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رؤيــتنا

نسعى لتكون منتجاتنا الخيار األفضل للمستهلكني 

لتالئم اذواق كافة رشائح املجتمع وتقديم منتجات متميزه..

رســالتنا

تقديم دهانات ذات جوده عاليه واسعار منافسه وان تكون منتجاتنا البديل وبامتياز 

للبضائع االرسائيلية واالجنبية.

قيــــمنا    

   التعاون..التفاين..االبتكار..االحرتام..التفوق..االنتشار..
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نبذة عامة عن الرشكة

** تراث عريق ومستقبل مزدهر والتزام بجودة تستحق الثقة **

نبذة عن الرشكة:

تعــد الرشكــة العربيــة لصناعــة الدهانــات هــي الرشكــة الرائــدة يف انتــاج وتســويق 
ــيا  ــة راس ــة املتكامل ــي الرشك ــزة وه ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــق الضف ــات يف مناط الدهان
ــة  ــة العربي ــة الرشك ــت عالم ــام 1989م اصبح ــيس ع ــذ التاس ــن ، ومن ــتوى الوط ــى مس ع
لصناعــة الدهانــات )APC ( هــي العالمــة املرادفــة للجــودة بــني املســتهلكني واملكاتــب 
الهندســية واملقاولني،وقــد بــدات باالنتــاج الفعــي عــام 1993م. ويف عــام 1994م.

ــن  ــاز م ــى امتي ــت ع ــي حصل ــني والت ــوارع واملعاج ــاين والش ــات املب ــاج دهان ــدات بانت ب
رشكــة )PIC( الفرنســية التــي قامــت بــاالرشاف عــى منتجــات الرشكــة املتميــزة بالجــودة 

واملطابقــة للمواصفــات واملقاييــس العامليــة.

االنشطة:

ــد  ــس وال يوج ــة نابل ــات يف مدين ــة الدهان ــة لصناع ــة العربي ــي للرشك ــر الرئي ــع املق يق
فــروع لهــا يف الوطــن وتقــوم بانتــاج اصنــاف كثــرة ومتعــددة مــن جميــع انــواع الدهانــات 
ســواء املائيــة او الزياتيــة او الديكوريــة واملعاجــني ومــواد العــزل ونظام الحاميــة ومواد 
االيبوكــي ، ويتــم تســويق منتجــات الرشكــة قــي االســواق املحليــة ومناطــق الســلطة 

الوطنيــة الفلســطينية وقطــاع غــزه وجــزء مــن ســوق الداخــل الفلســطيني املحتــل.

اسرتاتيجية الرشكة:

تعــد الرشكــة العربيــة لصناعــة الدهانــات مــن اكــر الــرشكات لتصنيــع الدهانــات عــى 
مســتوى الوطــن والتــي تســعى اىل توفــر االصنــاف ذات الجــودة العاليــة التــي تــريض 
املســتهلكني مــن خــالل تركيزهــا عــى االلتــزام باعــى معايــر الجــودة حيث نجحــت الرشكة 
يف ان تصبــح الخيــار االفضــل لــدى املســتهلكني واملهندســني واملقاولــني وذلــك النهــا 
توفــر لهــم منتجــات مميــزة تلبــي كافــة احتياجاتهــم واذواقهــم وتحافــظ الرشكــة عــى 

ان تكــون البديــل وبامتيــاز لــكل الــرشكات االرسائيليــة واملســتوردة.
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املستهلك جوهر اهتاممنا:

تركز الرشكة عى التحسني املستمر وتنويع منتجاتها من كل االصناف ولذلك قامت خالل 
عامي 2016 و2017 باضافة خطوط انتاج جديدة ومتطورة وذلك لتوسيع عمليات االنتاج 

وخالل عام 2020 ايضا قامت باستقدام خطوط انتاج من اوروبا وذلك ملواكبة التكنولوجيا 
العاملية يف عامل الدهانت املرتبطة باعى مواصفات لتقديم افضل املنتجات ولتلبي 
رغبات املستهلكني وارضاء اذواقهم حيث تقوم ايضا مبتابعة املشاكل الفنية من خالل 

قسم اعد مسبقا اليجاد الحلول املناسبة يف اي مكان واي زمان.

النمو والتوسع:

ــة  ــع لتغطي ــا والتوس ــات منتجاته ــف فئ ــل يف مختل ــو متواص ــق من ــة بتحقي ــزم الرشك تلت
ــاين  ــن مب ــة  م ــعات الالزم ــل التوس ــت بعم ــام 2020 قام ــي ع ــة فف ــاء املنطق ــة انح كاف

ومخــازن ورشاء ســيارات للتســويق والتوزيــع.
هــذا ويقــوم بــاالرشاف عــى ادراة الرشكــة فنيــا واداريــا مجموعــة الصايــغ ممثلــة برئيــس 
مجلســها الســيد ميشــيل الصايــغ ونائبــة الســيد فائــق الصايــغ الذيــن ميتلكــون خــرة عالية 

جــدا وواســعة بهــذا املجال.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة:  

االخوات واالخوة املساهمني الكرام
 نرحــب بكــم يف اجتــامع الهيئة العامــة  العادي 
لنضــع بــني أيديكــم التقريــر الســنوي لرشكتكــم 
الرشكــة العربيــة لصناعــة الدهانــات عــن عــام 
املقرتحــات  لوضــع  معكــم  2020،ملناقشــتة 
االقتصاديــة،  التحديــات  ملواجهــة  للرشكــة 
وال شــك اننــا جميعــا تاثرنــا وواجهنــا  األوضــاع 
 2020 لعــام  الصعبــة   والصحيــة  االقتصاديــة 
حيــث عصــف بالعــامل وبــاء كورونــا مــام أثــر عــى 
ســواء  الحيــاة  بســر  املتعلقــة  األوضــاع  كل 
االقتصاديــة او االجتامعيــة  والصحيــة وغرهــا، 
وقــد ملســنا بهــذا الوبــاء وهــذا الخطــر  تداعيات 
األزمــة التــي نتجــت عنهــا وكان ال بــد مــن التعامل 
مــع هــذه األزمــة والصمــود يف مواجهــة هــذه 
حياتيــة  ظــروف  ظــل  يف  الصعبــه  املوجــه 
ــة جــدا وعــى الفوروضعــت ادارة  الرشكــة  صعب
كل طاقاتهــا وكوادرهــا للوقــوف كفريــق واحــد 
ــن  ــي تضم ــائل الت ــاء بالوس ــذا الوب ــة ه ملواجه
الرشكــة  داخــل  والتواجــد  موظفينــا  ســالمة 
طلبياتهــم  مــع  والتعامــل  عمالئنــا  لخدمــة 
وخدمتهــم مبــا ينســجم مــع متطلبــات الســالمة 

العامــة وحســب تعليــامت لجــان الطــوارئ.

االخوات واالخوة..
 بالطبــع لقــد تأثــرت الرشكــة خــالل عــام 2020 
نتيجــة وبــاء كورونــا حيــث تراجعــت املبيعــات 
بنســبة %9 عــن مبيعــات 2019 ومــام زاد األمــور 
صعوبــة الوضــع املايل كــرة الشــيكات الراجعة 
ــا  ــتمرة م ــات املس ــبب االغالق ــالء بس ــن العم م
بــني املــدن والقــرى يف كل محافظــات الوطــن 
انســجاما مــع قــرارات رئاســة الــوزراء ولجــان 
الطــوارئ والســبب اآلخــر هــو االنقطــاع  الجــزيئ 
نســبة  بلغــت  حيــث  العــام  القطــاع  لرواتــب 
الشــيكات الراجعــة %25 مــن إجــاميل الشــيكات 
مببلــغ  ظهــرت  والتــي  للرشكــة  الــواردة 
ــذه  ــع ه ــل م ــم التعام ــد ت ــيكل وق 4333259 ش
الشــيكات الراجعــة وعمــل التســويات الالزمــة  
ــس  ــالء بنف ــة والعم ــة الرشك ــدم مصلح ــا يخ مب
ــلبي  ــكل س ــر بش ــأنه اث ــن ش ــذي م ــت وال الوق

عــى التدفقــات النقديــة خــالل الفــرتة.

املساهمني الكرام..
بالتزامــن مــع الظــروف الصعبــة التــي عاشــتها 
علينــا  لزامــا  كان   2020 عــام  خــالل  الرشكــة 
ايضــا اكــامل بعــض املخططــات للبنيــة التحتيــة  
للرشكــة حيــث تــم امتــام البنــاء عــى ســطح 
الرشكــة وذلــك إلنجــاز عمــل التوســعة للمخــازن 
 146283 البنــاء مبلــغ  حيــث كانــت كلفــة هــذا 

ــار.  دين

مبيعــات  حققــت  الرشكــة  أنــه  كــام 
مقــداره  برتاجــع  أي  دينــار  مببلــغ4896809  
صــايف  ليكــون    2019 مــع  باملقارنــة   9%
 776973 هــو  العــام  لهــذا  املتحقــق  الربــح 
 2019 لعــام  دينــار   741054 مقابــل  دينــار 
ــبته61%  ــا نس ــهم م ــى الس ــد ع ــر العائ وليظه

2019م. لعــام  مقابــل60% 

عميــق  عــن  اعــرب  ان  اال  ختامــا  يســعني  وال 
شــكري وامتنــاين  وبالنيابــة عــن اعضــاء مجلس 
االدارة اود ان اشــكر إدارة الرشكــة وموظفيهــا 
ــهود  ــهامهم املش ــتمر واس ــم املس اللتزامه
للمســاهمني  بوعودهــا  الرشكــة  وفــاء  يف 

واملســتهلكني. 

رئيس مجلس اإلدارة
ميشيل الصايغ
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مستجدات وآفاق االقتصاد املحيل والعاملي للعام 2020

ــي إىل  ــاد العامل ــرض االقتص ــن أن يتع ــامل م ــول الع ــاوف ح ــت املخ ــام 2019 كان ــات الع ــع نهاي م
حالــة مــن الكســاد يف العــام الجديــد 2020 , وعــى أســاس تلــك التوقعــات بــدأت الحكومــات ترتــب 
ــن  ــدا مل يك ــى أن أح ــة , ع ــة املرتقب ــع االحتاملي ــامىش م ــا يت ــا مب ــن طباعه ــدل م ــا وتع اوضاعه
يخيــل إليــه أن يصبــح 2020 عامــا مثــرا للمخــاوف والجــدل عــى صعيــد اقتصاديــات العــامل برمتهــا 
مــن جــراء فــروس ال يــرى إال بامليكروســكوبات املعظمــة جــدا , ومــع ذلــك فقــد اســتطاع ان 
يوقــف حركــة البــرش , وهــا هــو املشــهد يعــود بنــا اىل مــا يشــبه االزمنــة البدائيــة االوىل , حيــث 
ــاالت  ــا واالتص ــوال التكنولوجي ــوراء , ول ــة اىل ال ــوط العومل ــت خط ــة وتراجع ــدن منعزل ــدول وامل ال
رمبــا ارتــدت البرشيــة اىل العصــور الحجريــة , ولعــل الحقيقــة املؤملــة التــي ال بــد مــن املصارحــة 
بهــا هــي أن اقتصــاد 2020 ســوف يؤثــر بشــكل كبــر عــى أحــوال االقتصــاد طــوال العقــد الثالــث 
مــن القــرن الحــادي والعرشيــن وقــد يهــون العنــر االقتصــادي عــى اهميتــه اذا نجــح العلــم يف 

اســتنفاذ البــرش مــن هــول هــذه الجائحــة.
ــي  ــج املح ــاميل النات ــا أن إج ــان له ــة يف بي ــادي والتنمي ــاون االقتص ــة التع ــر ملنظم ويف تقري
العاملــي ســوف ينمــو مبقــدار %1.5 اذا اســتمر انتشــار فــروس كورونــا عــى نطــاق أوســع يف 
ــف  ــي نص ــال ه ــع الح ــبة يف واق ــذه النس ــاملية ’ وه ــكا الش ــا وامري ــيا واوروب ــاء اس ــع انح جمي
معــدل النمــو البالــغ %2.9 الــذي كان مــن املتوقــع لعــام 2020 قبــل انتشــار الوبــاء األمــر الــذي 
يدفــع اليابــان وأوروبــا اىل ركــود اقتصــادي مل تتوقعــه املنظمــة الدوليــة , وهــا هــو الفــروس 
يــرب كافــة أنحــاء العــامل  لتصــاب حركــة الطــران بشــلل تــام بســبب إغــالق معظــم الــدول حدودها 
الجويــة والريــة والبحريــة أمــام الغــر يف محاولــة لتجنــب انتقــال مزيــد مــن العــدوى إليهــا او 

منهــا .
وايضــا التوتــرات السياســية والتجاريــة التــي جــرت بهــا املقاديــر يف األعــوام الثالثــة املاضيــة , 
ال ســيام مــن جهــة الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب ورصاعــه املعلــن والخفــي مــع الصــني وقــد 

تــرك تأثــرا ســلبيا كبــرا جــدا عــى خطــوط وحظــوظ االقتصــاد العاملــي حــول العــامل.
ــت  ــاالوىل اصيب ــنطن ف ــني وواش ــواء بك ــدا س ــر اح ــن توف ــا ل ــة كورون ــا ازم ــني لن ــع يب ــل الواق ولع
يف قلــب املدينــة التــي تشــكل عصــب االقتصــاد الصينــي وهــي مدينــة ووهــان حيــث ان غالبيــة 
الصــادرات الصينيــة تجــري مــن خاللهــا وال أحــد يعــرف مــا إذا كانــت الصــني قــد تعافــت ام ال مــن هــذا 
ــت  ــام كان ــدا م ــر ج ــل بكث ــت اق ــا, وان كان ــاب بالكورون ــة تص ــاالت يومي ــاك ح ــيام أن هن ــاء  ال س الوب
عليــه األمــور يف االشــهر الثالثــة االوىل الكتشــاف املــرض وال شــك أن هنــاك تخــوف مــن أن يتحــول 

الفــروس اىل اشــكال اخــرى غــر معروفــة تســبب املزيــد مــن االذى للعــامل.
ــده  ــر اك ــذا االم ــه وه ــامل برمت ــد اىل الع ــل امت ــط ب ــني فق ــلبيا للص ــن س ــاد 2020 مل  يك أن اقتص
ــل  ــة ب ــاة الطبي ــا يف النج ــن حظ ــن أحس ــكا مل تك ــدا يف امري ــرى وتحدي ــارات االخ ــوك يف الق البن
خــي املراقبــون مــن أن تكــون الهاويــة االقتصاديــة العامليــة تبــدأ مــن أمريــكا أمــام أكــر أزمــة 
ماليــة معــارصة , وهــذه هــي الحقيقــة التــي ال مفــر مــن مواجهتهــا وال ســيام انهيــار البورصــة 
يف وول ســرتيت مــام يعــد األســوأ منــذ االثنــني الــذي حــدث يف 1987 مــام دفــع البنــك الفيــدرايل 
ــذ  ــه من ــراء ل ــر اج ــو اك ــرة وه ــال املتوت ــواق امل ــم اس ــون دوالر لدع ــخ 1.5 تريلي ــي اىل ض األمري

االزمــة املاليــة التــي خلقتهــا قضيــة الرهونــات العقاريــة عــام 2008.
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وقــد تخطــت االزمــة يف الواليــات املتحــدة 
اىل  لتقفــز  االقتصــاد  خطــوط  االمريكيــة 
ــاهدنا  ــمعنا وش ــد س ــة وق ــاحات السياس س
األطــراف  بــني  مــا  مــن  متــزج  تحليــالت 
مــن  وتــارة  موســكو  مــن  تــارة  العامليــة 
يتســبب  هــل   : يتســاءل  والــكل  بكــني 
االنهيــار التاريخــي يف اســواق االســهم 
يف  خاصــة  واألمريكيــة  عامــة  العامليــة 
نهايــة مــرشوع العوملــة األمريــي, ذاك 
الــذي نظــر إليــه املحافظــون الجــدد عندمــا 
وضعــوا لبنــات القــرن األمريــي يف )وثيقة 

القــرن( .
ملراجعــة  عــام   2020 يكــون  وهــل 
التوجهــات االقتصاديــة العامليــة والــذي 
ــرب  ــة الح ــذ نهاي ــامل من ــرة الع ــود مس يق
ســتمتد  أم  اآلن؟؟  اىل  الثانيــة  العامليــة 
االزمــة اىل الســنوات القادمــة والوصــول 

عقباهــا. تحمــد  ال  نتائــج  اىل 
باالقتصــاد  يتعلــق  فيــام  ذكــر  مــا  هــذا 
االقتصــاد  اىل  النظــر  تــم  وإذا  العاملــي 
الســلطة  فــإن  فلســطني  يف  املحــي 
بأحــكام  العمــل  اعلنــت  الفلســطينية 
االنفــاق  اولويــات  وتركيــز  الطــوارىء 
ودعــم  الفقــراء  مســاعدة  بنــود  عــى 
النظــام الصحــي , وتوفــر جــزء مــن رواتــب 
املوظفــني واالحتياجــات االمنيــة , مــع ان 
دوالر  مليــون   120 ل  اىل  بحاجــة  الســلطة 
ــز  ــل عج ــد يص ــا , وق ــة كورون ــة ازم ملواجه
ــع  ــع تراج ــارات دوالر م ــا اىل 3 ملي ميزانيته
, مــام يزيــد   50% اإليــرادات املحليــة اىل 
بعــد   , االقــرتاض  اىل  لجوئهــا  احتامليــة 
3.5 مليــار  خســارة االقتصــاد الفلســطيني 
ازمــة  دخــول  ومــع  الوبــاء,  بســبب  دوالر 
خســائر  قــدرت  فقــد  كامــال  عامــا  الوبــاء 
4.5 مليــار دوالر  االقتصــاد الفلســطيني ب 
ــبة  ــي بنس ــج املح ــاض النات ــد كان انخف وق

.2019 بالعــام  مقارنــة   2020 خــالل   15%
ان  االحصائيــة  املعطيــات  كشــفت  وقــد 
اىل  تعــرض  قــد  الفلســطيني  االقتصــاد 

حالــة  اعــالن  عقــب  جــدا  صعبــة  اوضــاع 
الطــوارىء يف الضفــة الغربيــة , وتقييــد 
واملــدن  املحافظــات  بــني  التنقــل  حركــة 
أصدرتهــا  التــي  والقــرارات  الفلســطينية 
العــامل  بعــودة  الفلســطينية  الحكومــة 
الفلســطينيني مــن أماكــن عملهــم داخــل 
مناطــق الخــط األخــر مــع االنتشــار الواســع 
االحتــالل  لــدى  لــدى  كورونــا  لفــروس 

االرسائيــي.

تأثــرات  واقــع  عــن  القفــز  الصعــب  ومــن 
الفلســطيني  االقتصــاد  عــى  كورونــا 
هــذا  أن  مفادهــا  بحقيقــة  االعــرتاف  دون 
ظــل  يف  يعمــل  الفلســطيني  االقتصــاد 
ــببت  ــات تس ــر والتحدي ــديدة املخاط ــة ش بيئ
مبجموعــة  الســابقة  الســنوات  خــالل 
السياســية  والصدمــات  األزمــات  مــن 
واالقتصاديــة عــى حــد ســواء كان اخرهــا 
ــع  ــطينية م ــة الفلس ــرادات املقاص ــة إي ازم

.2019 عــام  يف  اإلرسائيــي  الجانــب 
لكــن العــام 2020 مل يكــن اســتثناء فقــد 
تعــرض االقتصــاد الفلســطيني يف نهايــة 
شــباط اىل ازمــة جديــدة ذات صبغــة عاملية 
متمثلــة بفــروس كورونــا وتعتــر االوىل 
مــن نوعهــا التــي تتعــرض لهــا فلســطني 
يف تاريخهــا املعــارص ومــن املتوقــع أن 
يكــون لهــا العديــد مــن التداعيــات عــى 
والقطاعــات  االنشــطة  بعــض  مســتوى 
االقتصــاد  مســتوى  وعــى   , االقتصاديــة 

الــكي.

ومــن املتوقــع أن تــرتك التطــورات العاملية 
الفلســطيني  االقتصــاد  عــى  تأثراتهــا 
تتضمــن  بحيــث   , كورونــا  ازمــة  ظــل  يف 
ــطيني  ــاد الفلس ــة لالقتص ــالت املالي التعام
العامليــة  واألســواق  املؤسســات  مــع 
ــا  ــم محدوديته ــة , رغ ــة والعاملي واإلقليمي
ــاوت  ــي يتف ــة الت ــر املحتمل ــض املخاط , بع

تأثرهــا تبعــا ملصدرهــا ونوعهــا.
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املخاطــــــــــر:

ــاد  ــل اىل االقتص ــد تنتق ــة ق ــية محتمل ــادر رئيس ــدة مص ــد ع ــن رص ــياق ميك ــذا الس يف ه
الفلســطيني بشــكل عــام مــن خــالل التعامــالت مــع املؤسســات واألســواق الخارجيــة 

ــي: وه

*االستثامرات الخارجية.

*معدالت الفائدة.

*أسعار الرف للعمالت األجنبية.

*أسعار النفط واملواد األولية.

*تدفقات الدخل.

*التحويالت الجارية يف ميزان املدفوعات.

وميكــن الحديــث عــن حجــم األرضار املتوقعــة عــى االقتصــاد الفلســطيني جــراء تداعيــات 
انتشــار فــروس كورونــا , باالســتناد اىل جملــة ســيناريوهات تتعلــق باســتمرار االزمــة 
لفــرتة أطــول وخاصــة ان الجهــات املاليــة الفلســطينية قامــت بجملــة مــن اإلجــراءات ركــزت 
ــك  ــة , وكذل ــات األزم ــن تداعي ــف م ــاد , للتخفي ــيولة يف االقتص ــن الس ــد م ــخ مزي ــى ض ع
لتحفيــز النشــاط االقتصــادي مــع أن النتائــج امليدانيــة لالزمــة االقتصادية الفلســطينية يف 
ــا تزايــدت يف الربــع األخــر مــن العــام , وقــد تزامــن ذلــك مــع اســتمرار  ظــل أزمــة كورون
الحكومــة الفلســطينية إغــالق لجميــع مرافــق القطــاع الســياحي , وخاصــة املطاعــم 

والفنــادق واملقاهــي بشــكل شــبه تــام ولغايــة اعــداد هــذا التقريــر.
وبنــاء عــى مــا تقــدم فقــد شــهد عــام 2020 تراجعــا واضحــا يف حركــة التجــارة الخارجيــة 
مــع العــامل الخارجــي , بســبب إغــالق متقطــع متكــرر للمصانع واملنشــأت املتخصصــة بانتاج 
ــى وجــه  بعــض الســلع , فضــال عــن تراجــع الحركــة التجاريــة الفلســطينية مــع ارسائيــل ع
الخصــوص , وتركيزهــا يف املــواد االساســية فقــط , وارتفــاع اإلنفــاق الحكومــي املوجهــه 

اىل القطــاع الصحــي املتعلــق بتكلفــة العــالج املبــارش وتكاليــف تعقيــم املستشــفيات.
ويضــاف اىل ذلــك كلــه , الرتاجــع الحــاد يف التحصيــل الريبــي ســواء الرائــب املحليــة أو 
رضائــب املقاصــة , والرتاجــع بقــدرة املنشــآت خاصــة املتوســطة ومتناهيــة الصغــر عــى 

دفــع رواتــب موظفيهــا بســبب تراجــع االنتــاج واالربــاح.
وقــد أشــارت النتائــج إىل الرتاجــع الحــاد يف الناتــج املحــي اإلجــاميل مبــا يزيــد عــن 20% 
مقارنــة مــع العــام 2019 , وتقــدر خســائر االقتصــاد الفلســطيني مبــا يزيــد عــن 3.5 مليــار 
دوالر وهــو بطبيــع الحــال ناتــج عــن انخفــاض إجــاميل االســتهالك العــام والخــاص وانخفاض 

االســتثامر وتراجــع الــواردات.
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ــاط  ــي نش ــطينية ق ــائر الفلس ــت الخس ــد بلغ ــة فق ــطة االقتصادي ــتوى االنش ــى مس وع
الزراعــة وصيــد األســامك حــوايل 300 مليــون دوالر , ونشــاط الصناعــة 460 مليــون دوالر 

ــون دوالر. ــات 1300 ملي ــاط الخدم ــون دوالر ونش ــاءات ب 300 ملي ــاط اإلنش ونش
وان التغيــرات االقتصاديــة الفلســطينية اخــذت بعــني االعتبــار االنشــطة التــي توقفــت كليــا 

كاملطاعــم والفنــادق ونقــل الــركاب وتجــارة التجزئــة لبعــض الســلع واملتاجــر , 
إن هــذه املعطيــات أظهــرت مــؤرشات قاســية حــول مخاطــر ســلبية كبــرة ألقــت بظاللهــا 
ــام  ــروس م ــي الف ــى تف ــيطرة ع ــم الس ــطينية إذا مل يت ــاع الفلس ــاق األوض ــى آف ع

ســيجعل النشــاط االقتصــادي الفلســطيني وســبل العيــش شــديد  وصعــب.
ومــام يزيــد مــن هــذه املخاطــر االقتصاديــة مــا أعلنــه ممثلــو القطــاع الخــاص الفلســطيني 
ــالل  ــن خ ــر م ــر االك ــن التأث ــال ع ــام فض ــكل ع ــبة %50 بش ــور بنس ــض األج ــط لخف ــن خط ع
قــرار الســلطة الوطنيــة بوقــف دخــول أكــر مــن 140 ألــف عامــل فلســطيني اىل الداخــل 
الفلســطيني ’ حيــث ميثلــون وأرسهــم ثلــث االســتهالك الخــاص , بالنظــر اىل متوســط 
رواتبهــم حيــث يفــوق مــام عليــه يف أرايض الســلطة الوطنيــة 2.3 مــرة, فضــال عــن 
ــا اىل االرايض الفلســطينية خاصــة اىل االماكــن  انخفــاض عــدد الســياح مــن اســيا واوروب

ــم. ــت لح ــدس وبي ــي الق ــة يف مدينت املقدس
وان االشــكالية االساســية التــي واجهــت االقتصــاد الفلســطيني هــو االفتقــار اىل أدوات 
السياســة التــي تقــع تحــت ســيطرة الســلطة الفلســطينية مثــل التحفيــز املــايل او ضــخ 
الســيولة او االقــرتاض الخارجــي , وهــو مــا تــرك االقتصــاد معرضــا ملخاطــر بالغــة يف 

الوقــت الــذي هــو ضعيــف للغايــة اصــال.
وميكــن إضافــة بعــض اإلجــراءات لســلطة النقــد الفلســطينية للحــد مــن تأثــر تفــي الوباء 
ــروض  ــاط الق ــل أقس ــة تأجي ــطيني خاص ــاد الفلس ــى االقتص ــلبية ع ــا الس ــي تبعاته , لتلق
للبنــوك املحليــة , ومــع ذلــك كان التأثــر عــى الطلــب واالســتهالك شــديدا, وبالتــايل ادى 

اىل انكــامش االقتصــاد اكــر مــن 10%.
الالفــت أنــه وبعــد االزمــة املاليــة الفلســطينية العامــة يف عــام 2019 فقــد كان مــن 
املتوقــع أن يتعــاىف االقتصــاد الفلســطيني ببــطء يف العــام 2020 لكــن تفــي جائحــة 
ــة  ــر بشــكل ســلبي كبــر عــى النشــاط االقتصــادي والظــروف املعيشــية صعب ــا أث كورون
ــن 5.5  ــل م ــطينيني بأق ــن الفلس ــن %25 م ــر م ــش أك ــث يعي ــة حي ــي البطال ــث تف ــن حي م
دوالر لليــوم الواحــد عــى اســاس تعــادل القــوة الرشائيــة يف 2011 , حتــى قبــل تفــي 

ــة . الجائح

ــف  ــارس 2020 لوق ــل م ــن اوائ ــة م ــلطة الوطني ــا الس ــي اتخذته ــراءات الت ــدو ان االج ويب
ــك  ــة ولذل ــة الغربي ــة بالضف ــادي خاص ــاط االقتص ــل النش ــروس أدت اىل تعط ــار الف انتش
ــورات   ــام تط ــا أم ــذي يجعلن ــر ال ــرا األم ــا كب ــهد انكامش ــطيني ش ــاد الفلس ــإن االقتص ف
األداء  وان  خاصــة  الســلبي  االتجــاه  اىل  معظمهــا  يف  تذهــب  متالحقــة  اقتصاديــة 

الســيايس واالقتصــادي للســلطة الوطنيــة ال يعطــي اي بشــائر ايجابيــة.
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       مؤرشات األداء الرئيسية وتأثري جائحة كورونا عىل الرشكة

بالجودة والرتكيز عى املستهلك والتمسك باألهداف طويلة املدى استطاعت الرشكة 
تحقيق مؤرشات االداء الرئيسيه باالضافة اىل خريطة طريق تركز عى املحاور التالية:

كفاءة العمليات:
تحسني دقة التوقعات. يف ظل ظروف اقتصادية صعبة وتكرر اإلغالق.  *

الحد من الهدر من خالل الرقابة الفعالة عى جميع خطوط االنتاج.  *
تحسني التخطيط الشامل والتوقعات يف ظل مستقبل مظلم.  *

متابعة مشاريع تعزيز الكفاءة رغم قلة املشاريع .  *
تقليل مستويات التخزين.  *

متكني القدرات:

1-عدم زيادة عدد القوى العاملة واالكتفاء بالطاقم املوجود بالرغم من تراجع اإلنتاج.
2-تطوير املهارات القيادية عر جميع املستويات والعمل يف ظل حالة طوارىء.

3-التخطيط الناجح يف ظل معادالت تسويقية معقدة ومتغرة .
4-تخفيض التكاليف بالحد الذي يتناسب مع كميات االنتاج.

يف عام 2020 استطعنا  تحقيق  توازنا معترا وحافظنا عى اإلنجاز بالحفاظ عى حصتنا 
السوقية يف الضفة الغربية بالرغم من تراجع املبيعات يف مناطق الضفة الغربية 

وقطاع غزة وكان هناك حفاظ عى الجودة واملحاولة لتقليل التكاليف لنتمكن من زيادة 
هامش الربح.

وحيث كانت األهداف والخطط لتحويل عام 2020 اىل عام مميز من حيث األداء وزيادة 
الربحية إال ان انتشار فروس كورونا حال دون ذلك وتبددت كل املخططات والتوقعات 

وان هذا الوباء كان من اخطر االمور التي تعرضت لها الرشكة منذ التأسيس وكام هو 
الحال لباقي الرشكات الصناعية املحلية وقد تطلب ذلك سياسات ذات رؤية عميقة 

جدا ملواجهة هذا الخطر بكل الوسائل والطرق .حيث أن مخاطر هذا الوباء هو األكر 
فتكا باالقتصاد الفلسطيني نتيجة األعباء املالية االضافية التي يتحملها االقتصاد 

الفلسطيني بكافة قطاعاته باالضافة اىل االعباء التي كان يتحملها سابقا.
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إدارة املخاطر

ــل  ــدد أفض ــي تح ــر الت ــادئ واملعاي ــع املب ــة م ــر يف الرشك ــة إدارة املخاط ــق عملي تتس
املامرســات املتبعــة يف جميــع أقســام الرشكــة وكــام يحــرص مجلــس االدارة عــى 
اعتــامد هــذه املبــادىء عنــد وضــع االســرتاتيجيات واتخــاذ القــرارات، وبعدها تقــوم االدارة 
ــة  ــات معقول ــر ضامن ــا يوف ــراءات مب ــن اإلج ــي م ــا يكف ــه أداء م ــم وتوجي ــط وتنظي بتخطي
وكافيــة لتحقيــق أهــداف الرشكــة مــع ضــامن اإلبقــاء عــى املخاطــر املصاحبــة لذلــك يف 
الحــدود املتفــق عليهــا طــوال الوقــت، و تنــدرج عمليــات الرقابــة الداخليــة واملخاطــر قــي 

الرشكــة ضمــن مــا يــي:
*االســرتاتيجية: بحيــث تكــون األهــداف العليــا للرشكــة منســجمة مــع رســالة الرشكــة 

وداعمــة لهــا.
*العمليات : استخدام املوارد بفعالية وكفاءة.

*التقارير : موثوقية التقارير املالية.
الســلطة  الســارية يف مناطــق  القوانــني واللوائــح  بكافــة  : حيــث االمتثــال  *االمتثــال 

. لفلســطينية ا

األطراف املشاركة يف الرقابة الداخلية:
*اإلدارة العليا:

حيــث تتــوىل مســؤولية نظــام الرقابــة الداخليــة التي تســتند بشــكل اســاس عــى املهام 
املاليــة املوزعــة يف مختلــف قطاعــات الرشكــة وعــى مســتويات التسلســل االداري 

التشــغيي بحســب مواقــع األعــامل واملناطــق املختلفــة.
*االدارة املالية للرشكة:

ــة  ــف  املركزي ــر الوظائ ــارش ع ــكل مب ــواء بش ــة س ــؤون املالي ــوىل الش ــي تت ــي الت وه
)التخطيــط والتحليــل املــايل والسياســات املاليــة واالمتثــال للقوانــني واللوائــح والرائــب 
ــي ،  ــايل الخارج ــق امل ــع املدق ــة م ــالت الوظيفي ــالل الص ــن خ ــة( او م ــؤون القانوني والش
وتشــمل املســؤولية االضافيــة الدارة املهــام املاليــة الخاصــة بالرشكــة والخاصــة بــادارة 
املخاطــر والرقابــة الداخليــة واإلرشاف املبــارش عــى حوكمــة الرشكة والقواعــد املتعلقة 
بقواعــد االمتثــال للنظــم والقوانــني كــام يتــم ادارة نظــم األعــامل وعالقــات املســاهمني 

واملســتثمرين, وترتكــز املســؤوليات األساســية إلدارة الرقابــة الداخليــة فيــام يــي:
*اعداد اطار الرقابة الداخلية للرشكة وتنفيذه.

*تحديد االولويات املتعلقة بالرقابة الداخلية املنهجية املراد استخدامها.

*الدعم واإلرشاف عى عاملني قســم املحاســبة عر التنســيق للوصول اىل           انســجام 
كامــل فيــام بني األقســام ومهــام العمل.

*تحديــد نقــاط الضعــف يف السياســات واإلجــراءات ورفــع التوصيــات بالتغيــرات التــي 

ميكــن أن تحصــل.
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البيئة الرقابية

يتمثل الهدف الرئيس من البيئة الرقابية يف تعريف طاقم العمل مبزايا وفوائد الرقابة 
الدورية ورضورة تنفيذها وهذا اإلدراك هو اساس جميع املكونات االخرى التي تصب 

يف نتيجة الرقابة الداخلية وترتكز الرقابة بالرشكة عى مجموعة من العوامل:
*مجموعة قيم الرشكة الجوهرية والتي يتم تعميمها داخل الرشكة عى نطاق واسع.

*االلتزام بقوانني حوكمة الرشكات والتي يجري تحديثها واعتامدها من قبل مجلس 
اإلدارة .

*املوارد البرشية والسياسات االجتامعية  وبخاصة تلك املتعلقة بتنمية املوظفني 
وتدريبهم.

*توجيهات وتعليامت مجلس االدارة واالدارة التنفيذية نحو تحقيق التطوير املتواصل 

يف اإلجراءات التشغيلية كافة.
*توحيد عمليات التشغيل يف الرشكة واستخدام نظام معلومات متكامل واحد لغالبية 

املهام وبصورة منتظمة.
*شبكة انرتنت داخلية توفر وثائق معاير موحدة ووثائق حوكمة تسمح للموظفني 

للموظفني ضمن مجتمع الرشكة املايل وغر املايل مبواكبة أفضل مامرسات الرشكة 
فيام يتصل بالرقابة الداخلية والجودة.

وتخضع هذه املنهجية ملراجعة منتظمة ويجري تكييفها حسب الرورة لضامن تطورها 
طبقا االحتياجات امللحة للرشكة وما ميكنها من ادارة املخاطر بكفاءة وفعالية ويدعم 

تحقيق األهداف القريبة والبعيدة.

رصد املخاطر

يخضع سجل الرشكة ملخاطر األعامل للمراجعة الدورية ويتم رفع اهم املخاطر التي 
تواجهها الرشكة ملجلس االدارة  لوضع آليات التعامل معها مثل الرصد التنافي 

ومراقبة أسعار  املواد األولية  وأسعار املنافسني ومراقبة الجودة وغرها من املخاطر 
التي قد تواجه الرشكة.

ويف الربع األول من هذا العام فقد تم ظهور خطر كبر جدا وحقيقي يف العامل كله 
والذي نحن جزء منه وهو خطر فروس كورونا والذي ادى اىل اعالن حالة الطوارئ 
واإلجراءات االحرتازية املتمثلة بإغالق املعابر الفلسطينية والحدود واقتصارها فقط 

عى السامح مبرور بعض السلع الرورية واالدوية , وعدم السامح للرشكات الصناعية 
مبامرسة نشاطها كام هو املعتاد سواء كان تصنيع او البيع والتوزيع .

وحيث أن حالة الذعر والخوف لدى املستهلك أدت إىل انخفاض الطلب وتزايد ازمة 
الديون من خالل عدم استطاعة املواطن الوصول اىل البنوك بشكل فردي لاليداع 

والسحب وبالتايل كانت هناك موجة عارمة من حالة رجوع الشيكات املحصلة من العمالء 
وخصوصا يف النصف األول من عام 2020.
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*تقليــص عمليــات اإلنتــاج وبالتــايل التقليــص مــن مخــزون املــواد االوليــة حتــى ال يكــون اعبــاء يف 
االلتزامــات واليــات الســداد.

ــا  ــد وجدن ــم وق ــتحقة له ــات املس ــتحقاق الدفع ــل اس ــن لتاجي ــض املريدي ــع بع ــيق م ــم التنس *ت
ــة . ــذه االزم ــن ه ــاين م ــر كان يع ــزء اآلخ ــن وان الج ــض املوردي ــن بع ــا م ــد م ــا اىل ح تجاوب

*تقليــل املصاريــف وتقنينهــا دون الحــد االدىن لتخفيــف االعبــاء املرتتبــة وحــر املروفــات اىل 
االمــور الروريــة وامللحــة وتأجيــل مــا هــو ليــس رضوريــا.

إدارة مخاطر التقارير : 

 أن مصداقيــة ونزاهــة ودقــة التقاريــر  املاليــه وغــر املاليــه ســواء الداخليــه او الخارجيــه 
املتعلقــة باملســاهمني والتــي مــن شــأنها أن تؤثر ســلبا عــى املصداقيــه والتوقيت والشــفافية 
واملتطلبــات األخــرى مــن الجهــات التنظيميــة وواضعــي املعايــر وسياســات  الرشكــة ومــن 
ضمنهــا التأكــد مــن اإلفصاحــات املطلوبــة النتائــج املاليــة الدوريــة حســب انظمــة الســوق املــايل, 
فــكان ال بــد مــن اإلشــارة إىل تأثــر جائحــة كورونــا عــى عمليــات الرشكــة بــكل التقاريــر التــي تــم 

ــكل دوري. ــايل بش ــوق امل ــا اىل الس رفعه

إدارة مخاطر االمتثال :

  وهــي مخالفــة القواعــد واللوائــح والقوانــني واملامرســات املنصــوص عليهــا والسياســات 
واالجــراءات الداخليــة املعمــول بهــا واملعايــر االخالقيــة او عــدم القــدرة عــى االلتــزام بهــا او 
ــح  ــة ملصال ــة القانوني ــة والحامي ــة الرشك ــة وحوكم ــات الداخلي ــة السياس ــدم مالمئ ــا وع انتهاكه
ــه  ــة امللكي ــة او حامي ــر املفهوم ــة أو غ ــر الواضح ــات غ ــوق وااللتزام ــة والحق ــة التجاري الرشك
الفرديــة , وبرغــم كل الظــروف الصعبــة التــي مــرت بالرشكــة فقــد كان هنــاك التزامــا قويــا 

باالفصاحــات الدوريــة لســوق فلســطني لــأوراق املاليــة.

ادارة مخاطر املنتجات :

*مخاطر االعتامد عى املوردين:
وقــد عملــت الرشكــة عــى إيجــاد مورديــن إضافيــني ســواء مــن أوروبــا والــدول العربيــة املجــاورة 

مــع االحتفــاظ باحســن االســعار.
*مخاطر حرب األسعار:

وقــد حافظــت الرشكــة عــى األســعار وعــدم رفعهــا برغــم صعوبــة توفــر املــواد الخام ورشاســة 
ــة. الرشكات املنافس

إدارة مخاطر التزوير والتهرب الرضيبي:

وحــول هــذا الخطــر فقــد تقدمــت الرشكــة بأكــر مــن كتــاب اىل ذوي االختصــاص للحــد مــن ظاهــرة 
التهــرب الريبــي واثــارة هــذا املوضــوع بــكل املحافــل االقتصاديــة املحليــة وكل اللقــاءات 

والنــدوات االقتصاديــة.
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إدارة مخاطر  العمالت االجنبه واسعار الرصف:

قد كان لزاما علينا متابعة أسعار رصف العمالت االجنبية اوال باول وقد لجأنا اىل تحويالت 
نقدية بني العمالت وذلك بسبب التذبذب الكبر يف أسعار رصف العمالت.

ومتاشيا مع أفضل املامرسات املعتمدة واملعرتف بها يف الصناعة فإن الرشكة تعمل 
بنموذج خطوط الدفاع لضامن املساءلة عى مستوى الرشكة حيال الحوكمة واالدارة 

واإلبالغ عن املخاطر وضبط بيئة العمل.
وان املسؤولية األساسية إلدارة املخاطر تقع عى عاتق اإلدارة التنفيذية والتي هي 

مسؤولة عن تحديد املخاطر وتحليلها ومراقبتها والتحكم بها ورفع التقارير ملجلس 
اإلدارة لضامن أخذ القرارات املناسبة يف الوقت املناسب.

وتظل املرونة واالستمرارية يف العمل من االساسيات املهمة يف تكييف االستجابة 
للخطر  والتي يجعل الرشكة قادرة عى حامية نشاطاتها واالستجابة برسعة وكفاءة يف 

حال حدوث الخطر لضامن استمرارية الرشكة يف تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة 
للمستهلكني

سياسة اإلفصاح والشفافية

هدف الرشكة من سياسة اإلفصاح والشفافية إىل تقديم معلومات دقيقة ومحدثة 
لجميع األطراف ذات العالقة بصورة منتظمة , وتعكس هذه السياسة األنشطة الحالية 

للرشكة ويتم تحديثها وتطويرها عند حدوث اي تغير يف هذه االنشطه واعالنها يف 
وسائط االعالم املختلفه وسائل التواصل االجتامعي.

وتقوم الرشكة بنرش وتحديث املعلومات حول الرشكة وعملياتها واستثامراتها وما 
اىل ذلك من معلومات تتعلق بأنشطتها التجارية بصورة منتظمة  وتدرك الرشكة كونها 

رشكة مساهمه عامه رضورة التزامها باالستجابة املعقولة لأسئلة املطروحة من 
املساهمني واملستهلكني والعمالء والجهات الحكومية والجهات اإلعالمية واالطراف 

ذات العالقة االخرى.
املعلومات املفصح عنها مبوجب هذه السياسة متاحة يف مختلف املواقع عى شبكة 

االنرتنت ومبا يف ذلك موقع الرشكه )www.apcpaints.com( ويتم تحديث البيانات 
الوارده ادناه سنويا ونرشها سنويا عى النحو املطلوب طبقا لنظام السوق املايل 

وهيئة رأس املال ونظام الرشكات والقرارات والتعليامت الصادرة من وزارة التجارة 
والصناعة واملعلومات هي :

اعضاء مجلس االداره.
التقرير السنوي ملجلس اإلدارة.

القوائم املالية األولية.
القوائم املالية السنوية املدققة.

السياسات املحاسبية.
استعراض األنشطة الرئيسية.
تقرير مراجع حسابات الرشكة.
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   الحوكمـــــــــــة
اوال- اعضاء مجلس االدارة
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الهيكل التنظيمي للرشكة:

بلغ عدد موظفي الرشكة يف عام 2020م. مثان وخمسني موظفا موزعني عىل جميع 

أقسام الرشكة 

الرسم ادناه يوضح الهيكل التنظيمي للرشكة:
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سعر السهم ومعلومات املساهمني:

يف نهايــة عــام 2020 وصــل عدد مســاهمي الرشكة اىل 310 مســاهام متثل االســتثامرات 
الفرديــة %99.73 بينــام متثــل االســتثامرات املؤسســية %0.027 كــام ان هنــاك مســاهم 
ميلــك حــوايل %29.4 مــن األســهم والجــداول أدنــاه تقــدم نظــرة عامــة عــى مســتثمري 

الرشكة:

مساهمي الرشكة وفقا لطبيعتها:

ملكيتهماسهمهمعددهماملساهمون

%1400000.027استثامرات مؤسسية

%309146000099.73افراد

مساهمي الرشكة وفقا لجنسياتهم:

ملكيتهماسهمهمعددهماملساهمون

%3101500000100فلسطينيون

---جنسيات أخرى

ملكية مجلس اإلدارة:

اسم العضو
 عــدد األســهم

2020
عدد األسهم 2019النسبة

ــق ــيل فائ ــيد ميش  الس

ــغ ــم الصاي ابراهي
44049429.4%427794

15000%1400009.3فائق ميشيل الصايغ

 الســيدة نــازي توفيــق

نخلــة القبطــي
1400009.3%135000

 الســيد عبــد النــور عبــد

النــور
100000.66%0

فتحــي وائــل   الســيد 

عبــاس عــيل 
191291.28%19129

ملكية اإلدارة التنفيذية

اسم املساهم
 عــدد األســهم

2020
عدد األسهم 2019النسبة

عــيل فتحــي   وائــل 

س عبــا
191291.28%18104
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اعالنات تداول 2020:

النشــاطات والفعاليــات والنشــاطات  العديــد مــن  الحــال فقــد كان للرشكــة  كــام هــو 
والقــرارات االســرتاتيجية التــي تــم إعالنهــا لســوق فلســطني لــأوراق املاليــة وهيئة رأس 
املــال الفلســطيني  واطالعهــم عــى اخــر املســتجدات ســواء كان مــن خــالل اجتامعــات 

ــي: ــام ي ــك ك ــرتوين وذل ــاح االلك ــالل االفص ــن خ ــا او م ــح عنه ــس االدارة املفص مجل

البياننوع االجتامعالتاريخالرقم

مجلس ادارة103/02/2020
2019 ميزانيــة  مســودة  عــى   املوافقــة 

40% اربــاح  بتوزيــع  والتوصيــة 

افصاح220/04/2020
 االفصــاح عــن البيانــات املاليــة للربــع االول لعــام

2020.

مجلس ادارة304/05/2020
ــس ــا ملجل ــغ رئيس ــيل الصاي ــيد ميش ــاب الس  انتخ
للرئيــس نائبــا  الصايــغ  فائــق  والســيد   االدارة 
ــة ــادارة الرشك ــاس ب ــل عب ــيد وائ ــض الس . وتفوي

مجلس ادارة418/07/2020
 اقــرار البــدء باعــامل البنــاء حســب املخططــات
.التــي تــم املوافقــة عليهــا عــى ســطح الرشكة

افصاح505/08/2020
االول للنصــف  املاليــة  البيانــات  عــن   االفصــاح 

2020 .لعــام 

مجلس ادارة628/09/2020
 اســتقدام عــروض لتشــطيب البنــاء املقــام عــى

.ســطح املبنــى

افصاح715/10/2020
 االفصــاح عــن البيانــات املاليــة للربــع الثالــث لعام

2020.

مجلس ادارة828/10/2020
 دراســة عــروض االســعار للعمــل بنظــام الطاقــة
ــوواط ــح 160كيل ــدرة لتصب ــادة الق ــية لزي  الشمس

.بــدل مــن 80 كيلــوواط
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كبار املساهمني:

اسم املساهم
 عــدد األســهم

2020
النسبة

ــهم  عدد األس

2019

30000%1400009.33فارس ميشيل الصايغ

0%1300008.66فاتن ميشيل الصايغ

65000%650004.33يوسف عبد الله محمود عصفور

48700%487003.2مجاهد عريب جروح ابو دولة

40000%400002.7املؤسسة العربية الفنية للتنمية

35000%350002.3صباح مصطفى عبد الجابر عصفور

10000%100000.66خديجة خليل صالح ابو شندي

10000%100000.66عبد الله احمد عبد الله جر

10000%100000.66فريد عبد الرحمن قمحية

10000%100000.66محمد عباس بكر عبد الفتاح عبد الحق

10000%100000.66نضال مجاهد عريب ابو دولة

9760%97600.65خليل  نسيب منيب طوقان

9000%90000.60امجد محمد بشر قمحية
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نشاط تداول الرشكة عام 2020:

تداول 2020
القيمة/

النسبة 2020

   الرتتيب

2020
مالحظات

 نسبة التغري

عن 2019

 عدد األسهم
املتداولة

39327118
 من إجاميل 0.455%

التداول
6.082.53%

 قيمة األسهم
)$(املتداولة

33281678
 من إجاميل 1.751%

التداول
5.936.66%

2031عدد الصفقات املنفذة
 من عدد 0.116%

الصفقات
42.86%

 معدل دوران السهم
)%(

26.22%2
 معدل الدوران

للرشكات:4.38%
6.082.53%

 عدد الجلسات التي
 تداول بها سهم

الرشكة

536
 من إجاميل 2.27%

الجلسات
-58.33%

 القيمة السوقية)$(
يف 2020/12/31

1279971633
 من إجاميل 0.37%
القيمة السوقية

0.83%

 معدل األسهم الحرة20%32.03نسبة األسهم الحرة
للرشكات:36.72%

-25.93%

 عدد املساهمني كام
يف 2020/12/31

 من إجاميل 310340.31%
عدد املساهمني

-1.90%

 أعىل سعر تداول

2020

 أدىن سعر

تداول 2020

 سعر

 اإلغالق

2020

نسبة التغريسعر اإلغالق 2019

%0.83دنانري 66.056.00 دنانريدينار 6.30
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النفقات واالستثامرات الرئيسية عام 2020:

*امتام البناء الجديد عى سطح املبنى بقيمة 146283 دينار اردين.
*رشاء رافعة شوكية بقيمة 10206 دينار اردين.

*رشاء فالتر صناعية ملاكينات االنتاج مببلغ 7629 دينار اردين.
*رشاء غطاسات ومضخات لالنتاج مببلغ 1192 دينار اردين.

*رشاء اثاث ملكاتب الرشكة 275 دينار اردين.
*رشاء اجهزة دوام وبلفونات ملوظفي الرشكة مببلغ 1015 دينار اردين.

*رشاء اجهزة كهربائية للرشكة مببلغ 515 دينار اردين.
*اضافات لخاليا الطاقة الشمسية مببلغ 1318 دينار اردين.

*رشاء حاوية لتجميع النفايات مببلغ 4266 دينار اردين.
*رشاء شاحنة اسوزو موديل 2010 مببلغ 11616 دينار اردين.

*بلغت اجاميل النفقات الراساملية الرئيسية 186444 دينار اردين.

أحداث مهمة يف عام 2021:

*خالل شهر شباط 2021 اجتامع مجلس االدارة ملناقشة مسودة البيانات الختامية لعام 

.2020
*خالل شهر اذار 2021 االفصاح عن البيانات االولية للبيانات املالية الختامية 2020.

*خالل شهراذار 2021 اإلفصاح عن التقرير السنوي 2020.

*خالل شهر آذار 2021 اجتامع الهيئة العامة.

*خالل شهر نيسان 2021 سيتم البدء بتوزيع األرباح النقدية عى املساهمني عن أرباح 

.2020

إعداد القوائم املالية:

يتــم إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة والتــي يصــدر عنهــا تقرير فحــص محــدود والقوائم 
املاليــة املوحــدة الســنوية التــي يصــدر عنهــا تقريــر مراجعــة مــن قبــل مراجــع الحســابات 
الخارجــي ويتــم إعــداد هــذه القوائــم املوحــدة طبقــا للمعايــر العامليــة إلعــداد التقاريــر 
املاليــة املعتمــدة يف املناطــق الفلســطينية ووفقــا ملعايــر املحاســبيني القانونيــني 
، وقــد قامــت الرشكــة باعــداد وتقديــم قوامئهــا املاليــة املوحــدة وتضمــن الســنة 

املنتهيــة يف تاريــخ 2020/12/31 وفقــا للمعايــر املحاســبية املعتمــدة .
ــادة  ــد اع ــة بع ــي للرشك ــع خارج ــبة كمراج ــق واملحاس ــي للتدقي ــب الطريف ــتمر مكت واس
انتخابــه يف اجتــامع الهيئــة العامــة املنعقــد بتاريــخ 2020/3/9 عــن الســنة املاليــة 2020 
وقــد قامــوا بإعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة الســنوية بعــد مراجعتهــا وتدقيقهــا  
وقامــوا بإصــدار تقريــر املراجعــة بالــرأي املطلــق يخلــوه مــن أي تحفظــات عــن متثيلهــا 
ــدة  ــامل املوح ــج األع ــد ونتائ ــايل املوح ــز امل ــة للمرك ــي الجوهري ــن كل النواح ــادل م الع

ــرشكات. ــة لل ــات التنظيمي ــع املتطلب ــا م ــدة وأمثاله ــة املوح ــات النقدي والتدفق
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سياسة توزيع األرباح:

ــف  ــة والتكالي ــات العام ــع املروف ــم جمي ــد خص ــه وبع ــابقة أن ــنوات الس ــو بالس ــام ه وك
ــايل: ــو الت ــى النح ــنويا ع ــة س ــة الصافي ــاح الرشك ــع ارب ــم توزي ــرى يت ــارشة واالخ املب

*يتــم تخصيــص %10 مــن األربــاح الصافيــة ســنويا لتكويــن احتياطــي اجبــاري ونظامــي 

هــذا  بلــغ  متــى  املخصــص  هــذا  إيقــاف  العاديــة  العامــة  للجمعيــة  ويجــوز  للرشكــة 
%30 مــن راس مــال الرشكــة املدفــوع. االحتياطــي مــا نســبته 

ــن مجلــس االدارة تجنيــب نســبة  ــة العاديــة بنــاء عــى اقــرتاح م ــة العام *يجــوز للجمعي

محــددة مــن صــايف األربــاح احتياطــي اختيــاري يخصــص ألهــداف محــددة.
*يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة عنــد تحديــد االربــاح ان تقــرر إنشــاء احتياطــات اخــرى اىل 

ــاح محــددة اىل الحــد  املــدى الــذي يحقــق مصلحــة الرشكــة او ســوف يضمــن توزيــع ارب
املمكــن بــني املســاهمني .

*يتــم توزيــع األربــاح الســنوية نقــدا او مــن خــالل التحويــل البنــي املبــارش ألرقام حســابات 

املســاهمني حســب األصول.

وقــد حققــت الرشكــة نســبة عاليــة مــن املدفوعــات النقديــة للمســاهمني خــالل الســنوات 
ــاح لــكل ســنة ويتــم اقــراره او  الســابقه علــام بانــه ال يوجــد ضامنــات لقيمــة ونســبة االرب
التوصيــة بــه مــن خــالل اجتــامع الهيئــة العامــة العــادي الســنوي باالنســجام مــع مجلــس 
ــى  ــاظ ع ــة الحف ــددة الهمي ــل املتع ــار العوام ــني االعتب ــذ بع ــة تأخ ــذه التوصي االدارة وه
سياســة ماليــة قويــة ملواجهــة أي أحــداث طارئــة ويســعى مجلــس االدارة جاهــدا الحفاظ 
عــى اتســاق التدفقــات النقديــة كل ســنة عــر تقليــل أثــر أي تغيــرات يف التدفقــات 
النقديــة الحــرة الــذي قــد يعــزي تحقيــق اربــاح او خســائر يف ســنوات ماليــة محــددة مــع 

الحفــاظ عــى هــدف معــدل توزيــع األربــاح عــى املــدى املتوســط.
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ــغ 6150000  ــام 2007-2019 مبل ــذ ع ــاهمني من ــىل املس ــة ع ــت الرشك ــد وزع وق

ــام يــيل: ــك ك ــة وذل ــاح نقدي ــكل ارب ــة يف ش ــار أردين بنســب متفاوت دين

العام
 صايف

اإليرادات دينار

 حقوق

امللكية

 األرباح

املوزعة دينار

 النسبة من

رأس املال
سعر اإلغالق

دينار 20071419309181761316500011%0.93

دينار 20081945674191237924000016%1.03

دينار 20091934379197308927000018%1.08

دينار 20102682071235311645000030%2.04

دينار 20113209288229619530000020%2.45

دينار 20123178612253075437500025%2.52

دينار 20133649114300671560000040%3.40

دينار 20144000181290598060000040%3.70

دينار 20154645031334683675000050%4.50

دينار 20165369669378119160000040%4.94

دنانري 20175589674453570275000050%6.0

دينار 20185081373411565845000030%6.50

دينار 20195356836467017360000040%6.00

الجزاءات والعقوبات:
مل تتعــرض الرشكــة العربيــة لصناعــة الدهانــات الي جــزاءات أو عقوبــات خــالل العــام 2020 

مــن قبــل اي وحــدة إرشافيــة أو تنظيميــة او قضائيــة.

موجز عن أبرز املؤرشات املالية يف خمس سنوات:

20202019201820172016البيان

48968095356863508137355896745369669االيرادات

 صايف الربح
املتحقق

77697374105445138010823231084331

%86%86%37%60%61العائد عى السهم

دينار 20102682071235311645000030%2.04
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نظام الحوكمة والرشكة:

القواعــد  الحوكمــة والتــي تهــدف اىل وضــع  انظمــة  بــكل  بااللتــزام  قامــت الرشكــة 
ــة  ــل حامي ــي تكف ــة الت ــات الحوكم ــل مامرس ــزام بأفض ــامن االلت ــة لض ــر املنظم واملعاي
ــن  ــاج احس ــة بانته ــزم الرشك ــه تلت ــة ، ومبوجب ــراف ذات العالق ــاهمني واألط ــوق املس حق
مــوارد  تنميــة  يف  املهمــة  االداة  الحوكمــة  نظــام  يعتــر  حيــث  الحوكمــة   وســائل 
ــودة  ــة بالج ــزام الرشك ــع الت ــام م ــذا النظ ــق ه ــد و يتس ــدى البعي ــى امل ــاهمني ع املس

يف جميــع معامالتهــا و أنشــطتها ومنتجاتهــا.
وتعتــر القواعــد والسياســات واإلجــراءات املدرجــة بقواعــد حوكمــة الــرشكات ملزمــة 
ــاهمة  ــرشكات املس ــن يف ال ــة واملديري ــس االدارة واالدارة التنفيذي ــاء مجل ــع أعض لجمي

ــس اإلدارة. ــن مجل ــرار م ــام إال بق ــذا النظ ــل ه ــوز تعدي ــة وال يج العام

ويعــرف نظــام حوكمــة الــرشكات بانــه النظــام األمثــل الــذي يتــم مــن خاللــه توجيــه الرشكة 
ــف  ــني مختل ــؤوليات ب ــلطات واملس ــع الس ــرشكات توزي ــة ال ــدد حوكم ــام يح ــا وك ورقابته
املشــاركني بالرشكــة كأعضــاء مجلــس اإلدارة واملديريــن واملســاهمني واألطــراف االخــرى 
، ويوضــح النظــام القواعــد واإلجــراءات املتعلقــة باتخــاذ القــرارات فيــام يتعلــق بشــؤون 
الرشكــة، ويوفــر الهيــكل الــذي يوضــح أهــداف الرشكــة وســبل تحقيقهــا ومراقبــة االداء ، 

وان مجلــس االدارة مســؤول عــن نظــام الحوكمــة للرشكــة.
ويتمثــل دور املســاهمني يف الحوكمــة يف تعيــني اعضــاء مجلــس االدارة وتشــكيل 

مراقبــي الحســابات املســتقلني والتاكــد مــن كفــاءة وفاعليــة نظــام الحوكمــة.
أمــا مســؤوليات مجلــس اإلدارة فتتمثــل يف وضــع األهــداف االســرتاتيجية للرشكــة وتوفــر 
القيــادة التــي تعمــل عــى تحقيقهــا واالرشاف عــى ادارة الرشكــة وتقديــم التقاريــر اىل 
ــح  ــة واللوائ ــس االدارة لأنظم ــامل مجل ــع اع ــة وتخض ــم للرشك ــول إدارته ــاهمني  ح املس
انظمــة  تطبيــق  ولــدى  للمســاهمني  العامــة  الجمعيــة  اجتامعــات  يف  واملســاءلة 

الحوكمــة يجــب مراعــاة املتطلبــات التاليــة: 
*متطلبات هيئة السوق املايل وتداولته.

*قانون الرشكات املعمول بها يف املنطقة.
*النظام الداخي للرشكة.

حقوق املساهمني والجمعية العامة:

يكفل النظام األسايس للرشكة ونظام حوكمتها للمساهمني جميع الحقوق املتصلة 
بالسهم وبوجه الخاص الحق يف الحصول عى نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها , 
والحق يف الحصول عى نصيب من موجودات الرشكة عند التصفية ال سمح الله , وحق 

حضور جمعيات املساهمني , واالشرتاك يف مداوالتها والتصويت عى قراراتها , وحق 
الترف يف األسهم التي ميتلكها , وحق مراقبة أعامل مجلس اإلدارة ورفع دعوى 
املسؤولية  عى أعضاء مجلس اإلدارة وحق االستفسار وطاب املعلومات مبا ال ير 

مبصالح الرشكة وال يتعارض مع نظام السوق املايل والئحته التنفيذية وكام ان الرشكه 
تعمل لتمكني أكر عدد من املساهمني من املشاركة يف اجتامعات الهيئة العامة 
وتحرص عى اختيار الوقت واملكان املناسبني لعقدها اضافه اىل انها تتبنى نظام 

التصويت عن بعد لتسهل عى مساهميها مامرسة حق التصويت.
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وكام أن النظام األسايس للرشكة  ونظام حوكمتها تنصان عى األحكام املتعلقة 
بالجمعية العامة للمساهمني التي تشتمل عى اإلجراءات واالحتياطات الالزمة لضامن 

مامرسة جميع املساهمني حقوقهم النظامية.
وتعتر الجمعية العامة للمساهمني هي السلطة االعى يف الرشكه ولها صالحيات 
حرية تشمل تعيني اعضاء مجلس االداره وإعفائهم ومراقبة أعامل املجلس وحق 

االستفسار وطلب املعلومات مبا ال ير مبصالح الرشكة وال يتعارض مع نظام السوق 
املايل والئحته التنفيذية , وكذلك اقرار القوائم املاليه املوحده وتعيني مدقق 

حسابات خارجي وتحديد أتعابه و اقرار توزيع االرباح املوىص بها من قبل مجلس اإلدارة 
وزيادة راس املال أو تخفيضه او تعديل النظام الداخي.

وان مقرتحات املساهمني ومالحظاتهم التي تتصف بالجدية  يتم رفعها ملجلس اإلدارة 
عن طريق القنوات املالمئة لالطالع عليها واتخاذ اإلجراءات املناسبة حيالها، والتي 
املمكن ان تؤثر عى الرشكة او موقفها املايل ليتم معالجتها بالرسعة املمكنة.

 مجلس اإلدارة..تكوينه ووظائفه:

تقــوم الجمعيــة العامــة بتعيــني خمــس اعضــاء مجلــس االداره عــن طريــق التصويــت 
الرتاكمــي وذلــك مــن املتقدمــني لعضويــة املجلــس , والذيــن تــم التوصيــة بهــا مــن 
قبــل لجنــة الرتشــيحات اىل مجلــس االدارة وفقــا للضوابــط واالجــراءات املحــددة مــن قبــل 
وزارة التجــاره واالســتثامر وهيئــة الســوق املــايل ونظــام الرشكــة االســايس وسياســات 
ومعايــر وإجــراءات العضويــة يف مجلــس اإلدارة وفقــا لنظــام حوكمــة الرشكــة ملــدة ال 
تزيــد عــن اربــع ســنوات ويجــوز اعــادة تعيينهــم علــام بــان نظــام الحوكمــة يجــب أن تكــون 

أغلبيــة املجلــس مــن غــر املتنفذيــن.
ويحمــي  ميثلهــا  والــذي  الرشكــة  يف  االعــى  االداري  الكيــان  هــو  اإلدارة  ومجلــس 
أعــامل وأنشــطة الرشكــة  مصالحهــا وكــام أن املجلــس مســؤول عــن قيــادة وضبــط 
واملتابعــه املســتمرة الدائهــا , وميــارس هــذه املســؤولية باعتــامد وتطبيــق سياســاتها 
وأهدافهــا ومســاندة اداراتهــا يف اداء مهامهــا وفــق معايــر محــددة وكــام تقــع 
عــى املجلــس مســؤولية توجيــه اإلدارة التنفيذيــة ووضــع الضوابــط املناســبة لعملهــا 
ويشــمل ذلــك تحديــد وتقــع عــى املجلــس مســؤولية توجيــه اإلدارة التنفيذيــة ووضــع 
الضوابــط املناســبة لعملهــا , ويشــمل ذلــك تحديــد رؤيــة واســرتاتيجية واضحــة للرشكــة 
وتحــدد أســس تفويــض الصالحيــات إلدارة والسياســات واملحــددات املســموح  لهــا العمــل 
يف حدودهــا واضافــة اىل االختصاصــات والصالحيــات الــواردة بالنظــام األســايس للرشكــة 

ــه: ــيه التالي ــف االساس ــس اإلدارة الوظائ ــارس مجل ومي
*وضــع االســرتاتيجية الشــاملة للرشكــة وخطــط العمــل الرئيســيه وسياســة إدارة املخاطــر 

ومراجعتهــا وتوجيههــا.
ــرار  ــة وإق ــا املالي ــرتاتيجيتها وأهدافه ــه اس ــل للرشك ــاميل األمث ــكل الرأس ــد الهي *تحدي

ــنوية. ــات الس امليزاني
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*االرشاف عى النفقات الرأساملية الرئيسيه للرشكه ومتلك األصول والترف بها.
*وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل يف الرشكة.

*املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف الرشكة واعتامدها.
*وضــع سياســة مكتوبــة تنظــم تعــارض املصالــح ومعالجــة حــاالت التعــارض املحتملــة 
ــاءة  ــك اس ــمل ذل ــاهمني ويش ــة واملس ــس االداره واالداره التنفيذي ــاء مجل ــن اعض ــكل م ل
اســتخدام االصــول ومرافقهــا واســاءة التــرف  الناتــج عــن التعامــالت مــع األشــخاص ذوي 

العالقــة.
ــة  ــة ذات الصل ــك األنظم ــا يف ذل ــبية مب ــة واملحاس ــة املالي ــالمة األنظم ــن س ــد م *التأك

ــة. ــر املالي ــداد التقاري بإع
*التأكــد مــن تطبيــق أنظمــة رقابيــة الدارة املخاطــر وذلــك مــن خــالل تحديــد التصــور العــام 

عــن املخاطــر التــي قــد تواجــه الرشكــة وطرحهــا بشــفافية.
*املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية يف الرشكة.

*وضــع نظــام حوكمــة خــاص بالرشكــة مبــا ال يتعــارض مــع أحــكام الئحــة الحوكمــة الصــادرة 
عــن مجلــس هيئــة الســوق املــايل واإلرشاف العــام عليــه ومراقبــة مــدى فاعليتــه 

ــة. ــد الحاج ــه عن وتعديل
*وضــع سياســات ومعايــر وإجــراءات واضحــة ومحــددة للعضويــة يف املجلــس ووضعهــا 

موضــع التنفيــذ بعــد قــرار الجمعيــة العامــة لهــا.
*وضــع اآلليــات املناســبة القامــة عالقــات جيــدة مــع العمــالء واملورديــن واملحافظــة 

عــى رسيــة املعلومــات املتعلقــة فيهــم.
*وضــع السياســات واإلجــراءات التــي تضمــن احــرتام الرشكــة لأنظمــة واللوائــح والتزامهــا 
باإلفصــاح عــن املعلومــات الجوهريــة للمســاهمني والدائنــني وأصحــاب املصالــح اآلخريــن.

ــنة  ــن الس ــايل ع ــا امل ــاطها ومركزه ــن نش ــرا ع ــه وتقري ــه للرشك ــم املالي ــداد القوائ *اع
ــة لتوزيــع األربــاح. ــر الطريقــة املقرتح ــذا التقري ــة املنتهيــة ويضمــن ه املالي
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مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:

مجلس اإلدارة:

 مالحظاتالصفهاالسم

 السيد/ ميشيل

فائق الصايغ

 رئيس
 مجلس
اإلدارة

 يحمل درجة البكالوريوس من الجامعة االردنية 1971 يف
العلوم السياسية وادارة االعامل .

 رئيس مجلس ادارة مجموعة الصايغ باالضافة اىل امتالكة
 العديد من العقارات واالستثامرات وهو رجل اعامل معروف

عى مستوى الرشق االوسط.

 السيد/ فائق

ميشيل الصايغ

 نائب
 رئيس

 مجلس
االدارة

 يحمل درجة البكالوريوس من جامة والية اويهايو يف
الهندسة الصناعية عام 1999.

 نائب رئيس مجلس االدارة ملجموعة الصايغ ومدير عام  لدى
رشكة صايغ اخوان للصناعات الهندسية

عضو لدى جمعية الصداقة االردنية الهولندية.
 عضو لدى جمعية االعامل االردنية االوروبية.

 السيد/ عبد النور

عضوعبد النور

 ماجستر يف ادارة أعامل/جامعة ليدز /بريطانيا – عام 1997
 بكالوريوس يف املحاسبة من الجامعة األردنية 1994 حاصل

 عى شهادة عضو مجلس إدارة معتمد من مؤسسة التمويل
 الدولية. نائب رئيس مجلس إدارة رشكة أبعاد األردن واإلمارات.
 عضو مجلس ادارة مخترات بيوالب الطبية عضو مجلس ادارة

 يف رشكة األردن األوىل لالستثامر. مستشار مايل ملجموعة
 الصايغ. املدير العام لرشكة برنسي انرتبرايز. رشيك / رشكة

 تدريبات لتطوير املهارات. الرئيس التنفيذي لرشكة الحياة
لالشعة التشخيصية.

 السيدة/ نازي

مسؤولة العالقات العامة يف مجموعة الصايغ.عضوالقبطي

 السيد/ وائل فتحي

عضوعيل عباس

 حاصل عى شهاده الهندسة الكياموية من جامعه كشمر-
 الهند مدير عام لدى الرشكة العربية لصناعه الدهانات )2000-

 االن( مهندس كياموي و مدير لقسم االنتاج لدى الرشكة
 العربيه لصناعة الدهانات )1992-2000( فني انتاج لدى الرشكة

 األردنية إلنتاج األدوية )1982-1983( مهندس كياموي لدى
 رشكة مصانع دهانات البرتاء )1990-1991( مهندس كياموي
 يف مخترات رشكة فلسطني لصناعه االدويه )1992-1991(

 عضو لدى اتحاد الصناعات الكياموية الفلسطينية . عضو لدى
لجنه املواصفات و املقاييس الفلسطينية.
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اإلدارة التنفيذية:

تاريخ التعينيتاريخ امليالدالصفهاالسم

19631992املدير العاماملهندس وائل القدومي

19701994مدير اإلنتاجالسيد امين دراغمة

19672000املدير املايلالسيد ماهر جوابره

اجتامعات مجلس اإلدارة خالل العام 2020م:

*االجتــامع االول يف عــامن بتاريــخ 2020/2/3 وقــد حــر جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة .

ــس اإلدارة. ــاء مجل ــع أعض ــر جمي ــد ح ــخ 2020/5/4 وق ــامن بتاري ــاين يف ع ــامع الث *االجت

*االجتــامع الثالــث يف عــامن بتاريــخ 2020/7/18 وقــد حــر جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة.

*االجتــامع الرابــع يف عــامن بتاريــخ 2020/9/28 وقــد حــر جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة.

*االجتــامع الخامــس يف عــامن بتاريــخ 2020/10/28 وقــد حــر جميع أعضاء مجلــس اإلدارة.
*االجتامع السادس يف عامن بتاريخ 2020/11/1 وقد حر جميع أعضاء مجلس اإلدارة.

وكام يتضح اعاله ان اجتامعات مجلس االدارة بلغت ست اجتامعات خالل العام 2020م.

مزايا ومكافآت مجلس اإلدارة خالل العام 2020: 

حســب قــرارات مجلــس االداره فإنــه يــرف مبلــغ 7000 دينــار بــدل مكافــأة لجميــع أعضــاء 
املجلــس ومبلــغ 3500 دينــار بــدل تنقــالت  لهــم وذلــك عــن عــام 2020 و حيــث ان اعضــاء 
مجلــس االدارة هــم خمســة أعضــاء فإنــه يــرف لــكل عضــو منهــم مبلــغ 1400 دينــار بــدل 

مكافــأة ومبلــغ 700 بــدل حضــور

جلسات والجدول التايل يوضح هذه املكافآت واالمتيازات

تنقالتالجلساتاالسم#
 بدل

اقامه
مواصالترواتبمكافآت

--1400--700السيد ميشيل الصايغ1

--1400--700السيد فائق الصايغ2

--1400--700السيد عبد النور عبد النور3

--1400--700السيدة نازي القبطي4

5
 السيد وائل فتحي عيل

عباس
700--1400--

--7000-3500املجموع

*وال يوجد أي مزايا  مبارشة أو غر مبارشة أخرى ملجلس اإلدارة مثل القروض أو ضامنات

 أو أية نفقات أو مزايا عينية من الرشكه.
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االمتيازات:
*لقد حصلت الرشكة عى إعفاء جزيئ من دائرة االستثامر لدى وزارة االقتصاد 

الفلسطيني وأن نسبة هذا اإلعفاء هو %50 وأن الرشكة تسعى للحصول عى إعفاء 
كي.

قرارات ذات اثر مادي :
*انتشار جائحة كورونا واالثار املرتتبة عى سر اعامل الرشكة والظروف التي عصفت 

بالعامل جراء هذا الوباء عى املستوى االقتصادي العاملي واملحي.
*التعقيدات اإلرسائيلية بشأن استراد املواد االولية والعراقيل التي تسبب بتأخر 

االستراد.
*وقف كافة اشكال الدعم من الدول املانحة فيام يخص إعامر والبنى التحتية .

*إلزام الرشكة بإصدار شهادات بيئة من الجانب االرسائيي إلدخال البضائع اىل قطاع غزة.

السيطرة عىل الرشكة:
*إن غالبية األسهم مملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة ممثلة برئيس املجلس حيث ميلك 

%29.4 من األسهم وان التصويت عى رئاسة املجلس يتم عر االنتخاب ومن خالل الهيئة 
العامة يف اجتامعاتها السنوية.

العمليات الغري متكررة:
*ال يوجد أي أثر مايل لعمليات ذات طبيعة غر متكررة خالل السنة املالية وال تدخل ضمن 

نشاط الرشكة.

اإلجراءات القانونية والقضايا املرفوعة عىل الرشكة اوالتي قامت الرشكة برفعها عىل 
الغري:

*ال يوجد قضايا مرفوعة عىل الرشكة من أي جهة كانت وإمنا هناك بعض القضايا 

الصغرة قدر رفعت الرشكة بها قضايا لتحصيل حقوق الرشكة.

الصفقات الرئيسية واألطراف ذوي  العالقة:
*ال توجد أي صفقات رئيسية.

املسائل التي أحيلت للتصويت عليها من قبل حملة األوراق املالية:
*ال يوجد أي مسائل قد أحيلت للتصويت عليها من قبل حملة األوراق املالية.

اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة:
*ال يوجد لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة وإمنا يتم احالة االمور الداخلية اىل االدارة 

التنفيذية والقسم املايل .
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اختالف البيانات املالية  األولية الختامية عن البيانات الختامية النهائية املدققة:
•لقد ظهر سعر رصف العمالت االجنبية مقابل الشيكل االرسائيي حسب مصادر سلطة 

النقد الفلسطينيه ومؤرشات البنك املركزي االرسائيي كام يي:

االغالقاملتوسط1/1/2020العملة

4.884.854.53دينار اردين

3.463.443.21دوالر امريي

3.883.933.94يورو

*لقد ظهر تباين بالبيانات املالية األولية واملدققة وذلك فيام يتعلق باحتساب فرق 
العملة وقد تاثرت بعض عنارص البيانات نتيجة اختالف احتساب فروق ترجمة البيانات كام 

هو بالكشف ادناه:

البيانات املدققةالبيانات االوليةالبيان

60984-54620-فروق العملة/ قامئة الدخل

69474-69235-مخصص رضيبة الدخل

782912776973صايف ربح السنة

13150181365068الذمم املدينة

582609577751الذمم الدلئنة

282895345050فرق ترجمة عمالت اجنبية

940240941128صايف االصول الثابتة

التدريب والتأهيل ملوظفي الرشكة والعاملني:

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

املوظفني والعاملني بشكل مستمر وذلك:
*تدريب فنني االنتاج  بشكل مستمر عى الرتكيبات املعدة للتصنيع وانسجامها مع 

الجودة.
*تدريب قسم الصيانة عن مستلزمات السالمة العامة وسالمة املصنع بالتعاون مع جهاز 

الدفاع املدين 
*تدريب قسم الدعم الفني عى آليات التعامل مع املشاكل الفنية التي قد تواجه 

الرشكة.
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سياسة الرشكة تجاه املسؤولية االجتامعية:

لقد قامت الرشكة بالوفاء تجاه مسؤوليتها االجتامعية وذلك عى النحو التايل:

املبلغ/شيكلنوع التربعاسم الجهة املتربع لها

 2474نقداجمعية التضامن الخرية

 500نقداجمعية سند الخرية

 310نقدالجنة خدمات مخيم بالطة

 17200نقدااهايل قطاع غزة

 650دهاناتسكن الطالبات/جامعة بر زيت

300دهاناتمدرسة مخيم نور شمس

250دهاناتوزارة الحكم املحي / رام الله

200دهاناتجامعة الخضوري

2820دهاناتبلدية البرة

220دهاناتمدرسة فحمة

420دهاناتمدرسة الفرندز

230دهانات املستشفى التخصيص/رام الله

1718دهاناتبيت االجداد لرعاية كبار السن
27292املجموع

 وهناك كثر من الترعات العينية الصغرة للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية
حيث أن سياسة الرشكة تقوم بخصم %20 من إجاميل الفاتورة
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و الرشكة ال تقوم باإلفصاح عن املعلومات التالية:

*املعلومات التي متس املصالح التجاريه للرشكه والرشكاء التجاريني او اطراف اخرى 
ويف هذه الحاله ال تكون هناك مصلحة عامة يف اإلفصاح عن مثل هذه املعلومات.

*املعلومات التي تكون الرشكة ملزمة بعدم الكشف عنها مبوجب التزام تعاقدي او 
قانوين ويؤدي االفصاح عنها زعزعة الثقة بالرشكة.

*املعلومات الشخصية الخاصة مبوظفي الرشكة والتي يؤدي الكشف عنها اىل خرق 
حامية املعلومات الشخصية.

*املعلومات التي  متس إجراءات التحقيق أو الكشف عن الجرمية او اقامة العدل.

و املعلومات التي يتم نرشها يف موقع الرشكة عى شبكة االنرتنت هي معلومات 
حديثة ومع ذلك يحتوي موقع الرشكه عى املعلومات التوثيقية ومنها عى سبيل 

املثال التقرير السنوي.

وكام ميكن التواصل مع الرشكه من االرقام التاليه:

0097092311303  او 0097092311304 
www.apcpaints.com او الريد االلكرتوين

مدققو الحسابات واملستشار القانوين للرشكه:

مدققي الحسابات / رشكة مؤسسة الطريفي للتدقيق واملحاسبة
رام الله-البره

األتعاب –3000 دينار أردين سنويا.

املستشار القانوين : االستاذ هشام الشخشر 
  نابلس

األتعاب – 1200 دينار اردين سنويا.
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اقرارات مجلس اإلدارة:

عــىل الرغــم مــن مراعاتنــا العنايــة املهنيــة الالزمــة بجميــع الترصفــات والقــرارات التــي 

تــدار بهــا الرشكــة خــالل األعــوام املاضيــة وخــالل عــام 2020 عــىل وجــه الخصــوص إال 

أننــا نقــر مبــا يــيل:

ال يوجد أي عمليات تعارض مصالح جوهرية بخالف ما تم اإلفصاح عنه.

مل نتسلم من مراجع الحسابات طلبا لدعوة الجمعية العامة لالنعقاد

 خالل عام 2020.

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

ال توجد أي أحداث جوهرية تؤثر عىل سالمة املركز املايل للرشكة.

مل تقدم الرشكة أي قروض او تسهيالت ائتامنية ألي عضو من اعضاء مجلس 

االدارة واالدارة التنفيذية.

إن سجالت الحسابات اعدت بالشكل الصحيح واملناسب.

ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة الرشكة عىل مواصلة

 نشاطاتها التجارية يف السنوات القادمة.

نقر باملسؤولية عن إعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال.

نقر بصحة ودقة واكتامل املعلومات والبيانات الواردة يف هذا التقرير السنوي.
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النسب واملعدالت 2019,2020

أوال/املبيعــات: لقــد بلغــت صــايف مبيعــات 2020 مــا يعــادل 4896809 دينــار اردين 

بنســبة تراجــع بلــغ 8.59 % عــن مبيعــات 2019
والبالغه 5356863 دينار بتغر مقداره 460054 دينار وذلك حسب الجدول ادناه:

نسبة التغرالتغر20202019البيان

%8.59-460054-48968095356863صايف امليعات /دينار

وفيام يي شكل بياين يوضح تطور املبيعات خالل السنوات الخمس السابقة:
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نالحظ مايي:
يالحظ من الجدول اعاله ان منو وتطور املبيعات خالل السنوات االربع االخره ويظهر عام 

2017 هو االعى باملقارنه مع السنوات
االربع املاضية حيث ظهر منو مبعدل %4 عن عام 2016, وان عام 2020 ظهر برتاجع 

%8.59 عن عام 2019.

وفيام ييل قيمة ونسبة التغري السنوي لصايف املبيعات لالربع سنوات السابقة:

2020201920182017البيان

4,896,8095,356,8635,081,3735,589,674صايف املبيعات

508,301220,005-460,054275,490-قيمة التغر السنوي

%4.10%9.09-%5.42%8.59-نسبة التغر السنوي
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ثانيا/املرصوفات

بلغ اجاميل قيمة املروفات للسنه املاليه 2020 ما يعادل 932440 دينار اي بنسبة 
انخفاض %1.46 عن اجاميل مصاريف عام 2019

والبالغه 946290 دينار وكام يتضح من الجدول التايل :
نسبة التغريمقدار التغري20202019البيان

%1.46-13850-932440946290مروفات السنة
ويالحظ ان املصاريف قد تراجغت بنسبة %1.46 وستم العمل ايضا عى ضبط املصاريف 

بشكل اكر بحيث تكون منطقيه وتناسب حجم االيرادات .

نسبة التغريمقدار التغري20202019البيان

%8.59-460054-48968095356863صايف املبيعات / دينار

%7.00-29801-396046425847املصاريف االنتاجية

%7.95%8.09نسبة املصاريف االنتاجية

 املصاريف االدارية و
%21057020268978813.89العمومية

%3.78%4.30نسبة املصاريف االدارية

%32582431775480702.54املصاريف التسويقية

 نسبة املصاتريف
%5.93%6.65 التسويقية

%1.46-13850-932440946290اجاميل املصاريف
%17.67%19.04نسبة اجاميل املصاريف

ويالحظ ان نسبة املصاريف  العامه من املبيعات قد اارتفعت ما نسبته %1.37 تقريبا .

و فيام ييل نسبة كلفة املواد املباعة للمبيعات:

نسبة التغريمقدار التغري20202019البيان

%8.59-460054-48968095356863صايف املبيعات / دينار

%12.82-499261-33942593893520كلفة املواد املباعة
%3.37-%72.68%69.32نسبة كلفة املواد املباعة
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ثالثا/ ذمم العمالء :

بلغ رصيد اجاميل ذمم العمالء مضافا لها شيكات برسم التحصيل يف نهاية 
2020 ما يعادل 3408156

أي بنسبة ارتفاع %7.84 وفيم يي الجدول التايل يوضح ذلك كام يي:
نسبة التغريالتغري20202019البيان

%1365068117306519200316.37ذمم العمالء

%1778257789199934128.30 الذمم املشكوك فيها

%2.95-54084-17815531835637شيكات برسم التحصيل

%8371073756995413.50شيكات بالصندوق

%340815631603492478077.84مجموع الذمم والشيكات
وفيام ييل الشكل البياين الذي يوضح العمر الزمني للذمم يف 2020/12/31 

دون الذمم املشكوك فيها :

31%

22%14%

33%

قــد  ان  والشــيكات  الذمــم  تظهــر  وهنــا 
 2019 عــام  عــن   7.84% بنســبة  ارتفعــت 
وهنــا يجــب التنويــه للظــروف االقتصاديــة 

. الرواتــب  وانقطــاع 
خــالل 2020 ومــا انتجتــه جائحــة كورونــا عى 

ســر االقتصــاد والصحة.
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رابعا/النسب واملعدالت:

1- نسبة التداول : االصول املتداولة /الخصوم املتداولة
وهذا مؤرش لقدرة الرشكة عى الوفاء بالتزاماتها قصرة االجل بواسطة موجوداتها 

املتداولة:-

31/12/202031/12/201931/12/2018البيان
 النسب

املرجعية

629198356361264736551االصول املتداولة

196278417182191377517الخصوم املتداولة
3.2063.2803.4382نسبة التداول

ــار  ــكل دين ــام 2019 ف ــه بع ــض  مقارن ــد انخف ــام 2020 ق ــداول يف ع ــبة الت ــظ ان نس يالح
التــزام قصــر االجــل يف نهايــة 2020/12/31 يقابلــه 3.206 دينــار  بحــوزة الرشكــة وان 
ــم  ــى اليت ــهم حت ــع واس ــكل ودائ ــى ش ــيولتها ع ــن س ــة م ــزء مقبول ــظ بج ــة تحتف الرشك
تعطيــل النقديــه بــدون فائــده وقــد تــم اســثامر جــزء مــن هــذه الســيوله مــن خــالل رشاء 
اســهم بــرشكات كبــره حتــى يتــم اســثامر هــذه الســيوله وعــدم تعطيلهــا والجــزء االخــر 

ــه. ــم مدين ــل وذم ــم التحصي ــيكات برس ــي ش ــه ه ــا املتداول ــن اصوله م

2- نسبة السيولة الرسيعة :    
وهي )االصول املتداولة - املخزون(/الخصوم املتداولة    

وهــذا مــؤرش لقــدرة الرشكــة عــى الوفــاء بالتزاماتها قصــرة االجــل بواســطة موجوداتها 
دون املخزون اي بواسطة موجوداتها السائلة    

31/12/202031/12/201931/12/2018البيان
 النسب

املرجعية

629198356361264736551االصول املتداولة

172854115762191460956املخزون

االصول املتداولة-
456344240599073275595املخزون

196278417182191377517الخصوم املتداولة
 نسبة السيولة

الرسيعة
2.3252.3632.3781.25

 
يالحــظ ان نســبة الســيوله الرسيعــه قــد انخقضــت قليال عــن عــام 2019 ولذلك فــان املؤرش 

يقيد بان الرشكة ولغاية 2020/12/31 قادرة وباريحية     
 عى الوفاء بالتزاماتها من السيوله وشبه السيوله املتوفرتني.   
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نسب كفاءة االداء :

1- معدل دوران االصول :صايف املبيعات/اجاميل االصول   
وهذا مؤرش يقيس قدرة الرشكة عى تحقيق مبيعات تتناسب مع حجم االستثامرات:-  

   

31/12/202031/12/201931/12/2018البيان
 النسب

املرجعية

489680953568635081373صايف املبيعات

738511166719905763942اجاميل االصول

0.6630.8030.8821.33معدل الدوران

يالحظ بان هناك انخفاض يف معدل دوران االصول وانه ما زال مل يصل اىل النسب 
املرجعية مام يعني ان الرشكة بحاجة اىل زيادة مبيعاتها حتى تتناسب مع حجم 

االستثامر.

2- معدل دوران صاقي االصول الثابتة :    
صايف املبيعات / االصول الثابتة بعد االستهالك    

وهذا مؤرش يقيس مدى كفاءة الرشكة يف استغالل االصول الثابتة:- 

31/12/202031/12/201931/12/2018البيان
 النسب

املرجعية

489680953568635081373صايف املبيعات

941128870264854591صايف االصول الثابته

5.2036.1555.9462.18معدل الدوران
يالحظ ان النسبه قد ارتفعت عن النسب املرجعيه وذلك للنمو املتواصل للمبيعات والن 

كثر من االصول قد استهلكت فقد ظهرت النسبه تفوق النسب املرجعيه بشكل كبر. 
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3- معدل دوران املخزون : كلفة املبيعات / متوسط املحزون
)متوسط املخزون هو :) مخزون اول املدة + مخزون اخر املدة (/2

    
وهذا مؤرش لكفاءة التخزين بالرشكة:-

31/12/202031/12/201931/12/2018البيان
 النسب

املرجعية

339425938935203994323كلفة املبيعات

 مخزون املواد الخام
836391852762716941يف نهاية العام

844577784852754587متوسط املواد الخام

 معدل دوران املواد
4.0194.9615.2938الخام

 مخزون املواد
690204525781547489الجاهزة

 متوسط املخزون
607993536635526026الجاهز

 معدل دوران املواد
5.5837.2557.5938الجاهزه

يالحــظ انــه يوجــد انخفــاض يف معــدل  دوران مخــزون املــواد الخــام وانخفــاض يف معــدل 
دوران البضاعــه الجاهــزه .

 

4 - متوسط فرتة التخزين 
ــن يف  ــام التخزي ــدد اي ــس ع ــؤرش يقي ــذا م ــدوران( وه ــدل ال ــوم / مع ــو )360 ي ه

املتوســط:-

31/12/202031/12/201931/12/2018البيان
 النسب

املرجعية

 معدل دوران املواد
4.0194.9615.2938الخام

 45يوم89.57772.56868.009متوسط فرتة التخزين

 معدل دوران املواد
5.5837.2557.593الجاهزه

64.48549.61847.410متوسط فرتة التخزين
ــاق  ــد ف ــابقه وق ــنوات الس ــع الس ــه م ــع باملقارن ــن ارتف ــرتة التخزي ــط ف ــظ ان متوس يالح

النسب املرجعيه. 
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5- معدل دوران الذمم املدينة )تشمل ذمم العمالء وشيكات برسم التحصيل(
) صايف املبيعات ÷متوسط الذمم والشيكات( 

وهذا مؤرش لكفاءة سياسة االئتامن:-      
  

31/12/202031/12/201931/12/201831/12/2017البيان

4896809535686350813735589674صايف املبيعات

13650681173065796697982587اجاميل ذمم العمالء

 شيكات برسم
1781553183563715147641676349التحصيل

 مجموع الذمم
3146621300870223114612658936والشيكات

 متوسط الذمم
307766226600822485199والشيكات

1.5912.0142.045معدل الدوران

  

يالحظ ان معدل دوران الذمم املدينه انخفض خالل االسنه االخره الن سياسة االئتامن 
مل تتغرعلام انه تم اسقاط ذمم قيمتها 87180 دينار وقد تجدد مبلغ 77891ديناركديون 

مشكوك فيها والتي ظهرت بالبيانات املالية: 

6 - متوسط فرتة التحصيل للذمم:    

هو )360 يوم / معدل دوران الذمم املدينة(    
وهذا مؤرش لكفاءة سياسة التحصيل:- 

   

2020201920182017البيان

 معدل دوران)ذمم
1.5912.0142.0452.447(العمالء والشيكات

 متوسط فرتة
226.261178.767176.069147.119التحصيل/يوم

يالحظ ان فرتة التحصيل للذم املدينه قد  ارتفعت كثرا  وذلك الن سياسة التسهيالت 
املمنوحه للعمالء  زادت  وذلك متاشيا مع الوضع التنافي يف االسواق واالهم من 

ذلك حالة وباء كورونا الذي سادة العامل مام عرقل عمليات التحصيل.   
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7 - متوسط فرتة السداد 
)ذمم دائنة+شيكات اجلة( * 360يوم/ تكلفة املبيعات

وهذا مؤرش اىل مدة االئتامن الذي تحصل عليه الرشكة من املوردين:-
   

31/12/202031/12/201931/12/201831/12/2017البيان

577751852421654906784929الذمم الدائنة

834853425164378552486563الشيكات االجلة

 مجموع الذمم الدائنة
1412604127758510334581271492والشيكات االجلة

3394259389352039943233773432تكلفة املبيعات
149.823118.12793.143121.305متوسط فرتة السداد

يالحظ ان فرتة السداد للموردين قد ارتفع والتي المست خمس  شهور تقريبا وذلك 
لسمعة الرشكة املمتازه مع املوردين ونتيجة االوضاع الوبائية السائدة.

    

8 - فرتة التحويل)دورة التشغيل(:
وهي الفرتة الالزمة لتحويل البضاعة اىل نقدية من لحظة رشاء املواد الخام 

وحتى التحصيل من العمالء مرورا بالتصنيع والبيع وتساوي:

 متوسط فرتة تخزين

املواد الخام

 متوسط فرتة تخزين املواد

الجاهز
متوسط فرتة تحصيل الذمم

89.57764.485226.261

380.323املجموع

ــداد  ــرتة س ــط ف ــني ان متوس ــوم يف ح ــل اىل 380 ي ــل تص ــرتة التحوي  أي ان ف

الذمــم الدائنــه هــي 150   يــوم أي ان هنــاك عجــز يف فــرتة التحويــل تصــل اىل 

230 يوم 

ــي  ــر الزمن ــض العم ــى تخفي ــدرة ع ــن يف الق ــز يكم ــذا العج ــالج ه ــان ع ــك ف ولذل
للمخــزون مــن خــالل تحســني سياســات التخزيــن والــرشاء مــن ناحيــة والقــدرة عــى 
تخفيــض فــرتة التحصيــل مــن ناحيــة اخــرى تحســني فاعليــة جهــود التســويق 

والتحصيالت    
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9 - نسبة املديونيه :
اجاميل الخصوم  بدون حقوق امللكية / اجاميل االصول املتداولة   

وهذه النسبه تقيس املديونيه لدى الرشكه 

31/12/202031/12/201931/12/2018البيان
 النسب

املرجعيه

225558120018171648284اجاميل املطلوبات

629198356361264736551اجاميل املوجودات
حد اعىل %50%35%36%36النسبه

نالحــظ ان النســبه ضمــن حــد االمــان مــام يعنــي انــه مســتقبال اذا تحســنت الظــروف 
االقتصاديــه والسياســيه اكــر فانــه يظهــر بــوادر لتوســيع االســتثامر وانــه ميكــن 
االعتــامد عــى القــروض لتمويــل التوســع الن هامــش االمــان كبــر بالنســبه لالطراف 

التــي ســتمنح االئتــامن.

10-  اجاميل االصول اىل امللكيه:
اجاميل االصول املتداولة / حقوق امللكية 

كلام ارتفعت هذه النسبه دلت عى زيادة اعتامد الرشكه عى املديونيه يف 
متويل انشطتها:

31/12/202031/12/201931/12/2018البيان
 النسب

املرجعيه

629198356361264736551اجاميل االصول

512953046701734115658حقوق امللكيه
حد اعىل 1.2271.2071.1512النسبه

ــوق  ــى حق ــا ع ــره يف متويله ــه كب ــد بدرج ــه تعتم ــام ان الرشك ــكل ع ــظ بش يالح
املساهمني وال توجد قروض او اي  متويل اخر خارجي.   
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نسب الربحيه:

ا - هامش الربح االجاميل :
مؤرش عى قدرة الرشكه عى تحقيق الربح من نشاطها العادي

202020192018البيان
 النسب

املرجعيه

489680953568635081373صايف املبيعات

339425938935203994323تكلفة املبيعات

150255014633431087050اجاميل ربح العمليات
%22%21%27%31نسبة اجاميل الربح

يالحظ ان النسبه قد ارتفعت باملقارنه وفاقت النسب املرجعية.

وفيام ييل تحليل لعنارص تكلفة املبيعات:

202020192018البيان

489680953568635081373صايف املبيعات

235670528270843029651كلفة املواد الخام

%60%53%48نسبة كلفة املواد الخام

396046425847448318املصاريف االنتاجيه

%9%8%8نسبة املصاريف االنتاجيه

339425938935203994323تكلفة املبيعات
%79%73%69نسبة كلفة املبيعات

يالحظ بان انخفاض كلفة املبيعات ناتج من سياسة االدارة بالحصول عى احسن االسعار 
والخصومات السنويه املمنوحه من املوردين.

ب - نسبة صايف الربح :
صايف الربح من العمليات / صايف املبيعات مؤرش عى قدرة الرشكه عى تحقيق الربح 

من البيع:

202020192018البيان
 النسب

املرجعيه

916777893586558307صفي الربح من العمليات

489680953568635081373صايف املبيعات

%7.50%11%17%19النسبه
ليالحظ ان نسبة صايف الربح قد ارتفع عن عام 2019 حيث ظهرت النسبة %19 بينام كانت 

.17%
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ج - معدل العائد عىل االصول :
صايف الربح قبل الريبة / اجاميل االصول

مؤرش لقدرة الرشكه عى تحقيق ربح قبل الريبه عى اجاميل استثامراتها:

202020192018البيان
 النسب

املرجعيه

916777893586558307صايف الربح قبل الريبه

629198356361264736551اجاميل االصول

 معدل العائد عى
%7.20%12%16%15االصول

يالحط ان املعدل ا لعائد عى اجاميل االصول انخفض قليال باملقارنه مع 2019 ولكن 
يقوق النسب املرجعبه.

د - معدل العائد عىل حق امللكيه :

صايف الربح قبل الريبه / حقوق امللكية
مؤرش لقدرة الرشكه عى تحقيق ربح قبل الريبه عى حقوق امللكيه)القدره الربحيه(:

202020192018البيان
 النسب

املرجعيه

916777893586558307صايف الربح قبل الريبه

512953046701734115658حقوق امللكيه

 معدل العائد عى حق
%14.30%14%19%18امللكيه

يالحظ ان القدره الربحيه للرشكه قد فاقت النسب املرجعيه  وانها خالل السنوات 
املاضيه قد فاقت املرجعيات ..    














































