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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:

يقع املقر الرئييس للرشكة العربية لصناعة الدهانات يف مدينة نابلس وال يوجد 
فروع لها يف الوطن وتقوم بانتاج اصناف كثرية ومتعددة من جميع انواع الدهانات 

سواء املائية او الزياتية او الديكورية واملعاجني ومواد العزل ونظام الحامية ومواد 
االيبوكيس ، ويتم تسويق منتجات الرشكة قي االسواق املحلية ومناطق السلطة 

الوطنية الفلسطينية وقطاع غزه وجزء من سوق الداخل الفلسطيني املحتل.

اسرتاتيجية الرشكة:

تعــد الرشكــة العربيــة لصناعــة الدهانــات مــن اكــر الــرشكات لتصنيــع الدهانــات عــى 
مســتوى الوطــن والتــي تســعى اىل توفــري االصنــاف ذات الجــودة العاليــة التــي تــريض 
املســتهلكني مــن خــالل تركيزهــا عــى االلتــزام باعــى معايــري 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 الدهانــات االرسائيليــة واملســتوردة.
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املستهلك جوهر اهتاممنا:

تركــز الرشكــة عــى التحســني املســتمر وتنويــع منتجاتهــا مــن كل االصنــاف ولذلــك قامــت 
خــالل عامــي 2016 و2017 و2020 باضافــة خطــوط انتــاج جديــدة ومتطورة مــن اوروبا وذلك 
لتوســيع عمليــات االنتــاج لتلبــي رغبــات املســتهلكني وارضــاء اذواقهــم حيــث تقــوم ايضــا 
مبتابعــة املشــاكل الفنيــة مــن خــالل قســم اعــد مســبقا اليجــاد الحلــول املناســبة يف اي 

مــكان واي زمــان.

النمو والتوسع:

ــة  ــع لتغطي ــا والتوس ــات منتجاته ــف فئ ــل يف مختل ــو متواص ــق من ــة بتحقي ــزم الرشك تلت
كافــة انحــاء املنطقــة ففــي عــام 2021 قامــت بــرشاء ماكينــات اضافيــة لرتكيــب االلــوان 
الالزمــة  لخلــط االلــوان بواســطة الكمبيوتروقــد تــم رشاء ســيارات اضافيــة للتوزيــع، وكــام 
تــم تنفيــذ مــرشوع اطفــاء الحريــق الــذايت بطريقــة متطــورة وحديثــة باالضافــة اىل 
البــدء مبــرشوع الطاقــة الشمســية املتجــدد للمرحلــة الثانيــة بحجــم 80 كيلــوواط وذلــك 

لالســتفادة مــن ذلــك قــدر املســتطاع.
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...
       باالصالــة عــن نفــيس وبالنيابــة عــن مجلــس االدارة 
ــة  ــنوي للرشك ــر الس ــم التقري ــدم لك ــرين ان اق ،ي

العربيــة لصناعــة الدهانــات لعــام 2021.
خاضــت الرشكــة خــالل هــذا العــام تحديــا اخــرا واختبــارا 
ــاع  ــايس يف قط ــب اس ــا كالع ــا وقوته ــدى ثباته مل
ــد كان  ــن فق ــتوى الوط ــى مس ــات ع ــة الدهان صناع
عامــا حافــال بالصعوبــات وتحديــات الســوق والتذبــذب 
اســتمرار  وتداعيــات  افــرازات  نتيجــة  االقتصــادي 
املســجد  واحــداث   19 كوفيــد  العاملــي  الوبــاء 
كبــري  بشــكل  اثــرت  والتــي  غــزة  وحــرب  االقــى 
عــى الرشكــة وعــى املنظقــة باكملهــا ومنوهــا 

املطلــوب. بالشــكل  وتطورهــا 
االخوات واالخوة..

ــوقية  ــة الس ــى الحص ــة ع ــعينا للمحافظ ــد س       لق
وضــامن توفــري كميــات كافيــة مــن املنتجــات يف 
يف  الشــديدة  الضغــوط  مــع  بالتزامــن  االســواق 
الخــارج  مــن  االوليــة  املــواد  اســترياد  عمليــات 
وزيــادة كلفــة الشــحن بشــكل كبــري جــدا ناهيــك عــن 

الوضــع الســيايس الــيسء الــذي عصــف باملنطقــة 
ــات  ــن مبيع ــرية م ــة كب ــدان حص ــذي ادى اىل فق ال
قطــاع غزه،حيــث مــا زالــت التوقعــات االقتصاديــة 
والسياســية غــري متفائلــة عــى املــدى القصــري 

. واملتوســط 
املساهمني الكرام..

عاشــتها  التــي  الصعبــة  الظــروف  مــع  بالتزامــن 
ايضــا  علينــا  لزامــا  كان   2021 عــام  خــالل  الرشكــة 
شــانها  مــن  التــي  املخططــات  بعــض  تنفيــذ 
تــم  فقــد  عــايل  مســتوى  اىل  بالرشكــة  الرقــي 
االنتــاج  لقاعــات  الــذايت  االطفــاء  مــرشوع  تنفيــذ 
واملســتودعات بالرشكــة بطريقــة علميــة متطــورة ، 
واضافــة خطــوط انتــاج جديــدة والعمــل عــى متديــد 
االعفــاء الرضيبــي لرضيبــة الدخــل والــذي ينتهــي 
الطاقــة  مبــرشوع  والبــدء   ،  2021/12/31 بتاريــخ 
الشمســية املتجــددة بحجــم 80 كيلــواط للمرحلــة 
الثانيــة واضافــة ماكينــات جديــدة ومتطــورة  لالنتــاج 
وقــد بلغــت تكلفــة هــذة االضافــات عــى االصــول 
ــغ 294114  ــام مبل ــة الع ــي يف نهاي ــام ه ــة ك الثابت

اردين. دينــار 

واذ نفتخــر بــان نعلمكــم بــان الرشكــة قــد حققــت 
املعوقــات  كل  برغــم  العــام  لهــذا  جيــدة  ارباحــا 
والظــروف االســتثنائية التــي مــرت بهــا املنطقــة 
 5568044 مببلــغ  مبيعــات  الرشكــة  حققــت  وقــد 

دينــار بنمــو بلــغ 14% 
باملقارنــة مــع 2020  ليكــون صــايف الربــح املتحقــق 
ــل 7769736   ــار مقاب ــو1005572   دين ــام ه ــذا الع له
دينــار لعــام 2020 وليظهــر العائــد عــى الســهم مــا 

نســبته%72 مقابــل%61 لعــام 2020م.

وال يســعني ختامــا اال ان اعــرب عــن فخــري واعتزازي 
ــخ  ــزام راس ــن الت ــه م ــا يبدون ــة وم ــي الرشك مبوظف
الرشكــة  مســتقبل  ازدهــار  ضــامن  نحــو  ومســتمر 
واملســتهلكني  للمســاهمني  بوعودهــا  للوفــاء 
والحفــاظ عــى مكانــة الرشكــة وحصتهــا يف ظــل 

ــة.   ــروف صعب ظ
رئيس مجلس اإلدارة

ميشيل الصايغ
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ونستمر بالوفـــاء

يف عــام شــهد تحديــات مل يســبق لهــا مثيــل يف ذاكــرة تاريــخ االقتصــاد الفلســطيني حيــث 

ــاء( ــتمرار يف الوفــــــــــ ــو )االســــ ــد وه ــال واح ــا يف مج ــة اولوياته ــة العربي ــددت الرشك ح

وجــودة  الرشكــة  اعــامل  يف  املــدروس  واالســتثامر  بعنايــة  التخطيــط  مــن  ســنوات  فبعــد 

منتجاتها،نجحنــا يف تحقيــق عائــد ملمــوس عــى املكانــة املتميــزة التــي قمنــا برتســيخها عــى 

مــدار اكــر 28 عاماوالتــي متثــل تاريــخ الرشكــة يف عــامل الدهانــات.

تحقيق الوفرة يف املنتجات:

مل تشــهد الرشكــة اي حــاالت نقــص يف املنتجــات حتــى عندمــا بلغــت جائحــة كورونــا ذروتهــا ،حيث 

ــم  ــا الدائ ــة التزامه ــت الرشك ــتهلكني وواصل ــات للمس ــرة املنتج ــامن وف ــا يف ض ــزت جهوده رك

بتوفــري كميــات تتجــاوز الطلــب وهــو امــر اثبــت اهميتــه البالغــة يف الســوق ، وقــد بذلــت الرشكــة 

جهــود كبــرية يف هــذا املجــال تحــت ظــروف صعبــة بســبب الظــروف الصعبــة التــي كنــا نواجههــا.

التزامنا نحو الجودة:

ان الرتكيــز عــى االســتمرار يف الوفــاء بتوقــري منتجاتنــا وتلبيــة طلــب املســتهلكني والبائعــني مل 

ــا نحــو الجــودة ، فالجــودة هــي املفهــوم االســايس املحــرك  يكــن يعنــي التهــاون يف التزامن

ــوال اىل  ــامل وص ــاء الع ــع انح ــن جمي ــة م ــواد االولي ــود للم ــني اج ــة تام ــن مرحل ــدءا م ــا ب لعملياتن

تصنيــع منتجــات مفضلــة لــدى املســتهلكني وســامع توصياتهــم ومالحظاتهم وســامع مشــاكلهم 

ومعالجتهــا بطــرق علميــة صحيحــة.

املـــرونـــــة:

شــكلت املرونــة اساســا ترتكــز عليــة قيــم الرشكــة وهــي جــزء ال يتجــزأ مــن منظمومــة القيــم التــي 

نؤمــن بهــا والتــي تدفــع التزامنــا الدائــم والراســخ نحــو العمــالء واملســتهلكني وقــد مثــل عــام 

2021 اختبــارا صعبــا ملــدى الكفــاءة الذاتيــة التــي تتمتــع بهــا رشكتنــا ونحــن نــرى باننــا قــد نجحنــا 

يف اجتيــاز اصعــب املراحــل.
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املسؤوليــة:

ــى  ــاظ ع ــاه الحف ــؤولية اتج ــعورنا باملس ان ش

ريادتنــا يف قطــاع الصناعــة وتحديــدا الدهانــات 

فقــد كان االجــامع االقتصــادي الصناعــي يف 

فلســطني ان رشكتنــا هــي الرشكــة الرائــدة يف 

الجهوزيــة والقــدرة عــى تلبيــة حاجات الســوق 

واملســتهلكني تحــت اقــى الظــروف والتعامل 

ومهنيــة  عاليــة  مبســؤولية  املوضــوع  مــع 

ــا  ــؤوليتنا ايض ــاء مبس ــى الوف ــا ع ــث حرصن بحي

صحتهــم  لضــامن  الرشكــة  موظفــي  اتجــاه 

وســالمتهم.

2021 عامــا للنمــو  وبشــكل او باخــر كان عــام 

والتطــور حيــث اظهــرت النتائــج مثــار هــذا النمــو  

االســرتاتيحي املســبق  التخطيــط  لعــب  وقــد 

دورا اساســيا يف نجــاح الجهــود اللوجســتية 

واالنتاجيــة .
ــعى  ــور نس ــو والتط ــة النم ــن مرحل ــا م وانطالق
الســنوات  خــالل  واالنجــاز  البنــاء  ملواصلــة 
املقبلــة حيــث تحــرص الرشكــة عــى التكيــف 
ــن  ــى الصعيدي ــتقبي ع ــو املس ــة النم ملواكب
املــايل وغــري املــايل وذلــك مــن خــالل تعزيــز 
التدفقــات  مســتوى  وتحســني  االســتجابة 
املاليــة  ومحاولــة ايجــاد طــرق مبتكرة لتحســني 

التكاليــف. ادارة  كفــاءة 

االولويــات االسرتاتيجية:

الدهانــات  لصناعــة  العربيــة  الرشكــة  تعتــر 

مــن  هــي  املحــدودة  عامــة  املســاهمة 

الــرشكات املتكاملــة راســيا ملنتجــات الدهانــات 

، وكــام تتمتــع بوجــود جغــرايف يف مناطــق 

الوطنيــة وقطــاع غــزه واجــزاء مــن  الســلطة 

فلســطني الداخــل املحتل،وفيــام تركــز الرشكــة 

بشــكل واضــح عــى تطويــر نفســها فاننــا تحــرص 

وبشــكل دوري عــى مراجعــة فــرص التوســع 

املتاحــة باتجــاه قطاعــات االعــامل الرئيســية:

النمـو:

ــي يف كل  ــو الربح ــق النم ــى تحقي ــز ع •الرتكي

ــل. املراح

•التحكم بالتكاليف التشغيلية.

ــدر  ــاملية ق ــات الراس ــتثامرات النفق ــل اس •تقلي

ــائدة. ــروف الس ــل الظ ــكان يف ظ االم

ابرز املخاطـــر:

•تراجــع الطلــب نتيجة كســاد االوضــاع االقتصادية 

بســبب جائحــة كورونا.

ــاع  ــع اىل قط ــد البضائ ــتطاعة بتوري ــدم االس •ع

ــة  ــت الي ــا ال ــزه وم ــى غ ــرب ع ــبب الح ــزة بس غ

الظــروف السياســية هنــاك مــن حصــار واغــالق.

•التبايــن باســعار املــواد الخــام عامليــا مــام اثــر 

عــى التكاليــف املبــارشة.

العمــالت االجنبيــة  •التبــذب يف اســعار رصف 

مــام ســيؤثر عــى ودائــع الرشكــة ومعادلــة 

قيمتهــا.

•اسعار النفط واملواد االولية.

االرسائليــني  قبــل  مــن  املطلوبــة  •لتصاريــح 

الســترياد املــواد االوليــة والعراقيــل املحيطــة 

ــا به
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الوفـــــاء للعمالء:

•الحفاظ عى امداد العمالء باملنتجات الرئيسية دون انقطاع ويف جميع االوقات.

•مواصلة تحقيق اعى املعايري للوفاء بوعدنا وهو تقديم جودة تستحق الثقة.

•تحقيق نوع من التكامل لجميع املنتجات واستحداث منتجات جديدة.

مؤرشات األداء الرئيسية

حــددت الرشكــة مجموعــو مــن مــؤرشات ااالداء الرئيســية التــي تضمــن احــراز التقــدم املرجــو 

ــن  ــذه كال م ــية ه ــؤرشات االداء الرئيس ــاول م ــرتاتيجية وتتن ــداف اس ــق اه ــهم يف تحقي وتس

ــالء  ــات العم ــودة واحتياج ــارص الج ــى عن ــز ع ــي ترك ــية الت ــا املؤسس ــة وثقافته ــة الرشك رؤي

ــيس  ــاس االداء املؤس ــجال لقي ــد وس ــة االم ــداف طويل ــة اه ــت الرشك ــار وضع ــذا االط ويف ه

ملتابعــة تنفيــذ مــؤرشات االداء الرئيســية عــالوة عــى خارطــة طريــق مؤلفــة مــن ثالثــال محــاو 

للعــام 2021 تركــز عــى النمــو والتنافســية والقــدرات وعوامــل التمكــني:

النمو:

*الحفاظ عى الزيادة يف قطاعات املنتجات الرئيسية.

*تعزيز النمو يف قطاع الدهانات املائية واالنشائية.

*زيــادة الحصــة الســوقية يف الغــري املشــمولة يف مــؤرشات الســوق ويف االســواق 

الرئيســية.

*طرح منتجات جديدة تساهم يف زيادة هامش الربح.
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الوبــاء كان مــن اخطــر االمــور التــي تعرضــت لهــا 

الرشكــة منــذ التأســيس وكــام هــو الحــال لباقــي 

الــرشكات الصناعيــة املحليــة وقــد تطلــب ذلــك 

سياســات ذات رؤيــة عميقــة جــدا ملواجهــة 

هــذا الخطــر بــكل الوســائل والطــرق .حيــث أن 

مخاطــر هــذا الوبــاء هــو األكــر فتــكا باالقتصــاد 

ــة  ــة االضافي ــاء املالي ــة األعب ــطيني نتيج الفلس

ــة  ــطيني بكاف ــاد الفلس ــا االقتص ــي يتحمله الت

كان  التــي  االعبــاء  اىل  باالضافــة  قطاعاتــه 

ــابقا. ــا س يتحمله

تقرير االدارة املالية:

ــة  ــبة للرشك ــتثنايئ بالنس ــام اس ــدار ع ــى م ع

نتيجــة اســتمرار جائحــة كورونــا املتحــول ، نجحنــا 

دور  لهــا  كان  وايــرادات  عوائــد  تحقيــق   يف 

ــا  يف االرتقــاء واالســتمرار يف الوفــاء بوعودن

للعمــالء وقــد ســاهم التخطيــط الجــاد والدقيق 

يف دعــم مواقــف الرشكــة بحيــث مل تضطــر 

للتهــاون يف التزاماتهــا نحــو الجــودة فيــام 

ــاح  ــرادات واالرب ــو يف االي ــق من ــت  تحقي تواصل

ــهم. ــى الس ــد ع ــبة العائ ونس

التناقسية:

*تطويــر النمــوذج التشــغيي بهــدف تحســني 

رسعــة االســتجابة.

*تحديد معايري االجراءات الداخلية وامتتتها.

*تحسني التخطيط والتوزييع املتكامل.

*رفع مستوى الكفاءة يف مجال املشرتيات.

وكفــاءة  العامــل  مــال  راس  كفــاءة  *تحســني 

االصــول

عوامل التمكني:

•تطوير امكانيات التحليل املتقدمة .

•تعزيز القدرات القيادية.

•تحديث نظام ادارة االداء.

املعلومــات  تكنولوجيــا  انظمــة  •تحديــث 

. االساتســية 

•تحسني اجراءات االتصال والتواصل.

•تاسيس اطار حوكمة االستدامة.

 

يف عــام 2021اســتطعنا  تحقيــق  توازنــا معتــرا 

وحافظنــا عــى اإلنجــاز بالحفــاظ عــى حصتنــا 

مــن  بالرغــم  الغربيــة  الضفــة  يف  الســوقية 

تراجــع املبيعــات يف  بعــض مناطــق الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة وكان هنــاك حفــاظ عــى 

ــن  ــف لنتمك ــل التكالي ــة لتقلي ــودة واملحاول الج

مــن زيــادة هامــش الربــح. وحيــث كانــت األهداف 

والخطــط لتحويــل عــام 2021اىل عــام مميــز 

ــار  ــة إال ان انتش ــادة الربحي ــث األداء وزي ــن حي م

ذلــك  دون  حــال  املتحــول  كورونــا  فــريوس 

ــذا  ــات وان ه ــات والتوقع ــددت كل املخطط وتب
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     ابرز مالمح االداء:

ــبته 14%  ــو نس ــا اي بنم ــارا اردني ــة 5568044 دين ــرادات بقيم ــام 2021 اي ــالل ع ــة خ ــت الرشك حقق

باملقارنــة مــع عــام 2020، وان هــذا النمــو يرجــع اىل النشــاط الحثيــث التــي تقــوم بــه ادارة 

الرشكــة واملبيعــات وبــذل كل الجهــود لتحقيــق ايــراد جيــدا للرشكــة يف ظــل ظــروف صحية ســيئة .

وقــد ارتفــع اجــاميل االربــاح بنســبة 2% لعــام 2021 ليصــل اىل 1005572دينــار اردين وهــذا يعــود 

اىل االرتفلــع يف مبيعــات الدهانــات املائيــة بشــكل اســاس ، وقــد متكنــت الرشكــة مــن تعويــض 

ــف  ــالل ادارة التكالي ــن خ ــك م ــبة .2% وذل ــت بنس ــي ارتفع ــويق والت ــات والتس ــادة يف النفق الزي

بشــكل مــدروس .

وقــد حققــت الرشكــة تدفقــا نقديــا وذلــك مــن خــالل تســهيالت الدفــع النقــدي ورفــع نســبة الخصم 

للبيــع النقــدي وقــد لعــب هــذا التحســن يف اداء التدفقــات النقديــة دورا اساســيا يف تعزيز قدرة 

الرشكــة املــايل دون اللجــوء اىل االقــرتاض مــن البنــوك وقــد بذلــت الجهــود لتخفيــض املديونيــة 

املدينــة لتوظيــف كل التدفقــات للوفــاء بالتزامــات الرشكــة اتجــاه املورديــن واملســاهمني حيــث 

يتــم توزيــع االربــاح الســنوية نقــدا باريحيــة تامــة، وكــام تــم الضغــط عــى الذمــم املتعــرة مــن 

ــكل  ــات بش ــل دفغ ــك لتحصي ــوين وذل ــار القان ــع املستش ــا م ــة ومتابعته ــراءات قانوني ــالل اج اخ

منتظــم مــن هــذة الذمــم املتعــرة.

وتقــوم الرشكــة عــى مبــادىء تاسيســية قوامها)جــودة تســتحق الثقــة( وقــد مثلــت املرونــة 

التــي ابدتهــا الرشكــة جــزءا ال يتجــزأ مــن الهيــكل التنظيمــي للرشكــة عــى مــدار ســنوات عديــدة 

شــهدت اســتثامرات اســرتاتيجية لزيــادة القــدرة االنتاجيــة ، وبذلــك فقد كانــت الرشكــة مهيئة لرفع 

مســتويات االنتــاج اســتجابة لطلــب العمــالء املتزايــد الــذي رافــق تحــوال مــن ســلوك املســتهلكني 

ــا  ــة كورون ــات جائح ــن تداعي ــتمر م ــزع املس ــن الف ــة م ــل حال ــا يف ظ ــا دفاعي ــذوا موقف ــن اتخ الذي

وصــوال اىل وبــاء متحــول وقــد جــاء رد فعــل الرشكــة رسيعــا وتوقــع كل الســيناريوهات املحتملــة 

وهــو مــا منــح الرشكــة الحافــز للبــدء يف ترشــيد منوذجهــا التشــغيي لتتمكــن مــن تخفيــف اثــار 

التحديــات املتوقعــة.

ومبــا ان الرشكــة تتمتــع بوضــع يتيــح لهــا تحقيــق اداء مســتقر خــالل الســنوات املقبلــة يف ظــل 

التقــدم امللمــوس الــذي تــم احــرازه نحــو تحقيــق اهــداف اســرتاتيجية فقــد واصلــت الرشكــة مــن 

تحســني حصتهــا الســوقية وايراداتهــا .

وكــام انــه وبفضــل املركــز النقــدي القــوي الــذي حققتــه الرشكــة يف نهايــة العــام فانهــا يف 

وضــع يتيــح لهــا مامرســة مزيــد مــن االنشــطة االســتثامرية مســتقبال واالســتفادة مــن فــرص 

ــة . ــوام القادم ــون باالع ــن متقائل ــك نح ــرأ ولذل ــد تط ــي ق ــع الت التوس
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ابرز املؤرشات املالية خالل السنوات الخمس املاضية:

العملة دينار اردين:

20212020201920182017البيان

55680444896809535683650813735589674االيرادات

10710629661589429005136501298722اجاميل الربح

15000001500000150000015000001500000راس املال العامل

1017459941128870264854591825846صايف االصول الثابتة

صايف الذمم 

املدينة

74951111872431095174766975952865

مجموع حقوق 

امللكية

57136505129530467017341156584535702

77634717385112667199057639426398498مجموع االصول

مجموع الخصوم 

املتداولة

17437911962784171821913775171609917

10756039167778935865583071284597الربح قبل الرضائب

صايف الربح 

املتحقق

10055728633038233935015331202581

86%37%60%61%72%العائد عىل السهم

االتوزيعات لكل 

سهم

%70%40%40%30%50

تاثري جائحة كورونا )كوفيد 19-( واالستجابة لها:

ــا التــي اســتمرت عــى مــدار عامــي  ــادرا يف اســتجابتها لجائحــة كورون اتبعــت الرشكــة نهجــا مب

2020 و 2021وقــد شــمل هــذا النهــج خطــة للتعامــل مــع مجموعــة مــن الســناريوهات املحتملــة 

ــذا  ــكال ه ــن اش ــد م ــكل جدي ــور ش ــة، وظه ــم االزم ــع تفاق ــوارد م ــص امل ــود تخصي ــورت جه وتط

الوبــاء وهــو كورونــا املتحــول وظهــور موجــات واعــداد كبــرية مــن االصابــات التــي ادت اىل احبــاط 

املجتمــع بشــكل ملحــوظ ، ولذلــك فقــد اتــاح منــو مركــز التدفــق املــايل للرشكــة مســاحة مكنتهــا 

ــو  ــدالت من ــاض يف مع ــة االنخف ــك احتاملي ــا يف ذل ــام مب ــات الع ــان مجري ــؤات بش ــع تنب ــن وض م

االيــرادات واالربــاح ، واســتفادت الرشكــة مــن مســاحة حريــة اتاحــت لهــا التــرف وفــق مــا تقتضيــه 

ــوذج  ــة اىل من ــل باالضاف ــال العام ــراس امل ــة ل ــل االدارة الفاعل ــك بفض ــداث ، وذل ــتجدات االح مس

العمــل الصناعــي التجــاري املتميــز.

ولذلــك وبعــد عامــني مــن الوبــاء املســترشي يف جميــع انحــاء العــامل فقــد اعــدت الرشكــة وبعــد 

مرحلــة تقييــم دقيقــة واســتجابات مختلفــة الربــع ســناريوهات مختلفــة :
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سيناريو تعايف االقتصاد:
تــرضر  ظــل  يف  الفــريوس  احتــواء  وهــو 
القطاعــات الصناعيــة وانخفــاض توجهــات النمــو 
عــى املــدى الطويــل وســتكون تبعــات هــذا 

الســناريو كــام يــي:

1-منو معتدل الجاميل الناتج املحي.
املــواد  واســعار  لالســعار  طفيــف  2-تعــايف 
االوليــة وخفــض رســوم الشــحن مــن خــارج البالد.

3-تبعات تاثر االسواق باالزمة.
4-تكييف وتعديل مجموعة املنتجات.

5-تعديل حجم االعامل.
6-التخطيط ملا بعد مرحلة الفريوس.

سيناريو الكساد االقتصادي:
ــو  ــؤ النم ــريوس وتباط ــار الف ــودة انتش ــو ع وه
التعــايف  وتباطــؤ  الطويــل  املــدى  عــى 
العاملــي وســتكون تبعــات هــذا الســيناريو كــام 

ــي: ي

1-ركود عام لفرتة طويلة.

بدرجــة  واملســتهلكني  العمــالء  دخــل  2-اثــر 
حــادة.

انتشــار  وبالتــايل  البطالــة  معــدالت  3-ارتفــاع 
الجرميــة. عنــر 

4-محدوديــة او توقــف االســترياد مــن الخــارج 
بســبب القيــود عــى انظمــة التوريــد العامليــة.

5-سيتم هيكلة السيولة للرشكات .

وهــذا  االســواق  مــن  املنافســني  6-خــروج 
ســلبي. تاثــر  اىل  ســيؤدي 

7-ضعــف القــوه الرشائيــة للمســتهلك وبالتايل 
قلــة الطلــب عــى منتجــات الرشكة.

غــري  بطريقــه  املبيعــات  قنــوات  8-تحــول 
. فــة و معر

سيناريو النهوض االقتصادي:
النمــو  واســتعادة  الفــريوس  احتــواء  وهــو 
القويوســتكون تبعــات هــذا الســيناريو كــام 

يــي:
1-ارتفاع ثقة العمالء واملستهلكني.

2-النمو الفوي الجاميل االيرادات.
3-عــودة اســعار املــواد االوليــه ملــا كانــت 

ســابقا. عليــه 
4-انخفــاض تكاليــف الشــحن مــن خــارج البــالد 

وتحديــدا الصــني.
5-الطلب القوي عى املنتجات.

6-تعزيز سمعة الرشكة محليا وعربيا.
7-اعادة التخطيط للتطوير ةالتقدم والرقي.

سيناريو التعايف املتاخر:

1-ركود لفرتات طويلة.
2-الرتكيــز عــى الســيولة والبيــع النقــدي مــام 

ســيؤثر عــى اجــاميل الدخــل.
طــرق  وايجــاد  اكــر  بالتكاليــف  3-التحكــم 

التشــغيلية. الكلفــة  مــن  للتقليــل 
4-انتشار حاالت العجز التجاري .

5-التاثري عى االنتشار والنمو والتطور .
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ادارة االزمات خالل استمرار جائحة كورونا:

كان ال بد من التعامل مع ازمة الجائحة املتفاقمة واملتحولة واملنترشة برعة خالل 
عام 2021 امرا رضوريا لتتمكن الرشكة من االستمرار وتوصيل منتجاتها لعمالئها يف 

مناطق السلطة الوطنية ، واالمر الثاين هو ضامن سالمة املوظفني وتحقيق القيم 
للمساهمني ، وقد استجابت الرشكة بايجاد طرق وانظمة وبرامج الستمرار تواجدها 

والتواصل مع عمالئها وادارتها لضامن استمرار العمل يف بيئة صحية صعبة.
ويف ذروة االزمات كانت التعليامت بان يتم بالعمل بنسبة مقبولة من اجاميل الطاقم 
انصياعا لتعليامت السالمة العامة ، وتم خفض التخزين والرتكيز عى االصناف الرئيسية 

وكام انه تم خفض االسترياد للمواد اولية نتيجة ارتفاع كلفة الشحن والتعقيدات املحيطة 
به.

وقد تم تعطيل الرشكة ووقف العمل بها بشكل تام اكر من مرة وحسب تعليامت وزارة 
الصحة وذلك للحفاظ عى سالمة وصحة موظفي الرشكة مام جعل االدارة تستحدث 

موظفا يف قسم االستقبال لفحص درجة حرارة املوظفني باستمرا وفحص زائري الرشكة 
وذلك خوفا من انتشار العدوى اىل موظفي الرشكة الغري مصابني وتوفري املعقامت 

يف كل مكاتب الرشكة ويف قسم االستقبال تحديدا ومينع اي شخص من الدخول اال بعد 
التعقيم والفحص.

وحيث ان الرشكة وقسم االنتاج تحديدا مل يكن مجهزا للتعامل مع تدابري التباعد 
االجتامعي ومواصلة العمل مبا يضمن مستويات انتاج ثابت يلبي حاجات العمالء يف 

الوقت نفسه، ومل يكن باستطاعة الرشكة استبدال موظفيها بشكل دوري مام شكل 
ضغطا عى فنيي االنتاج لفرتات محدودة.

ورغم كل تلك العوائق اال ان الرشكة استطاعت يف توفري منتجاتها بطريقة تريض 
العمالء وتلبي رغباتهم ، 

ويف ظل التداعيات والظروف الصعبة فقد ال بد من مراجعة الهياكل الداخلية وتحديد 
املحاالت التي ميكن فيها رفع الكفاءات  ومن ادارة املسؤوليات حيث مل يكن هناك 
رضورة لعقد االجتامعات الدورية بشكل مستمر او عقد اللقاءات مع معلمي الدهان 

وذلك لئال يكون اختالط كبري بني افراد املجتمع الخاص بالرشكة.

ادارة املخاطــــــــــر:

تنسجم عملية ادارة املخاطر يف الرشكة مع املبادىء واملعايري التي تحدد افضل 
املامرسات املتبعة يف مجال اعمل الرشكات الصناعية ، وحرص مجلس االدارة وفريق 

ادارتها عى اعتامد هذه املبادىء عند وضع االسرتاتيجية واتخاذ القرارات لتقوم االدارة 
بعد ذلك بتخطيط وتنظيم وتوجيه اداء ما يكفي من االجراءات مبا يوفر ضامنات معقولة 

وكافية لتحقيق اهداف الرشكة مع ضامن االبقاء عى املخاطر املصاحبة لذلك وتندرج 
عمليات الرقابة الداخلية واملخاطر يف الرشكة ضمن فئات عمل مختصة وذلك:

ان تكون االهداف العليا للرشكة منسجمة مع رسالتها وداعمة لها.  •
استخدام املوارد بفعالية وكفاءة.  •

االمتثال لكافة القوانني واللوائح السارية يف مناطق السلطة الوطنية.  •
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االطراف املشاركة يف الرقابة الداخلية:

1-االدارة العليا والرقابة واالرشاف
حيــث تتــوىل االدارة العليــا للرشكــة مســؤولية نظــام الرقابــة الداخــي يف الرشكــة ، وبينــام 
ــر  ــق بالتقاري ــام يتعل ــة في ــق واملراجع ــة والتدقي ــة الرقاب ــة انظم ــة فاعلي ــوىل االدارة الداخلي تت
املاليــة ، وتحقيــق لهــذا الهــدف تعتمــد االدارة العليــا بشــكل اســاس عــى املهــام املاليــة 
وخطــوط الدفــاع الثانويــة املوزعــة يف مختلــف قطاعــات الرشكــة ، وعــى عوامــل التاكيــد عــى 
ــغيلية يف  ــر التش ــة التقاري ــر ومراجع ــة الدارة املخاط ــوط االمامي ــودة والخط ــق الج ــق تحقي فري

ــات . ــاج واملبيع ــم االنت قس

2-االدارة املالية
ــة  ــف املركزي ــر الوظائ ــارش ع ــري مب ــارش او غ ــكل مب ــك بش ــة وذل ــؤون املالي ــوىل ادارة الش وتت
والخزينــة  واللوائــح(  للقوانــني  واالمتثــال  املاليــة  والسياســات  املــايل  والتحليــل  )التخطيــط 
والتمويــل والرضائــب ، والشــؤون القانونيــة للرشكــة ، مــن خــالل الصــالت الوظيقيــة مــع املدققــني 
ــة  ــام املالي ــة الدارة امله ــؤولية االضاقي ــمل املس ــامل ، وتش ــاالت االع ــف مج ــني يف مختل املالي
بالرشكــة والخاصــة بــادارة املخاطــر والرقابــة الداخليــة واالرشاف املبــارش عــى حوكمــة الرشكــة  

ــني . ــم والقوان ــال للنظ ــد االمتث ــة بقواع ــا املتعلق والقضاس

وتديــر االدارة املاليــة االجتامعــات املاليــة واعــداد التقاريــر املالية الشــهرية والربعيــة والختامية 
وادارة نظــم االعــامل وعالقــات املســاهمني واملســتثمرين والخزينــة وادارة املخاطــر والرقابــة 

الداخليــة يف كل النواحــي املاليــة.

3-ادارة املخاطر:
ينبنــي نظــام تحديــد املخاطــر وادارتهــا لتحقيــق اهــداف الرشكــة ، حيــث يتــوىل ادارة املخاطــر 

ــس االدارة. ــة مجل ــة ومبتابع ــارشاف االدارة التنفيذي ــة ب ــة واملالي ــوادر االداري ــن الك ــق م فري

4-الرقابة الداخلية : 
وحيــث ال توجــد لجــان رقابــة داخليــة بالرشكــة فــان االمــور تتــم مــن خــالل االدارة املاليــة بالتنســيق 
ــاالت  ــة يف كل مج ــر الرقاب ــع تقاري ــم رف ــث يت ــا حي ــة واالدارة العلي ــع االدارة التنفيذي ــتمر م املس
ــية  ــؤوليات االساس ــل املس ــد وتتمث ــة واح ــس االدارة يف ان ــة ومجل ــة اىل االدارة التنفيذي الرشك

للرقابــة الداخليــة فيــام يــي:
•التحقق من تنفيذ اطار عمل الرقابة الداخلية.

•تحديــد الفجــوات ونقــاط الضعــف يف السياســات واالجــراءات املعمــول ورفــع التوصيــات الواجبــة 
اىل اصحــاب القــرار.

•استعراض جميع الثغرات التي تحدث وايجاد احسن الطرق لعالجها.
هــذه  تطبيــق  مــدى  وفحــص  الداخليىــة  واالنظمــة  والقوانــني  السياســات  عــى  •التدقيــق 

السياســات.

5-البيئة الرقابية:
يتمثــل الهــدف الرئيــس مــن البئــة الرقابيــة هــو تقييــم االعــامل والوقــوف عنــد املالحظــات ورصــد 
ــي  ــر داخ ــا او خط ــر كورون ــل خط ــام مث ــر ع ــذا الخط ــواء كان ه ــة س ــه الرشك ــد تواج ــر ق اي مخاط
قــد يــؤي اىل احــداث خســارة او ميــس مبقــدرات الرشكــة، وترتكــز بيئــة الرقابــة يف الرشكــة عــى 

مايــي:
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1-مجموعة القيم االساسية للرشكة والتي يتم تعميمها داخل الرشكة عى نطاق واسع.
2-قوانــني حوكمــة الرشكــة الرشكــة والــذي يتــم العمــل بــه متاشــيا مــع كل قواعــد االمتثــال 

واالفصــاح املســتمر عــن جوهــر االعــامل .
3-املــوارد البرشيــة والسياســات االجتامعيــة ســواء كانــت تتعلــق باملوظفــني واحتياجاتهــم 

وتدريبهــم او كانــت تتعلــق ياملؤسســات االهليــة والجمعيــات الخرييــة ولجــان الــزكاة.
4-متابعــة توجيهــات مجلــس االدارة واالدارة التنفيذيــة نحــو تحقيــق التطــور املتواصــل يف 

االجــراءات التشــغيلية كافــة.
5-ربــط الرقابــة الداخليــة مــع االدارة التنفيذيــة ومجلــس االدارة وذلــك لضــامن مواكبــة اطــر الرقابة 

ــة والحوكمة. الداخلي
6-توفــري شــبكات انرتنــت لتوثيــق معايــري موحــدة تســمح للجمهــور االطــالع عــى اخــر املســتجدات 

للرشكــة وكــام متكنــه مــن االطــالع عــى التقاريــر املاليــة املرافقــة.

عملية ادارة املخاطر يف الرشكة :
لقــد طــورت الرشكــة منهجيــة خاصــة الدارة املخاطــر املحتملــة  وكيفيــة التعامــل معهــا مبــا 
ينســجم مــع مصالــح الرشكــة العليــا وتخضــع هــذه املنهجيــة ملراجعــة مســتمرة ومنتظمــة 
ويجــري تكييفهــا حســب الــرضورة لضــامن تطورهــا طبقــا الحتياجــات الرشكــة يف مجــال االعــامل 

ــث: ــة حب ــاءة وفعالي ــر بكف ــن ادارة املخاط ــة م ــن الرشك ــا ميك ،م
1-يتم تحديد السياق الداخي والبيئة واالهداف.
2-تحديد االهداف سواء كانت داخلية او خارجية.

3-يتم تقييم املخاطر بصورة منطقية.
4-يتم تحليل املخاطر وقياسها وتحديدها حسب االولوية.

5-التعامل مع املخاطر ومعالجتها او استثامرها .

رصد املخاطر:
يخضــع ســجل الرشكــة ملخاطــر االعــامل للمراجعــة الدوريــة مــن قبــل االدارة العامــة واالدارة 
املاليــة ليقــوم هــذا الفريــق بعرضهــا عــى مجلــس االدارة اتتــم مراجعــة الخطــر ووضــع خارظــة 

ــا. ــا ومعالجته ــل معه ــر والتعام ــذة املخاط ــف ه ــة لتخفي ــط الالزم ــداد الخط ــق واع طري
وكــام يتــوىل هــذا الفريــق ضــامن فعاليــة واســتمرار اعــامل الرصــد للحصــول عــى تاكيــدات 

وضامنــات للخــروج مــن هــذه املخاطــر.

االنشطة الرقابة:
تهــدف انشــطة الرقابــة اىل تطبيــق املعايــري واالجــراءات والتوصيــات التــي تســاهم يف تنفيــذ 
ــس االدارة  ــالع مجل ــهري واط ــكل ش ــة بش ــر املالي ــداد التقاري ــم اع ــي يت ــة والت ــات املالي السياس
عليــه وكــام يتــم االفصــاح االلكــرتوين لســوق هبئــة راس املــال والســوق املــايل بشــكل ربعــي 
مــن كل ســنة وبهــدف اتاحــة املجــال للتطويــر املســتمر والتحقــق مــن اخــذ االجــراءات التصحيحيــة 

لــكل املراحــل.
 

منوذج العمل التجاري:
لقــد تــم تصميــم وتطويــر العمــل التجــاري للرشكــة ، بحيــث تتمكــن الرشكــة مــن تحقيــق وعدهــا 
للعمــالء واملتمثــل يف توفــري )جــودة تســتحق الثقــة( وهــو مصمــم بحيــث ينســجم مــع التزامهــا 
بالتحســني املســتمر ، وميثــل يف الوقــت نفســه اداة توجيــه لعمليــات الرشكــة عــى جميــع 
املســتويات ، ويتيــح منــوذج العمــل التجــاري لــالدارة واملوظفــني تنفيــذ مهامهــم وفقــا الطــار 
ــية  ــة املؤسس ــادىء الثقاف ــي ملب ــق العم ــهل التطبي ــم يس ــدد ، ك ــح ومح ــغيي واض ــل تش عم
وبيئــة العمــل والتــي تقــوم بشــكل اســايس عــى عوامــل الكفــاءة واالدارة الفعالــة للعمليــات.
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االلتزام بالجودة:
هويــة  صميــم  يف  الثقــة  تســتحق  •جــودة 

للدهانــات. العربيــة  الرشكــة 
العربيــة  للرشكــة  االساســية  القيــم  •ترتبــط 
للدهانــات املعروقــة اختصــارا)cpa( مبــارشة 
بنظــام ادارة الجــودة عــى مســتودى الوطــن.

ادارة االبتكار:
•تبنــى رؤى متقدمــة الدارة االبتــكار لبلــورة 
حتــى  منتجــات  اىل  تحويلهــا  وادارة  االفــكار 

الســوق. مرحلــة اطالقهــا يف 
•اكــر مــن مــرشوع قيــد التنفيــذ مــن خــالل 
لحاجــات  تلبيــة  الرشكــة  ومنتجــات  دهانــات 

التشــغيلية. الكفــاءة  وتعزيــز  املشــاريع 
•االلتزام باالبتكار كقيمة رئيسية.

•االبتــكار يؤكــد عــى ثقافــة تعزيــز الجــودة 
الرشكــة. يف 

وتعزيــز  وتطويــر  املســتهلكني  اراء 
عالمــة الرشكــة املتميــزة:

 
•اكتســاب ثقــة املســتهلكني لتصبــح الرشكــة 
العالمــة التجاريــة االكــر ثقــة يف جميــع انحــاء 

الوطــن.
•اســتقبال االراء واملالحظــات وردود االفعــال 
مســتويات  عــى  للحفــاظ  مســتمر  بشــكل 

العمــالء. ورضــا  الجــودة 

اسرتاتيجيات العمل:
 

يف اطــار ســعي الرشكــة لتحقيــق االهــداف 
ــاالت  ــد مج ــة بتحدي ــت الرشك ــرتاتيجية قام االس
النجــاح  تحقيــق  وكيفيــة  العاملهــا  الرتكيــز 
وتتمثــل   ، االســرتاتيجية  هــذه  مــن  املرجــو 
اهــداف الرشكــة بشــكل اســايس يف تحقيــق 
وتطويــر  االســواق  يف  امكانياتهــا  كامــل 
املجتمــع  واذواق  تتناســب  جديــدة  اصنــاف 
ومــن العوامــل الدافعــة لتحقيــق اســرتاتيجية 

الرشكــة:
التكاليــف  خفــض  عــى  املكثــف  •الرتكيــز 

االصــول. وتحســني  التشــغيلية 
والعمــودي  االفقــي  التوســع  •محاولــة 
الغربيــة  الضفــة  اســواق  جميــع  لتغطيــة 
اىل  باالضاقــة  املحتــل  والداخــل  والقــدس 

غــزة.. قطــاع 
•التحسينات التقنية يف كل نحواحي االنتاج.

•اتخــاذ قــرارات تجاريــة قامئــة عــى التحليــل 
املــدروس.

•ايجاد وابتكار اصناف جديدة بوترية ارسع.
•االمتياز يف عمليات الرشاء.

•خلــق قيمــة مشــرتكة مــن خــالل االدارة الفعالة 
وانســجامها مــع كل اقســام الرشكة.

االستدامة:
العــام  مــدار  عــى  االســتدامة  واصلــت  لقــد 
مســار  رســم  يف  والهــام  املؤثــر  دورهــا 
طويــل  منظــور  خــالل  مــن  الرشكــة  عمليــات 
ــى  ــم ع ــة القائ ــج الرشك ــت نه ــد اثب ــد، وق االم
االدارة املتكاملــة لــالداء االجتامعــي والبئــي 
مــن  الرغــم  عــى  مرونتــه  واالقتصــادي، 
الظــروف الســائدة يف الســوق ، لــذا تواصــل 
االساســية  الركائــز  اتجــاه  التزامهــا  الرشكــة 
واالســرتاتيجية لالســتدامة مــن خــالل تطبيــق 
صناعــة  قطــاع  يف  الرائــدة  املامرســات 
العمــالء  رىض  لضــامن  والهادفــة  الدهانــات 
واملســتهليكن وتلبيــة رغباتهــم مــع الحــرص 
قيمــة  تقديــم  عــى  نفســه  الوقــت  يف 

املصلحــة. اصحــاب  لجميــع  حقيقيــة 

اطار عمل االستدامة:

تنفــذه  الــذي  االســتدامة  عمــل  اطــار  اثبــت 
الرشكــة مرونتــه يف مواجهــة التحديــات التــي 
الفــوة  عنــارص  اكــد  مــام   ، االســواق  ســادة 
التــي تنطــوي عليهــا الخطــط املعــدة مســبقا 
ــية  ــا الرئيس ــتهداف القضاي ــى اس ــا ع وقدرته
ــالة  ــاة رس ــا باتج ــة طاقاته ــه الرشك ــث توح ، حي
يومــي(  بشــكل  والتطــور  )التقــدم  واحــدة 
بــدء  اطــار عمــل االســتدامة منــذ  وقــد وفــر 
العمــل بتطبيقــه قاعــدة اســاس اســرتاتيجية 

. االســتدامة خــالل الفــرتة املاضيــة 
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االلتزام بشعار الرشكة)خيارك االفضل دامئا(:

حيــث تؤمــن الرشكــة بهــذا الشــعار وتعمــل مــن اجلــه دومــا وذلــك مــن خــالل تحســني ادائنــا يومــا 
ــذا  ــم ه ــاه دع ــايب باتج ــري ايج ــاهم يتغي ــي ستس ــا والت ــا بالتزاماتن ــالل وفائن ــن خ ــوم وم ــد ي بع

ــعار. الش

رعاية املوظفني:

ــاح  ــة نج ــيا يف قص ــون دورا اساس ــن يلعب ــا والذي ــاة موظفيه ــني حي ــة بتحس ــد الرشك ــام تتعه ك
الرشكــة فنحــن حريصــون عــى تشــجيع تنبنــي ثقافــة الصحــة والســالمة، وكــام نحــن ايضــا حريصــون 
ــم  ــدر جهوده ــى ان نق ــي، وع ــور الوظيف ــق التط ــن تحقي ــة م ــو الرشك ــن موظف ــى ان يتمك ع
بشــكل متواصــل، وكــام اننــا حريصــون عــى ضــامن توظيــف املــوارد املتاحــة الحــداث اثــر ايجــايب .

حامية البيئة:
تتعهد الرشكة بتقليل االثر البيئي السلبي الناتج عن عملياتنا وذلك :

ــا  ــع به ــم التصني ــي ت ــل الت ــيل الحل ــد غس ــم بع ــه يت ــك ان ــاة وذل ــتهالك املي ــيد اس ــوم برتش •نق
ــرى . ــرة اخ ــه م ــاء للتصني ــذا امل ــتعامل ه باس

•نقــوم باســتغالل التــر والرتبنتــني املســتخدم بعمليــات التنظيــف بادخالــه يف عمليــات التصنيــع 
الالحقــة ، دون اتــالف او هــدر اي كميــات منــه.

•حريصــون عــى تنفيــذ املزيــد مــن الحلــول املســتدامة لتقليــل انبعاثــات الكربونيــة مــن املصنــع 
بطــرق علميــة وتقنيــة.

•تــم االتفــاق مــع الجهــات املســؤولة اىل حمــل النفايــات ومخلفــات املصنــع اىل جهــات ذو 
االختصــاص يف تدويــر النفايــات.

•حريصــون بــان يتــم اعــادة تصنيــع اي مــواد بهــا مشــكاكل فنيــة وعــدم اتالفهــا بالحاويــة وذلــك 
حفاظــا عــى البيئــه وحرصــا عــى مصلحــة الرشكــة.

املوظفون والثقافة املؤسسية:

ــون  ــة ، يك ــل ايجابي ــة عم ــر بيئ ــم تطوي ــات اىل دع ــة الدهان ــة لصناع ــة العربي ــدف يف الرشك نه
كل مــن فيهــا جــزءا مــن مســرية النمــو، وكــام تتضــح مــن خاللهــا جوانــب العمــل والحيــاة اســتنادا 
ــم،  ــني وتطوره ــدم املوظف ــا تق ــة محوره ــة داخلي ــة ثقاف ــة الرشك ــث تتبن ــة، حي ــم الرشك اىل قي
ولتحقيــق هــذة الغايــة فقــد طورنــا نهجــا البــداء الــراي ومراجعــة االداء، مــام يتيــح التوجيــه البنــاء 
ــددة  ــة واملتج ــل الحيوي ــة العم ــل بيئ ــة، ويف ظ ــل الرشك ــل داخ ــة العم ــز ثقاف ــن تعزي ــا يضم مب
للرشكــة نجحنــا يف رفــع مســتويات االحتفــاظ باملوظفــني وخفــض معــدل مغادرتهــم ملــكان 
ــة. ــام الرشك ــف اقس ــامء يف مختل ــيخ االنت ــى ترس ــل ع ــا والعم ــد م ــة اىل ح ــبة عالي ــل بنس العم

متكني املوظفني:

تومــن الرشكــة العربيــة لصناعــة الدهانــات بــان متكــني موظفيهــا هــو حجــر االســاس ، لــذا فانهــا ال 
تدخــر جهــدا يف ســبيل اســتقطاب الكفــاءات ودعــم منوهــا ورعايــة تطورهــا.

ويف هــذا االطــار تحــرص الرشكــة عــى املــي قدمــا مبــا ينســجم مــع رؤيتهــا لتحقيــق االهــداف 
املتعلقــة يتطويــر القــوى العاملــة الفلســطينية ومتكــني املــراة مــن اخــذ دورهــا الفاعــل لدعــم 

تقــدم الرشكــة نحــو املســتفبل واملســاهمة يف دعــم االقتصــاد الفلســطيني.
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االعتبارات الداخلية:

العدالــة  قيــم  باهميــة  الرشكــة  تؤمــن 
وتشــمل  اقســامها  مختلــف  يف  واملســاواة 
هــذة االعتبــارات طبيعــة دور املوظــف ضمــن 
الرشكــة، واداؤه العــام خــالل الســنة واملوقــع 

العمــل. الوظيفيوظــروف 

توازن التنافسية الخارجية:

يف  للدهانــات  العربيــة  الرشكــة  تشــارك 
اســتطالعات الــراي الســنوية حــول التعويضــات 
والرواتــب ، والتــي تدعــم جميــع بيانــات الســوق 
هــذه  وتشــمل  القطــاع  محــالت  مختلــف  يف 
البيانــات توجهــات الرواتــب وسياســات الدفــع 
التــي تســاعد يف هيكلــة ســلم  واالجــراءات 

الرواتــب بنــاء عــى اوضــاع الســوق.

الرواتب حسب االداء:

اداء  ملخــاذاة  اهميــة  الرشكــة  تــويل 
املوظفــني مــع اهدافهــا التجاريــة، ملــا لهــا 
مــن دور يف توفــري رواتــب مالمئــة وعادلــة 
بنــاء  موظفيهــا  ملكافــاة  الرشكــة  وتســعى 
عــى ادائهــم الفــردي ومســاهمتهم تجــاه 
نجــاح اعــامل الرشكــة ككل.وكــام تطيــق الرشكــة 
نظــام الحوافــز  واملكافئــات بشــكل شــهري 
وتعتمــد هــذه الحوافــز بنشــاط املوظــف خــالل 
وتفانيــه  واخالصــة  نشــاطه  ومــدى  الشــهر 

بالعمــل.

املنتجات املائية:
متثــل املنتجــات املائيــة الفئــة الرئيســية ضمــن 
مجموعــة منتجــات الرشكــة وذلــك منــذ تاســيس 
الرشكــة عــام 1989. ويوفــر هــذا القطــاع حاليــا:

•منتجــات  االراكريــل بــكل مســمياته واحجامــه 
والوانــه.

•منتجــات االراســيد بــكل مســمياتة واحجامــه 
والوانــه.

•منتجــات االملشــن بــكل مســمياته واحجامــه 
والوانــه.

وقــد شــكلت مبيعــات االصنــاف املائيــة خــالل 
عــام 1202 حــوايل 63% مــن مبيعــات الرشكــة .

يف  حصتهــا  عــى  الرشكــة  حافظــت  وقــد 

 ، املائيــة  املنتجــات  مــن  املحليــة  االســواق 
وواصلــت الرشكــة عــى الوفــاء بالتزاماتهــا نحــو 
ــذه  ــن ه ــاع م ــال انقط ــات ب ــداد وخدم ــري ام توف

االصنــاف.

منتجات املعاجني:
وبالرغــم مــن بعــض املعوقــات التــي تواجهــه 
املنافســة  مــن  االصنــاف  هــذه  يف  الرشكــة 
اال انهــا اســتطاعت ان تحقــق ارقامــا مقبولــة 
مــن مبيعــات املعاجــني وقــد وصلــت مبيعاتهــا 
ــات  ــن مبيع ــوايل 42% م ــاف ح ــذه االصن ــن ه م
الرشكــة وحيــث توفــر الرشكــة يف هــذا القطــاع 

ــا: حالي
•املعاجني الناعمة للجدران.
•املعاجني املائية لالخشاب.

شــهدها  التــي  الضغــوط  اســتمرت  وحيــث 
ســوق املعاجــني مــن قبــل االصنــاف االرسائليــة 
االداء  تراجــع  اىل  ادى  مــام  واملســتورده 
العــام يف هــذا املجــال، بالرغــم مــن ضعــف 
هامــش الربــح وقــد خافظــت الرشكــة عــى منــو 
االيــرادات مــن هــذا املنتــج بالرغــم مــن رفــع 

االســعار نســبيا.

منتجات االصناف الديكورية:
للرشكــة  التابعــة  التجاريــة  العالمــات  توفــر 
ــورات  ــات الديك ــن دهان ــعة م ــكيلة الواس والتش
وطلــب  اذواق  المئــت  والتــي  املتنوعــة 
الضفــة  مناطــق  جميــع  يف  املســتهلكني 
ــكار  ــات باالبت ــذه املنتج ــزت ه ــد متي ــة وق الغربي
والتنــوع ، وقــد حافــظ قطــاع الديكــورات يف 
الرشكــة عــى زيادتــه عــى الرغــم مــن تقلبــات 
ومل   91 كوفيــد  جائحــة  عــن  الناتجــه  الســوق 
الحصــه  او  الجــوده  يف  تراجــع  الي  يتعــرض 
ــوا  ــاك من ــس كان هن ــى العك ــل ع ــوقيه ب الس
مقبــوال وقــد تبنــت الرشكــة معايــري اكــر رصامــة 
الختيــار الجــوده لضــامن حاميــة املســتهلكني 

رغباتهــم. وتلبيــة 
وقــد مثــل هــذا القطــاع مــا نســبته 10% مــن 
طــرح  تــم  وقــد  الرشكــة  وايــرادات  مبيعــات 
ــذا  ــجل ه ــد س ــام وق ــالل الع ــدة خ ــات جدي منتج
ــالل  ــا خ ــوا ايجابي ــدة من ــه الجدي ــاع مبنتجات القط

.2021 عــام 
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منتجات العزل:
يف عــام 2021 ســاهم قطــاع منتجــات العــزل مبــا نســبته 10% مــن اجــاميل ايــرادات الرشكــة وقــد 
ســجل منــوا مقبــوال  وســريكز قطــاع منتجــات العــزل عــى تحســني كفــاءة االداء بهــدف مضاعفــة 
العوائــد والرتكيــز عــى الجــوده يف ظــل زيــادة الطلــب عــى هــذه املنتجــات وذلــك ملهالجــة كل 
مشــكل الرطوبــة وتريــب امليــاه مــن االســطح واملبــاين ،وقــد خاضــت الرشكــة شــوطا كبــريا يف 
هــذا املجــال وصــوال اىل منتجــات عاليــة الجــوده لتصبــح اصنافــا منافســة عــى مســتوى الســوق 

املحــي.

منتجات دهان الشوارع:

لقــد بذلــت الرشكــة جهــودا مضتيــة يف هــذا الخصــوص وقــد جنــت مثــار هــذه الجهــود باعتــامد 
ــجل  ــن لنس ــاء الوط ــع انح ــة يف جمي ــس املحلي ــات واملجال ــم البلدي ــدى معظ ــات ل ــذه املنتج ه
ارقامــا قياســية بنمــو جيــد حبــث بلغــت ايــراد هــذه االصنــاف مــا نســبتة 6% مــن ايــرادات الرشكــة.

منتجات الزيتية:

ــرادات الرشكــة والتــي بلغــت مــا  ــاس بهــا مــن اي ــة مــن املنتجــات حصــه ال ب ــث متــل هــذه الفئ حي

ــاع: ــذا القط ــل ه ــرادات ويتمث ــاميل االي ــن اج ــبته 14% م نس

•الدهانات الزيتية الالمعة.

•الدهانات الزيتية النصف المعة.

•الدهانات الزيتيه الغري المعة.

•دهانات السنتيتك ومنها االملس ومنها الخشن.

•دهانات االاساسات يكل انواعها والوانها.

وقــد شــكل هــذا القطــاع حصــه كبــريه يف االســواق بالرغــم مــن عــزوف املســتهلكني مــن التوجهه 

اىل الدهانــات الزياتيــة وذلــك بالرتكيــز عــى الدهانــات املائيــة اكر.

ولكــن ان لزامــا عــل الرشكــة ايجــاد منتجــات حديثــة تتالثــم مــع حاجــات االســواق حيــث تــم اســتداث 

منتــج ال TDF  حيــث ان هــذا املنتــج لقــي نجاحــا مبهــرا وذلــك لكــرة اســتعامالتة للحديــد وحديــد 

املجلفــن وبالــوان مختلفــة حيــث شــكل ركيــزه اساســية لقطــاع الحداديــن عــى مســتودى الوطــن 

وذلــك مــن خــالل الرتكيــز عــى جــودة هــذا املنتــج وفعايتــة ومقاومتــه للتغــريات املناخيــة حيــث 

يســتعمل داخــي وخارجــي دون اي مشــكل قــد تطــرا الحقــا نتيجــة التغيــريات املناخيــة.
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وتقــوم الرشكــة بنــرش وتحديــث املعلومــات حــول الرشكــة وعملياتهــا واســتثامراتها ومــا اىل 
ذلــك مــن معلومــات تتعلــق بأنشــطتها التجاريــة بصــورة منتظمــة  وتــدرك الرشكــة كونهــا رشكــة 
مســاهمه عامــه رضورة التزامهــا باالســتجابة املعقولــة لألســئلة املطروحــة مــن املســاهمني 
واملســتهلكني والعمــالء والجهــات الحكوميــة والجهــات اإلعالميــة واالطــراف ذات العالقــة 

االخــرى.
املعلومــات املفصــح عنهــا مبوجــب هــذه السياســة متاحــة يف مختلــف املواقــع عــى شــبكة 
االنرتنــت ومبــا يف ذلــك موقــع الرشكــه )moc.stniapcpa.www( ويتــم تحديــث البيانــات الــوارده 
ــة  ــايل وهيئ ــوق امل ــام الس ــا لنظ ــوب طبق ــو املطل ــى النح ــنويا ع ــا س ــنويا ونرشه ــاه س ادن
رأس املــال ونظــام الــرشكات والقــرارات والتعليــامت الصــادرة مــن وزارة التجــارة والصناعــة 

ــي : ــات ه واملعلوم

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 2021م. مثان واربعون موظفا موزعني عىل جميع أقسام الرشكة 

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

يف نهايــة عــام 2021وصــل عــدد مســاهمي الرشكــة اىل 314مســاهام متثل االســتثامرات 
الفرديــة %33.3 بينــام متثــل االســتثامرات املؤسســية %66.7 كــام ان هنــاك رشكــة متلــك 
حــوايل %64 مــن األســهم والجــداول ادنــاة تقــدم نظــرة عامــة عــى مســتثمري الرشكــة:

مساهمي الرشكة وفقا لطبيعتها:

ملكيتهماسهمهمعددهماملساهمون

66.7%21000494استثامرات مؤسسية

33.3%312499506افراد

مساهمي الرشكة وفقا لجنسياتهم:

ملكيتهماسهمهمعددهماملساهمون

100%3141500000فلسطينيون

---جنسيات أخرى

ملكية مجلس اإلدارة:

اسم العضو
 عــدد األســهم

2021
عدد األسهم 2020النسبة

ــق ــيل فائ ــيد ميش  الس

ــغ ــم الصاي ابراهي
10000%29.4440494

9.3140000%10000فائق ميشيل الصايغ

 الســيدة نــازي توفيــق

نخلــة القبطــي
10000%9.3140000

 الســيد عبــد النــور عبــد

النــور
10000%0.6610000

فتحــي وائــل   الســيد 

عبــاس عــي 
19129%1.2819129

ملكية اإلدارة التنفيذية

اسم املساهم
 عــدد األســهم

2021
عدد األسهم 2019النسبة

عــي فتحــي   وائــل 

س عبــا
19129%1.2818104
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اعالنات تداول 2021
النشــاطات والفعاليــات والنشــاطات  العديــد مــن  الحــال فقــد كان للرشكــة  كــام هــو 
والقــرارات االســرتاتيجية التــي تــم إعالنهــا لســوق فلســطني لــألوراق 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 ادارة118/02/2021
اســامؤهم وردت  مســاهمني  اســامء   تعديــل 

. خطــا يف ســجل املســاهمني

مجلس ادارة228/02/2021
 املوافقــة عــى مســودة بيانــات ميزانيــة 2020

ــاح 40%للمســاهمني .والتوصيــة بتوزيــع ارب
. االفصاح عن البيانات املالية للربع االول 2021افصاح306/05/2021

افصاح410/08/2021
 االفصــاح عــن البيانــات املاليــة النصــف ســنوي

2021 .لعــام 

مجلس ادارة517/08/2021
ــتثامر ــجيع االس ــة تش ــب لهيئ ــم طل ــة تقدي  دراس

ــي ــاء رضيب ــى اعف ــول ع .للحص
.اقرار تركيب مصعد تجاري للمبنى الجديدمجلس ادارة614/10/2021
.االفصاح عن البيانات املالية للربع الثالث 2021افصاح726/10/2021

مجلس ادارة82/12/2021
الصناعــات معــرض  يف  املشــاركة   اقــرار 
العقــاري فلســطني  ومعــرض   الفلســطينية 
االنشــائية للصناعــات  فلســطني  .ومعــرض 

مجلس ادارة923/12/2021
جديــدة ديكوريــة  منتجــات  باســتحداث   االقــرار 
 ودراســة الســوق املحــي والــركات املنافســة

ــات 2022 ــة مبيع ــداد خط .واع
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كبار املساهمني:

اسم املساهم
 عــدد األســهم

2021
النسبة

األســهم  عــدد 

2020

640%960494(رشكة تيفانت لالستثامر )ش.ذ.م.م

4.3365000%65000يوسف عبد الله محمود عصفور

3.2448700%48700مجاهد عريب جروح ابو دولة

2.6640000%40000املؤسسة العربية الفنية للتنمية

2.3335000%35000صباح مصطفى عبد الجابر عصفور

1.2719129%19129وائل فتحي عي عباس

0.0689760%10348خليل نسيب منيب طوقان

0.6610000%10000خديجة خليل صالح ابو شندي

0.6610000%10000عبد الله احمد عبد الله جر

0.6610000%10000فريد عبد الرحمن قمحية

0.6610000%10000محمد عباس بكر عبد الفتاح عبد الحق

0.6610000%10000نضال مجاهد عريب ابو دولة

0.66140000%10000نازي توفيق نخلة القبطي

0.609000%9000امجد محمد بشري قمحية
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نشاط تداول الرشكة عام 2021:

تداول 2020 
القيمة/

النسبة 2021

   الرتتيب

2021
مالحظات

 نسبة التغري

عن 2020

 عدد األسهم
املتداولة

96481520
 من إجاميل %4.479

التداول
%145.33

 قيمة األسهم
)$(املتداولة

824758811
 من إجاميل %1.970

التداول
%147.81

1738عدد الصفقات املنفذة
 من عدد %0.051

الصفقات
%-15.00

 معدل دوران السهم
)%(

%64.321
 معدل الدوران
للرشكات:%9.92

%145.33

 عدد الجلسات التي
 تداول بها سهم

الرشكة
1237

 من إجاميل %4.90
الجلسات

%140.00

 القيمة السوقية)$(
يف 2021/12/31

1354019533
 من إجاميل%0.31
القيمة السوقية

%5.79

 معدل األسهم الحرة32.0320%نسبة األسهم الحرة
للرشكات:%35.38

%0.00

 عدد املساهمني كام
 من إجاميل 0.32%31434يف 2021/12/31

عدد املساهمني
%1.29

 أعىل سعر تداول 2021
 أدىن سعر

تداول 2021

 سعر

 اإلغالق

2021

نسبة التغريسعر اإلغالق 2020

00.6ديناردينار6.40
6.40  

دينار
5.79%دنانري6.05
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النفقات واالستثامرات الرئيسية عام 2021

رشاء االت جديدة بقيمة 128744 دينار اردين.  ●
رشاء رافعات شوكية يدوية بقيمة 2690 دينار اردين.  ●

رشا مضخات بقيمة 392 دينار اردين.  ●
رشاء اجهزة كمبيوتر بقيمة 939 دينار اردين.  ●

رشاء اثاث ملكاتب الرشكة بقيمة 604 دينار اردين.  ●
رشاء مصعد تجاري بقيمة 23638 دينار اردين.  ●

رشاء وتركيب نظام اطفاء بقيمة 21601 دينار اردين.  ●
رشكة بلفونات بقيمة 521 دينار اردين.  ●

رشاء اجهزة كهربائية بقيمة 772 دينار اردين.  ●
رشاء خاليا شمسية للطاقة البديلة بقيمة 47079 دينار اردين.  ●

رشاء سيارات للتوزيع بقيمة 66446 دينار اردين.  ●
رشاء اضافات متفرقة بقيمة 687 دينار اردين  ●

بلغت قيمة النفقات الراساملية بقيمة 294114 دينار اردين  ●

أحداث مهمة يف عام 2022

●خالل شهر شباط 2022اجتامع مجلس االدارة ملناقشة مسودة البيانات الختامية لعام 
.2021

●خالل شهرشباط 2022االفصاح عن البيانات االولية للبيانات املالية الختامية 2021.
●خالل شهراذار2022اإلفصاح عن التقرير السنوي 2021.

●خالل شهر آذار 2022اجتامع الهيئة العامة واقرار ميزانية 2021.
●خالل شهر نيسان 2022سيتم البدء بتوزيع األرباح النقدية عى املساهمني عن أرباح 

.2021

إعداد القوائم املالية:

ــر  ــا تقري ــدر عنه ــي يص ــزة والت ــة املوج ــدة املرحلي ــة املوح ــم املالي ــداد القوائ ــم اع يت
فحــص ، والقوائــم املاليــة املوحــدة الســنوية التــي يصــدر عنهــا تقريــر مراجعــة مــن قبــل 
مراجــع الحســابات الخارجــي املســتقل تــم اعــداد هــذة القوائــم املاليــة املوحــدة طبقــا 

للمعايــري الدوليــة .
وكجــزء مــن متطلبــات تقديــم التقاريــر اعــدت الرشكــة وقدمــت قوامئهــا املاليــة املرحليــة 
ــة  ــم املالي ــة اىل القوائ ــام 2021م. باالضاف ــن ع ــنوي م ــع س ــكل رب ــزة ل ــدة املوج املوح
املوحــدة للســنة املنتهيــة يف تاريــخ 2021/12/31 وفقــا للمعايري  الدولية العــداد التقارير 
املاليــة املعتمــدة يف مناطــق الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ، وقــد قــدم مجلــس 
ــبة  ــق واملحاس ــي للتدقي ــة الطريف ــة مؤسس ــيح رشك ــى ترش ــة ع ــا للموافق االدارة طلب
ــى  ــة ع ــدرت املوافق ــد ص ــه  وف ــى اتعاب ــة ع ــام 2021 واملوافق ــن ع ــايل ع ــع م كمراج
التعيــني خــالل اجتــامه الهيئــة العامــة يف اذار 2021 وكانــت رشكــة مؤسســة الطريفــي 
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قــد اصــدرت تقريــر املراجــع القانــوين املســتقل غــري املــرشوط والــذي ورد فيــه  ان 
القوائــم املاليــة املوحــدة ككل تعــر وبصــورة عادلــة ومــن جميــع الجوانــب ذات االهميــة 
ــخ 2021/12/31  ــات بتاري ــة الدهان ــة لصناع ــة العربي ــدة للرشك ــايل املوح ــز امل ــى املرك ع
ــة  ــنة املنتهي ــدة للس ــة  املوح ــات النقدي ــة التدفق ــد وقامئ ــايل املوح ــا امل ــن ادئه وع
وذلــك وفقــا للمعايــري الدوليــة العــداد التقاريــر املاليــة املعتمــدة يف مناطــق الســلطة 

ــطينية. ــة الفلس الوطني

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 تغيــريات 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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وقــد وزعــت الرشكــة عــىل املســاهمني منــذ عــام 2007 2020- مبلــغ 6,750,000 

ــاح  ــت االرب ــد وزع ــال وق ــن راس امل ــت اىل %450 م ــبة وصل ــار أردين اي بنس دين

بنســب متفاوتــة مــن خــالل التوزيــع النقــدي وذلــك كــام يــي:

العام
 صايف

اإليرادات دينار

 حقوق

امللكية

 األرباح

املوزعة دينار

 النسبة من

رأس املال
سعر اإلغالق

دينار 200714193091817613165000%110.93

دينار 200819456741912379240000%161.03

دينار 200919343791973089270000%181.08

دينار 201026820712353116450000%302.04

دينار 201132092882296195300000%202.45

دينار 201231786122530754375000%252.52

دينار 201336491143006715600000%403.40

دينار 201440001812905980600000%403.70

دينار 201546450313346836750000%504.50

دينار 201653696693781191600000%404.94

دنانري 201755896744535702750000%506.0

دينار 201850813734115658450000%306.50

دينار 201953568364670173600000%406.00

دينار 202048968095129530600000%406.05

دينار 2021556804457048076.40

الجزاءات والعقوبات:
مل تتعــرض الرشكــة العربيــة لصناعــة الدهانــات الي جــزاءات أو عقوبــات خــالل العــام 2021 

مــن قبــل اي وحــدة إرشافيــة أو تنظيميــة او قضائيــة.
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قواعد حوكمة الرشكات:
يتمثل الهدف من وضع هذة القواعد منبيان نهج الرشكة العربية لصناعة الدهانات تجاه 

الحوكمة املؤسسية ،وتلتزم الرشكة بتطبيق معايري انظمة الحوكمة اذ تعتر حوكمة 
الرشكات السليمة اداة جوهرية يف تعظيم القيمة املتحققة للمساهمني عى املدى 

الطويل ، مام ينسجم مع التزامها بالجودة يف كافة عملياتها ومنتجاتها وتعد قواعد 
حوكمة الرشكات موضوع الزامي لكل الرشكات املساهمة العامة يف الوطن.

وتعرف قواعد حوكمة الرشكات بانها النظام الذي يتم من خالله توجيه الرشكات 
ومراقبتها ، فيام يحدد هيكل حوكمة الرشكات توزيع الصالحيات واملسؤوليات عى 

مختلف االطراف يف الرشكة كمجلس االدارة واملدراء واملساهمني وغريهم،اىل جانب 
وضع القواعد واالجراءات التخاذ القرارات املتعلقة بشؤون الرشكة، وبهذا فانه يوفر 

هيكال يتيح وضع اهداف الرشكة ووسائل تحقيق تلك االهداف ورصد االداء ، ويعد مجلس 
االدارة مسؤوال عن قواعد حوكمة الرشكات يف الرشكة العربية لصناعة الدهانات.

يتمثل دور املساهمني يف الحوكمة  يف تعيني اعضاء مجلس االدارة وتشكيل لجان 
املراجعة وتعيني مراقبي الحسابات املستقلني والتاكد من كفاءة االداء ةفاعلية 

قواعد الحوكمة، واما مسؤوليات مجلس االدارة فتتمثل  يف وضع االهداف االسرتاتيجية 
للرشكة وتوفري القيادة التي تعمل عى تحقيقها واالرشاف عى ادارة الرشكة وتقديم 

التقارير اىل املساهمني حول ادارتهم للرشكة.
وتخضع اعامل مجلس االدارة لالنظمة واللوائح واملساءلة يف اجتامعات الجمعية 

العامة للمساهمني وقد جرى اعداد قواعد الحوكمة للرشكة  وفقا للمبادىء العاملية 
لحوكمة الرشكات ويجب معاملتها باعتبارها اساسا الطار متطلبات الحوكمة يف الرشكة.

وال ينبغي اعتبارها بديال للحكم السليم والتعامالت النزيهه من جانب املدراء 
واملوظفني يف الرشكة،حيث يتعني االخذ بها يف سياق االطر الترشيعية واجبة 
التطبيق يف مناطق السلطة الوطنية كام يجب ان تؤخذ باالعتبار املتطلبات التي 

تشملها هذه القواعد عند النظر يف قضايا حوكمة الرشكات وتشمل ما يي عى وجه 
الخصوص:

•متطلبات هيئة السوق املايل وهيئة راس املال.
•نظام الرشكات يف مناطق السلطة الوطنية وما يتصل به من توجبهات وزارية صادرة 

عن وزارة التجارة واالستثامر .
•النظام االسايس للرشكة العربية لصناعة الدهانات.

 ويتعني عى مجلس االدارة اعداد قواعد قواعد الحوكمة الخاصة بالرشكة طبقا لرشوط 
تلك النظم ومراقية تطبيفها والتحقق من  فعاليتها باالضافة اىل تعديلها حسب 

الرضورة.

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 



34

املسؤولية  عى أعضاء مجلس اإلدارة وحق االستفسار وطاب املعلومات مبا ال يرض 
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.
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 يرض 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 بالرعة املمكنة.

 تكوين مجلس االدارة ووظائفة :

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 
ومعايــري 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 غــري املتنفذيــن.
ميثــل مجلــس االدارة  الجهــه االداريــة العليــا ضمــن الرشكــة، وكــام يراقــب اداء الرشكة تحت 
توجيــه االدارة وعــى الرغــم مــن الصالحيــات التــي مينحهــا املجلــس الدارة الرشكــة تحــت 
قيــادة وتوجيــه الرئيــس التنفيــذي بتــويل االدارة الروتينيــة العــامل الرشكــة وان املجلــس 
يبقــى املســؤول امــام املســاهمني عــن ســري اعــامل الرشكــة بشــكل ســليم و وتتمثــل 
مســؤوليته االساســية يف ادارة وتســيري اعاملهــا مبــا يحقــق  مصالحهــم عــى املــدى 
ــدود  ــة والح ــات الواضح ــع التوجيه ــؤولية وض ــس االدارة مس ــل مجل ــام يتحم ــل ، ك الطوي
الرضوريــة التــي تنظــم عمــل ادارة الرشكــة التنفيذيــة ، ويشــمل ذلــك وضــع رؤيــة واضحــة 
لــالدارة ،والسياســات  واســرتاتيجيات ســليمة للرشكــة وتحديــد الصالحيــات املمنوحــة 

والقيــود التــي يســمح لهــا بالعمــل يف اطارهــا.
ويتم تحقيق ما سبق من خالل:

اوال : اعتــامد الخطــط االســرتاتيجية واالهــداف الرئيســية للرشكــة واالرشاف عــى   
يــي: مــا  ذلــك  ويشــمل  تنفيذهــا 

-1 وضــع اســرتاتيجية  شــاملة للرشكــة باالضافــة اىل خطــط االعــامل االساســية والسياســية 
املتعلقــة بــادارة املخاطــر ومراجعــة وتحديــث هــذه السياســة .

ــرار  ــة واق ــا املالي ــرتاتيجيتها واهدافه ــة واس ــل للرشك ــال االمث ــكل راس امل ــد هي -2 تحدي
ــنوية. ــا الس موازناته
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-3 االرشاف عــى النفقــات الراســاملية االساســية للرشكــة وعــى عمليــات االســتحواذ 
ــا. ــرف فيه ــول والت ــى االص ع

-4 اتخــاذ قــرارات تتعلــق  باهــداف االداء املطلــوب تحقيقهــا واالرشاف عــى تنفيــذ هــذه 
االهــداف ومتابعــة االداء االجــاميل للرشكــة.

-5 املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية للرشكة واقرارها.

ثانيــا: وضــع القواعــد املتعلقــة بانظمــة القابــة الداخليــة واالرشاف عليهــا ويشــمل ذلــك 
مــاي يــي:

ــع  ــل م ــح والتعام ــارض يف املصال ــاالت التع ــم ح ــدف اتنظي ــة ته ــة مكتوب ــداد سياس 1- اع
حــالت التعــارض املحتملةلــكل مــن اعضــاء مجلــس االدارة واالدارة التنفيذيــة ومســاهمي 
الرشكــة ويشــمل ذلك اســاءة اســتخدام اصــول الرشكــة ومرافقهــا، والترفات التعســفية 

الناتجــة عــن التعامــالت مــع االطرافــذات العالقــة .
ــراءات  ــك االج ــا يف ذل ــبية مب ــة واملحاس ــراءات املالي ــالمة االج ــة وس ــن نزاه ــد م 2- التاك

ــة. ــر املالي ــداد التقاري ــة باع املتعلق
3- التاكــد مــن تطبيــق االجــراءات الرقابيــة املالمئــة الدارة املخاطــر مــن خــالل التنبــؤ 

باملخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الرشكــة واالفصــاح عنهــا بشــفافية.
4- املراجعة السنوية لفعالية وكفاءة انظمة الرقابه الداخلية.

ــني  ــوص القوان ــع نص ــارض م ــا ال يتع ــة مب ــرشكات الخاص ــة ال ــد حوكم ــودة قواع ــع مس وض
واالنظمــة املعمــول بهــا واالرشاف عــى هــذه القواعــد ومراقبــة فعاليتهــا بشــكل عــام 

وتعديلهــا عنــد اللــرضورة.
5- وضــع سياســات ومعايــري واجــراءات محــددة ورصيحــة العضــاء مجلــس االدارة وتطبيقهــا 

بعــد اعتامدهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة.
ثالثــا : وضــع الخطــوط الرئيســية لسياســة مكتوبــة تهــدف اىل تنظيــم العالقــة بــني 
ــة  ــذه السياس ــي ه ــب ان تعط ــم ويج ــة حقوقه ــن حامي ــا يضم ــة مب ــراف ذات العالق االط

الجوانــب التاليــة:
ــون  ــب القان ــم مبوج ــاك حقوقه ــال انته ــة يف ح ــراف ذات العالق ــض االط ــات تعوي 1- الي

ــم. ــة معه ــود املرم والعق
اليات تسوية الشكاوي والنزاعات التي قد تنشا بني الرشكة واالطراف ذات العالقة.

2-االليــات املالمئــة للحفــاظ عــى عالقــات جيــدة مــع عمــالء الرشكــة واملورديــن وحاميــة 
رسيــة املعلومــات الخاصــة بهــم.

ــق  ــا يتواف ــة مب ــي الرشك ــني وموظف ــؤولني التنفيذي ــي للمس ــلوك املهن ــد الس 3- قواع
مــع املعايــري املهنيــة واالخالقيــة املالمئــة ومبــا ينظــم العالقــة بينهــم وبــني االطــراف 

ــة. ذات العالق
رابعا: يضع مجلس االدارة االجراءات الالزمة لالرشاف وذلك كام يي:

1- اتخــاذ القــرارات املتعلقــة بالسياســات واالجــراءات التــي تضمــن التزام الرشكــة بالقوانني 
ــا  ــاهميها ودائنيه ــة ملس ــات الهام ــن املعلوم ــاح ع ــة باالفص ــزام الرشك ــة والت واالنظم

وغريهــا مــن االطــراف ذات العالقــة.
ــايل  ــا امل ــة ووضعه ــطة الرشك ــول انش ــنوي ح ــر الس ــة والتقري ــم املالي ــداد القوائ 2- اع
خــالل الســنة املاليــة املنرمــة ويشــمل ذلــك ادراج الطريقــة املقرتحــة لدفــع اربــاح 

ــهم. االس
3- وضــع توصيــات الجمعيــة العامــة للمســاهمني بتعيــني مراجعــي الحســابات الخارجيــني 

وانهــاء خدماتهــم وتحديــد اتعابهــم.
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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

 ماجستري 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

عضوعي عباس

 حاصل عى شهاده الهندسة الكياموية من جامعه كشمري-
 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 2120م:

ــس اإلدارة . ــاء مجل ــع أعض ــرض جمي ــد ح ــخ 2021/2/18 وق ــامن بتاري ــامع االول يف ع *االجت

*االجتــامع الثــاين يف عــامن بتاريــخ 2021/2/28 وقــد حــرض جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة.

ــس اإلدارة. ــاء مجل ــع أعض ــرض جمي ــد ح ــخ 2021/8/17 وق ــامن بتاري ــث يف ع ــامع الثال *االجت

*االجتــامع الرابــع يف عــامن بتاريــخ 2021/10/14 وقــد حــرض جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة.

*االجتــامع الخامــس يف عــامن بتاريــخ 2021/12/2 وقــد حــرض جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة.

*االجتــامع الســادس يف عــامن بتاريــخ 2021/12/23 وقــد حرض جميــع أعضاء مجلــس اإلدارة.

وكام يتضح اعاله ان اجتامعات مجلس االدارة بلغت ست اجتامعات خالل العام 2021م.

مزايا ومكافآت مجلس اإلدارة خالل العام 2021:

حســب قــرارات مجلــس االداره فإنــه يــرف مبلــغ 7000 دينــار بــدل مكافــأة لجميــع أعضــاء 
املجلــس ومبلــغ 3500 دينــار بــدل تنقــالت  لهــم وذلــك عــن عــام 2021 و حيــث ان اعضــاء 
مجلــس االدارة هــم خمســة أعضــاء فإنــه يــرف لــكل عضــو منهــم مبلــغ 1400 دينــار 
ــآت  ــذه املكاف ــح ه ــايل يوض ــدول الت ــات والج ــور جلس ــدل حض ــغ 700 ب ــأة ومبل ــدل مكاف ب

ــازات واالمتي

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 عي

عباس
700--1400--

--7000-3500املجموع

*وال يوجد أي مزايا  مبارشة أو غري 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% لغاية 2021/12/31 وقد تم تقديم اخر 
للحصول عى االعفاء بالسنوات القادمة ان شاء الله.

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

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

االسترياد.
*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.
*ارتفاع تكاليف الشحن الري والبحري بشكل كبري جدا مام قد يؤثر عى الربحية.

*ارتفاع املواد االولية ارتفاعا حادا وعدم توافرها بشكل مستمر.

السيطرة عىل الرشكة:
*إن غالبية األسهم مملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة ممثلة  برشكاته وهي رشكة تيفانت 

والتي متلك 64% من اسهم الرشكة وان التصويت عى رئاسة املجلس يتم عر االنتخاب 
ومن خالل الهيئة العامة يف اجتامعاتها السنوية.

العمليات الغري متكررة:
*ال يوجد قضايا مرفوعة عى الرشكة من أي جهة كانت وإمنا هناك بعض القضايا 

الصغرية 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:

االغالقاملتوسط2021/1/1العملة

4.534.564.39دينار اردين

3.213.113.23دوالر امريي

3.943.523.52يورو

*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

دينار 840868دينار 840596اجاميل املصاريف

10057811005572صايف االرباح

77634227763471مجموع االصول

57135855713650حقوق امللكية

452925453198فرق ترجمة عمالت اجنبية

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

 2318نقداجمعية التضامن الخريية

 500نقداجمعية سند الخريية

 2000نقدالجنة زكاة نابلس املركزية

 8500نقدااهايل قطاع غزة

 رعاية فعاية دار املسنني/بري
 1000نقدازيت

1261دهاناتمدرسة كردلة/الغور

 جمعية الهالل االحمر
670دهاناتالفلسطيني

100دهاناتمدرسة سامل الثانوية

200دهاناتمدرسة طوباس الثانوية

200دهاناتمدرسة البريوين

220دهاناتاسري محرر

150دهانات مدرسة ذكور عزموط

1000دهاناتمركز ياف الثقايف
18119املجموع

ــاك كثــري مــن الترعــات العينيــة الصغــرية للمؤسســات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة  وهن
 حيــث أن سياســة الرشكــة تقــوم بخصــم 20% مــن إجــاميل الفاتــورة للمســاجد والنــوادي 

والكنائس وذوي االحتياجات الخاصة. 

االفصاح وسياسة الشفافية :
تسعى الرشكة لتقديم معلونات دقيقة ومحدثة بشكل دوري اىل كافة االطراف ذات 

العالقة وتعكس هذه السياسة االنشطة الحالية للرشكة والتي يتم تحديثها عند ويف 
حال حدوث اي تغيري يف تلك االنشطة وتعمل الرشكة باستمرار عى نرش وتحديث 

املعلومات حول هيكل الرشكة وعملياتها ورشكائها واستثامراتها وانشطتها التجارية 
واملعلومات املتعلقة بادائها وباعتبارها رشكة مساهمة عامة تدرك التزامها اتجاه 

االستجابة بالشكل املعقول عى االسئلة املرشوعة الواردة من املستهلكني والعمالء 
واالطراف ذات العالقة.
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االفصــاح   يتــم  التــي  املعلومــات  تتوفــر 
عنهــا مــن قبــل الرشكــة مبوجــب السياســة 
ــع  ــا املوق ــا فيه ــة مب ــع مختلف ــى مواق ع

االلكــرتوين للرشكــة
.www.apcpaints.com 

اقرارات جلس االدارة:

*ال يوجد اي ادوات دين قابلة للتحويل 
وال اي اوراق مالية او حقوق تعاقدية 
لالكتتاب او حقوق مشابهه صادرة او 
ممنوجة من قب الرشكة وال يوجد اي 

تعويض حضلت الرشكة مقابل ذلك .
*ال اي تضارب جوهري يف املصالح خالل 

العامبخالف ما تم االفصاح عنه
*مل تتلق الرشكة طلبا من مراجعي 

الحسابات الخارجي لدعوة الجمعية العامة 
لالنعقاد خالل عام 2021

*مل تتلق الرشكة طلبا من املساهمني 
املالكني لنسبة 5% او اكر من راس 
مال الرشكة لدعوة الجمعية العامة 

لالنعقادخالل عام 2021
*ال توجد اي اجراءات قد تؤدي اىل عرقلة 

حق املساهمينفي التصويت
*ال توجد اي اية احداث جوهرية تؤثر عى 
سالمة املركز املايل للرشكة بعد نهاية 
السنة املالية 2021تقتي االفصاح عنها 

وذلك بخالف املعلومات املتاحة واملعلنة 
بالفعل 

*مل تقدم الرشكة قرضا او تسهيالت 
ائتامنية الي عضو من اعضاء مجلس االدارة
*تم اعداد السجالت املحاسبية وتحديثها 

بالشكل الصحيح
*تم اعداد نظام الرقابة الداخلية بناء عى 

اسس سليمة وتم تطبيقه بفعالية
*ال توجد اية شكوك تذكر حول قدرة الرشكة 

عى مواصلة نشاطها.
التوصيات للجمعية العامة:

بعد استعراض اهم االنشطة التشغيلية 
واملالية للسنة املالية 2021م.يرنا ان 

نرفق القوائم املالية املوحدة مع تقرير 
مراجه الحسابات الخارجي ، ونويص بان 

توافق الجمعية العامة عى تقرير مجلس 

االدارة والقوائم املالية املوحده وتقرير 
مراجع الحسابات وستم االعالن عن مكان 

وموعد انعقاد الجمعية العامة واي بنود 
اخرى مدرجة يف جدول االعاملفي موعد 

الحق.

مدققو الحسابات واملستشار القانوين 
للرشكه:

مدققي الحسابات / رشكة مؤسسة 
الطريفي للتدقيق واملحاسبة

  رام الله-البريه
األتعاب –3000 دينار أردين سنويا.

املستشار القانوين : االستاذ هشام 
الشخشري 

  نابلس
األتعاب – 1200 دينار اردين سنويا.

وا 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 او 
www.apcpaints.com الريد االلكرتوين
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النسب واملعدالت 2020,2021

أوال/املبيعــات: لقــد بلغــت صــايف مبيعــات 2021 مــا يعــادل 5568044 دينــار اردين بنســبة 

منــو بلــغ 13.71 % عــن مبيعــات 2020
والبالغه 4896809 دينار بتغري مقداره 671235 دينار وذلك حسب الجدول ادناه: 

نسبة التغريالتغري20202019البيان

8.59-%460054-48968095356863صايف امليعات /دينار

وفيام يي شكل بياين يوضح تطور املبيعات خالل السنوات الخمس السابقة:

نالحظ مايي:
يالحظ من الجدول اعاله ان منو وتطور املبيعات خالل السنوات االربع االخريه ويظهر عام 

2021 هو االعى باملقارنه مع السنوات االربع املاضية حيث ظهر منو مبعدل %14 عن 
عام 2020, وان عام 2020 ظهر برتاجع 8.59% عن عام 2019.

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

2021202020192018البيان

5,568,0444,896,8095,356,8635,081,373صايف املبيعات

508,301-460,054275,490-671,235قيمة التغري السنوي

9.09-%5.42%8.59-%13.71%نسبة التغري السنوي
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ثانيا/املرصوفات

بلغ اجاميل قيمة املروفات للسنه املاليه 2021 ما يعادل 1054673  دينار اي بنسبة 
ارتفاع 13.11% عن اجاميل مصاريف عام 2020

والبالغه 946290 دينار وكام يتضح من الجدول التايل :

نسبة التغريمقدار التغري20212020البيان

%105467393244012223313.11مروفات السنة
ويالحظ ان املصاريف قد ارتفعت بنسبة %13.11 وستم العمل ايضا عى ضبط املصاريف 

بشكل اكر بحيث تكون منطقيه وتناسب حجم االيرادات .

نسبة التغريمقدار التغري20212020البيان

13.71%55680444896809671235صايف املبيعات / دينار

8.43%42945139604633405املصاريف االنتاجية

8.09%7.71%نسبة املصاريف االنتاجية

 املصاريف االدارية و
14.16%24038221057029812العمومية

4.30%4.32%نسبة املصاريف االدارية

18.11%38484032582459016املصاريف التسويقية

 نسبة املصاتريف
6.65%6.91% التسويقية

13.11%1054673932440122233اجاميل املصاريف
19.04%18.94%نسبة اجاميل املصاريف

ويالحظ ان نسبة املصاريف  العامه من املبيعات قد انخفضت ما نسبته .%0.10 تقريبا .

و فيام يي نسبة كلفة املواد املباعة للمبيعات:

نسبة التغريمقدار التغري20212020البيان

13.71%55680444896809671235صايف املبيعات / دينار

14.07%38717603394259477501كلفة املواد املباعة
0.22%69.32%69.54%نسبة كلفة املواد املباعة



44

ثالثا/ ذمم العمالء :

بلغ رصيد اجاميل ذمم العمالء مضافا لها شيكات برسم التحصيل يف نهاية 
2021 ما يعادل 2978488 دينار

أي بنسبة انخفاض 7.80% وفيم يي الجدول التايل يوضح ذلك كام يي
:

نسبة التغريالتغري20212020البيان

36.87-%437732-7495111187243ذمم العمالء

0.00%1778251778250 الذمم املشكوك فيها

12.66%20070221781553225469شيكات برسم التحصيل

47.28-%39580-4413083710شيكات بالصندوق
7.80-%251843-29784883230331مجموع الذمم والشيكات

وفيام يي الشكل البياين الذي يوضح العمر الزمني للذمم يف 2021/12/31 

دون الذمم املشكوك فيها :

وهنا تظهر الذمم والشيكات ان قد انخفضت بنسبة 7.80% عن عام 2020 علام 

بان الظروف العامه مل تكن مناسبة لتخفيض الذمم بشكل اكرب

نتيجة استمرار الفريوس املتحور والسبب الثاين حرب غزة حيث ادت الظروف 
املذكورة اىل الصعوبة يف التحصيل حسب الهدف املطلوب.

النسبةالبيان

28%  1-03 يوم

22%  31-60 يوم

12%  31-03 يوم

38%  1-03 يوم

28%

22%
12%

38%
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رابعا/النسب واملعدالت:

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

املتداولة:-

31/12/202131/12/202031/12/2019البيان
 النسب

املرجعية

652361262919835636126االصول املتداولة

174379119627841718219الخصوم املتداولة
3.7413.2063.2802نسبة التداول

يالحــظ ان نســبة التــداول يف عــام 2021 قــد ارتفــع  مقارنــه بعــام 2020 فــكل دينــار التــزام 
قصــري االجــل يف نهايــة 2021/12/31 يقابلــه 3.741 دينــار بحــوزة الرشكــة وان الرشكــة 
ــل  ــم تعطي ــى ال يت ــهم حت ــع واس ــكل ودائ ــى ش ــيولتها ع ــن س ــة م ــزء مقبول ــظ بج تحتف
النقديــة بــدون فائــدة وقــد تــم اســتثامر جــزء مــن هــذه الســيوله مــن خــالل رشاء اســهم 
رشكات كبــرية حتــى يتــم اســتثامر هــذة الســيولة وعــدم تعطيلهــا والجــزء االخــر مــن 

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

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

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

31/12/202131/12/202031/12/2019البيان
 النسب

املرجعية

652361262919835636126االصول املتداولة

197854917285411576219املخزون

 االصول املتداولة -
454506345634424059907املخزون

174379119627841718219الخصوم املتداولة
 نسبة السيولة

الرسيعة
2.6062.3252.3631.25

 
يالحــظ ان نســبة الســيوله الريعــه قــد ارتفعــت قليــال عــن عــام 2020 ولذلك فــان املؤرش 
ــن  ــا م ــاء بالتزاماته ــى الوف ــة   ع ــادرة وباريحي ــة 2021/12/31 ق ــة ولغاي ــان الرشك ــد ب يقي

الســيوله وشــبه الســيوله املتوفرتــني.
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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:-  

   

31/12/202131/12/202031/12/2019البيان
 النسب

املرجعية

556804448968095356863صايف املبيعات

776347173851116671990اجاميل االصول

0.7170.6630.8031.33معدل الدوران

يالحظ بان هناك ارتفاع 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:-

31/12/202131/12/202031/12/2019البيان
 النسب

املرجعية

556804448968095356863صايف املبيعات

1017459941128870264صايف االصول الثابته

5.4725.2036.1552.18معدل الدوران

يالحظ ان النسبه قد ارتفعت عن النسب املرجعيه بشكل كبري وذلك للنمو املتواصل 
للمبيعات والن كثري من االصول قد استهلكت فقد ظهرت النسبه تفوق النسب املرجعيه 

بشكل كبري.   
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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:-

31/12/202131/12/202031/12/2019البيان
 النسب

املرجعية

387176033942593893520كلفة املبيعات

 مخزون املواد الخام
1070318836391852762يف نهاية العام

953355844577784852متوسط املواد الخام

 معدل دوران املواد
4.0614.0194.9618الخام

 مخزون املواد
703776690204525781الجاهزة

 متوسط املخزون
696990607992.5536636الجاهز

 معدل دوران املواد
5.5555.5837.2558الجاهزه

يالحظ انه يوجد ارتفاع بسيط يف معدل  دوران مخزون املواد الخام وانخفاض  بسيط 
يف معدل دوران البضاعه الجاهزه .

 

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:-

31/12/202131/12/202031/12/2019البيان
 النسب

املرجعية

 معدل دوران املواد
4.0614.0194.9618الخام

45يوم88.64489.57772.566متوسط فرتة التخزين

 معدل دوران املواد
5.5555.5837.255الجاهزه

64.80764.48549.618متوسط 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

النســب املرجعيــه.



48

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

وهذا مؤرش لكفاءة سياسة االئتامن:-      
  

31/12/202131/12/202031/12/201931/12/2018البيان

5568044489680953568635081373صايف املبيعات

92733613650681173065796697اجاميل ذمم العمالء

 شيكات برسم
2007022178155318356371514764التحصيل

 مجموع الذمم
2934358314662130087022311461والشيكات

 متوسط الذمم
304049030776622660082والشيكات

1.8311.5912.014معدل الدوران

  

يالحظ ان معدل دوران الذمم املدينه انخفض خالل االسنه االخريه الن سياسة االئتامن 
مل تتغريعلام 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:- 

   

2021202020192018البيان

 معدل دوران)ذمم
1.8311.5912.0142.045(العمالء والشيكات

 متوسط فرتة
196.582226.261178.767176.039التحصيل/يوم

يالحظ ان فرتة التحصيل للذم املدينه قد  انخفضت   وذلك الن سياسة التسهيالت 
املمنوحه للعمالء  قلت اىل حد ما يف ظل ظروف صعبة  وذلك متاشيا مع الوضع 

التنافيس 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:-
   

31/12/202131/12/202031/12/201931/12/2018البيان

616679577751852421654906الذمم الدائنة

683769834853425164378552الشيكات االجلة

 مجموع الذمم الدائنة
1300448141260412775851033458والشيكات االجلة

3871760339425938935203994323تكلفة املبيعات
120.917149.823118.12793.143متوسط فرتة السداد

يالحظ ان فرتة السداد للموردين قد انخفض  اىل اربعة شهور وهذا مؤرش جيد يف ظل 
ظروف سياسية واقتصادية صعبة.

    

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

88.64464.807196.582

350.032املجموع

ــداد  ــرتة س ــط ف ــني ان متوس ــوم يف ح ــل اىل 350 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 

31/12/202131/12/202031/12/2019البيان
 النسب

املرجعيه

204982122555812001817اجاميل املطلوبات

652361262919835636126اجاميل املوجودات
حد اعىل 50%36%36%31%النسبه

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 كبــري 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:

31/12/202131/12/202031/12/2019البيان
 النسب

املرجعيه

652361262919835636126اجاميل االصول

571365051295304670173حقوق امللكيه
حد اعىل 1.1421.2271.2072النسبه

ــوق  ــى حق ــا ع ــريه 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

202120202019البيان
 النسب

املرجعيه

556804448968095356863صايف املبيعات

387176033942593893520تكلفة املبيعات

169628415025501463343اجاميل ربح العمليات
22%27%31%30%نسبة اجاميل الربح

يالحظ ان النسبه قد ارتفعت باملقارنه وفاقت النسب املرجعية.

وفيام يي تحليل لعنارص تكلفة املبيعات:

202120202019البيان

556804448968095356863صايف املبيعات

272012423567052827084كلفة املواد الخام

53%48%49%نسبة كلفة املواد الخام

429451396046425847املصاريف االنتاجيه

8%8%8%نسبة املصاريف االنتاجيه

387176033942593893520تكلفة املبيعات
73%69%70%نسبة كلفة املبيعات

يالحظ بان ارتفاع كلفة املبيعات بشكل بسيط 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:

202120202019البيان
 النسب

املرجعيه

1071062916777893586صفي الربح من العمليات

556804448968095356863صايف املبيعات

7.50%17%19%19%النسبه
ليالحظ ان نسبة صايف الربح فيها ثبات مقارنة مع  عام 2020
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ج - معدل العائد عىل االصول :
صايف الربح قبل الرضيبة / اجاميل االصول

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

202120202019البيان
 النسب

املرجعيه

1071062916777893586صايف الربح قبل الرضيبه

652361262919835636126اجاميل االصول

 معدل العائد عى
7.20%16%15%16%االصول

يالحط ان املعدل ا لعائد عى اجاميل االصول ارتفع قليال باملقارنه مع 2020 ولكن 
يفوق النسب املرجعبه..

د - معدل العائد عىل حق امللكيه :

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

202120202019البيان
 النسب

املرجعيه

1071062916777893586صايف الربح قبل الرضيبه

571365051295304670173حقوق امللكيه

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

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