافية لإدارة املهام املالية
اخلا�صة بال�شركة واخلا�صة ب�إدارة املخاطر والرقابة الداخلية والإ�شراف املبا�شر على حوكمة
ال�شركة والقواعد املتعلقة بقواعد الإمتثال للنظم والقوانني كما يتم �إدارة نظم الأعمال وعالقات
امل�ساهمني وامل�ستثمرين  ,وترتكز امل�س�ؤوليات الأ�سا�سية لإدارة الرقابة الداخلية فيما يلي :
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•
•
•
•

�إعداد �إطار الرقابة الداخلية لل�شركة وتنفيذه .
حتديد الأولويات املتعلقة بالرقابة الداخلية املنهجية املراد ا�ستخدامها .
الدعم والإ�شراف على عاملني ق�سم املحا�سبة عرب التن�سيق للو�صول �إىل ان�سجام كامل فيما
بني الأق�سام ومهام العمل .
حتديد نقاط ال�ضعف يف ال�سيا�سات والإجراءات ورفع التو�صيات بالتغيريات التي ممكن �أن
حت�صل .

البيئة الرقابية
يتمثل الهدف الرئي�س من البيئة الرقابية يف تعريف طاقم العمل مبزايا وفوائد الرقابة الدورية
و�ضرورة تنفيذها وهذا الإدراك هو �أ�سا�س جميع املكونات الأخرى التي ت�صب يف نتيجة الرقابة
الداخلية وترتكز الرقابة بال�شركة على جمموعة من العوامل :
• جمموعة قيم ال�شركة اجلوهرية والتي يتم تعميمها داخل ال�شركة على نطاق وا�سع .
• الإلتزام بقوانني حوكمة ال�شركات والتي يجري حتديثها واعتمادها من قبل جمل�س الإدارة .
• املوارد الب�شرية وال�سيا�سات الإجتماعية وبخا�صة تلك املتعلقة بتنمية املوظفني وتدريبهم .
• توجيهات وتعليمات جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية نحو حتقيق التطوير املتوا�صل يف
الإجراءات الت�شغيلية كافة .
• توحيد عمليات الت�شغيل يف ال�شركة وا�ستخدام نظام معلومات متكامل واحد لغالبية املهام
وب�صورة منتظمة .
• �شبكة انرتنت داخلية توفر وثائق معايري موحدة ووثائق حوكمة ت�سمح للموظفني �ضمن
جمتمع ال�شركة املايل وغري املايل مبواكبة �أف�ضل ممار�سات ال�شركة فيما يت�صل بالرقابة
الداخلية واجلودة .
وتخ�ضع هذه املنهجية ملراجعة منتظمة ويجري تكييفها ح�سب ال�ضرورة ل�ضمان تطورها طبق
االحتياجات امللحة لل�شركة وما ميكنها من �إدارة املخاطر بكفاءة وفعالية ويدعم حتقيق الأهداف
القريبة والبعيدة .
ر�صد املخاطر
يخ�ضع �سجل ال�شركة ملخاطر الأعمال للمراجعة الدورية ويتم رفع �أهم املخاطر التي تواجهها
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ال�شركة ملجل�س الإدارة لو�ضع �آليات التعامل معها مثل الر�صد التناف�سي ومراقبة �أ�سعار املواد
الأولية و�أ�سعار املناف�سني ومراقبة اجلودة وغريها من املخاطر التي قد تواجه ال�شركة .
�إدارة املخاطر
تدرك ال�شركة �أن املخاطر جزء ال يتجز�أ من ممار�سة الأعمال وامل�شاريع التجارية  ,لذلك ف�إن من
�أهمية �إدارة املخاطر تكمن يف خلق وحماية القيم احلالية والإ�ضافية لل�شركة  ,كما �أنها تعترب جزءا
حموريا يف حوكمة ال�شركة و�إدارة عملياتها  .وكما �أن ال�شركة تتفهم �أهمية الدور الفاعل لإدارة
املخاطر ب�شكل احرتايف وفعال من �أجل احلفاظ على ا�ستمرارية جناح ال�شركة احلايل وامل�ستقبلي .
وكما تدرك ال�شركة �أن اخلطر يعني احتمال وقوع حدث من �ش�أنه �أن يكون له ت�أثريا �سلبيا على
الأهداف الإ�سرتاتيجية �أو الأعمال التجارية لل�شركة � ,أو قد ت�ؤثر على الإلتزام بالأنظمة والقوانني
ويتم حتديد وقيا�س املخاطر من خالل النتائج املرتتبة على احلدث واحتمالية حدوثه .
وتعمل ال�شركة العربية للدهانات ب�صفتها �شركة م�ساهمة عامة ومعروفة بجودة منتجاتها يف قطاع
ال�صناعة على م�ستوى الوطن وتتميز بالتنظيم املحكم والالزم ملواكبة املتطلبات املتداخلة واملتباينة
يف هذا القطاع  ,ونتيجة لذلك متتثل ال�شركة �إىل عدد من املتطلبات التنظيمية والإلتزامات القانونية
وتخ�ضع جلميع النظم والقوانني واللوائح ال�سارية يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية وعلى
وجه اخل�صو�ص �أنظمة ال�سوق املايل والئحته التنفيذية ونظام ال�شركات والقرارات والتعاميم
ال�صادرة من وزارة التجارة والإ�ستثمار وغريها من اجلهات احلكومية الأخرى .
وتقوم ال�شركة دائما بدرا�سة �إمكانية التعر�ض للمخاطر والتي قد ت�ؤثر على �سمعة ال�شركة وتتمثل
�أ�صناف املخاطر �إىل الفئات التالية :
املخاطر الإ�سرتاتيجية :
والتي تتمثل يف القرارات الإ�سرتاتيجية ال�سلبية مثال �أو التطبيق الغري �صحيح للقرارات
الإ�سرتاتيجية �أو عدم الإ�ستجابة للتغريات ال�صناعية �أو الإقت�صادية التي قد ت�ؤثر على ال�شركة يف
ال�سوق �أو �إخطار الإ�ستدامة فيما يتعلق بالبيئة والإن�سان واملجتمع .
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خماطر العمليات :
وتتمثل يف عدم مالئمة �أو ف�شل الإجراءات الداخلية واملوارد الب�شرية وتعر�ضها للتغريات يف
متطلبات التوظيف وعدم القدرة على ا�ستقطاب املوظفني املنا�سبني من ذوي الكفاءة واخلربة
والدراية  .وعدم مالئمة التخطيط ال�سليم للأعمال التجارية �أو احل�صة ال�سوقية� ,أو �إ�ستخدام
الأموال ب�شكل غري �صحيح �أو �أن يكون الأداء املايل ال يتوافق مع التوقعات � ,أو �أن تكون التدفقات
النقدية ال تغطي الإلتزامات املالية � ,أو الف�شل يف حتقيق العائدات املتوقعة من الإ�ستثمار .
خماطر التقارير :
�إن م�صداقية ونزاهة ودقة التقارير املالية وغري املالية �سواء الداخلية �أو اخلارجية املتعلقة
بامل�ساهمني والتي من �ش�أنها �أن ت�ؤثر �سلبا على امل�صداقية والتوقيت وال�شفافية واملتطلبات الأخرى
من اجلهات التنظيمية ووا�ضعي املعايري و�سيا�سات ال�شركة ومن �ضمنها الت�أكد من الإف�صاحات
املطلوبة النتائج املالية الدورية ح�سب �أنظمة ال�سوق املايل .
خماطر االمتثال :
وهي خمالفة القواعد واللوائح والقوانني واملمار�سات املن�صو�ص عليها وال�سيا�سات والإجراءات
الداخلية املعمول بها واملعايري الأخالقية �أو عدم القدرة على الإلتزام بها �أو انتهاكها وعدم مالئمة
ال�سيا�سات الداخلية وحوكمة ال�شركة واحلماية القانونية مل�صالح ال�شركة التجارية واحلقوق
والإلتزامات غري الوا�ضحة �أو غري املفهومة �أو حماية امللكية الفردية .
خماطر املنتجات :
• خماطر االعتماد على املوردين .
• خماطر حرب الأ�سعار .
• خماطر التزوير والتهرب ال�ضريبي .
• خماطر العمالت الأجنبية و�أ�سعار ال�صرف .
ومتا�شيا مع �أف�ضل املمار�سات املعتمدة واملعرتف بها يف ال�صناعة ف�إن ال�شركة تعمل بنموذج خطوط
الدفاع ل�ضمان امل�ساءلة على م�ستوى ال�شركة حيال احلوكمة والإدارة والإبالغ عن املخاطر و�ضبط
بيئة العمل .
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و�إن امل�س�ؤولية الأ�سا�سية لإدارة املخاطر تقع على عاتق الإدارة التنفيذية والتي هي م�س�ؤولة عن
حتديد املخاطر وحتليلها ومراقبتها والتحكم بها ورفع التقارير ملجل�س الإدارة ل�ضمان �أخذ
القرارات املنا�سبة يف الوقت املنا�سب .
وتظل املرونة والإ�ستمرارية يف العمل من الأ�سا�سيات املهمة يف تكييف الإ�ستجابة للخطر والتي
يجعل ال�شركة قادرة على حماية ن�شاطاتها والإ�ستجابة ب�سرعة وكفاءة يف حال حدوث اخلطر
ل�ضمان ا�ستمرارية ال�شركة يف تقدمي خدمات ومنتجات عالية اجلودة للم�ستهلكني .
وخوفا من حتكم املوردين وحتديدا باملواد اخلام ف�إن ال�شركة ممثلة ب�إدارتها التنفيذية عملت
وتعمل دوما على البحث عن م�صادر خمتلفة لت�أمني ا�سترياد اخلام من دول خمتلفة وعدم الإعتماد
على مورد واحد حيث تعتمد ال�شركة على جلب املواد الأولية من �أوروبا والأردن ون�سبة  15%من
�إ�سرائيل .
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�سيا�سة الإف�صاح وال�شفافية :
هدف ال�شركة من �سيا�سة الإف�صاح وال�شفافية �إىل تقدمي معلومات دقيقة وحمدثة جلميع
الأطراف ذات العالقة ب�صورة منتظمة  ,وتعك�س هذه ال�سيا�سة الأن�شطة احلالية لل�شركة ويتم
حتديثها وتطويرها عند حدوث �أي تغيري يف هذه الأن�شطة و�إعالنها يف و�سائط الإعالم املختلفة
و�سائل التوا�صل االجتماعي .
وتقوم ال�شركة بن�شر وحتديث املعلومات حول ال�شركة وعملياتها وا�ستثماراتها وما �إىل ذلك من
معلومات تتعلق ب�أن�شطتها التجارية ب�صورة منتظمة وتدرك ال�شركة كونها �شركة م�ساهمة عامة
�ضرورة التزامها باال�ستجابة املعقولة للأ�سئلة املطروحة من امل�ساهمني وامل�ستهلكني والعمالء
واجلهات احلكومية واجلهات الإعالمية والأطراف ذات العالقة الأخرى .
املعلومات املف�صح عنها مبوجب هذه ال�سيا�سة متاحة يف خمتلف املواقع على �شبكة االنرتنت ومبا
يف ذلك موقع ال�شركة ( )www.apcpaints.comويتم حتديث البيانات الواردة �أدناه �سنويا
ون�شرها �سنويا على النحو املطلوب طبقا لنظام ال�سوق املايل وهيئة ر�أ�س املال ونظام ال�شركات
والقرارات والتعليمات ال�صادرة من وزارة التجارة وال�صناعة واملعلومات هي :
�أع�ضاء جمل�س الإدارة .
التقرير ال�سنوي ملجل�س الإدارة .
القوائم املالية الأولية .
القوائم املالية ال�سنوية املدققة .
ال�سيا�سات املحا�سبية .
ا�ستعرا�ض الأن�شطة الرئي�سية .
تقرير مراجع ح�سابات ال�شركة .
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الهيكل التنظيمي لل�شركة :
بلغ عدد موظفي ال�شركة يف عام 2019م � .إحدى وخم�سني موظفا موزعني على جميع �أق�سام
ال�شركة

والر�سم �أدناه يو�ضح الهيكل التنظيمي لل�شركة :
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احلوكمــــــــــــــــــــــــــــــة
�أوال� -أع�ضاء جمل�س الإدارة

السيد /ميشيل الصايغ
رئيس جملس االداره

السيد /ابراهيم الصايغ
نائب الرئيس

السيد /سامر الصايغ
عضو
22

السيده /مها نصري خليل ناصر
عضو

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

�إعالنات تداول : 2019
كما هو احلال فقد كان لل�شركة العديد من الن�شاطات والفعاليات والن�شاطات والقرارات
الإ�سرتاتيجية التي مت �إعالنها ل�سوق فل�سطني للأوراق املالية وهيئة ر�أ�س املال الفل�سطيني
و�إطالعهم على �آخر امل�ستجدات �سواء كان من خالل اجتماعات جمل�س الإدارة املف�صح عنها �أو من
خالل الإف�صاح االلكرتوين وذلك كما يلي :
البيان

الرقم

تاريخ الإعالن

نوع اإلعالن

1

2019/2/9

املوافقة على م�سودة ميزانية 2018
اجتماع جمل�س �إدارة
والتو�صية بتوزيع �أرباح بن�سبة . 30%

2

2019/2/27

3

2019/3/4

4

2019/3/23

5

2019/4/15

6

2019/7/6

7

2019/7/25

8

2019/10/10

9

2019/10/15

الإف�صاح عن التقرير ال�سنوي .2018
�إف�صاح
اجتماع الهيئة العامة لإقرار ميزانية
 2018انتخاب �أع�ضاء جمل�س �إدارة
اجتماع
جدد .
انتخاب ال�سيد مي�شيل ال�صايغ رئي�سا
ملجل�س الإدارة وال�سيد �إبراهيم نائبا
اجتماع جمل�س �إدارة
للرئي�س وتفوي�ض املدير العام املهند�س
وائل عبا�س ب�إدارة ال�شركة داخليا وخارجيا.
الإف�صاح عن البيانات املالية للربع الأول
�إف�صاح
لعام 2018
عمل درا�سة التكاليف وت�صاميم لأعمال
اجتماع جملس إدارة البناء على جزء من �سطح ال�شركة بهدف
التو�سعة .
الإف�صاح عن البيانات املالية ن�صف
إفصاح
ال�سنوية لعام 2019
�إدخال منتجات جديدة على ال�سوق من
اجتماع جملس ادارة
الفئة الثانية .
البيانات املرحلية للربع الثالث لعام
إفصاح
. 2019
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�أخذ قرار بتغيري لون و�شكل الرباميل
والعبوات للمنتجات املائية مبا ين�سجم مع
�سوق الداخل .

10

2019/11/25

11

درا�سة هدف (2025اخلطة اخلم�سية)
� 2019/12/19إجتماع جمل�س �إدارة
وعمل هدف 2020

اجتماع جملس ادارة

اجتماع امل�ساهمني
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�سعر ال�سهم ومعلومات امل�ساهمني:
يف نهاية عام  2019و�صل عدد م�ساهمي ال�شركة �إىل  316م�ساهما متثل الإ�ستثمارات الفردية
 99.6%بينما متثل الإ�ستثمارات امل�ؤ�س�سية  0.4%كما �أن هناك م�ساهم ميلك حوايل 28%
من الأ�سهم واجلداول �أدناه تقدم نظرة عامة على م�ستثمري ال�شركة :
م�ساهمي ال�شركة وفقا لطبيعتهم
امل�ساهمون
ا�ستثمارات م�ؤ�س�سية
�أفراد

عددهم

�أ�سهمهم

ملكيتهم

2

53,700

3.58%

314

1,446,300

96.42%

م�ساهمي ال�شركة وفقا جلن�سياتهم:
امل�ساهمون
فل�سطينيون
جن�سيات �أخرى

عددهم

�أ�سهمهم

ملكيتهم

316

1,500,000

100%

-

-

-

ملكية جمل�س الإدارة
ا�سم الع�ضو

ال�سيد مي�شيل فائق �إبراهيم ال�صايغ
ال�سيد �إبراهيم فايق �إبراهيم ال�صايغ
ال�سيد �سامر ال�صايغ
ال�سيدة مها ن�صري خليل نا�صر
دهانات نا�شونال وميثلها فائق ال�صايغ

عدد الأ�سهم

عدد الأ�سهم

الن�سبة

2018

427,794

28.5%

427,794

150,000

10%

150,000

56,000

3.7%

56,000

69,000

4.6%

69,000

13,700

0.91%

13,700

2019
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ملكية الإدارة التنفيذية
ا�سم امل�ساهم
وائل فتحي علي عبا�س

عدد الأ�سهم 2019
19,129

الن�سبة
1.27%

عدد الأ�سهم 2018
18,104

كبار امل�ساهمني
ا�سم امل�ساهم
نازي توفيق القبطي
يو�سف عبد اهلل حممود ع�صفور
�سامي �سليم فائق ال�صايغ
جماهد عربي جروح �أبو دولة
امل�ؤ�س�سة العربية الفنية للتنمية
�صباح م�صطفى عبد اجلابر ع�صفور
فار�س مي�شيل فائق ال�صايغ
�سمر �سليم فائق ال�صايغ
نهى مي�شيل حداد
وائل فتحي علي عبا�س
فائق مي�شيل فائق ال�صايغ
دهانات نا�شونال
خديجة خليل �صالح �أبو �شندي
عبد اهلل جرب عبداهلل جرب
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عدد الأ�سهم

عدد الأ�سهم

الن�سبة

2018

135,000

9%

135,000

65,000

4.3%

65,000

56,000

3.7%

56,000

48,700

3.2%

48,700

40,000

2.7%

40,000

35,000

2.3%

35,000

30,000

2%

30,000

28,000

1.8%

28,000

20,000

1.3%

20,000

18,104

1.2%

18,104

15,000

1%

15,000

13,700

0.91%

13,700

10,000

0.66%

10,000

10,000

0.66%

10,000

2019

ن�شاط تداول ال�شركة عام : 2019
القيمة/
الن�سبة 2019

الرتتيب
2019

عدد الأ�سهم املتداولة

6,361

41

 0.0045%من
إجمالي التداول

قيمة الأ�سهم املتداولة

55,133

39

 0.020%من
إجمالي التداول

-68.80%

عدد ال�صفقات املنفذة

14

38

 0.048%من عدد
الصفقات

-53.33%

40

معدل الدوران
للشركات7.33%:

-67.63%

12

36

 4.88%من إجمالي
الجلسات

-33.33%

1,2693,933

33

 0.34من إجمالي
القيمة السوقية

-7.69%

ن�سبة الأ�سهم احلرة

43.23%

14

معدل األسهم الحرة
للشركات 36.68%

-7.95%

عدد امل�ساهمني كما يف
2019/12/31

316

36

 0.31%من إجمالي
عدد المساهمين

-1.86%

تداول 2018

معدل دوران ال�سهم %
عدد اجلل�سات التي
تداول بها �سهم ال�شركة
القيمة ال�سوقية( )$يف
2019/12/31

0.42%

�أعلى �سعر تداول �أدنى �سعر
2019
تداول 2019
 6.50دينار

 6دنانير

مالحظات

ن�سبة التغري
عن 2018
-67.68%

�سعر الإغالق �سعر الإغالق ن�سبة التغري
2019

2018

6

 6.50دنانير

-7.69%
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النفقات واال�ستثمارات الرئي�سية عام : 2019
• �شراء ماكينات خلط الدهانات الزيتية بقيمة  94,141دينار �أردين .
• �شراء عربات كهربائية مل�ستودعات املواد اجلاهزة بقيمة  6,288دينار .
• �شراء �أجهزة كمبيوتر مببلغ  637دينار .
• �شراء �أثاث مببلغ  685دينار .
• �شراء �أجهزة كهربائية و�أجهزة دوام مببلغ  4,059دينار .
• �شراء �سيارة لق�سم املبيعات من نوع هونداي مببلغ  11,997دينار .
• �شراء رمبة لتفريغ حموالت املواد اخلام مببلغ  7,027دينار .
• بلغت نفقات ا�ستثمارات  2019مبلغ  127,299دينار �أردين .
�أحداث مهمة يف عام 2020
• خالل �شهر �شباط  2020اجتماع جمل�س الإدارة ملناق�شة م�سودة البيانات اخلتامية لعام
. 2019
• خالل �شهر �شباط  2020الإف�صاح عن البيانات الأولية للبيانات املالية اخلتامية .2019
• خالل �شهر �شباط  2020الإف�صاح عن التقرير ال�سنوي . 2019
• خالل �شهر �آذار  2020اجتماع الهيئة العامة .
•

خالل �شهر ني�سان  2020البدء بتوزيع الأرباح النقدية على امل�ساهمني عن �أرباح 2019

اجلامعة العربية االمريكية جنني
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�إعداد القوائم املالية
يتم �إعداد القوائم املالية املوحدة والتي ي�صدر عنها تقرير فح�ص حمدود والقوائم املالية املوحدة
ال�سنوية التي ي�صدر عنها تقرير مراجعة من قبل مراجع احل�سابات اخلارجي ويتم �إعداد هذه
القوائم املوحدة طبقا للمعايري العاملية لإعداد التقارير املالية املعتمدة يف املناطق الفل�سطينية
ووفقا ملعايري املحا�سبيني القانونيني  ،وقد قامت ال�شركة ب�إعداد وتقدمي قوائمها املالية املوحدة
وت�ضمن ال�سنة املنتهية يف تاريخ  2019/12/31وفقا للمعايري املحا�سبية املعتمدة .
وا�ستمر مكتب الطريفي للتدقيق واملحا�سبة كمراجع خارجي لل�شركة بعد �إعادة انتخابه يف اجتماع
الهيئة العامة املنعقد بتاريخ  2019/3/4عن ال�سنة املالية  2019وقد قاموا ب�إعداد القوائم
املالية املوحدة ال�سنوية بعد مراجعتها وتدقيقها وقاموا ب�إ�صدار تقرير املراجعة بالر�أي املطلق
بخلوه من �أي حتفظات عن متثيلها العادل من كل النواحي اجلوهرية للمركز املايل املوحد ونتائج
الأعمال املوحدة والتدفقات النقدية املوحدة و�أمثالها مع املتطلبات التنظيمية لل�شركات .
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�سيا�سة توزيع الأرباح :
وكما هو بال�سنوات ال�سابقة �أنه وبعد خ�صم جميع امل�صروفات العامة والتكاليف املبا�شرة والأخرى
يتم توزيع �أرباح ال�شركة ال�صافية �سنويا على النحو التايل :
• يتم تخ�صي�ص  10%من الأرباح ال�صافية �سنويا لتكوين احتياطي �إجباري ونظامي لل�شركة
ويجوز للجمعية العامة العادية �إيقاف هذا املخ�ص�ص متى بلغ هذا االحتياطي ما ن�سبته
 30%من ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع .
• يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح من جمل�س الإدارة جتنيب ن�سبة حمددة
من �صايف الأرباح احتياطي اختياري يخ�ص�ص لأهداف حمددة .
• يجوز للجمعية العامة العادية عند حتديد الأرباح �أن تقرر �إن�شاء احتياطات �أخرى �إىل املدى
الذي يحقق م�صلحة ال�شركة �أو �سوف ي�ضمن توزيع �أرباح حمددة �إىل احلد املمكن بني
امل�ساهمني .
• يتم توزيع الأرباح ال�سنوية نقدا �أو من خالل التحويل البنكي املبا�شر لأرقام ح�سابات
امل�ساهمني ح�سب الأ�صول .
وقد حققت ال�شركة ن�سبة عالية من املدفوعات النقدية للم�ساهمني خالل ال�سنوات ال�سابقة علما
ب�أنه ال يوجد �ضمانات لقيمة ون�سبة الأرباح لكل �سنة ويتم �إقراره �أو التو�صية به من خالل اجتماع
الهيئة العامة العادي ال�سنوي بالإن�سجام مع جمل�س الإدارة وهذه التو�صية ت�أخذ بعني الإعتبار
العوامل املتعددة لأهمية احلفاظ على �سيا�سة مالية قوية ملواجهة �أي �أحداث طارئة وي�سعى
جمل�س الإدارة جاهدا احلفاظ على ات�ساق التدفقات النقدية كل �سنة عرب تقليل �أثر �أي تغيريات
يف التدفقات النقدية احلرة الذي قد يعزي حتقيق �أرباح �أو خ�سائر يف �سنوات مالية حمددة مع
احلفاظ على هدف معدل توزيع الأرباح على املدى املتو�سط .
وقد وزعت ال�شركة على امل�ساهمني منذ عام  2018 - 2007مبلغ 5,400,000

بن�سب متفاوتة يف �شكل �أرباح نقدية وذلك كما يلي :
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دينار �أردين

الأرباح
املوزعة
دينار

الن�سبة
من ر�أ�س
املال

�سعر
الإغالق

العام

�صايف
الإيرادات
دينار

حقوق امللكية

11%

 0.93دينار

2007

1,419,309

1,817,613

165,000

 1.03دينار

2008

1,945,674

1,912,379

240,000

16%

2009

1,934,379

1,973,089

270,000

18%

 1.08دينار

2010

2,682,071

2,353,116

450,000

30%

 2.04دينار

2011

3,209,288

2,296,195

300,000

20%

 2.45دينار

2012

3,178,612

2,530,754

375,000

25%

 2.52دينار

2013

3,649,114

3,006,715

600,000

40%

 3.40دينار

2014

4,000,181

2,905,980

600,000

40%

 3.70دينار

2015

4,645,031

3,346,836

750,000

50%

 4.50دينار

2016

5,369,669

3,781,191

600,000

40%

 4.94دينار

2017

5,589,674

4,535,702

600,000

40%

 6دنانير

2018

5,081,373

4,115,658

450,000

30%

 6.50دينار
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اجلزاءات والعقوبات :
مل تتعر�ض ال�شركة العربية ل�صناعة الدهانات لأي جزاءات �أو عقوبات خالل العام  2019من قبل
�أي وحدة �إ�شرافية �أو تنظيمية �أو ق�ضائية .
موجز عن �أبرز امل�ؤ�شرات املالية يف خم�س �سنوات
البيان

2019

2018

2017

2016

2015

الإيرادات

5,356,863

5,081,373

5,081373

5,369,669

4,645,031

�صايف الربح املتحقق

741,054

451,380

1,082,323

1,084,331

956,628

العائد على ال�سهم

60%

37%

86%

86%

70%

نظام احلوكمة وال�شركة
قامت ال�شركة بالإلتزام بكل �أنظمة احلوكمة والتي تهدف �إىل و�ضع القواعد واملعايري املنظمة
ل�ضمان الإلتزام ب�أف�ضل ممار�سات احلوكمة التي تكفل حماية حقوق امل�ساهمني والأطراف ذات
العالقة  ،ومبوجبه تلتزم ال�شركة بانتهاج �أح�سن و�سائل احلوكمة حيث يعترب نظام احلوكمة الأداة
املهمة يف تنمية موارد امل�ساهمني على املدى البعيد و يت�سق هذا النظام مع التزام ال�شركة باجلودة
يف جميع معامالتها و �أن�شطتها ومنتجاتها .
وتعترب القواعد وال�سيا�سات والإجراءات املدرجة بقواعد حوكمة ال�شركات ملزمة جلميع �أع�ضاء
جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية واملديرين يف ال�شركات امل�ساهمة العامة وال يجوز تعديل هذا
النظام �إال بقرار من جمل�س الإدارة .
ويعرف نظام حوكمة ال�شركات ب�أنه النظام الأمثل الذي يتم من خالله توجيه ال�شركة ورقابتها
وكما يحدد حوكمة ال�شركات توزيع ال�سلطات وامل�س�ؤوليات بني خمتلف امل�شاركني بال�شركة ك�أع�ضاء
جمل�س الإدارة واملديرين وامل�ساهمني والأطراف الأخرى  ،ويو�ضح النظام القواعد والإجراءات
املتعلقة ب�إتخاذ القرارات فيما يتعلق ب�ش�ؤون ال�شركة  ،ويوفر الهيكل الذي يو�ضح �أهداف ال�شركة
و�سبل حتقيقها ومراقبة الأداء  ،و�أن جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن نظام احلوكمة لل�شركة .
ويتمثل دور امل�ساهمني يف احلوكمة يف تعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة وت�شكيل مراقبي احل�سابات
امل�ستقلني والت�أكد من كفاءة وفاعلية نظام احلوكمة .
�أما م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة فتتمثل يف و�ضع الأهداف الإ�سرتاتيجية لل�شركة وتوفري القيادة
التي تعمل على حتقيقها والإ�شراف على �إدارة ال�شركة وتقدمي التقارير �إىل امل�ساهمني حول
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�إدارتهم لل�شركة وتخ�ضع �أعمال جمل�س الإدارة للأنظمة واللوائح وامل�ساءلة يف اجتماعات اجلمعية
العامة للم�ساهمني ولدى تطبيق �أنظمة احلوكمة يجب مراعاة املتطلبات التالية :
•متطلبات هيئة ال�سوق املايل وتداولته .
•قانون ال�شركات املعمول بها يف املنطقة .
•النظام الداخلي لل�شركة .

القرية ال�سياحية

الريحان
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حقوق امل�ساهمني واجلمعية العامة :
يكفل النظام الأ�سا�سي لل�شركة ونظام حوكمتها للم�ساهمني جميع احلقوق املت�صلة بال�سهم وبوجه
اخلا�ص احلق يف احل�صول على ن�صيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها  ,واحلق يف احل�صول على
ن�صيب من موجودات ال�شركة عند الت�صفية ال �سمح اهلل  ,وحق ح�ضور جمعيات امل�ساهمني ,
والإ�شرتاك يف مداوالتها والت�صويت على قراراتها  ,وحق الت�صرف يف الأ�سهم التي ميتلكها  ,وحق
مراقبة �أعمال جمل�س الإدارة ورفع دعوى امل�س�ؤولية على �أع�ضاء جمل�س الإدارة وحق اال�ستف�سار
وطاب املعلومات مبا ال ي�ضر مب�صالح ال�شركة وال يتعار�ض مع نظام ال�سوق املايل والئحته التنفيذية
وكما �أن ال�شركة تعمل لتمكني �أكرب عدد من امل�ساهمني من امل�شاركة يف اجتماعات الهيئة العامة
وحتر�ص على اختيار الوقت واملكان املنا�سبني لعقدها �إ�ضافة �إىل �أنها تتبنى نظام الت�صويت عن بعد
لت�سهل على م�ساهميها ممار�سة حق الت�صويت .
وكما �أن النظام الأ�سا�سي لل�شركة ونظام حوكمتها تن�صان على الأحكام املتعلقة باجلمعية العامة
للم�ساهمني التي ت�شتمل على الإجراءات والإحتياطات الالزمة ل�ضمان ممار�سة جميع امل�ساهمني
حقوقهم النظامية .
وتعترب اجلمعية العامة للم�ساهمني هي ال�سلطة الأعلى يف ال�شركة ولها �صالحيات ح�صرية ت�شمل
تعيني �أع�ضاء جمل�س الإداره و�إعفائهم ومراقبة �أعمال املجل�س وحق الإ�ستف�سار وطلب املعلومات
مبا ال ي�ضر مب�صالح ال�شركة وال يتعار�ض مع نظام ال�سوق املايل والئحته التنفيذية  ,وكذلك �إقرار
القوائم املالية املوحدة وتعيني مدقق ح�سابات خارجي وحتديد �أتعابه و �إقرار توزيع الأرباح املو�صى
بها من قبل جمل�س الإدارة وزيادة ر�أ�س املال �أو تخفي�ضه �أو تعديل النظام الداخلي .
و�أن مقرتحات امل�ساهمني ومالحظاتهم التي تت�صف باجلدية يتم رفعها ملجل�س الإدارة عن طريق
القنوات املالئمة للإطالع عليها و�إتخاذ الإجراءات املنا�سبة حيالها  ،والتي املمكن �أن ت�ؤثر على
ال�شركة �أو موقفها املايل ليتم معاجلتها بال�سرعة املمكنة .

جامعة البولتيكنك
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جمل�س الإدارة  ..تكوينه ووظائفه
تقوم اجلمعية العامة بتعيني خم�س �أع�ضاء جمل�س الإداره عن طريق الت�صويت الرتاكمي وذلك
من املتقدمني لع�ضوية املجل�س  ,والذين مت التو�صية بها من قبل جلنة الرت�شيحات �إىل جمل�س
الإدارة وفقا لل�ضوابط والإجراءات املحددة من قبل وزارة التجارة والإ�ستثمار وهيئة ال�سوق املايل
ونظام ال�شركة الأ�سا�سي و�سيا�سات ومعايري و�إجراءات الع�ضوية يف جمل�س الإدارة وفقا لنظام
حوكمة ال�شركة ملدة ال تزيد عن �أربع �سنوات ويجوز �إعادة تعيينهم علما ب�أن نظام احلوكمة يجب �أن
تكون �أغلبية املجل�س من غري املتنفذين .
وجمل�س الإدارة هو الكيان الإداري الأعلى يف ال�شركة والذي ميثلها ويحمي م�صاحلها وكما �أن
املجل�س م�س�ؤول عن قيادة و�ضبط �أعمال و�أن�شطة ال�شركة واملتابعة امل�ستمرة لأدائها  ,وميار�س هذه
امل�س�ؤولية باعتماد وتطبيق �سيا�ساتها و�أهدافها وم�ساندة �إداراتها يف �أداء مهامها وفق معايري حمددة
وكما تقع على املجل�س م�س�ؤولية توجيه الإدارة التنفيذية وو�ضع ال�ضوابط املنا�سبة لعملها وي�شمل
ذلك حتديد وتقع على املجل�س م�س�ؤولية توجيه الإدارة التنفيذية وو�ضع ال�ضوابط املنا�سبة لعملها ,
وي�شمل ذلك حتديد ر�ؤية وا�سرتاتيجية وا�ضحة لل�شركة وحتدد �أ�س�س تفوي�ض ال�صالحيات للإدارة
وال�سيا�سات واملحددات امل�سموح لها العمل يف حدودها و�إ�ضافة �إىل الإخت�صا�صات وال�صالحيات
الواردة بالنظام الأ�سا�سي لل�شركة وميار�س جمل�س الإدارة الوظائف الأ�سا�سية التالية :
• و�ضع الإ�سرتاتيجية ال�شاملة لل�شركة وخطط العمل الرئي�سية و�سيا�سة �إدارة املخاطر
ومراجعتها وتوجيهها .
• حتديد الهيكل الر�أ�سمايل الأمثل لل�شركة �إ�سرتاتيجيتها و�أهدافها املالية و�إقرار امليزانيات
ال�سنوية .
• الإ�شراف على النفقات الر�أ�سمالية الرئي�سية لل�شركة ومتلك الأ�صول والت�صرف بها .
• و�ضع �أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء ال�شامل يف ال�شركة .
• املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف ال�شركة واعتمادها .
• و�ضع �سيا�سة مكتوبة تنظم تعار�ض امل�صالح ومعاجلة حاالت التعار�ض املحتملة لكل من
�أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وامل�ساهمني وي�شمل ذلك �إ�ساءة ا�ستخدام الأ�صول
ومرافقها و�إ�ساءة الت�صرف الناجت عن التعامالت مع الأ�شخا�ص ذوي العالقة .
• الت�أكد من �سالمة الأنظمة املالية واملحا�سبية مبا يف ذلك الأنظمة ذات ال�صلة ب�إعداد
التقارير املالية .
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• الت�أكد من تطبيق �أنظمة رقابية لإدارة املخاطر وذلك من خالل حتديد الت�صور العام عن
املخاطر التي قد تواجه ال�شركة وطرحها ب�شفافية .
• املراجعة ال�سنوية لفاعلية �إجراءات الرقابة الداخلية يف ال�شركة .
• و�ضع نظام حوكمة خا�ص بال�شركة مبا ال يتعار�ض مع �أحكام الئحة احلوكمة ال�صادرة
عن جمل�س هيئة ال�سوق املايل والإ�شراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند
احلاجة.
• و�ضع �سيا�سات ومعايري و�إجراءات وا�ضحة وحمددة للع�ضوية يف املجل�س وو�ضعها مو�ضع
التنفيذ بعد قرار اجلمعية العامة لها .
• و�ضع الآليات املنا�سبة لإقامة عالقات جيدة مع العمالء واملوردين واملحافظة على �سرية
املعلومات املتعلقة فيهم.
• و�ضع ال�سيا�سات والإجراءات التي ت�ضمن �إحرتام ال�شركة للأنظمة واللوائح والتزامها
بالإف�صاح عن املعلومات اجلوهرية للم�ساهمني والدائنني و�أ�صحاب امل�صالح الآخرين .
• �إعداد القوائم املالية لل�شركة وتقريرا عن ن�شاطها ومركزها املايل عن ال�سنة املالية املنتهية
وي�ضمن هذا التقرير الطريقة املقرتحة لتوزيع الأرباح .
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جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية:
جمل�س الإدارة:
الإ�سم
مي�شيل فائق
ال�صايغ
مها ن�صري خليل
نا�صر

مالحظات
ال�صفة
ميتلك �أكرث من � 22شركة موزعة يف �أنحاء العامل
رئي�س جمل�س باال�ضافة �إىل رئي�س جمل�س �إدارة البنك التجاري
الأردين و هو من امل�ستثمرين املعروفني يف منطقة
الإدارة
ال�شرق الأو�سط
ع�ضو

�إبراهيم فائق

نائب رئي�س

ال�صايغ

جمل�س اداره

�سامر ال�صايغ

ع�ضو

�شركة م�صانع
الدهانات الوطنية
وميثلها فائق
ال�صايغ

ع�ضو

�أنهى ال�سيد ال�صايغ درا�سته الثانوية من املدر�سة الوطنية
الأرثوذك�سية يف ع ّمان  ،وح�صل على �شهادة البكالوريو�س
يف الكيمياء من اجلامعة الأمريكية يف بريوت عام 1989
ويف عام  1990ان�ضم �إىل العمل يف جمموعة ال�صايغ
وكان مل�ساهمته دوراً �أ�سا�سياً يف تو�سيع املجموعة بالإ�ضافة
�إىل �إدارته التقنية للبحوث وتطوير املختربات يف جميع
فروع الدهانات الوطنية و�شركات جمموعة ال�صايغ
الأخرى ،حيث حقق العديد من الإجنازات يف املجال
التقني

 املدير التنفيذي ملجموعة ال�صايغ

الإدارة التنفيذية:
اال�سم
املهند�س وائل القدومي
ال�سيد امين دراغمة

ال�صفه
املدير العام
مدير الإنتاج

تاريخ امليالد

تاريخ التعيني

1970

1994

1963

1992
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ال�سيد ماهر جوابره

املدير املايل

2000

1967

مزايا ومكاف�آت الإدارة التنفيذية
موا�صالت

�أخرى

تنقالت مكاف�آت

الإ�سم

الرواتب/دينار

-

-

-

وائل فتحي علي
عبا�س
�أمين حممود دراغمة
ماهر حممد جوابره

32,400

-

250

-

18,600

-

-

250

-

16,260

-

-

اجتماعات جمل�س الإدارة خالل العام 2019م :
• االجتماع الأول يف عمان بتاريخ  2019/2/9وقد ح�ضر جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة .
• االجتماع الثاين يف عمان بتاريخ  2019/3/23وقد ح�ضر جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة .
• االجتماع الثالث يف عمان بتاريخ  2019/7/6وقد ح�ضر جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة .
• االجتماع الرابع يف عمان بتاريخ  2019/10/10وقد ح�ضر جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة .
• االجتماع اخلام�س يف عمان بتاريخ  2019/11/25وقد ح�ضر جميع �أع�ضاء جمل�س
الإدارة.
• االجتماع ال�ساد�س يف عمان بتاريخ  2019/12/19وقد ح�ضر جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
وكما يت�ضح �أعاله �أن اجتماعات جمل�س الإدارة بلغت �ست اجتماعات خالل العام 2019م .

جامعة النجاح الوطنية
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مزايا ومكاف�آت جمل�س الإدارة خالل العام
:2019
ح�سب قرارات جمل�س الإدارة ف�إنه ي�صرف مبلغ  7,000دينار بدل مكاف�أة جلميع �أع�ضاء املجل�س
ومبلغ  3,500دينار بدل تنقالت لهم وذلك عن عام  2019و حيث �أن �أع�ضاء جمل�س الإدارة هم
خم�سة �أع�ضاء ف�إنه ي�صرف لكل ع�ضو منهم مبلغ  1,400دينار بدل مكاف�أة ومبلغ  700بدل
ح�ضور جل�سات واجلدول التايل يو�ضح هذه املكاف�آت والإمتيازات :
#

اال�سم

ال�سيد مي�شيل ال�صايغ
 1ال�سيد مي�شيل ال�صايغ
ال�سيدة مها ن�صري خليل
 2ال�سيد �إبراهيم ال�صايغ

اجلل�سات تنقالت بدل �إقامة مكاف�آت رواتب

موا�صالت

700

-

--

1400

-

-

700

-

--

1400

-

-

700

-

-

1400

-

-

700

-

-

1400

-

-

ال�سادة �شركة م�صانع
الدهانات ممثلة
بال�سيد فائق ال�صايغ

700

-

-

1400

-

-

 2ال�سيدة مها ن�صري خليل

700

-

-

1400

-

-

 4ال�سيد �سامر ال�صايغ
ال�سادة �شركة م�صانع
 5الدهانات ممثلة بال�سيد
فائق ال�صايغ
املجموع

700

-

-

1400

-

-

700

-

-

1400

-

-

3500

-

-

7000

-

-

وال يوجد �أي مزايا مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �أخرى ملجل�س الإدارة مثل القرو�ض �أو �ضمانات �أو �أية
نفقات �أو مزايا عينية من ال�شركة .
الإمتيازات :
• لقد ح�صلت ال�شركة على �إعفاء جزئي من دائرة الإ�ستثمار لدى وزارة االقت�صاد الفل�سطيني
و�أن ن�سبة هذا الإعفاء هو  50%و�أن ال�شركة ت�سعى للح�صول على �إعفاء كلي .
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قرارات ذات �أثر مادي :
• التعليمات الإ�سرائيلية ب�ش�أن �إ�سترياد املواد الأولية والعراقيل التي ت�سبب بت�أخري الإ�سترياد .
• وقف كافة �أ�شكال الدعم من الدول املانحة فيما يخ�ص �إعمار والبنى التحتية .
• �إلزام ال�شركة ب�إ�صدار �شهادات بيئة من اجلانب الإ�سرائيلي لإدخال الب�ضائع �إىل قطاع غزة .
ال�سيطرة على ال�شركة :
• �إن غالبية الأ�سهم مملوكة لأع�ضاء جمل�س الإدارة ممثلة برئي�س املجل�س حيث ميلك 28.5%
من الأ�سهم و�أن الت�صويت على رئا�سة املجل�س يتم عرب الإنتخاب ومن خالل الهيئة العامة يف
اجتماعاتها ال�سنوية .
العمليات الغري متكررة :
• ال يوجد �أي �أثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة خالل ال�سنة املالية وال تدخل �ضمن
ن�شاط ال�شركة .
الإجراءات القانونية والق�ضايا املرفوعة على ال�شركة والتي قامت
ال�شركة برفعها على الغري :
• ال يوجد ق�ضايا مرفوعة على ال�شركة من �أي جهة كانت و�إمنا هناك بع�ض الق�ضايا ال�صغرية
قد رفعت ال�شركة بها ق�ضايا لتح�صيل حقوق ال�شركة .
ال�صفقات الرئي�سية والأطراف ذوي العالقة :
• ال توجد �أي �صفقات رئي�سية .
امل�سائل التي �أحيلت للت�صويت عليها من قبل حملة الأوراق املالية :
• ال يوجد �أي م�سائل قد �أحيلت للت�صويت عليها من قبل حملة الأوراق املالية .
اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة :
• ال يوجد جلان منبثقة عن جمل�س الإدارة و�إمنا يتم �إحالة الأمور الداخلية �إىل الإدارة
التنفيذية والق�سم املايل .
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اختالف البيانات املالية الأولية اخلتامية عن البيانات اخلتامية
النهائية املدققة :
• لقد تباين بالبيانات املالية الأولية واملدققة وذلك بناء على تعليمات دائرة �ضريبة الدخل
وامل�ضافة ب�أن يتم �أخذ خم�ص�ص بكامل الذمم املتعرثة لنف�س ال�سنة ولذلك ف�إنه مت �أخذ
 50%من الديون املتعرثة بالبيانات الأولية وقد مت التعديل املدققة ب�أخذ خم�ص�ص الديون
املتعرثة مببلغ  48,169دينار بدل  24,084دينار.
التدريب والت�أهيل ملوظفي ال�شركة والعاملني :
• ال يوجد برنامج معني لتدريب املوظفني والعاملني ب�شكل ثابت و�إمنا يتم تدريب املوظفني
والعاملني.
• تدريب فني الإنتاج ب�شكل م�ستمر على الرتكيبات املعدة للت�صنيع وان�سجامها مع
اجلودة.
• تدريب ق�سم ال�صيانة عن م�ستلزمات ال�سالمة العامة و�سالمة امل�صنع بالتعاون مع جهاز
الدفاع املدين .
• تدريب ق�سم الدعم الفني على �آليات التعامل مع امل�شاكل الفنية التي قد تواجه ال�شركة.
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�سيا�سة ال�شركة جتاه امل�س�ؤولية الإجتماعية :
لقد قامت ال�شركة بالوفاء جتاه م�س�ؤوليتها الإجتماعية وذلك على النحو التايل :
�إ�سم اجلهة املتربع لها
جمعية الت�ضامن اخلريية
جمعية �سند اخلريية
جلنة زكاة نابل�س
تكرمي املهند�سات املتقاعدات
يا�سر �شتيوي�/إ�صابة من االحتالل
جمعية الدفاع عن الأ�سرة
�أكادميية القر�آن الكرمي
اجلمعية اخلريية الإ�سالمية/اخلليل
م�سجد يو�سف حالوة
مركز �شباب ع�سكر
م�سجد �أبو بكر ال�صديق
مدر�سة ذكور حطني الأ�سا�سية
مدر�سة يا�سر عرفات
املجموع

نوع التربع

املبلغ

نقدا
نقدا
نقدا
نقدا
نقدا
دهانات
دهانات
دهانات
دهانات
دهانات
دهانات
دهانات
دهانات

 2,500شيكل
 500شيكل
 500شيكل
 4,000شيكل
 500شيكل
 2,200شيكل
 250شيكل
 2,800شيكل
 1,650شيكل
 950شيكل
 1,000شيكل
 1,800شيكل

� 900شيكل
� 19,550شيكل

وهناك كثري من التربعات العينية ال�صغرية للم�ؤ�س�سات احلكومية و�شبه احلكومية حيث �أن
�سيا�سة ال�شركة تقوم بخ�صم  20%من �إجمايل الفاتورة .
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ال�شركة ال تقوم بالإف�صاح عن املعلومات التالية :
• املعلومات التي مت�س امل�صالح التجارية لل�شركة وال�شركاء التجاريني �أو �أطراف �أخرى ويف هذه
احلالة ال تكون هناك م�صلحة عامة يف الإف�صاح عن مثل هذه املعلومات .
• املعلومات التي تكون ال�شركة ملزمة بعدم الك�شف عنها مبوجب التزام تعاقدي �أو قانوين
وي�ؤدي الإف�صاح عنها زعزعة الثقة بال�شركة .
• املعلومات ال�شخ�صية اخلا�صة مبوظفي ال�شركة والتي ي�ؤدي الك�شف عنها �إىل خرق حماية
املعلومات ال�شخ�صية.
• املعلومات التي مت�س �إجراءات التحقيق �أو الك�شف عن اجلرمية او �إقامة العدل .

وا املعلومات التي يتم ن�شرها يف موقع ال�شركة على �شبكة االنرتنت هي معلومات حديثة ومع ذلك
يحتوي موقع ال�شركة على املعلومات التوثيقية ومنها على �سبيل املثال التقرير ال�سنوي.
وكما ميكن التوا�صل مع ال�شركة من الأرقام التالية :
 0097092311303او 0097092311304
او الربيد االلكرتوين www.apcpaints.com
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مدققو احل�سابات وامل�ست�شار القانوين لل�شركة :

مدققي احل�سابات � /شركة م�ؤ�س�سة الطريفي للتدقيق واملحا�سبة
رام اهلل-البريه
الأتعاب – 3,000دينار �أردين �سنويا .

امل�ست�شار القانوين  :الأ�ستاذ ه�شام ال�شخ�شري
نابل�س
الأتعاب –  1,200دينار �أردين �سنويا .
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�إقرارات جمل�س الإدارة
على الرغم من مراعاتنا العناية املهنية الالزمة بجميع الت�صرفات والقرارات التي تدار بها ال�شركة
خالل الأعوام املا�ضية وخالل عام  2019على وجه اخل�صو�ص �إال �أننا نقر مبا يلي :
• ال يوجد �أي عمليات تعار�ض م�صالح جوهرية بخالف ما مت الإف�صاح عنه .
• مل نت�سلم من مراجع احل�سابات طلبا لدعوة اجلمعية العامة لالنعقاد خالل عام . 2019
• ال يوجد �أي �إجراء قد ي�ؤدي �إىل �إعاقة �إ�ستخدام امل�ساهم حلقه يف الت�صويت .
• ال توجد �أي �أحداث جوهرية ت�ؤثر على �سالمة املركز املايل لل�شركة .
• مل تقدم ال�شركة �أي قرو�ض �أو ت�سهيالت ائتمانية لأي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة
والإدارة التنفيذية .
• �إن �سجالت احل�سابات �أعدت بال�شكل ال�صحيح واملنا�سب .
• ال يوجد �أي �شك يذكر يف قدرة ال�شركة على موا�صلة ن�شاطاتها التجارية يف ال�سنوات القادمة.
• نقر بامل�س�ؤولية عن �إعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال .
• نقر ب�صحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف هذا التقرير ال�سنوي .
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الن�سب واملعدالت 2018,2019
�أوال  /املبيعات :
لقد بلغت �صايف مبيعات  2019ما يعادل  5,356,863دينار اردين بن�سبة منو بلغ  5.42%عن
مبيعات  2018والبالغه  5,081,373دينار بتغري مقداره  275,490دينار وذلك ح�سب اجلدول
ادناه:

البيان

2019

2018

التغري

ن�سبة التغري

�صايف امليعات /دينار

5,356,863

5,081,373

2,754,90

5.42%

وفيما يلي شكل بياني يوضح تطور املبيعات خالل السنوات اخلمس السابقة :
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻣﺑﻳﻌﺎﺕ  /ﺩﻳﻧﺎﺭ
5700000
5600000
5500000
5400000
5300000
5200000
5100000
5000000
4900000
4800000

صافي المﺑيعات

2016

2017

2018

2019

نالحظ ما يلي :
يالحظ من اجلدول أعاله أن منو وتطور املبيعات خالل السنوات األربع األخرية
ويظهر عام  2017هو األعلى باملقارنة مع السنوات الثالثة املاضية ظهر منو مبعدل
 4%عن عام  ،2016وأن عام  2019ظهر منو  5.42%عن عام . 2018
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وفيما يلي قيمة ون�سبة التغري ال�سنوي ل�صايف املبيعات للأربع �سنوات
ال�سابقة :

البيان
�صايف املبيعات
قيمة التغري
ال�سنوي
ن�سبة التغري
ال�سنوي

2019

2018

2017

2016

5,356,863

5,081,373

5,589,674

5,369,669

2,754,90

-508,301

220,005

724,638

5.42%

-9.09%

4.10%

16.00%

ثانيا  /امل�صروفات
بلغ اجمايل قيمة امل�صروفات لل�سنه املاليه  2019ما يعادل  946290دينار اي بن�سبة انخفا�ض
 7%عن اجمايل م�صاريف عام  2018والبالغه  1021718دينار وكما يت�ضح من اجلدول
					
التايل

البيان
م�صروفات ال�سنة

2019
946,290

2018
1,021,718

مقدار
التغري
-75,428

ن�سبة
التغري
-7.38%

ويالحظ ان امل�صاريف قد تراجغت بن�سبة  %7و�ستم العمل اي�ضا على �ضبط امل�صاريف ب�شكل
				
اكرب بحيث تكون منطقيه وتنا�سب حجم االيرادات .

البيان

2019

2018

مقدار
التغري

ن�سبة
التغري

�صايف املبيعات  /دينار
امل�صاريف االنتاجية
ن�سبة امل�صاريف
االنتاجية

5,356,863

5,081,373

275,490

5.42%

425,847

448,318

-22,471

-5.01%

7.95%

8.82%
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امل�صاريف االدارية و
العمومية
ن�سبة امل�صاريف االدارية
امل�صاريف الت�سويقية
ن�سبة امل�صاتريف
الت�سويقية
اجمايل امل�صاريف
ن�سبة اجمايل امل�صاريف

202,689

221,709

3.78%

4.36%

317,754

351,691

5.93%

6.92%

946,290

1,021,718

17.67%

20.11%

-19,020

-33,937

-75,428

-8.58%

-9.65%

-7.38%

ويالحظ ان ن�سبة امل�صاريف العامه من املبيعات قد انخف�ضت ما ن�سبته  2.5%تقريبا .
و فيما يلي ن�سبة كلفة املواد املباعة للمبيعات:

البيان

2019

2018

مقدار
التغري

ن�سبة
التغري

�صايف املبيعات  /دينار
كلفة املواد املباعة
ن�سبة كلفة املواد املباعة

5,356,863

5,081,373

275,490

5.42%

3,893,520

3,994,323

-100,803

-2.52%

72.68%

78.61%

-5.92%

ثالثا  /ذمم العمالء :
بلغ ر�صيد اجمايل ذمم العمالء م�ضافا لها �شيكات بر�سم التح�صيل يف نهاية  2019ما يعادل
� 3,136,264أي بن�سبة ارتفاع  30%وفيم يلي اجلدول التايل يو�ضح ذلك كما يلي
2019

2018

التغري

ن�سبة
التغري

ذمم العمالء

1,173,065

796,697

376,368

47.24%

الذمم امل�شكوك فيها

53,806
1,835,637
73,756

29,722
1,514,765
57,068

24,084
320,872
16,688

81.03%
21.18%
29.24%

البيان

�شيكات بر�سم التح�صيل
�شيكات بال�صندوق
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جمموع الذمم
وال�شيكات

3,136,264

2,398,252

738,012

30.77%

وفيما يلي ال�شكل البياين الذي يو�ضح العمر الزمني للذمم يف  2019/12/31دون الذمم
				
امل�شكوك فيها :

ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ
19%

32%

30%

19%

البيان

الن�سبة

1-30يوم

19.00%

31-60يوم

32.00%

61-90يوم

19.00%

90يوم فاكثر

30.00%

وهنا تظهر الذمم وال�شيكات ان قد ارتفعت بن�سبة  30%عن عام  2018وهنا يجب اعادة درا�سة
الت�سهيالت االئتمانيه للعمالء.
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تكرمي املهند�سات

حمالت الر�شيد
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رابعا/الن�سب واملعدالت:
 -1ن�سبة التداول ( الأ�صول املتداولة ÷ اخل�صوم املتداولة )

وهذا م�ؤ�شر لقدرة ال�شركة على الوفاء بالتزاماتها ق�صرية االجل بوا�سطة موجوداتها املتداولة-:

البيان

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

اال�صول املتداولة
اخل�صوم املتداولة
ن�سبة التداول

5,636,126

4,736,551

5,389,452

1,718,219

1,377,517

1,609,917

3.280

3.438

3.348

الن�سب
املرجعية

2

يالحظ ان ن�سبة التداول يف عام  2019قد انخف�ض مقارنه بعام  2018فكل دينار التزام ق�صري
االجل يف نهاية  2019/12/31يقابله  3.280دينار بحوزة ال�شركة وان ال�شركة حتتفظ بجزء
مقبول من �سيولتها على �شكل ودائع وا�سهم حتى اليتم تعطيل النقديه بدون فائده وقد مت ا�سثمار
جزء من هذه ال�سيوله من خالل �شراء ا�سهم ب�شركات كبريه حتى يتم ا�سثمار هذه ال�سيوله وعدم
تعطيلها واجلزء االخر من ا�صولها املتداوله هي �شيكات بر�سم التح�صيل وذمم مدينه.
 -2ن�سبة ال�سيولة ال�سريعة ( اال�صول املتداولة  -املخزون ) ÷ اخل�صوم املتداولة

وهذا م�ؤ�شر لقدرة ال�شركة على الوفاء بالتزاماتها ق�صرية االجل بوا�سطة موجوداتها دون املخزون
اي بوا�سطة موجوداتها ال�سائلة و�شبة ال�سائلة-:

البيان
اال�صول املتداولة
املخزون
اال�صول املتداولة-
املخزون
اخل�صوم املتداولة
ن�سبة ال�سيولة
ال�سريعة

31/12/2018 31/12/2019

31/12/2017

5,636,126

4,736,551

5,389,452

1,576,219

1,460,956

1,480,338

4,059,907

3,275,595

3,909,114

1,718,219

1,377,517

1,609,917

2.363

2.378

2.428

الن�سب
املرجعية

1.25
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يالحظ ان ن�سبة ال�سيوله ال�سريعه بقيت بنف�س  2018ولذلك فان امل�ؤ�شر يقيد بان ال�شركة
ولغاية  2019/12/31قادرة وب�أريحية على الوفاء بالتزاماتها من ال�سيوله و�شبه ال�سيوله
املتوفرتني					.

ن�سب كفاءة الأداء :
معدل دوران الأ�صول ( �صايف املبيعات � /إجمايل الأ�صول)
وهذا م�ؤ�شر يقي�س قدرة ال�شركة على حتقيق مبيعات تتنا�سب مع حجم الإ�ستثمارات -:

البيان

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

�صايف املبيعات
اجمايل
اال�صول
معدل الدوران

5,356,863

5,081,373

5,589,674

6,671,990

5,763,942

6,398,498

0.803

0.882

0.874

الن�سب
املرجعية

1.33

يالحظ بان هناك �شبه ثبات يف معدل دوران اال�صول ولنه ما زال مل ي�صل اىل الن�سب املرجعية مما
			
يعني ان ال�شركة بحاجة لزيادة مبيعاتها حتى تتنا�سب مع حجم اال�ستثمار.
معدل دوران �صايف الأ�صول الثابتة ( �صايف املبيعات  /الأ�صول الثابتة
بعد الإ�ستهالك):
وهذا م�ؤ�شر يقي�س مدى كفاءة ال�شركة يف ا�ستغالل الأ�صول الثابتة -:

البيان

31/12/2019

31/12/2017 31/12/2018

�صايف املبيعات
�صايف اال�صول
الثابته
معدل الدوران

5,356,863

5,081,373

5,589,674

870,264

85,4591

82,5846

6.155

5.946

6.768

الن�سب
املرجعية

2.18

يالحظ ان الن�سبه قد ارتفعت عن الن�سب املرجعيه وذلك للنمو املتوا�صل للمبيعات والن كثري من
اال�صول قد ا�ستهلكت فقد ظهرت الن�سبه تفوق الن�سب املرجعيه ب�شكل كبري.
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معدل دوران املخزون ( كلفة املبيعات  /متو�سط الدوران ) ومتو�سط
املخزون  :خمزون �أول املدة  +خمزون �آخر املدة : 2 /
				
وهذا م�ؤ�شر لكفاءة التخزين بال�شركة-:

البيان
كلفة املبيعات
خمزون املواد اخلام يف
نهاية العام
متو�سط املواد اخلام
معدل دوران املواد اخلام
خمزون املواد اجلاهزة
متو�سط املخزون
اجلاهز
معدل دوران املواد
اجلاهزه

31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
3,893,520

3,994,323

3,773,432

852,762

716,941

792,233

784,852

754,587

756,886

4.961

5.293

4.985

525,781

547,489

504,564

536,635

526,026.5

439,899

7.255

7.593

8.578

الن�سب
املرجعية

8

يالحظ انه يوجد انخفا�ض يف ارتفاع دوران خمزون املواد اخلام وانخفا�ض يف معدل دوران الب�ضاعه
				
اجلاهزه .
متو�سط فرتة التخزين (360يوم ÷ معدل الدوران)
وهذا م�ؤ�شر يقي�س عدد �أيام التخزين يف املتو�سط -:

البيان
معدل دوران املواد
اخلام
متو�سط فرتة التخزين
معدل دوران املواد
اجلاهزه
متو�سط فرتة التخزين

31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019

النسب
المرجعية

4.961

5.293

4.985

8

72.568

68.009

72.210

45يوم

7.255

7.593

8.578

49.618

47.410

41.968

يالحظ ان متو�سط فرتة التخزين ارتفع باملقارنه مع ال�سنوات ال�سابقه وقد فاق الن�سب
املرجعيه.
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معدل دوران الذمم املدينة ( ت�شمل ذمم العمالء و�شيكات بر�سم
التح�صيل )
( �صايف املبيعات ÷ متو�سط الذمم وال�شيكات )
وهذا م�ؤ�شر لكفاءة �سيا�سة الإئتمان -:

البيان

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

�صايف املبيعات
اجمايل ذمم
العمالء
�شيكات بر�سم
التح�صيل
جمموع الذمم
وال�شيكات
متو�سط
الذمم
وال�شيكات
معدل الدوران

5,356,863

5,081,373

5,589,674

5,369,669

1,173,065

796,697

982,587

586,328

1,835,637

1,514,764

1,676,349

1,322,645

3,008,702

2,311,461

2,658,936

1,908,973

2,660,081.5

2,485,198.5

2,283,954.5

2.014

2.045

2.447

يالحظ ان معدل دوران الذمم املدينه انخف�ض خالل اال�سنه االخريه الن �سيا�سة االئتمان مل
تتغريعلما انه مت ا�سقاط ذمم قيمتها  87,180دينار وقد جتدد مبلغ 77,891ديناركديون
					
م�شكوك فيها والتي ظهرت بالبيانات املالية:
متو�سط فرتة التح�صيل للذمم ( ÷ 360معدل دوران الذمم املدينة )
وهذا م�ؤ�شر لكفاءة �سيا�سة التح�صيل -:

البيان
معدل دوران(ذمم العمالء
وال�شيكات)
متو�سط فرتة التح�صيل/يوم

2019

2018

2017

2.014

2.045

2.447

178.767

176.069

147.097

يالحظ ان فرتة التح�صيل للذم املدينه قد ارتفعت وذلك الن �سيا�سة الت�سهيالت املمنوحه للعمالء
زادت وذلك متا�شيا مع الو�ضع التناف�سي يف اال�سواق.
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متو�سط فرتة ال�سداد(ذمم دائنة�+شيكات اجلة)*360يوم÷تكلفة
املبيعات
وهذا م�ؤ�شر �إىل مدة الإئتمان الذي حت�صل عليه ال�شركة من املوردين -:

البيان

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

الذمم الدائنة
ال�شيكات االجلة
جمموع الذمم الدائنة
وال�شيكات االجلة
تكلفة املبيعات
متو�سط فرتة ال�سداد

852,421

654,906

784,929

425,164

378,552

486,563

1,277,585

1,033,458

1,271,492

3,893,520

3,994,323

3,773,432

118.127

93.143

121.305

يالحظ �أن فرتة ال�سداد ملوردي ال�شركة انخف�ض وقد ولت فرتة ال�سداد لغاية � 3شهور .
فرتة التحويل( دورة الت�شغيل ) :
وهي الفرتة الالزمة لتحويل الب�ضاعة اىل نقدية من حلظة �شراء املواد اخلام وحتى التح�صيل من
العمالء مرورا بالت�صنيع والبيع وت�ساوي					:
متو�سط فرتة تخزين املواد اخلام+متو�سط فرتة تخزين املواد اجلاهزه+متو�سط فرتة حت�صيل
				
الذمم=
+ 72.568

+ 49.618

178.767

=

300.953

�أي ان فرتة التحويل ت�صل اىل  300يوم يف حني ان متو�سط فرتة �سداد
الذمم الدائنه هي 118يوم �أي ان هناك عجز يف فرتة التحويل ت�صل
				
اىل  182يوم
ولذلك فان عالج هذا العجز يكمن يف القدرة على تخفي�ض العمر الزمني للمخزون من خالل
حت�سني �سيا�سات التخزين وال�شراء من ناحية والقدرة على تخفي�ض فرتة التح�صيل من ناحية
				
اخرى حت�سني فاعلية جهود الت�سويق.
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ن�سبة املديونية ( �إجمايل اخل�صوم � /إجمايل الأ�صول )
وهذه الن�سبة تقي�س املديونية لدى ال�شركة :

البيان

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

اجمايل املطلوبات
اجمايل املوجودات

2,000,011

1,648,284

1,862,796

5,636,126

4,736,551

5,589,674

الن�سبه

35%

35%

33%

الن�سب
املرجعيه
 50%حد
اعلى

نالحظ ان الن�سبه �ضمن حد االمان مما يعني انه م�ستقبال اذا حت�سنت الظروف االقت�صاديه
وال�سيا�سيه اكرث فانه يظهر بوادر لتو�سيع اال�ستثمار وانه ميكن االعتماد على القرو�ض لتمويل
التو�سع الن هام�ش االمان كبري بالن�سبه لالطراف التي �ستمنح االئتمان.
�إجمايل الأ�صول �إىل امللكية � :إجمايل الأ�صول  /حقوق امللكية :
كلما ارتفعت هذه الن�سبة دلت على زيادة اعتماد ال�شركة على املديونية يف متويل �أن�شطتها :

البيان

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

اجمايل اال�صول
حقوق امللكيه
الن�سبه

5,636,126

4,736,551

5,589,674

4,670,173

4,115,658

4,535,702

1.207

1.151

1.232

الن�سب
املرجعيه
حد اعلى 2

يالحظ ب�شكل عام ان ال�شركه تعتمد بدرجه كبريه يف متويلها على حقوق امل�ساهمني وال توجد
				
قرو�ض او اي متويل اخر خارجي.

ن�سب الربحية :
�أ -هام�ش الربح الإجمايل ( �إجمايل ربح العمليات � /صايف املبيعات) :
م�ؤ�شر على قدرة ال�شركة على حتقيق الربح من ن�شاطها العادي .
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البيان

2019

2018

2017

�صايف املبيعات
تكلفة املبيعات
اجمايل ربح العمليات
ن�سبة اجمايل الربح

5,356,863

5,081,373

5,589,674

3,893,520

3,994,323

3,773,432

1,463,343

1,087,050

1,816,242

27%

21%

32%

الن�سب
املرجعيه

22%

يالحظ ان الن�سبه قد ارتفعت باملقارنه وفاقت الن�سب املرجعية.
وفيما يلي حتليل لعنا�صر تكلفة املبيعات :

البيان

2019

2018

2017

�صايف املبيعات
كلفة املواد اخلام
ن�سبة كلفة املواد اخلام
امل�صاريف االنتاجيه
ن�سبة امل�صاريف االنتاجيه
تكلفة املبيعات
ن�سبة كلفة املبيعات

5,356,863

5,081,373

5,589,674

2,827,084

3,029,651

2,864,205

53%

60%

51%

425,847

448,318

408,565

8%

9%

7%

3,893,520

3,994,323

3,773,432

73%

79%

68%

نالحظ �أن �إرتفاع ن�سبة تكلفة املبيعات ناجت �إرتفاع املواد اخلام .
ب -ن�سبة �صايف الربح ( �صايف الربح من العمليات � /صايف املبيعت ) :
م�ؤ�شر على قدرة ال�شركة على حتقيق الربح من البيع :

البيان
�صفي الربح من
العمليات
�صايف املبيعات
الن�سبه

2019

2018

2017

893,586

558,307

1,284,597

5,356,863

5,081,373

5,589,674

17%

11%

23%

الن�سب
املرجعيه

7.50%

ليالحظ ان ن�سبة �صايف الربح قد ارتفع عن عام  2018حيث ظهرت الن�سبة  17%بينما كانت .11%
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ج-معدل العائد على اال�صول(�صايف الربح قبل ال�ضريبه/اجمايل
اال�صول):
م�ؤ�شر لقدرة ال�شركه على حتقيق ربح قبل ال�ضريبه على اجمايل ا�ستثماراتها:

البيان
�صايف الربح قبل
ال�ضريبه
اجمايل اال�صول
معدل العائد على
اال�صول

2019

2018

2017

893,586

558,307

1,284,597

5,636,126

4,736,551

5,589,674

16%

12%

23%

الن�سب
املرجعيه

7.20%

يالحط ان املعدل ا لعائد على اجمايل اال�صول ارتفع باملقارنه مع  2018ولكن يقوق الن�سب
				
املرجعبه.
د-معدل العائد على حق امللكيه(�صايف الربح قبل ال�ضريبه/حقوق
امللكيه):
م�ؤ�شر لقدرة ال�شركة على حتقيق ربح قبل ال�ضريبة على حقوق امللكية ( القدرة الربحية ) :

البيان
�صايف الربح قبل
ال�ضريبه
حقوق امللكيه
معدل العائد على
حق امللكيه

2019

2018

2017

893,586

558,307

1,284,597

4,670,173

4,115,658

4,535,702

19%

14%

28%

الن�سب
املرجعيه

14.30%

يالحظ ان القدره الربحيه لل�شركه قد تعادلت مع الن�سب املرجعيه وانهاخالل ال�سنوات املا�ضيه
قد فاقت املرجعيات 				..
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59

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

