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كلمة رئيس جملس االداره:

بسم الله الرحمن الرحيم
السيدات والساده مساهمي الرشكه العربيه لصناعة الدهانات املحرتمني

     يرسنــا الرتحيــب بكــم يف اجتماعكــم الســنوي العــادي وذلــك ملناقشــة نتائــج اعمــال 
رشكتكــم وحســاباتها عــن الســنه املنتهيــه يف 2013/12/31 وكمــا انــه وبرغــم صعوبــة 
االوضــاع االقتصاديــه والسياســيه التــي تمــر بهــا املنطقــه العربيــه بشــكل عــام واملنطقه 
ــة  ــه لصناع ــه العربي ــات االداء اال ان الرشك ــم معوق ــاص وتفاق ــكل خ ــطينيه بش الفلس
ــة االداره   ــال متابع ــن خ ــك م ــتقرار وذل ــات واالس ــود والثب ــتطاعت الصم ــات اس الدهان

وانتمــاء طاقــم العاملــني.
وكما يرسني ان اقدم نتائج اعمال الرشكه خال هذا العام وذلك كما ييل:

النتائج املاليه:

نعلمكــم بــان الرشكــه قــد حققــت صــايف ربــح مبلــغ 641485 دينــار مقارنــة مــع 	 
مبلــغ 464385  دينــار لعــام 2012.

وكمــا وتطمــح الرشكــه اىل زيــادة مبيعاتهــا يف االعــوام القادمــه مــن خــال برامــج 	 
ــاهمينا  ــا مس ــى رض ــا ع ــل حفاظ ــه افض ــول اىل ربحي ــه للحص ــويقيه مدروس تس

الكــرام. 

لقد بلغ العائد عى السهم لهذا العام %53 مقارنة مع %34 لعام 2012.	 

املبيعات والتسويق:

ــبة 15%  ــات بنس ــو باملبيع ــق نم ــام 2013 تحقي ــال ع ــه وخ ــتطاعت الرشك ــد اس لق
ــار  ــغ  3649114 دين ــات بمبل ــايف مبيع ــق ص ــك بتحقي ــام 2012 وذل ــع ع ــة م مقارن

ــام 2012. ــار لع ــات3178612 دين ــايف مبيع ــع ص ــة م مقارن

ــبه 	  ــه وش ــاريع الحكومي ــن املش ــد م ــا يف العدي ــرض منتجاته ــه ف ــتطاعت الرشك اس
الحكوميــه مــن خــال توصيــف منتجاتنــا يف معظــم العطــاءات مــن قبــل املهندســني 

ــني. ــني بتعــاون مشــكور مــن املهندســني واملقاول واملقاول
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وكمــا دابــت الرشكــه اىل عقــد كثــر مــن اللقــاءات وورشــات العمــل مــع املهندســني 	 
مــن خــال نقابــة املهندســني واملقاولــني مــن خــال اتحــادات املقاولــني والفنيــني 

مــن خــال التجــار يف جميــع مناطــق الضفــه.

ــه 	  ــف بالرشك ــدف التعري ــاص به ــارض ذات االختص ــن املع ــر م ــاركه يف كث املش
ــا. ومنتجاته

النظره املستقبليه:
 تســعى ادارة الرشكــه اىل تحقيــق العديــد مــن االهــداف االســرتاتيجيه مــن اجــل مواصلــة 
ــاهمني  ــة املس ــا ملنفع ــه ارباحه ــول اىل تنمي ــوقيه للوص ــا الس ــادة حصته ــا وزي نجاحه

وذلــك مــن خــال:
النشــاط املســتمر يف اعــداد الخطــط التســويقيه والبيعيــه للوصــول اىل حصــه ســوقيه 	 

اكرب ومنافســه الســلع املســتورده.

تلبية حاجات ومتطلبات السوق ومحاولة فتح اسواق جديده .	 

ــاريع 	  ــه واملش ــاريع الحيوي ــه يف املش ــاكل الفني ــة املش ــه لكاف ــول فني ــم حل تقدي
ــا. ــا الحق ــك لتفاديه ــاكل وذل ــذه املش ــن ه ــدروس م ــرب وال ــذ الع ــره واخ الصغ

ــا 	  ــادة حصتن ــال زي ــن خ ــزه م ــاع غ ــات يف قط ــوق الدهان ــل لس ــتغال االمث االس
ــاع. ــا يف القط ــرب وكاؤن ــاك ع ــوقيه هن الس

واخريا يدا بيد لنكمل مشوارنا ونبني اقتصادنا الوطني للرقي عاليا وصوال الهدافنا 
االقتصاديه املرجوه.

ميشيل الصايغ
رئيس مجلس االداره



التقرير السنوي
2012-2013 6

تقرير االداره التنفيذيه..

الشركه العربيه للدهانات....خيارك االمثل دائما

رؤيـتــنــــا... ان تكون منتجاتنا هي البديل للمنتج االرسائييل واالجنبي بامتياز.

ــا    ــا وزبائنن ــا عمائن ــب رض ــوده وان نكس ــة الج ــه عالي ــدم بضاع ــالتنا... ان نق رس
ــه. ــي للرشك ــكادر الوظيف ــر ال وتطوي

قيمـنـــا...  الرشكه ملتزمه بتعهدها ان تكون صديقه للبيئه.
ــاد  ــوال اىل اقتص ــه وص ــه الوطني ــيخ الصناع ــى لرتس ــدت لتبق ــه وج الرشك

ــتقل. ــي مس وطن

ــاطات                       ــاركه يف النش ــال املش ــن خ ــع م ــة املجتم ــه يف خدم ــه ملتزم الرشك
ــه. ــه والثقافي االجتماعي

ــه يالشــفافيه مــن خــال االلتــزام الكامــل بجميــع تعليمــات                          الرشكــه مؤمن
ــني  ــطيني وقوان ــال الفلس ــة راس امل ــه وهيئ ــاوراق املالي ــطني ل ــوق فلس س

ــه. الحوكم

     
ان التجربــه االقتصاديــه الفلســطينيه خــال الفــرته االخــره كانــت ضعيفــه جــدا بالرغــم 
ــام  ــة االنقس ــه ونتيج ــه الثاني ــة االنتفاض ــك نتيج ــاك وذل ــا او هن ــها هن ــن انتعاش م
الســيايس بالشــارع الفلســطيني وبالرغــم مــن اطــاق برنامــج ببنــاء مؤسســات الدولــه 
يف عــام 2009 مــن دون املقــدره عــى اقامــة الدولــه املحتضنــه لتلــك املؤسســات الجاهــزه 
ــوال اىل رصاع  ــه وص ــه واالجتماعي ــول 2012 االقتصادي ــباط وايل ــات ش ــرورا باحتجاج م
الســلطه الفلســطينيه ومــع ازمــه ماليــه خانقــه وســط ركــود اقتصــادي وتضخم اســعار 
متصاعــد وعــدم يقــني ســيايس اىل مــا ال نهايــه كل هــذا ادى اىل عــدم اســتقرار اقتصــادي 
باملنطقــه وبالتــايل كان لــه تاثــره عــى الســوق والحركــه الرشائيــه وهــذا كان واضحــا 
مــن التحليــات الشــهريه لعمليــة التســويق والبيــع فتــارة يكــون منحنــى البيــع مرتفــع 
وتــارة يننخفــض ويبقــى املنحنــى متذبــذب يف معظــم شــهور الســنه وقــد لجات الســلطه 
اىل البحــث عــن حلــول لحالــة عــدم االســتقرار مثــل محاولــة تقليــص التوظيــف العــام او 
فــرض اقتطاعــات عــى رواتــب وفئــات ومناطــق معينــه ورفــع التعرفــه الجمركيــه عــى 
ــه مــن البضائــع املســتورده التــي تعتــرب اغــراق للســوق املحــيل وتــر  اصنــاف معين
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املنتــج املحــيل وصــوال اىل التفــاوض حــول تغيــر نظــام املعابــر التجاريــه والتســهيات 
التجاريه،وقيــام االحتــال االرسائيــيل اجــراءات مضــاده تمثلــت بايقــاف املقاصــه املاليــه 
مــع الســلطه والخصــم منهــا احيانــا وذلــك حســب الوضــع الســيايس وكمــا ان املجتمــع 
الــدويل منقســم بــني مــن ال يريــد  مشــاهدة انهيــار الســلطه الفلســطينيه وبــني مــن لــم 
يعــد يكــرتث كثــرا باملقارنــه مــع متطلبــات واولويــات اهــم بالنســبه لها.ويــرى بعــض 
املراقبــني االقتصاديــني ان يبقــى الدعــم املــايل مســتمرا للســلطه الفلســطينيه مــن جانــب 
ــادي  ــع االقتص ــه الوض ــي تواج ــه الت ــات الحالي ــدف ادارة التحدي ــني به ــع املانح مجتم
ــاس  ــع االس ــراه لوض ــر ج ــود اكث ــام بجه ــي القي ــه تقت ــر ان الحاج ــا غ ــرتدي هن امل
القتصــاد قابــل للحيــاه بهــدف منــع التدهــور املســتمر الــذي ســيكون لــه تبعــات دائمــه 

ومكلفــه عــى التنافســيه االقتصاديــه.
ــي  ــي مــن التهــرب الريب ــا ونعان ــات عانين ــه لصناعــة الدهان ونحــن بالرشكــه العربي
للــرشكات االخــرى التــي تعمــل بنفــس املجــال حيــث تعمــل عــى حــر ق االســعار وتنهب 
االمــوال العامــه بشــكل مفضــوح ولكــن مــا يعــزز موقــف صناعتنــا هــو تمســكنا بالرغم 
مــن الظــروف الصعبــه بالجــوده العاليه لــكل االصنــاف املصنعــه تحت ارشاف مؤسســات 
املواصفــات واملقايــس خافــا لــكل الــرشكات التــي تعمــل او تســتورد نفــس االصنــاف 
ــدود كان  ــطيني الامح ــوق الفلس ــه للس ــه واالجنبي ــات االرسائيلي ــق املنتج ــا ان تدف وكم
ــا الســوقيه وعــى الجهــه املضــاده تحركنــا رسيعــا  لــه اثــر ســلبي عــى زيــادة حصتن
للعمــل عــى  اســتمراريه اللقــاءات املســتمره مــع نقابــات املهندســني واتحــادات املقاولــني 
ومعلمــي الدهــان يف جميــع املناطــق لتعزيــز الثقــه وتقويتهــا لدعــم جســور الثقــه مــا 
بــني املنتــج املحــيل واملواطــن وكــرس حالــة الجمــود مــا بــني املنتجــات املحايــه واملواطــن 
وقــد اســتطعنا النجــاح اىل حــد مــا يف هــذا الخصــوص للحفــاظ عــى اقتصادنــا الوطنــي 

الــذي هــو اهــم دعائــم دولتنــا القادمــه.
كمــا عملنــا عــى طــرح منتجــات جديــده تواكــب املرحلــه الحاليــه وعمــل ورشــات العمل 
املســتمره والتواصــل املســتمر مــع تجارنــا ومــع ذوي االختصــاص لتعريفهــم بــكل ما هو 
جديــد وتحديــث الربيشــورات الازمــه لذلــك ومتابعــة كافــة النتجــات مــن خــال قســم 
الدعــم الفنــي لــدى الرشكــه الــذي يعمــل ســاعات طويلــه ملعالجــة املشــاكل الفنيــه التــي 
ممكــن ان تحــدث وايجــاد الحلــول املناســبه لهــا يف ارسع وقــت ممكــن، وكمــا شــاركنا 
يف معظــم املعــارض التــي قامــت عــى ارض الوطــن وتقديــم التربعــات الازمــه لبعــض 
املؤسســات الحكوميــه وشــبه الحكوميــه وكل هــذا بــدوره ادى اىل ارتفــاع املبيعــات لعــام 

2013 وبالتــايل زيــادة الربحيــه للرشكــه.

    االداره التنفيذيه
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االداء املايل للشركة

مركز الشركه ونشاطها : «

ــبه وان  ــارع الحس ــه الصناعيه/ش ــس /املنطق ــة نابل ــو يف مدين ــه ه ــز الرشك ان مرك
ــد اي  ــكالها وال يوج ــكل اش ــات ب ــواع الدهان ــع ان ــة جمي ــو صناع ــه ه ــاط الرشك نش
نشــاط اخــر للرشكــه  وقــد بــدات الرشكــه انتاجهــا التجــاري مــن دهانــات املبانــي 
 pic ــة رشكات ــن مجموع ــاز م ــى امتي ــه ع ــت الرشك ــام 1994،وحصل ــوارع ع والش
ــودة  ــى ج ــه ع ــه واملحافظ ــات الرشك ــى منتج ــاالرشاف ع ــوم ب ــي تق ــيه الت الفرنس
ــاج بحــوايل 15  ــدا االنت ــث ب ــس املوضوعــه حي ــات واملقايي ــا للمواصف ــا طبق منتجاته
ــدران  ــيس للج ــات التاس ــني ودهان ــه واملعاج ــه والزيتي ــات املائي ــن الدهان ــا م صنف

ــادن. واملع

ويف عــام 1996 توســعت الرشكــه يف انتاجــا انــواع جديــده مــن الدهانــات واضافــت 
خطــوط انتــاج جديــده حيــث تنتــج االن اكثــر مــن 30 صنفــا مــن الدهانــات املختلفــه 

واملعاجــني.

ــه  ــلطه الوطني ــق الس ــه بمناط ــواق املحلي ــه يف االس ــات الرشك ــويق منتج ــم تس ويت
ــواقها  ــيع اس ــط لتوس ــاور وتخط ــيل املج ــوق االرسائي ــن الس ــزء م ــطينيه وج الفلس
ــم  ــن ث ــل وم ــكل كام ــدس بش ــواق الق ــا واس ــطني 48 كام ــة فلس ــمل منطق ليش
التخطيــط لانتقــال اىل االســواق العربيــه املجــاوره وكل هــذا تحــت االســم التجــاري 
ــوارع،  ــات الش ــه ودهان ــه والديكوري ــه والزيتي ــات املائي ــاف الدهان ــع اصن apc  لجمي
ــيارات  ــان الس ــاج ده ــده النت ــوط جدي ــة خط ــتقبا الضاف ــه مس ــط الرشك وتخط
ــذه  ــه له ــدوى االقتصادي ــة الج ــى دراس ــا ع ــف حالي ــه وتعك ــات الصناعي والدهان
ــدء  ــه فســتقوم الرشكــه عــى الب املنتجــات ويف حــال مــا تســنح الظــروف االقتصادي

ــعه. ــا للتوس ــذ محططاته بتنفي

ــه  ــغ ممثل ــا مجموعــة الصاي ــا واداري ــاالرشاف عــى ادارة الرشكــه فني ــوم ب هــذا ويق
ــغ. ــم الصاي ــيد ابراهي ــه الس ــغ ونائب ــيل الصاي ــيد ميش ــس االداره بالس ــس مجل برئي

وال يوجــد  رشكات تابعــه للرشكــه وال ايــة فــروع يف جميــع انحــاء فلســطني ومركــز 
الرشكــه هــو مدينــة نابلــس

املنطقه الصناعيه/قرب سوق الخضار املركزي
هاتف : 2311301/4/3 - 09 / فاكس 09-2311302

 www.apcpaints.ps
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االيرادات التشغيليه: «

لقــد بلغــت صــايف ايــرادات 2013 مــا يعــادل   3649114 دينــار اردنــي بنســبة نمــو 
بلــغ 14.8 % عــن ايــرادات 2012 والبالغــه 3178612 دينــار .

والجدول التايل يوضح ذلك:  

نسبة التغريالتغري20132012البيان

%3649114317861247050214.8صايف امليعات /دينار

وفيما ييل شكل بياني يوضح تطور املبيعات خال السنوات الخمس السابقة:

وفيما ييل قيمة ونسبة التغري السنوي لصايف املبيعات للخمس سنوات السابقة:

20132012201120102009البيان

36491143178612320928826820711934379صايف املبيعات

11295- 30676527217747692-470502قيمة التغر السنوي

-.%058 %28.65%19.6%0.96-%14.8نسبة التغر السنوي
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منو جممل الربح : «

النسب املرجعيه201320122011البيان

 364911431786123209288صايف املبيعات

 251623323507312369864تكلفة املبيعات

 1132881827881839424اجمايل ربح العمليات

%22%26%26%31نسبة اجمايل الربح

ياحــظ ان ارشكــه حققــت اربــاح جيــده خــال عــام 2013 باملقارنــه مــع العامــني 
ــه  االخريــن وان نمــو املبيعــات يف ارتفــاع  وان نســب االربــاح تفــوق النســب املرجعي

ــه. ــاهمي الرشك ــده ملس ــود بالفائ ــد ويع ــذا جي وه

صايف الربح قبل الضرائب وااليرادات االخرى: «
حققــت الرشكــه ارباحــا بنســبة   21 % مــن صــايف املبيعــات قبــل الرائــب 
ــار للعــام الحــايل  ــغ  761732 دين واالحتياطــات وااليــرادات االخــرى حيــث ظهــر مبل
ــو  ــاده ونم ــن زي ــر م ــاع ظه ــذا االرتف ــام 2012 وه ــار للع ــع 520446 دين ــة م مقارن
ــه . ــبة الربحي ــاع نس ــى ارتف ــر ع ــا اث ــه مم ــواد املباع ــف امل ــاض تكالي ــات وانخف باملبيع

صايف الربح ونصيب السهم من االرباح قبل االحتياطات والتوزيعات:  «
ــغ  ــام 2013 مبل ــب للع ــات  بعــد الرائ ــح للرشكــه مــن العملي ــغ صــايف الرب ــد بل لق
801855 دينــار مقارنــة مــع صــايف ربــح بقيمــة 515983 دينــار لعــام 2012  وبذلــك 
يكــون الربــح االســايس للســهم مــن العمليــات %52 مقابــل %34 لعــام 2012،وبذلــك 
تكــون الرشكــه قــد حققــت انجــازات مهمــه ومهمــه جــدا للمســاهمني حيــث تــم توزيع 
ــع نســب مختلفــه حســب  ــة االن تقــوم بتوزي ــذ عــام 2007 ولغاي ــه من ارباحــا متتالي
ــاداء الرشكــه والقائمــني عليهــا  ــه وهــذا بــدوره عــزز ثقــة املســاهمني ب النتائــج املالي
واصبــح هنــاك طلــب متزايــد عــى ســهم الرشكــه حيــث وصــل  قيمــة الســهم الســوقيه 

يف نهاية 2013/12/31 اىل 3.4 دينار/للسهم الواحد. 
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 االصول وااللتزامات وحقوق امللكيه: «

ــا  ــة بقيمته ــبة %9.4 مقارن ــة 2013 بنس ــه يف نهاي ــول للرشك ــوع االص ــع مجم ارتف
ــغ 4361594  ــام 2013 مبل ــه لع ــول الرشك ــت اص ــث بلغ ــة 2012 حي ــا يف نهاي كم
دينــار مقارنــة مــع 3986331 دينــار لعــام 2012 وهــذا االرتفــاع ناتــج عــن ارتفــاع 
املوجــودات املتداولــه حيــث ارتفعــت النقديــه الســائله وشــبه الســائله وكمــا انــه تــم 

ــطينيه. ــاالت الفلس ــة االتص ــرى يف رشك ــهم اخ رشاء اس

 سيولة الشركه: «
لقــد ظهــر بنهايــة عــام 2013 ان الرشكــه تحتفــظ بســيوله نقديــه جيــده اىل حــد مــا 
االمــر الــذي يســاعد ان تفــي الرشكــه بالتزاماتهــا قصــرة االجــل عنــد اســتحقاقها دون 
التاثــر عــى مجريــات انشــطتها التشــغليله الرئيســيه وايضــا لهــا القــدره عــى ســداد 

التزاماتهــا الطويلــة االمــد اذا مــا اريــد ذلــك.

 راس املال: «
تحافــظ الرشكــه عــى راس مــال ثابــت مــن ســنوات عديــده ســابقه وتقــوم الرشكــه 
باحتســاب فــروق عملــه ســنويا حيــث يظهر ذلــك يف البيانــات الســنويه وذلــك للمحافظه 
عــى راس مــال واصــول الرشكــه بقيمتهــا الدفرتيــه كما هــي مســجله بالســجات ولعدم 
ــات  ــاكل راس املــال بســبب تذبــذب اســعار الــرف يف كل ســنهوخصوصا ان ميزاني ت

الرشكه بالدينار االردني وان العمليات البيعيه والرشائيه بالشيقل االرسائييل. 
  

 الوضع التنافسي : «
ان رشكتنــا وبحكــم انهــا صناعيــه فــان املنافــس هــو الــرشكات االرسائيليــه التــي تدخــل 
ــه  ــل رضب ــذي يمث ــي ال ــرب الريب ــال الته ــن خ ــزه م ــاع غ ــه وقط ــا اىل الضف منتجاته
ــط  ــدون ضواب ــوائي ب ــتراد العش ــة اى االس ــطيني اضاف ــي الفلس ــاع الصناع ــه للقط قوي
ــح  ــاه يوض ــدول ادن ــرب والج ــكل اك ــه بش ــات الرشك ــو مبيع ــق نم ــذا يعي ــر وه ومعاي
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ــيل: ــوق املح ــم الس ــن حج ــرشكات م ــص ال حص

الحصهاسم الرشكة##

17 %الرشكه العربيه لصناعة الدهانات1

15 %دهانات ناشونال2

31 %دهانات طمبور االرسائيليه3

9 %دهانات نرالت االرسائيليه4

7 %دهانات شامبيون5

21 %رشكات اخرى متفرقه6

التطورات واخلطط املستقبليه للشركه : «

ان الرشكــه تركــز دومــا اىل التطويــر ورضــا العمــاء فلديهــا خطــط ودراســات لتطويــر 
ــث  ــات حي ــم الدهان ــد يف عال ــو جدي ــا ه ــكار م ــه البت ــوط انتاج ــادة خط ــع وزي املصن
قطعنــا مرحلــه جيــده يف الدهانــات الديكوريــه التــي اصبحــت حاجــه ملحــه للســوق، 
ــاع  ــه وقط ــوق بالضف ــات الس ــي حاج ــانه ان يلب ــن ش ــاج م ــوط االنت ــادة خط فزي
غزه،وكمــا ايضــا تخطــط الرشكــه لفتــح خطــوط جديــده للدهانــات الصناعيــه وتحديدا 

دهانات السيارات ودهانات البودره.     

املسائل اتي احيلت للتصويت من قبل حملة االوراق املاليه: «

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

االجراءات القانونيه والقضائيه: «

ــم  ــص ذم ــا تخ ــض قضاي ــد بع ــن توج ــه ولك ــى الرشك ــه ع ــا مرفوع ــد قضاي ال توج
ــه  ــوق الرشك ــى حق ــا ع ــه وحفاظ ــم للرشك ــع لديه ــر الدف ــد تعث ــار ق ــى تج ــه ع مالي

تلجا الرشكه للقانون لتحصيل مديونيتها. 

الشركات التابعه: «

ال يوجد رشكات تابعه للرشكه وال يوجد لها فروع بالضفه الغربيه او قطاع غزه.
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العمليات غري متكرره: «

ال يوجــد اي اثــر مــايل لعمليــات ذات طبيعــه غــر متكــرره حدثــت خــال الســنه املاليــه 
2013 وال تدخــل ضمــن نشــاط الرشكــه الرئيــي.

االلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات: «

ال يوجــد دليــل خــاص للرشكــه فيمــا يتعلــق بالحوكمــه يحمــل مبــادىء وسياســه 	 
ثابتــه.

امــا فيمــا يتعلــق بتوزيــع الســلطات بــني مجلــس االداره واالداره التنفيذيــه حيــث ان 	 
االداره التنفيذيــه تقــوم بتفيــذ قــرارات مجلــس االداره وتعليماتهــا وكمــا تقــوم ايضــا 
االداره التنفيذيــه بتفيــذ قــرارات هيئــة راس املــال وســوق فلســطني لــاوراق املاليــه 
ــور  ــى االم ــاهمني ع ــاع املس ــاهمني واط ــص املس ــا يخ ــات فيم ــذ كل التعليم وتنفي
ــد  ــال الجرائ ــن خ ــارش او م ــال املب ــال االتص ــن خ ــك م ــه وذل ــه بالرشك الجوهري

الرســميه.

ــن 	  ــتقله ولك ــس االداره مس ــل مجل ــن قب ــه م ــيل معين ــق داخ ــان تدقي ــد لج ال يوج
يتــم تدقيــق البيانــات والعمليــات مــن خــال قســم املحاســبه مــرورا باملديــر املــايل 

ــر العــام. وصــا اىل املدي

ــث 	  ــن حي ــه م ــاوراق املالي ــطني ل ــوق فلس ــد س ــزام بقواع ــه بااللت ــوم الرشك تق
االفصــاح الربــع ســنوي بشــكل شــفاف وحقيقــي والــرد عــى اي تســاؤل يثــار مــن 
ــه. ــوق وتعليمات ــني الس ــام بقوان ــزام الت ــه وااللت ــال  او البورص ــة راس امل ــل هيئ قب

ــة 	  ــوم رشك ــث تق ــي حي ــق الخارج ــه للمدق ــات املطلوب ــهيات والبيان ــم التس تقدي
ــنه  ــام الس ــة اي ــتمر طيل ــكل دوري ومس ــات بش ــص عين ــي بفح ــق الخارج التدقي
وفقــا النظمــة التدقيــق الدوليــه وذلــك لتقديــم بيانــات ماليــه خاليــه مــن االخطــاء 
ــه. ــندات الرشك ــوارده يف س ــات ال ــغ وااليضاح ــده للمبال ــه املؤي ــى االدل ــول ع والحص

 سياسة وخماطر االستثمار : «

لقــد عملــت الرشكــه عــى اســتثمار الســيوله ملتوفــره حيــث قامــت بــرشاء اســهم لبعض 
ــح  ــاه يوض ــدول ادن ــني والج ــني املنرم ــال العامي ــك خ ــه وكان ذل ــرشكات املعروف ال
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اســتثمارات ارشكــه  خــال الفــرته الســابقه:

التاريخاسم الرشكه
سعر 
الرشاء

عدد االسهم
املبلغ 

املدفوع 
/دينار

املبلغ 
املدفوع  

دوالر

االتصاالت

2010/12/265.24000208000

2010/12/295.22000104000

2011/1/165.45000270000

2011/2/215.221400073080

2013/3/105.24300015720 

28000147000املجموع

رشكة 
الكهرباء

   0 

2011/2/221.15170001955

2011/2/231.15151601743.4

32163698.4املجموع

دواجن 
فلسطني

   00

2011/3/162.9110000291000

اسهم 
مجانيه)ارباح2010(

2.91120034920

1120032592املجموع

فلسطني 
لاستثمار

2011/3/17   

2011/3/171.361000013600 

   0 

1000013600املجموع

االجمايل
عدد االسهم  

املبالغ/
دينار

املبالغ/
دوالر

   524161931923698.4

35000االرض20122012/4/3

ــن  ــل م ــتثمار افض ــره باالس ــيوله املتوف ــف الس ــم توظي ــان يت ــه ب ــرى ادارة الرشك وت
تعطيــل الســيوله بــدون جــدوى وهــذا مــن شــانه يعــود عــى الرشكــه بفائــده كبــره 
ــر  ــوص مخاط ــا بخص ــنويا ام ــهم س ــذه االس ــا ه ــي توفره ــاح الت ــث االرب ــن حي م
االســتثمار وهــو الوضــع الســيايس واالقتصــادي الغــر مســتقرين باملنطقــه والــذي مــن 
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ــور  ــتثمرين واىل تده ــب املس ــدم جل ــتثمار وع ــجيع االس ــدم تش ــؤدي اىل ع ــانه ان ي ش
الوضــع االقتصــادي نتيجــة اي متغــر ســيايس ســلبي باملنطقــه وايضــا وجــود تعقيدات 
داخليــه لعمليــات االســتثمار وعــدم قــدرة الســلطه الفلســطينيه توفــر البيئــه الدافئــه 
لاســتثمار يف فلســطني او عمــل برامــج معينــه الســتقطاب مســتثمرين مــن الخــارج او 

الداخــل.

جملس االداره واالداره التنفيذيه: «
مجلس االداره:

مالحظات الصفهاالسم

ميشيل فائق الصايغ
رئيس مجلس 

االداره

ــم  ــاء العال ــه يف انح ــة موزع ــن 22 رشك ــر م ــك اكث يمتل
باالضافــه اىل رئيــس مجلــس ادارة البنــك التجــاري 
ــة  ــني يف منطق ــتثمرين املعروف ــن املس ــو م ــي و ه االردن

ــط  ــرشق االوس ال

مها نري خليل 
نارص 

عضو 

ابراهيم فائق الصايغ
نائب رئيس 
مجلس اداره 

مــن  الثانويــة  دراســته  الصايــغ  الســيد  أنهــى 
عّمــان،  يف  األرثوذكســية  الوطنيــة  املدرســة 
الكيميــاء  يف  البكالوريــوس  شــهادة  عــى  وحصــل 
1989 عــام  بــروت  يف  األمريكيــة  الجامعــة   مــن 

ــغ  ــة الصاي ــل يف مجموع ــم إىل العم ــام 1990 انض ويف ع
وكان ملســاهمته دوراً أساســياً يف توســيع املجموعــة 
وتطويــر  للبحــوث  التقنيــة  إدارتــه  إىل  باإلضافــة 
املختــربات يف جميــع فــروع الدهانــات الوطنيــة ورشكات 
ــن  ــد م ــق العدي ــث حق ــرى، حي ــغ االخ ــة الصاي مجموع

ــي ــال التقن ــازات يف املج اإلنج

مسؤوله العاقات العامه يف مجموعة الصايغ عضونازي القبطي

رشكة مصانع 
الدهانات الوطنيه 

ويمثلها فائق الصايغ
 عضو
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االداره التنفيذيه: «

تاريخ التعينيتاريخ امليالدالصفهاالسم

19631992املدير العاماملهندس وائل القدومي

19701994مدير االنتاجالسيد ايمن دراغمه

19672000املدير املايلالسيد ماهر جوابره

 املوظفني: «
بلغ عدد املوظفني العاملني بالرشكه 41 موظفا موزعني كما ييل:

العددصفة املوظف

5موظفني اداريني 

4موظفني مندوبي مبيعات 

4موظفني دعم فني  

4سائقني 

5موظفي مستودعات 

3موظفي صيانه عامه 

3مهنديس انتاج عدد 

1مرشف انتاج 

1حراسه 

11عمال انتاج  

 جملس االداره واللجان الدائمه واملؤقته املنبثقه عنها: «
ال يوجد لجان دائمه او مؤقته منبثقه عنها.

 واجبات جملس االداره اجتاه املساهمني:  «
ان واجبــات مجلــس االداره اتجــاه الرشكــه واملســاهمني املحافظــه عــى الرشكه ونشــاطها 
التــي تصــدر الدارة الرشكــه وعمــل اللقــاءات  ونموها وتقدمها من خال التعليمات 
بمــا ينســجم مــع مصلحــة الرشكــه وعقــد الجلســات التخــاذ مــا يلــزم ملصلحــة العمــل 

ومصلحــة املســاهمني.
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 مزايا ومكافئات جملس االداره:  «
ــات  ــدل مكافئ ــار ب ــغ 7000 دين ــرف مبل ــه ي ــس االداره فان ــرارات مجل ــب ق حس
ملجلــس االداره ومبلــغ 3500 دينــار بــدل تنقــات وذلــك عــن عــام 2013 و حيــث ان 
ــغ  ــم مبل ــة منه ــكل عض ــرف ل ــه ي ــاء فان ــة اعض ــم خمس ــس االداره ه ــاء مجل اعض
ــايل  ــدول الت ــات والج ــور جلس ــدل حض ــغ 700 ب ــات و مبل ــدل مكافئ ــار ب 1400 دين

ــازات:  ــات واالمتي ــذة املكافئ ــح ه يوض

 

مواصالترواتبمكافئاتبدل اقامهتنقالتالجلساتاالسم#

--1400---700السيد ميشيل الصايغ1

--1400--700السيد ابراهيم الصايغ2

--1400--700السيده مها نري خليل 2

--1400--700السيده نازي القبطي4

5
الساده رشكة مصانع الدهانات 

ممثله بالسيد فائق الصايغ
700--1400--

--7000--3500املجموع

علما بان اجتماعات مجلس االداره قد بلغت خمسة اجتماعات خال عام 2013.

وال يوجــد اي مزايــا  مبــارشه او غــر مبــارشه اخــرى ملجلــس االداره مثــل القــروض او 
ضمانــات او ايــة نفقــات او مزايــا عينيــه مــن الرشكــه.

 مزايا ومكافئات االداره التنفيذيه: «

اخرىمواصالتمكافئاتتنقالتالرواتباالسم

----24000م.وائل فتحي عباس

-250--13800السيد ايمن دراغمه

-250--12000السيد ماهر جوابره

واليوجــد اي مزايــا مبــارشه او غــر مبــارشه اخــرى لــاداره التنفيذيــه مثــل القــروض 
او ضمانــات او ايــة نفقــات او مزايــا عينيــه مــن الرشكــه.
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 توجة الشركة االسرتاتيجي و االهداف العامة لالدارة التنفيذيه  «

ــاد  ــم االقتص ــرب دعائ ــن اك ــه م ــون الرشك ــو ان  تك ــرتاتيجي ه ــة االس ــة الرشك ان توج
الوطنــي وان تكــون البديــل االول للمنتجــات االجنبيــه واالرسائيليــه وان يصــل منتجنــا 
ــه يف كل  ــات الرشك ــف منتج ــم توصي ــدس وان يت ــة الق ــل ومدين ــطينيي الداخ اىل فلس
ــي ان  ــق الثان ــطينيه واملنطل ــدي فلس ــه باي ــه وطني ــه صناع ــق ان ــن منطل ــاريع م املش
منتــج ذو جــوده عاليــه الننــا نعمــل عــى موضــوع الكيــف وليــس الكــم للرقــي عاليــا 

ــه. ــه صحيح ــس علمي ــى اس ــات ع ــتمرار والثب واالس

اما بخصوص االهداف العامه لالدارة التنفيذيه فهي :  «
تقديــم منتجــات و خدمــات متنوعــه و ذات جــوده عاليــه توافــق تطلعــات العمــاء و 	 

تلبــي احتياجاتهــم و تحقــق رضاهــم 

التوسع يف فتح اسواق جديده و الحصول عى حصه سوقية اكرب .	 

التطوير املستمر للكفايات املهنيه و االداريه للكوادر البرشية بالرشكة . 	 

تحديث و تطور وسائل لللعمل و االنتاج 	 

املراجعــة و التطويــر املســتمر بانظمــة و اجــراءات و ادوات ضبــط و توكيــد الجــوده 	 

و البحــث و التطويــر املســتمريني.

املحافظه عى رضا املساهمني ورضا عماء الرشكه. 	 

 املساهمني وعدد اسهم الشركه: «
لقــد بلــغ عــدد مســاهمي الرشكــه بنهايــة 2013 هــو 304 مســاهم وان عــدد االســهم 

هي مليون ونصف مليون سهم. 
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 ملكية جملس االداره واالداره التنفيذيه:      «
ان ملكية اعضاء مجلس االداره كما هو يف 2013/12/31 هو :

عدد االسهم 2012النسبهعدد االسهم 2013اسم العضو 

420279%42027928ميشيل فائق ابراهيم الصايغ

150000%15000010ابراهيم فائق ابراهيم الصايغ

135000%1350009نازي توفيق نخله القبطي

4.669000%69000مها نري خليل نارص

13700% 137000.09رشكة مصانع الدهانات الوطنية )ناشيونال(

ملكية االداره التنفيذيه: «

عدد االسهم 2012النسبهعدد االسهم 2013اسم املساهم

12016%170160.11وائل القدومي

 كبار املساهمني «

عدد االسهم 2012النسبهعدد االسهم 2013االسم

160000%16000010.7سليم فايق ابراهيم الصايغ

65000%650004.3يوسف عبدالله محمود عصفور

48700%487003.2مجاهد عربي جروح ابودوله

40000%400002.7املؤسسة العربية الفنية للتنمية

35000%350002.3صباح مصطفى عبدالجابر عصفور

30000%300002فارس ميشيل فايق الصايغ 

12016%170160.11وائل فتحي عيل عباس

15000%150000.1فايق ميشل فايق الصايغ

13700%137000.91رشكة مصانع الدهانات الوطنيه

10000%100000.7خديجه خليل صالح ابوشندي

10000%100000.7عبدالله احمد عبد الله جرب

10000%100000.7عبداملاجد كريم عبدالعزيز

10000%100000.7فريد عبدالرحمن محمد قمحية

10000%100000.7محمد عباس  بكر عبدالحق
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 نشاط تداول الشركه لعام 2013 : «

مالحظاتالرتتيبالقيمهالتداول خالل 2013

%0.02 من اجمايل التداول4895642عدد االسهم املتداوله

% من اجمايل التداول 380.06 191336قيمة االسهم املتداوله $

%0.06 من اجمايل عدد الصفقات2739عدد الصفقات املنفذه 

عدد االسهم املتداوله/ عدد االسهم املكتتب بها32%3.26معدل دوران السهم )%(

%7.88 من عدد الجلسات خال العام 19372013عدد جلسات التداول

القيمه السوقيه للرشكه يف 
)$(2013/12/31

719322934
%0.22 من اجمايل القيمه السوقيه 

البالغه3247478385 دوالر

22%36.8نسبة االسهم الحره 
وفق محددات احتساب هذه النسبه  املعتمدة 

لدى البورصة

نسبة التغر عن العام 2012: %304373.4عدد املساهمني 

اعى سعر تداول2013
ادنى سعر 

تداول

سعر 
االغاق 
2013

نسبة التغرسعر االغاق 2012

%2.5234.92 دينار2.453.4 دينار3.4 دينار

*االرباح واخلسائر مع حقوق املساهمني واسعار االوراق املاليه : «

السنه املاليه
االرباح)الخسائر(

دينار
حقوق امللكيه 

االرباح 
املوزعه

سعر االغالقالنسبه

2008233789191237924000016%1.03

2009270639197308927000018%1.08

2010589203235311645000030%2.04

2011494946229619530000020%2.45

2012659331253075437500025%2.52

201392581630067150 03.40
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*اختالف البيانات االوليه مع اخلتاميه: «

ــغ 7894  ــه مبل ــه حيــث ظهــر بالبيانــات االولي كان الخــاف يف احتســاب فــروق العمل
دينــار بينمــا ظهــر بالبيانــات الختاميــه مبلــغ 7833 دينــار اي بفــارق 61 دينــار وهــذا 
الفــرق ادى اختــاف صــايف االربــاح بنفــس الفــرق وهــو 61 دينــار ولكــن لــم يؤثــر 

بشــكل جوهــري عــى البيانــات.
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شركة:
ي لل

ظيم
هيكل التن
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موردين الشركه الرئيسني : «

النسبه من املشرتياتاسم املورد

%12سرافون

%11بي.جي.تكنولوجيز

%10الصني

%7رشكة اوروم كلورنتس /ارسائيل
 

اما العمالء احملليني الرئيسيني: «

%13.5رشكة ابناء حمدان عابد/غزه
 

 االمتيازات: «

ــاره  ــتثمار )وزارة التج ــجيع االس ــة تش ــن هيئ ــاء م ــى اعف ــه ع ــت الرشك ــد حصل لق
واالقتصــاد الوطنــي( ملــده اربعــة ســنوات تبــدا مــن 2012/6/1 ولغايــة 2016/5/31 
وذلــك بنســبة صفــر %، وهــذا مــن شــانه زيــادة العائــد عــى الســهم وبالتــايل تحقيــق 

ارباح اكثر للمساهمني. 

قرارات ذات اثر مادي ومعايري اجلوده الدوليه : «

قــرار الحكومــه االرسائيليــه بمنــع دخــول مــواد اوليــه ومهمــه وتدخــل يف تركيــب 	 
الدهانــات ومربرهــا لذلــك حجــج امنيــه واهيــه ، والحصــول عــى تنســيق مســبق من 

بيــت ايــل لدخــول بعــض املــواد االوليــه ممــا يتســبب يف تاخــر عمليــات االنتــاج.

ــه 	  ــتنادا لاتفاقي ــدا واس ــن االردن تحدي ــتورده م ــات املس ــي للدهان ــاء الجمرك االعف
االردنيــه االرسائليــه الفلســطينيه بينمــا وضــع جمــرك عــى عبــوات الحديد املســتورده 

من نفس البلد مما يحول ويحد ويعوق الوضع التنافي للرشكه. 

ــهادة 	  ــى ش ــه ع ــي حاصل ــه وه ــوده الدولي ــر الج ــق معاي ــوم بتطبي ــه تق ان الرشك
الوحيــده  الرشكــه  وهــي  املواصفات واملقاييس الفلسطينيه الخاص بالجوده 
املحليــه الحاصلــه عــى هــذه الشــهادات وكمــا انهــا حاصلــه عــى شــهاده امللكيــه 

االردنيه للجوده.     
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 كفاية انظمة الضبط والرقابه الداخليه على االفصاح املايل: «

ــات  ــث االفصاح ــن حي ــطني م ــة فلس ــات بورص ــرارات وتعليم ــه بق ــه ملتزم ان الرشك
املطلوبــه منهــا وبالتزامــن مــع هيئــة ســوق راس املــال وهــذا االفصــاح هــو دوري كل 
ــور  ــة ام ــن اي ــاح ع ــوص واالفص ــذا الخص ــه به ــرارات اداري ــد ق ــهور ويوج ــة ش ثاث
جوهريــه تتعلــق بالرشكــه وعــدم التهــاون مــع قضيــة بهــذا الخصوص.وكمــا نــود ان 

نشر انه ال يوجد لجنة تدقيق داخليه مستقله معينه من قبل مجلس االداره. 
    

 التدريب والتاهيل ملوظفي الشركه والعاملني : «

ــن  ــه ولك ــي الرشك ــب ملوظق ــل او تدري ــج تاهي ــام 2013 اي برام ــال ع ــن خ ــم يك ل
ــب  ــج التدري ــال برام ــن خ ــني م ــيني كيميائي ــني ومهندس ــب فن ــى تدري ــر ع تقت

والتنسيب من خال نقابة املهندسني.   

 اخملاطر: «

ان الخطــر الحقيقــي الــذي ممكــن ان يكــون لــه اثــر مــادي وجوهــري هــو املتغــرات 
مــن  تحــول  ان  السياسيه التي قد تطرا عى املنطقه والتي من شــانها 
وصــول املــواد االوليــه للرشكــه ســواء مــن ارسائيــل او مــن اوروبــا وهــذا ســيؤدي اىل 

ــه. ــه للرشك ــور كارثي ام

  

 السيطره على الشركه: «

ــا  ــس م ــك املجل ــث يمتل ــس االداره حي ــاء مجل ــود العض ــه تع ــهم الرشك ــة اس ان غالبي
ــس  ــه ملجل ــم مملوك ــون االس ــبه تك ــذه النس ــه وبه ــهم الرشك ــن اس ــبته 58.6 % م نس
ــن  ــفاف وم ــكل ش ــم بش ــه يت ــت فان ــص التصوي ــا يخ ــن فيم ــم ولك االداره او اقاربه
ــه العامــه وانــه ال يعنــي امتــاك مجلــس االداره غالبيــة االســهم  خــال اجتمــاع الهيئ
ان لــه القــدره بتعيــني اعضــاء مجلــس اداره ولكــن يتــم ذلــك مــن خــال التصويــت 

فقــط.



التقرير السنوي
2012-201325

     

*حتليل املركز املايل للشركه 2013+2012 باملقارنه:  «

نسبة التغرالتغر20132011البيان

%3649114317861247050214.8املبيعات

%251623323507311655027تكلفة املبيعات

%1621131405632155015.3املصاريف االداريه

%2090361668724216425.3املصاريف التسويقيه

%719156668252337.8االستهاكات

%2384262054233300316.1املصاريف االنتاجيه

%3671232901787694526.5الذمم املدينه

-%32-514739756773242034الذمم الدائنه

 الصفقات الرئيسيه واالطراف ذات العالقه: «

ال توجد اي صفقات او عقود او مشاريع او ارتباطات رئيسيه.  

 سياسة الشركه جتاه املسؤليه االجتماعيه:  «

ال توجــد سياســة ثابتــه لــدى ادارة الرشكــه بتقديــم املســاعدات العينيــه او املاديــه انمــا 
تقــوم بتقديــم املســاعدات للحــاالت التــي تســتدعي ذلــك وهــذا يتاتــى نتيجــة الوفــاء 
ــه وقــد كان  ــه اتجــاه املجتمــع الفلســطيني  والتــي هــي جــزء من ملســؤليتها االحتماعي

خــال عــام 2013 بعــض الوقفــات االجتماعيــه وهــي كمــا يــيل:

قيمة الربعنوع التربعاسم الجهه املتربع لها

3200 شيكل ارسائييلنقدااكاديمية االقىص للكارتيه

785 شيكل ارسائييلنقدارعاية مؤتمر اللوكيميا لاطفل

475 شيكل ارسائييلدهانات ماعبدهانات مدرسة االونوروا/البره

3470 شيكل ارسائييلدهانات شوارعبلدية الخليل

 9394 شيكل ارسائييلدهانات خطاطنيبلدية نابلس/جدارية ملعب البلديه

495 شيكل ارسائييلدهانات شوارعبلدية عنبتا

350 شيكل ارسائييلدهانات ماعبقرية الفارعه
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720 شيكل ارسائييلدهاناتاذاعة القران الكريم/نابلس

280 شيكل ارسائييلدهاناتاملدرسه االساميه/نابلس

650 شيكل ارسائييلدهانات شوارعبلدية البره

500 شيكل ارسائييلدهاناتمدرسة يعبد/جنني

20319 شيكل ارسائييلاملجاميع

شكل والية ايصال املعلومات للمساهمني: «

يتــم ايصــال املعلومــات للمســاهمني عــن طريــق الجرائــد الرســميه او مــن خــال ســوق 
فلســطني لــاوراق املاليــه او عــن طريــق  رشكات الوســاطه املاليــه ومــن خــال املوقــع 

 info@apcpaints.ps االلكرتوني للرشكه وهو

 مدققو احلسابات واملستشار القانوين للشركه : «

مدققــو الحســابات : رشكــة مؤسســة الطريفــي للتدقيــق واملحاســبه/رام اللــه مقابــل 
اتعاب سنويه 3000دينار 

املستشــار القانونــي : مكتــب االســتاذ هشــام الشخشــر/نابلس مقابــل اتعــاب 1200 
دينار سنويا. 
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اقرار جملس االداره

ان جملس االداره يقر مبا يلي:

اوال: بعدم وجود اية امور جوهريه قد تؤثر عى استمرارية الرشكه خال السنه 

املاليه التاليه.

ثانيا: يقر املجلس بمسؤوليته عن اعداد البيانات املاليه وتوفر نظام رقابه فعال 

للرشكه.

ثالثا: نقر نحن املوقعني ادناه بصحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الوارده 

بالتقرير السنوي.

رئيس جملس االداره                املدير العام                                        املدير املايل

ميشيل الصايغ                          وائل القدومي                                      ماهر جوابره
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الشركة العربية لصناعة الدهانات

مساهمة عامة حمدودة

نابلس/فلسطني

التقرير التحلييل للبيانات املالية 
املنتهية لسنة  2012,2013
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الرشكة العربية لصناعة الدهانات
املنطقة الصناعية/نابلس

فلسطني
التقرير التحلييل للبيانات املالية املنتهية لسنة  2012,2013

أوال/املبيعات:
ــغ  ــو بل ــبة نم ــي بنس ــار اردن ــادل 3649114 دين ــا يع ــات 2013 م ــايف مبيع ــت ص ــد بلغ لق

ــات 2012  ــن مبيع %15 ع
 والبالغه 3178612 دينار بتغر مقداره 470502 دينار وذلك حسب الجدول ادناه:

نسبة التغريالتغري20132012البيان

%3649114317861247050214.80صايف امليعات /دينار

وفيما ييل شكل بياني يوضح تطور املبيعات خال السنوات الخمس السابقة:
ناحظ ماييل:

ياحــظ مــن الجــدول اعــاه ان نمــو وتطــور املبيعــات خــال الســنوات الخمــس االخــره وان 
عامــي 2011 و 2012 كان شــبة ثبــات باملبيعــات

وكان نمو ملحوظ خال عام 2013  .
وفيما ييل قيمة ونسبة التغر السنوي لصايف املبيعات للخمس سنوات السابقة:

20132012201120102009البيان

36491143178612320928826820711934379صايف املبيعات

30676527217747692-470502قيمة التغر السنوي

%38.65%19.66%0.96-%14.80نسبة التغر السنوي
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ثانيا/املرصوفات
ــار اي بنســبة  ــه 2013 مــا يعــادل 609575 دين ــغ اجمــايل قيمــة املروفــات للســنه املالي بل

ارتفــاع %18.86 عــن اجمــايل مصاريــف عــام
:2012والبالغه 512858 دينار وكما يتضح من الجدول التايل

نسبة التغريمقدار التغري20132012البيان

%6095755128589671718.86مروفات السنة

ــبة  ــر ونس ــدار التغ ــني 2013؛2012ومق ــف للعام ــارص املصاري ــني عن ــه ب ــيل مقارن ــا ي وفيم
التغــر:

نسبة التغريمقدار التغري120132012 . املصاريف التسويقية

%47009352621174733.31رواتب رجال البيع

%3811326055116.90اجازات مستحقة )مدفوعة(

%237.63-442-256186-تعويض ترك الخدمات

%1679119848140.15مصاريف املعارض

%41756237061805076.14مصاريف الدعاية

%22791142113799.56مصاريف تسويقية

%4633375487923.42مصاريف نقل املبيعات

%73.47-72-2698مصاريف التحميل والتنزيل

%84505716273447.83مصاريف عينات

%33.78-50-98148مصاريف مخالفات سر

%6.11-2861-4396746828مصاريف محروقات

%148271366711608.49مصاريف صيانة السيارات

%13.65-818-51735991مصاريف تأمني السيارات

%1561613830178612.91عموالت بيعيه

%11.10-191-15301721مصاريف تراخيص السيارات

%775676461101.44استهاك املوجودات الثابتة

%1068227197963292.87مصاريف اصباغ

%2090361641534216425.69املجموع:

ياحــظ مــن الجــدول اعــاه ان املصاريــف البيعيــه قــد ارتفعــت بنســبة %26 ومبلــغ التغــر 
باملصاريــف هــو 42164 دينــار.

ــاغ ومصاريــف العينــات ومصاريــف نقــل املبيعــات  وفــد تركــز االرتفــاع يف مصاريــف االصب
وتحديــدا لنقــل بضاعــة غــزه وارتفــاع  مصاريــف  الدعايــه واالعــان.
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نسبة التغريمقدار التغري220132012. املصاريف االدارية والعمومية

%69773555381423525.63الرواتب االدارية

%237.56-1031-597434-اجازات مستحقه

%88937607128616.91تعويض ترك الخدمة

%68521630.77مصاريف تأمني نقل النقود

%29.97-4486-1048314969مكافئات وعيديات

%177269100862694.79مصاريف الرسوم والرخص

%36972402129553.91مصاريف الضيافة

%529449533416.88 مصاريف السفر واملواصات

%39922967102534.55مصاريف القرطاسية

%80350929457.76مصاريف التربعات

%406739371303.30مصاريف بريد وهاتف 

%1996174625014.32عموالت وفوائد بنكية

%23.39-233-763996مصاريف نظافة

%44.73-246-304550مصاريف عامة

%3000300000.00اتعاب مهنية واستشارية

%3607285874926.21مصاريف محاماه وسوم محاكم

%13.80-954-59606914مصاريف صيانة االجهزه

%7000700000.00مكافأة مجلس االدارة

%3500350000.00تنقات مجلس االدارة

%18681786824.59رسوم ادراج بالسوق املايل

%40.80-652-9461598مصاريف صيانة املباني

%8970814782310.10استهاك املوجودات الثابته

%1621131405632155015.33املجموع

ياحــظ مــن الجــدول اعــاه بــان املصاريــف االداريــه قــد ارتفعــت بمبلــغ 21550 اي بنســبة 
%15.33 كمــا هــو واضــح اعــاه.

ــوم  ــف الرس ــات ومصاري ــف التربع ــه  ومصاري ــف الضياف ــاع يف مصاري ــز االرتف ــد ترك وق
ــص. والرخ
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نسبة التغريمقدار التغري320132012. املصاريف االنتاجية

%96794848291196514.10االجور املبارشة

%237.42-1472-852620-اجازات مستحقه

%1270510867183816.91مخصص تعويض ترك خدمة 

%2480817670713840.40مصاريف املياه و الكهرباء 

%56.10-115-90205مصاريف مخترب

%1092721308797413.00مصاريف الصيانة 

%63451711722.63مابس عمال 

%106601066100.00محروقات و صيانة ماتور كهرباء 

%1169361808223.82مصاريف طفاية حريق

%8.69-55-578633مصاريف حليب

%85347008152621.78تامينات املصنع و العمال 

%551895088943008.45استهاك املوجودات الثابته 

%86.27-6071-9667037مصاريف بليتات

%478344313527.94مصاريف تعبئه وتغليف

%2390208630414.57مصاريف تدريب موظفني

%5.91-330-52565586مصاريف الرافعة الشوكية 

%44.78-1410-17393149مصاريف عدة و قطع غيار

%184517451005.73مصاريف صيانة املصعد و الكهرباء

%1911141949234.67نقل نفايات

%78944241365386.14متفرقات 

%2384262054233300316.07املجموع

ياحــظ مــن الجــدول اعــاه ان املصاريــف الصناعيــة قــد ارتفعــت بنســية %16 وقــد بلــغ هــذا 
ــاع 33003 دينار االرتف

وقــد تركــز االرتفــاع يف مصاريــف الكهربــاء وامليــاه ومصاريــف الصيانــه ومصاريــف طفايــات 
الحريــق املضخــات ومصاريــف نقــل النفايــات واملصاريــف املتفرقــه.
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وفيمــا يــيل جــدول تحليــيل للمصاريــف ونســبتها مــن املبيعــات لعــام 2013 مقارنــه مــع عــام 
:2012

نسبة التغريمقدار التغري20132012البيان

%3649114317861247050214.80صايف املبيعات / دينار

%2384262054233300316.07املصاريف االنتاجية

%6.46%6.53نسبة املصاريف االنتاجية

%1621131405632155015.33املصاريف االدارية و العمومية

%4.42%4.44نسبة املصاريف االدارية

%2090361641534488327.34املصاريف التسويقية

%5.16%5.73نسبة املصاتريف التسويقية 

%6095755101399943619.49اجمايل املصاريف

%16.05%16.70نسبة اجمايل املصاريف
وياحظ ان نسبة املصاريف قد ارتفعت   0.65% .

و فيما ييل نسبة كلفة املواد املباعة للمبيعات:

نسبة التغريمقدار التغري20132012البيان

%3649114317861247050214.80صايف املبيعات / دينار

%251623323507311655027.04كلفة املواد املباعة

%5.00-%73.95%68.95نسبة كلفة املواد املباعة

ثالثا/ذمم العمالء :
بلــغ رصيــد اجمــايل ذمــم العمــاء مضافــا لهــا شــيكات برســم التحصيــل يف نهايــة 2013 مــا 
يعــادل1395109 دينــار أي بنســبةارتفاع %21.64 وفيــم يــيل الجــدول التــايل يوضــح ذلــك 

كمــا يــيل:

نسبة التغريالتغري20132012البيان

%3671232901787694526.52ذمم العماء

%295562955600.00الذمم املشكوك فيها 

%97177782413414764317.91شيكات برسم التحصيل

%26653304223611776.17شيكات بالصندوق

%1395109114691024819921.64مجموع الذمم والشيكات
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وفيمــا يــيل الشــكل البيانــي الــذي يوضــح العمــر الزمنــي للذمــم يف 2013/12/31 دون الذمــم 
ــكوك فيها: املش

النسبةالبيان

%3034.00-1يوم

%6027.00-31يوم

%9010.00-61يوم

%9029.00يوم فاكثر

رابعا/النسب واملعدالت:

  1. نسبة التداول  ) االصول املتداولة÷الخصوم املتداولة (
ــا  ــطة موجوداته ــل بواس ــرة االج ــا قص ــاء بالتزاماته ــى الوف ــة ع ــدرة الرشك ــؤرش لق ــذا م وه

ــة:- املتداول

النسب املرجعية2013/12/312012/12/312011/12/31البيان

336206930134802767932االصول املتداولة

135487914555771429076الخصوم املتداولة

2.4812.0701.9372نسبة التداول
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ياحــظ ان نســبة التــداول يف عــام 2013 قــد ارتفــع  باملقارنــه بعــام 2012 فــكل دينــار التــزام 
ــه  ــه وان الرشك ــوزة الرشك ــار بح ــه 2.481 دين ــة 2013/12/31 يقابل ــل يف نهاي ــر االج قص
تحتفــظ بجــزء كبــر مــن ســيولتها عــى شــكل ودائــع واســهم حتــى اليتــم تعطيــل النقديــه 
بــدون فائــده وقــد تــم اســثمار جــزء مــن هــذه الســيوله مــن خــال رشاء اســهم بــرشكات 

كبــره حتــى يتــم اســثمار هــذه الســيوله وعــدم تعطيلهــا.

2.نسبة السيولة الرسيعة)االصول املتداولة-املخزون(÷الخصوم املتداولة
ــطة  ــل بواس ــرة االج ــا قص ــاء بالتزاماته ــى الوف ــة ع ــدرة الرشك ــؤرش لق ــذا م وه

موجوداتهــا دون املخــزون اي بواســطة موجوداتهــا الســائلة وشــبة الســائلة:

النسب املرجعية2013/12/312012/12/312011/12/31البيان

336206930134802767932االصول املتداولة
11734471080005856512املخزون

218862219334751911420االصول املتداولة-املخزون
135487914555771429076الخصوم املتداولة

1.6151.3281.3381.25نسبة السيولة الرسيعة

ــان  ــد ب ــؤرش يفي ــان امل ــك ف ــا ولذل ــت قلي ــد ارتفع ــه ق ــيوله الرسيع ــبة الس ــظ ان نس ياح
ــيوله  ــن الس ــا م ــاء بالتزاماته ــى الوف ــه   ع ــادره وباريحي ــة 2013/12/31 ق ــه ولغاي الرشك

ــني. ــيوله املتوفرت ــبه الس وش

نسب كفاءة االداء:

معدل دوران االصول)صايف املبيعات/اجمايل االصول(:
وهذا مؤرش يقيس قدرة الرشكة عى تحقيق مبيعات تتناسب مع حجم االستثمارات:

النسب املرجعية2013/12/312012/12/312011/12/31البيان

364911431786123209288صايف املبيعات

436159439863313725271اجمايل االصول

0.8370.7970.8611.33معدل الدوران

ــه مــا زال دون املعــدل  ــاك ارتفــاع اىل حــد مــا  يف معــدل دوران االصــول  ولكن ياحــظ ان هن
ــم  ــع حج ــب م ــى تتناس ــا حت ــادة مبيعاته ــة لزي ــة بحاج ــي  ان الرشك ــا يعن ــادي مم االعتي

ــتثمار. االس
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معدل دوران صاقي االصول الثابته)صايف املبيعات/االصول الثابته بعد االستهالك(:
وهذا مؤرش يقيس مدى كفاءة الرشكة يف استغال االصول الثابتة:

النسب املرجعية2013/12/312012/12/312011/12/31البيان

364911431786123209288صايف املبيعات

780400801502779436صايف االصول الثابته

4.6763.9664.1172.18معدل الدوران

ياحــظ ان النســبه قــد تفوقــت عــن النســب املرجعيــه وذلــك للنمــو املتواصــل للمبيعــات والن 
كثــر مــن االصــول قــد اســتهلكت فقــد ظهــرت

النسبه تفوق النسب املرجعيه بشكل كبر.

معــدل دوران املخزون)كلفــة املبيعات/متوســط الــدوران( ومتوســط املخزون:مخــزون 
اول املده+مخــزون اخــر املــده/2
وهذا مؤرش لكفاءة التخزين بالرشكة:

النسب املرجعية2013/12/312012/12/312011/12/31البيان

251623323507312369864كلفة املبيعات

مخزون املواد الخام يف 
نهاية العام

554108520080402631

537094461356380981متوسط املواد الخام

4.6855.0956.2208معدل دوران املواد الخام

485347439363352265مخزون املواد الجاهزة

462355395814354968متوسط املخزون الجاهز

5.4425.9396.676معدل دوران املواد الجاهزه

ياحظ انه يوجد انخفاض يف معدل دوران املخزون وايضا يبقى دون النسب املرجعبه.

متوسط فرتة التخزين)360يوم÷معدل الدوران(
وهذا مؤرش يقيس عدد ايام التخزين يف املتوسط:

النسب املرجعية2013/12/312012/12/312011/12/31البيان

4.6855.0956.2208معدل دوران املواد الخام

45يوم76.84370.65457.874متوسط فرتة التخزين
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5.4425.9396.676معدل دوران املواد الجاهزه

66.15060.61653.922متوسط فرتة التخزين

ياحــظ ان متوســط فــرتة التخزيــن يف ارتفــاع باملقارنــه مــع الســنوات الســابقه وبعيــده عــن 
النســب املرجعيــه وهــذا يتطلــب اعــادة النظــر يف شياســة التخزيــن.

معدل دوران الذمم املدينه )تشمل ذمم العمالء وشيكات برسم التحصيل(
) صايف املبيعات ÷متوسط الذمم والشيكات( وهذا مؤرش لكفاءة سياسة االئتمان:

2013/12/312012/12/312011/12/31البيان

364911431786123209288صايف املبيعات

396679319734374974اجمايل ذمم العماء

971777824134709578شيكات برسم التحصيل

136845611438681084552مجموع الذمم والشيكات

125616211142101014106متوسط الذمم والشيكات

2.9052.8533.165معدل الدوران

ــابقه الن  ــاث الس ــنوات الث ــال الس ــت خ ــبه ثاب ــه ش ــم املدين ــدل دوران الذم ــظ ان مع ياح
ــم ــقاط ذم ــم اس ــه ت ــا ان ــم تتغرعلم ــان ل ــة االئتم سياس

ــي  ــا و الت ــكوك فيه ــون مش ــار كدي ــغ 29556 دين ــدد مبل ــد تج ــار وق ــا 87180 دين قيمته
ــه. ــات املالي ــرت بالبيان ظه

متوسط فرتة التحصيل للذمم)360÷معدل دوران الذمم املدينة(
وهذا مؤرش لكفاءة سياسة التحصيل:-

201320122011البيان

2.9052.8533.165معدل دوران)ذمم العماء والشيكات(

123.926126.192113.757متوسط فرتة التحصيل/يوم

ــذم املدينــه قــد انخفــض قليــا وذلــك الن سياســة التســهيات  ياحــظ ان فــرتة التحصيــل لل
املمنوحــه للعمــاء شــبه ثابتــه  وذلــك  تماشــيا مــع الوضــع التنافــي يف االســواق.
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متوسط فرتة السداد)ذمم دائنة+شيكات اجلة(*360يوم÷تكلفة املبيعات
وهذا مؤرش اىل مدة االئتمان الذي تحصل عليه الرشكة من املوردين:-

2013/12/312012/12/312011/12/31البيان

514739756773746787الذمم الدائنة

565539339242425569الشيكات االجلة

108027810960151172356مجموع الذمم الدائنة والشيكات االجلة

251623323507312369864تكلفة املبيعات

154.556167.848178.090متوسط فرتة السداد

ياحــط ان فــرتة الســداد ملــوردي الرشكــه قــد انخفــض قليــا ولكــن بقيــت فــرتة الســداد يف 
معــدل ال خمســة شــهور .

فرتة التحويل)دورة التشغيل(:
ــى  ــام وحت ــواد الخ ــة رشاء امل ــن لحظ ــة م ــة اىل نقدي ــل البضاع ــة لتحوي ــرتة الازم ــي الف وه

ــاوي: ــع وتس ــع والبي ــرورا بالتصني ــاء م ــن العم ــل م التحصي

متوسط فرتة تخزين املواد الخام+متوسط فرتة تخزين املواد الجاهزه+متوسط فرتة تحصيل الذمم=

76.84366.150123.926266.918

ــه  ــم الدائن ــداد الذم ــرتة س ــط ف ــني ان متوس ــوم يف ح ــل اىل 267 ي ــل تص ــرتة التحوي أي ان ف
ــوم ــل اىل 112 ي ــل تص ــرتة التحوي ــز يف ف ــاك عج ــوم  / أي ان هن ــي155 ي ه

ــي للمخــزون  ــان عــاج هــذا العجــز يكمــن يف القــدرة عــى تخفيــض العمــر الزمن ــك ف ولذل
مــن خــال تحســني سياســات  التخزيــن والــرشاء مــن ناحيــة والقــدرة عــى تخفيــض فــرتة 

ــة جهــود التســويق. ــة اخــرى تحســني فاعلي التحصيــل مــن ناحي
ــدى  ــه ل ــه )اجمــايل الخصوم/اجمــايل االصــول( وهــذه النســبه تقبــس املديوني نســبة املديوني

الرشكــه

النسب املرجعيه2013/12/312012/12/312011/12/31البيان

135487714555771429076اجمايل الخصوم

436159439863313725271اجمايل االصول

%50 حد اعى%38%37%31النسبه

ــروف  ــنت الظ ــتقبا اذا تحس ــه مس ــي ان ــا يعن ــان مم ــد االم ــن ح ــبه ضم ــظ ان النس ناح
ــه ــر فان ــيه اكث ــه والسياس االقتصادي
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يظهــر بــوادر لتوســيع االســتثمار وانــه يمكــن االعتمــاد عــى القــروض لتمويــل التوســع الن 
هامــش االمــان كبــر بالنســبه لاطــراف التــي ســتمنح االئتمــان.

اجمايل االصول اىل امللكيه:  اجمايل االصول/حقوق امللكيه:
ــل  ــه يف تموي ــى املديوني ــه ع ــاد الرشك ــادة اعتم ــى زي ــت ع ــبه دل ــذه النس ــت ه ــا ارتفع كلم

ــطتها: انش

النسب املرجعيه2013/12/312012/12/312011/12/31البيان

436159439863313725271اجمايل االصول

300671525307542296195حقوق امللكيه

حد اعى 1.4511.5751.6222النسبه

ياحــظ بشــكل عــام ان الرشكــه تعتمــد بدرجــه كبــره يف تمويلهــا عــى حقــوق املســاهمني وال 
توجــد قــروض او اي 

تمويل اخر خارجي.

نسب الربحيه:
أ-هامش الربح االجمايل)اجمايل ربح العمليات/صايف املبيعات(:
مؤرش عى قدرة الرشكه عى تحقيق الربح من نشاطها العادي/

النسب املرجعيه201320122011البيان

364911431786123209288صايف املبيعات

251623323507312369864تكلفة املبيعات

1132881827881839424اجمايل ربح العمليات

%22%26%26%31نسبة اجمايل الربح
ــات  ــادة امليع ــال زي ــف يف ح ــد تتضاع ــه وق ــب املرجعي ــت النس ــد فاق ــبه ق ــظ ان النس ياح

ــا. ونموه

وفيما ييل تحليل لعنارص تكلفة املبيعات:
201320122011البيان

364911431786123209288صايف املبيعات

191095718725131796294كلفة املواد الخام

%56%59%52نسبة كلفة املواد الخام

238426238426204041املصاريف االنتاجيه

%6%8%7نسبة املصاريف االنتاجيه

251623323507312369864تكلفة املبيعات

%74%74%69نسبة كلفة املبيعات
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ياحــظ انــه يوجــد انخفــاض يف كلفــة املبيعــات ناتــج مــن انخفــاض كلفــة املــواد الخــام وان 
هنــاك ارتفــاع يف املصاريــف االنتاجيــه

ــاءه  ــاج   وان الكف ــم االنت ــب وحج ــني ليناس ــم العامل ــادة طاق ــور وزي ــع االج ــود اىل رف يع
ــود ــك لوج ــا  وذل ــد م ــنت اىل ح ــد تحس ــه ق االنتاجي

متخصصــني باالنتــاج وان النســبه ممكــن تحســنها  اكثــريف حــال تــم رفــع االســعار قليــا 
بالتــوازي مــع نمــو يف املبيعــات.

ب-نسبة صايف الربح)صايف الربح من العمليات/صايف املبيعت(:
مؤرش عى قدرة الرشكه عى تحقيق الربح من البيع:

النسب املرجعيه201320122011البيان

761732520446505485صفي الربح من العمليات

364911431786123209288صايف املبيعات

%7.50%16%16%21النسبه

ياحــظ ان نســبة صــايف الربــح قــد ارتفعــت عــن االميــني الســابقني  حيــث ظهــرت بنســبة 
%21  بينمــا كانــت 16%

ج-معدل العائد عى االصول)صايف الربح قبل الريبه/اجمايل االصول(:
مؤرش لقدرة الرشكه عى تحقيق ربح قبل الريبه عى اجمايل استثماراتها:

النسب املرجعيه201320122011البيان

788983530348487328صايف الربح قبل الريبه

436159439863313725271اجمايل االصول

%7.20%13%13%18معدل العائد عى االصول

ياحــط ان املعــدل ا لعائــد عــى اجمــايل االصــول ارتفــع باملقارنــه مــع 2012 ولكــن مضاعف 
ــب املرجعبه. ــن النس ع

د-معدل العائد عى حق امللكيه)صايف الربح قبل الريبه/حقوق امللكيه(:
ــدره  ــوق امللكيه)الق ــى حق ــه ع ــل الريب ــح قب ــق رب ــى تحقي ــه ع ــدرة الرشك ــؤرش لق م

ــه(: الربحي
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النسب املرجعيه201320122011البيان

788983530348487328صايف الربح قبل الريبه

300671525307542296195حقوق امللكيه

%14.30%21%21%26معدل العائد عى حق امللكيه

ياحــظ ان القــدره الربحيــه للرشكــه قــد فاقــت النســب املرجعيــه خــال الســنوات املاضيــه 
وهــذا تقــدم طيــب ومقبــول

تاسعا/قائمة استخدامات ومصادر االموال
اوال:استخدامات االموال:

ثانيا:مصادر االموال:
96404النقص يف سلفيات رضيبة الخل93440الزياده يف بضاعة اخر املده

611النقص يف االعتمادات76945الزياده يف الذمم املدينه

3025النقص يف الفوائد الدائنه املستحقه855الزياد يف املصاريف املدفوعه مقدما

226297الزياده يف الشيكات االجله147643الزياده يف شيكات برسم التحصيل

27233الزياده يف املصاريف املستحقه3174الزياده يف التامينات املسرتده

241670الزياده يف االحتياطات 47776الزياده يف استثمارات االسهم

16436الزياده يف املخصصات242034النقص يف الذمم الدائنه 

266483الزياده يف االرباح املرتاكمه23538النقص يف ذمم املساهمني

126573الزياده يف النقديه

6471النقص يف رضيبة القيمة املضافه

109710تسوية رضيبة الدخل

878159مجموع املصادر878159مجموع االستخدامات
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الشركة العربية لصناعة الدهانات

مساهمة عامة حمدودة

نابلس/فلسطني
562600338

البيانات املالية وتقرير مدققي الحسابات 
للسنةاملالية املنتهية كما يف 

 31 كانون أول 2013
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الشركت العربيت لصىاعت الدهاواث المساهمت العامت المحدودة
المىطقت الصىاعيت-وابلش 

الفهـــــــرس

صفحت 

1  تقرير مدققي الحساباث

بيـــــــــــــان

أ 2013 كاوىن االول 31  قائمت المركز المالي كما في 

ب 2013 كاوىن االول 31  قائمت الدخل للسىت الماليت المىتهيت في 

ج 2013 كاوىن االول 31قائمت الدخل الشامل للسىت الماليت المىتهيت في 

د 2013 كاوىن االول 31  قائمت التدفقاث الىقديت للسىت الماليت المىتهيت في 

هـ 2013 كاوىن االول 31  بيان التغيراث في حقىق المساهميه للسىت الماليت المىتهيت في 

إيضـــــــــاح

[1-23] 2013 كاوىن االول 31  ايضاحاث حىل البياواث الماليت للسىت الماليت المىتهيت  في 
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قائمت انمزكش انمانً 
 2013 كاوىن االول  31كما  فً 

20132012
دٌىــــــــار اردوــــــــًدٌىــــــــار اردوــــــــًايضاحانمىجــــــــــــىداث
موجوداث غَز متذاونت
801,502               780,400عقاساث ٔاالث ٔيعذاث

171,349               219,125يٕجٕداث يانيت يتٕفشة نهبيع
999,525           972,851

موجوداث متذاونت
1,080,008            41,173,448بضاعت آخش انًذة

290,178               367,123صافي انزيى انًذيُت
5,051                   55,906يصاسيف يذفٕعت يقذيًا
824,134               6971,777شيكاث بشسى انتذصيم

102,747                   75,880يٕجٕداث يتذأنت اخشٖ
711,362               8837,935انُقذ في انصُذٔق ٔنذٖ انبُٕك 

3,362,069        3,013,480

3,986,331          4,361,594مجموع انموجوداث

دقىق انمهكٍت وانمطهىباث
دقىق انمهكٍت

1,500,000            1,500,000 ديُاس اسدَي1,500,000سأط انًال انًصشح بّ ٔانًذفٕع 
121,175               121,175ادتياطي عاو

233,863               314,048اإلدتياطي اإلجباسي
                 80,185اإلدتياطي اإلختياسي

25,130                 42,184فشق تشجًت عًالث اجُبيت
                  (8,745)                 23,307ادتياطي يٕجٕداث يانيت يتٕفشة نهبيع

659,331               925,816"ب"انًتشاكًت بياٌ (انخسائش) االسباح 
2,530,754          3,006,715صافٌ دقوق انمهكَت

مطهىباث غٍز متذاونت
122,207               148,101يخصص تعٕيض تشك انخذيت 

148,101             122,207
مطهىباث متذاونت

756,773               514,739ريى دائُت
             125,168               924,463ريى دائُت اخشٖ

78,516                 54,978ريى يساًْيٍ
33,671                 1047,059يصاسيف يستذقت

          339,242.00               11565,539شيكاث آجهت
1,333,370          1,206,778مجموع انمطهوباث انمتذاونت

3,986,331        4,361,594 مجموع انمطهوباث

تشكم االٌضاداث انمزفقت جشءًا ال ٌتجشأ مه هذا انبٍان * 

انشزكت انعزبٍت نصىاعت انذهاواث انمساهمت انعامت انمذذودة

"أ"بٍان 

وحقوق امل�ساهمني
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انشزكت انعزبٍت نصىاعت انذهاواث انمساهمت انعامت انمذذودة
قائمت انذخم

 2013 كاوىن االول 31نهسىت انمانٍت انمىتهٍت فً 

20132012
دٌىــــــــار اردوــــــــًدٌىــــــــار اردوــــــــًاٌضاحانبَــــــــــــــــــــــــــــــــــان

                3,178,612            3,649,114صافٌ انمبَعاث
               (2,350,731)           (2,516,233)12تكهفت انبضاعت انًباعت- يُضل

                   827,881            1,132,881اجمانٌ انزبخ 
                  (140,563)              (162,113)14انًصاسيف االداسيت ٔانعًٕييت- يُضل
                  (166,872)              (209,036)15انًصاسيف انتسٕيقيت ٔانبيعيت- يُضل

                   520,446               761,732مه انعمهَاث (انخسارة  )صافٌ انزبخ 
                    (13,956)                   7,833فشٔق انعًهت (يُضل  )يضاف 

                       8,581                   8,991يضاف ايشاداث اخشٖ
                          -                   163,943اسباح ساسًانيت-يضاف 

                     15,937                 21,493يضاف فٕائذ دائُت
                        (660)                (15,009)سُٕاث سابقّ (يصاسيف  )ايشاداث 

                   530,348               788,983انخاضع نهضزٍبت (انخسارة)صافٌ انزبخ 
%7.5يخصص ضشيبت انذخم 

                    (24,815)                       -17بعذ اخز  تشجيع االستثًاس بعيٍ االعتباس

                   505,533               788,983انسىه   مه انعمهَاث  (خسارة)صافٌ ربخ 
                     10,450                 12,872يضاف صافي ايشاداث ٔعٕائذ استثًاساث االسٓى

فشق تسٕيت ضشيبت انذخم

                   515,983               801,855صافٌ ربخ انسىه 
ٌىشل االدتٍاطٍاث

                     51,598                 80,185%10اإلدتٍاطً اإلجباري 
                          -                 80,185%10اإلدتٍاطً اإلختٍاري 

(160,370)              (51,598)                    

641,485               464,385                   

                   494,946               659,331انمتزاكمت مه سىىاث سابقت  (انخسائز) االرباح 

                (300,000)             (375,000)ارباح مىسعت عهى انمساهمٍه

925,816               659,331                   

%33.7%52.6انزبخ االساسً نهسهم مه انعمهٍاث

 تشكم االٌضاداث انمزفقت جشءًا ال ٌتجشأ مه هذا انبٍان 

"ب"بٍان
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انشزكت انعزبٍت نصىاعت انذهاواث انمساهمت انعامت انمذذودة
قائمت انذخم انشامم

 2013 كاوىن االول 31نهسىت انمانٍت انمىتهٍت فً 

20132012
دٌىــــــــار اردوـــًدٌىــــــــار اردوـــًانبَــــــــــــــــــــــــــــــــــان

641,485464,385صافٌ ربخ انسىت

:بىود انذخم انشامهت االخزى 

17,05425,130فشق تشجًت عًالث اجُبيت

                        (6,554)                   32,052انتغيش في انقيًت انعادنت نهًٕجٕداث انًانيت انًتٕفشة نهبيع 

                       18,576                   49,106بىود انذخم انشامهت االخزى نهسىت

690,591482,961

 تشكم االٌضاداث انمزفقت جشءًا ال ٌتجشأ مه هذا انبٍان 

"جـ"بٍان
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انشزكت انعزبٍت نصىاعت انذهاواث انمساهمت انعامت انمذذودة

قائمت قائمت انتذفقاث انىقذٌت

 2013 كاوىن االول 31نهسىت انمانٍت انمىتهٍت فً 

20132012
دٍىــــــــار اردوــــــــٌدٍىــــــــار اردوــــــــٌانبَــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 انتذفق انىقذً مه انعمهَاث
                 540,798                   801,855قبم انضشيبت ٔاالدتياطياث (انخساسِ  )صافي انشبخ 

انبىود غَز انىقذٍت- ٍضاف
                   66,682                     71,915استٓالك  انًٕجٕداث انثابتت

                   20,277                     25,894يخصص تعٕيض تشك انخذيت 

                 627,757                   899,664انتذفق انىقذً مه انعمهَاث قبم انتغَز فٌ انموجوداث وانمطهوباث
انىقص فٌ انموجوداث (انشٍادة)

                (223,496)                   (93,440)بضاعت آخش انًذة
                   55,240                   (76,945)صافي انزيى انًذيُت

                        911                        (855)يصاسيف يذفٕعت يقذيًا
                (114,556)                 (147,643)شيكاث بشسى انتذصيم

                  (10,468)                     96,867يٕجٕداث يتذأنت اخشٖ

                (292,369)                 (222,016)مجموع انتذفقاث مه انموجوداث
انشٍادة فٌ انمطهوباث (اانىقص)

                     9,986                 (242,034)ريى دائُت
                     1,029                 (100,705)ريى دائُت اخشٖ
                   29,969                   (23,538)ريى يساًْيٍ

                   26,752                     13,388يصاسيف يستذقت
                  (86,327)                   226,297شيكاث آجهت

                  (18,591)                 (126,592)مجموع انتذفقاث مه انمطهوباث
                 316,797                   551,056صافٌ انىقذ انمستخذو بانعمهَاث

 انتذفقاث انىقذٍت مه عمهَاث االستثمار
                   (15,724)استثًاساث االسٓى

                       1,827بيع استبعاد يٕجٕداث ثابتت
                  (88,748)                   (52,640)صافي ششاء انًٕجٕداث انثابتت

                  (88,748)                   (66,537)مجموع انتذفقاث مه عمهَاث االستثمار
 انتذفقاث انىقذٍت مه عمهَاث انتموٍم

                (300,000)                 (375,000)تٕصيع اسباح 
                (300,000)                 (375,000)مجموع انتذفقاث مه عمهَاث انتموٍم

                  (71,951)                   109,519فٌ انىقذ وانىقذ انمعادل (انىقص  )انشٍادة 
                   25,130                     17,054فروقاث ترجمت عمالث اجنبيت
                 758,183                   711,362النقد والنقد المعادل  اول المدة

                 711,362                   837,935 انىقذ وانىقذ انمعادل  آخز انمذة

تشكم االٍضاداث انمزفقت جشءًا ال ٍتجشأ مه هذا انبَان * 

"د"بٍان 
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صىاعت انذهاواث انمساهمت انعامت انمذذودة
انشزكت انعزبٍت ن

بٍان انتغٍز فً دقىق انمساهمٍه

 نهسىت انمانٍت انمىتهٍت فً 
31

 كاوىن االول 
2013
 

ص انمال
را

ادتَاطٌ اجبارً
ادتَاطٌ اختَارً

ادتَاطٌ اعاو
ارباح

(
خسائز

)  
مزدهه

دقوق انمساهمَه
انبَـــــــــــــــــان

1,500,000
182,265

121,175
492,755

2,296,195
صَذ فٌ 

انز
2011/12/31

 و

482,961
482,961

ارباح انسىت انذانٍه

51,598
51,598

االدتٍاطً االجباري

(300,000)
     

 
(300,000)

     
 

ارباح موسعت عهي انمساهمَه

1,500,000
233,863

0
121,175

675,716
2,530,754

صَذ فٌ 
انز

2012/12/31
 و

690,591
690,591

ارباح انسىت انذانٍه

80,185
80,185

االدتٍاطً االجباري

80,185
80,185

االدتٍاطً االختٍاري

(375,000)
     

 
(375,000)

     
 

ارباح موسعت عهي انمساهمَه

1,500,000
314,048

80,185
121,175

991,307
3,006,715

صَذ فٌ 
انز

2013/12/31
 و

 *
ضاداث انمزفقت جشءًا ال ٍتجشأ مه هذا انبَان 

تشكم االٍ

بَان 
هـ"

"
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 انششكت انعشبيت نصىاعت انذهاواث 
 ششكت مساهمت انعامت انمحذودة

 
 إيضاحاث حىل انقىائم انمانيت  

 
 2013 كاوىن اول  31كما في 

 
 انششكت ووشاطها  . 1

ِٚمش٘ب اٌشئ١غٟ فٟ ٔبثٍظ ، فٟ عغً اٌششوبد فٟ   (اٌششوخ  ) ، انششكت انعشبيت نصىاعت انذهاواثعغٍذ 
 عٕخ 12ثّمزؼٝ لبْٔٛ اٌششوبد سلُ  (562600338)فٍغـ١ٓ، وششوخ ِغبّ٘خ ػبِخ ِؾذٚدح رؾذ سلُ 

١ٍِْٛ ٚخّغّبئخ أٌف د٠ٕبس أسدٟٔ، ِمغّخ إٌٝ ١ٍِْٛ ٚخّغّبئخ  (1,500,000)، ثٍغ سأط ِبي اٌششوخ 1964
 أٌف عُٙ اٌم١ّخ االع١ّخ ٌٍغُٙ د٠ٕبس أسدٟٔ ٚاؽذ

٠زشوض ٔشبؽ اٌششوخ اٌشئ١غٟ ؽب١ٌب فٟ إٔشبء ٚرشغ١ً ِظٕغ اٌذ٘بٔبد ثىبفخ أٔٛاػٙب ٚرغ٠ٛك ِٕزغبرٙب ٚإٔشبء 
 .  ٚرشغ١ً أٞ طٕبػبد أخشٜ رشٜ اٌششوخ إٔٙب الصِخ ٌزؾم١ك أ٘ذافٙب ٚغب٠برٙب 

 كاوىن 23 مه قبم مجهس إداسة انششكت في 2013/ كاوىن األول /31تم إقشاس انقىائم انمانيت نهششكت كما في 
   2014انثاوي  

 
 انسياساث انمحاسبيت انشئيسيت . 2

 أعظ إػذاد اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ
 . رُ إػذاد اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٌٍششوخ ٚفمب ٌّؼب١٠ش اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ اٌذ١ٌٚخ 

 . رُ إػذاد اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ثبٌذ٠ٕبس األسدٟٔ 
رُ إػذاد اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٚفمًب ٌّجذأ اٌىٍفخ اٌزبس٠خ١خ ثبعزضٕبء اٌّٛعٛداد اٌّب١ٌخ اٌّزٛفشح ٌٍج١غ ٚاٌزٟ رظٙش ثبٌم١ّخ 

 . اٌؼبدٌخ فٟ ربس٠خ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ 
 

 انتغيشاث في انسياساث انمحاسبيت 
 . إْ اٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خ ِـبثمخ ٌزٍه اٌزٟ رُ اعزخذاِٙب فٟ اٌغٕخ اٌغبثمخ 

 
 تحقق اإليشاداث 

 رزؾمك إ٠شاداد اٌّج١ؼبد ػٕذ إطذاس اٌفبرٛسح ٚأزمبي ِٕبفغ ِٚخبؿش ٍِى١خ اٌجؼبػخ اٌّجبػخ ٌٍؼ١ًّ ، رظٙش -
 . اٌّج١ؼبد ثبٌظبفٟ ثؼذ رٕض٠ً اٌّشرغؼبد ٚاٌخظُ ػٍٝ اٌّج١ؼبد 

 
 انىقذ وانىقذ انمعادل

ٌغشع لبئّخ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ ٠شًّ إٌمذ ٚإٌمذ اٌّؼبدي إٌمذ فٟ اٌظٕذٚق ، ٚاسطذٖ ٌذٜ اٌجٕٛن ، ٚٚدائغ لظ١شح 
 . األعً رغزؾك خالي فزشح صالصخ شٙٛس أٚ ألً 

 
 تحقق انمصاسيف      

 .رؾمك اٌّظبس٠ف ٚفمًب ٌّجذأ االعزؾمبق 
 
 

 انزمم انمذيىت 
رظٙش اٌزُِ اٌّذ٠ٕخ ثم١ّخ اٌّجٍغ األطٍٟ ٌٍفبرٛسح اٌظبدسح ٌٍغ١ش ِـشٚؽًب ِٕٗ أٞ ِخظض ٌٍذ٠ْٛ اٌّشىٛن فٟ 

رؾظ١ٍٙب ، ٠زُ اؽزغبة ِخظض اٌذ٠ْٛ اٌّشىٛن فٟ رؾظ١ٍٙب ػٕذِب ٠ظجؼ ِٓ غ١ش اٌّشعؼ رؾظ١ً وبًِ ِجٍغ 
 .٘زٖ اٌذ٠ْٛ 

ارخزد إداسح اٌششوخ لشاس ثئػذاَ اٌزُِ اٌّزؼضشح ِٕز عٕٛاد ؽ١ش أْ ٘زٖ اٌزُِ ٌُ رؾظً خالي اٌفزشح  -
اٌّبػ١خ، ال ٠ؤصش ٘زا اإلػذاَ ٌٍزُِ ػٍٝ ٔزبئظ اٌششوخ أٚ ِشوض٘ب اٌّبٌٟ ؽ١ش أٔٗ رُ رخظ١ض ِخظض 

 .د٠ْٛ ِؼذِٚخ ٌٙب فٟ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ ٌٍغٕٛاد اٌغبثمخ
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 انمخزون
رشًّ اٌىٍفخ .  ٠زُ رغؼ١ش اٌّخضْٚ ثبٌىٍفخ ثبعزخذاَ ؿش٠مخ اٌٛاسد أٚال طبدس أٚال أٚ اٌم١ّخ اٌغٛل١خ أ٠ّٙب الً 

 . عؼش اٌششاء ٚوبفخ اٌّظبس٠ف اٌّجبششح اٌؼشٚس٠خ ٌزٛط١ً اٌّٛاد إٌٝ ِخبصْ اٌششوخ 
 

 عقاساث وآالث ومعذاث 
رظٙش اٌؼمبساد ٚا٢الد ٚاٌّؼذاد ثبٌىٍفخ ٚاٌزٟ رشًّ عؼش اٌششاء أٚ وٍفخ اإلٔشبء ٚوبفخ اٌّظبس٠ف اٌّجبششح 

ٚأ٠خ  (ثبعزضٕبء األساػٟ  )اٌؼشٚس٠خ ٌزظجؼ اٌّٛعٛداد عب٘ضح ٌالعزؼّبي ، ِـشٚؽًب ِٕٙب االعزٙالن اٌّزشاوُ 
 .  خغبئش رذٟٔ ِزشاوّخ فٟ اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ 

ف١ّب ٠ٍٟ . ٠زُ اعزٙالن ثٕٛد اٌؼمبساد ٚا٢الد ٚاٌّؼذاد ؽغت ؿش٠مخ اٌمغؾ اٌضبثذ ٚفمًب ٌٍؼّش اإلٔزبعٟ اٌّزٛلغ 
 : االعزٙالن اٌّغزخذِخ 

 
 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌج١بْ

    %4 اٌّجبٟٔ ٚاإلٔشبءاد                      
   % 7 ا٢الد 

  %10 ع١بساد 
  %10 ٌٛاصَ ؽشاعخ 

  %10 أصبس ِٚفشٚشبد 
  %10 أعٙضٖ ِىزج١خ 

  %10 أعٙضح اٌؾّب٠خ ٚإٔزاس 
  %20 أعٙضح ٚثشاِظ وّج١ٛرش 

   
 

٠زُ دساعخ رذٟٔ اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ ٌٍؼمبساد ٚا٢الد ٚاٌّؼذاد ػٕذ ٚعٛد أؽذاس أٚ رغ١شاد فٟ اٌظشٚف رش١ش إٌٝ 
ػٕذ ٚعٛد أؽذ ٘زٖ األدٌخ ٚػٕذِب رض٠ذ اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ ػٓ اٌم١ّخ . ػذَ رٛافش إِىب١ٔخ اعزشداد ل١ّزٙب اٌذفزش٠خ 

اٌّزٛلغ اعزشداد٘ب ، ٠زُ رخف١غ اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ ٌٍم١ّخ اٌّزٛلغ اعزشداد٘ب ٟٚ٘ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ِخظِٛب ِٕٙب 
 .أ٠ّٙب أػٍٝ " اٌم١ّخ فٟ االعزخذاَ " ِظبس٠ف اٌج١غ أٚ 

٠زُ اؽزغبة ٚسعٍّخ اٌزىب١ٌف اٌّزىجذح العزجذاي ِىٛٔبد ٚا٢الد ٚاٌّؼذاد اٌزٟ ٠زُ اٌزؼبًِ ِؼٙب ثشىً ِٕفظً 
، وّب ٠زُ شـت اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ ألٞ عضء ِغزجذي ، ٠زُ سعٍّخ إٌفمبد األخشٜ اٌالؽمخ فمؾ ػٕذ ص٠بدح إٌّبفغ 

 .   االلزظبد٠خ اٌّغزمج١ٍخ اٌّزؼٍمخ ثبٌؼمبساد ٚا٢الد ٚاٌّؼذاد ، ٠زُ إصجبد ع١ّغ إٌفمبد األخشٜ فٟ لبئّخ اٌذخً 
 

 مخصصاث 
رغ٠ٛخ  ٔبرظ ػٓ ؽذس عبثك ٚاْ وٍفخ (لبٟٔٛٔ أٚ ِزٛلغ)٠زُ إصجبد اٌّخظظبد إرا وبْ ػٍٝ اٌششوخ أٞ اٌزضاَ 

 .االٌزضاَ ِؾزٍّخ ٠ّٚىٓ ل١بعٙب ثّٛصٛل١خ 
 

 رمم دائىت ومستحقاث 
٠زُ إصجبد اٌّـٍٛثبد ٌٍّجبٌغ اٌّغزؾمخ اٌغذاد فٟ اٌّغزمجً ٌٍجؼبئغ أٚ اٌخذِبد اٌّغزٍّخ عٛاء رّذ أٚ ٌُ رزُ 

 اٌّـبٌجخ ثٙب ِٓ لجً اٌّٛسد 
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 انتقذيشاث
إْ إػذاد اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٚرـج١ك اٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خ ٠زـٍت ِٓ إداسح اٌششوخ اٌم١بَ ثزمذ٠شاد ٚاعزٙبداد رؤصش فٟ 

وّب أْ ٘زٖ اٌزمذ٠شاد ٚاالعزٙبداد . ِجبٌغ اٌّٛعٛداد ٚاٌّـٍٛثبد اٌّب١ٌخ ٚاإلفظبػ ػٓ االٌزضاِبد اٌّؾزٍّخ 
رؤصش فٟ اإل٠شاداد ٚاٌّظبس٠ف ٚاٌّخظظبد ٚوزٌه فٟ اٌزغ١شاد فٟ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ اٌزٟ رظٙش ػّٓ ؽمٛق 

اٌٍّى١خ ، ٚثشىً خبص ٠زـٍت ِٓ إداسح اٌششوخ اطذسا أؽىبَ ٚاعزٙبداد ٘بِخ ٌزمذ٠ش ِجبٌغ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ 
اٌّغزمج١ٍخ ٚأٚلبرٙب ، إْ اٌزمذ٠شاد اٌّزوٛسح ِج١ٕخ ثبٌؼشٚسح ػٍٝ فشػ١بد ٚػٛاًِ ِزؼذدح ٌٙب دسعبد ِزفبٚرخ 

ِٓ اٌزمذ٠ش ٚػذَ ا١ٌم١ٓ ٚاْ إٌزبئظ اٌفؼ١ٍخ لذ رخزٍف ػٓ اٌزمذ٠شاد ٚرٌه ٔز١غخ اٌزغ١شاد إٌبرغخ ػٓ أٚػبع 
 . ٚظشٚف رٍه اٌزمذ٠شاد فٟ اٌّغزمجً 

 : فٟ اػزمبد إداسح اٌششوخ ثأْ رمذ٠شارٙب ػّٓ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ِؼمٌٛخ ِٚفظٍخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ 
رغزخذَ اٌششوخ رمذ٠شاد ِؼ١ٕخ ، ثٕبًء ػٍٝ خجشاد عبثمخ ، ٌزؾذ٠ذ ِجبٌغ : ِخظض اٌزُِ اٌّشىٛن فٟ رؾظ١ٍٙب  -

 . اٌذ٠ْٛ اٌّشىٛن فٟ رؾظ١ٍٙب 
رمَٛ اإلداسح ثئػبدح رمذ٠ش األػّبس اإلٔزبع١خ ٌٍّٛعٛداد اٌٍّّٛعخ ثشىً دٚسٞ ٌغب٠بد اؽزغبة االعزٙالوبد  -

اٌغ٠ٕٛخ اػزّبدًا ػٍٝ اٌؾبٌخ اٌؼبِخ ٌزٍه اٌّٛعٛداد ٚرمذ٠شاد األػّبس اإلٔزبع١خ اٌّزٛلؼخ فٟ اٌّغزمجً ، ٠ٚزُ اخز 
 .  إٌٝ ث١بْ اٌذخً  (إْ ٚعذد  )خغبسح اٌزذٟٔ 

 
 انعمالث األجىبيت  

 األخشٜ غ١ش اٌش١ىً د٠زُ رؾ٠ًٛ اٌّؼبِالد اٌزٟ رزُ ثبٌؼّال. رّضً ػٍّخ اٌش١ىً اإلعشائ١ٍٟ ػٍّخ األعبط ٌٍششوخ 
٠زُ رؾ٠ًٛ اٌّٛعٛداد . اإلعشائ١ٍٟ خالي اٌغٕخ اٌٝ اٌش١ىً اإلعشائ١ٍٟ ٚفمب ألعؼبس اٌظشف اٌغبئذح فٟ ربس٠خ اٌّؼبٍِخ 

ٚاٌّـٍٛثبد إٌمذ٠خ ٚرٍه اٌزٟ رغزؾك اٌمجغ أٚ اٌذفغ ثبٌؼّالد األخشٜ فٟ ٔٙب٠خ اٌغٕخ اٌٝ اٌش١ىً اإلعشائ١ٍٟ ٚفمب 
 .رظٙش فشٚلبد اٌزؾ٠ًٛ ِٓ سثؼ أٚ خغبسح فٟ لبئّخ اٌذخً . ألعؼبس اٌظشف اٌغبئذح فٟ ربس٠خ ا١ٌّضا١ٔخ 

 ثٍغذ أعؼبس طشف اٌؼّالد اٌشئ١غ١خ اٌزٟ رزؼبًِ ثٙب اٌششوخ ِمبثً اٌش١ىً اإلعشائ١ٍٟ وّب فٟ ربس٠خ ا١ٌّضا١ٔخ وّب ٠ٍٟ 
  اٌّمبثً ثبٌش١ىً اإلعشائ١ٍٟ      

                2013       2012        
 5.25     4.91ديىاس أسدوي    
 3.72     3.48دوالس أمشيكي  

 
ألغشاع إػذاد اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ثؼٍّخ اٌذ٠ٕبس األسدٟٔ ، رُ رؾ٠ًٛ ثٕٛد اٌّٛعٛداد ٚاٌّـٍٛثبد ِٓ ػٍّخ اٌش١ىً 

اإلعشائ١ٍٟ اٌٝ ػٍّخ اٌذ٠ٕبس األسدٟٔ ٚفمب ألعؼبس اٌظشف اٌغبئذح فٟ ربس٠خ ا١ٌّضا١ٔخ ٚرُ رؾ٠ًٛ ثٕٛد ؽمٛق اٌٍّى١خ 
. ثبعزخذاَ أعؼبس اٌظشف اٌزبس٠خ١خ ، وّب رُ رؾ٠ًٛ ثٕٛد لبئّخ اٌذخً ثبعزخذاَ ِؼذي أعؼبس اٌظشف خالي اٌغٕخ 

 .رظٙش فشٚلبد رشعّخ اٌؼّالد األعٕج١خ فٟ ثٕذ ِغزمً فٟ ؽمٛق اٌٍّى١خ 
 

 انشبح نكم سهم 
٠زُ اؽزغبة إٌظ١ت األعبعٟ ٌٍغُٙ فٟ األسثبػ ِٓ خالي لغّخ سثؼ اٌغٕخ اٌؼبئذ اٌٝ ؽٍّخ األعُٙ اٌؼبد٠خ ٌٍششوخ ػٍٝ 

 .اٌّؼذي اٌّشعؼ ٌؼذد األعُٙ اٌؼبد٠خ خالي اٌؼبَ 
 

 مىجىداث مانيت متىفشة نهبيع 
٠زُ ل١ذ ػ١ٍّبد اٌج١غ ٚاٌششاء . ٠زُ ل١ذ اٌّٛعٛداد اٌّب١ٌخ ػٕذ اٌششاء ثبٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ِؼبفب ا١ٌٙب ِظبس٠ف االلزٕبء 

ٌٍّٛعٛداد اٌّب١ٌخ اٌّزٛفشح ٌٍج١غ فٟ ربس٠خ اٌظفمخ ٚ٘ٛ اٌزبس٠خ اٌزٞ رظجؼ ثٗ اٌششوخ ، اٚ رزٛلف ػٓ وٛٔٙب ؿشفب 
 .ٌٍششٚؽ اٌزؼبلذ٠خ ٌٙزٖ االدٚاد اٌّب١ٌخ 

٠ؼبد رم١١ُ اٌّٛعٛداد اٌّب١ٌخ ثبٌم١ّخ  اٌؼبدٌخ فٟ ربس٠خ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ، اال فٟ ؽبي ػذَ اٌزّىٓ ِٓ ل١بط اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ 
ٚفٟ ؽبي ث١غ ٘زٖ . ثّٛصٛل١خ ، ٠زُ رغغ١ً االسثبػ ٚاٌخغبئش إٌبرغخ ػٓ اٌزغ١ش فٟ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ػّٓ ؽمٛق اٌٍّى١خ  

اٌّٛعٛداد اٚ عضء ِٕٙب ٠زُ رغغ١ً االسثبػ اٚ اٌخغبئش إٌبرغخ ػٓ رٌه فٟ لبئّخ اٌذخً ثّب فٟ رٌه اٌّجبٌغ اٌّم١ذح 
 . عبثمب ػّٓ ؽمٛق اٌٍّى١خ ٚاٌزٟ رخض ٘زٖ اٌّٛعٛداد

 .٠زُ ادساط  اٌّٛعٛداد اٌّب١ٌخ اٌّزٛفشح ٌٍج١غ ثبٌىٍفخ ػٕذ ػذَ اِىب١ٔخ رؾذ٠ذ ل١ّزٙب اٌؼبدٌخ ثظٛسح ٠ؼزّذ ػ١ٍٙب
 
 



التقرير السنوي
2012-2013 56

:٠خىْٛ ٘زا اٌبٕذ ِّب ٠ٍٟ
20132012

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
                520,080                554,108 اٌّٛاد اٌخبَ

                101,911                114,929اٌٍيجً ٚاٌعجٛاد ٚاٌىررْٛ
                  18,654                  19,064ثعبعخ  رحذ اٌزصٕيع

                439,363                485,347ثعبعخ جب٘سح

             1,080,008             1,173,448المجموع

:٠خىْٛ ٘زا اٌبٕذ ِّب ٠ٍٟ
20132012

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
                    1,720                    2,046تامين المصنع والعمال

                       752                       844رراخيص سيبراد
                    2,579                    3,016رأِيٓ سيبراد 

                    5,051                    5,906المجموع

:٠خىْٛ ٘زا اٌبٕذ ِّب ٠ٍٟ
20132012

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
                808,305                961,633شيىً- شيىبد ثرسُ اٌزحصيً ثٕه اٌزجبري االردٔي
                    9,310                    3,590ديٕبر- شيىبد ثرسُ اٌزحصيً ثٕه اٌزجبري االردٔي
                    6,519                    6,554دٚالر- شيىبد ثرسُ اٌزحصيً ثٕه اٌزجبري االردٔي

                824,134                971,777المجموع

:٠خىْٛ ٘زا اٌبٕذ ِّب ٠ٍٟ
20132012

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
                    2,707                    5,880 اٌىفبالد ٚاٌزأِيٕبد اٌّسزردح

                  96,404سٍفيبد ظريجخ اٌذخً
                       611طٍجيبد

                    3,025فٛائذ دائٕخ ِسزحمخ

                102,747                    5,880المجموع

اٌّصبس٠ف اٌّذفٛػت ِمذًِب- 5

ش١ىبث بشعُ اٌخذص١ً-6

بعبػت آخش اٌّذة- 4

ِٛجٛداث ِخذاٌٚت اخشٜ- 7



التقرير السنوي
2012-201357

:٠خىْٛ ٘زا اٌبٕذ ِّب ٠ٍٟ
20132012

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
                    1,217                    2,655اٌصٕـــــــــــذٚق

                       535                         222اٌصٕـــــــــــذٚق  
                114,711                  76,419شيىً- اٌجٕه اٌزجبري االردٔي 
                           1                       396دٚالر- اٌجٕه اٌزجبري االردٔي 
                    4,685                    3,573جبري ديٕبر- اٌجٕه اٌزجبري االردٔي 
                    3,042                  26,653صٕذٚق اٌشيىبد اٌٛاردح
                107,442                         11شيىً -  ٚديعخ - اٌجٕه اٌزجبري االردٔي 
                479,729                728,206ديٕبر -  ٚديعخ - اٌجٕه اٌزجبري االردٔي 

                711,362                837,935المجموع

:٠خىْٛ ٘زا اٌبٕذ ِّب ٠ٍٟ
20132012

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
                    7,374ظريجخ اٌميّخ اٌّعبفخ

                    4,958                    3,088ِخصص اجبزاد
                    3,500                    3,500ِصبريف رٕمالد ِجٍس االدارٖ اٌّسزحمخ
                    7,000                  10,500َ ِىبفئبد أععبء ِجٍس اإلدارح اٌّسزحمخ

                109,710احزيبطي ظريجخ اٌذخً
                125,168                  24,462المجموع

:٠خىْٛ ٘زا اٌبٕذ ِّب ٠ٍٟ
20132012

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
                       528                       365٘برف ٚفبوس ِسزحمخ

                    1,268                    4,701ِصبريف ِيبٖ  ٚوٙرثبء ِسزحمخ
                    3,000                    1,200ارعبة لعبئيخ ِسزحمخ

                    1,200                    3,000ارعبة ِٕٙيخ ٚاسزشبراد ِسزحمخ
                  13,830                  15,616 اٌرٚارت اٌّسزحمخ

                  13,845                  22,177ِصبريف ِسزحمخ اخرٜ

                  33,671                  47,059المجموع 

:٠خىْٛ ٘زا اٌبٕذ ِّب ٠ٍٟ
20132012

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
                339,242                565,539شيىً-  شيىبد صبدرح 

                339,242                565,539المجموع

رُِ دائٕت اخشٜ- 9

إٌمذ فٟ اٌصٕذٚق ٌٚذٜ اٌبٕٛن -  8 

اٌش١ىبث األجٍت-11

اٌّصبس٠ف اٌّغخذمت- 10

:٠خىْٛ ٘زا اٌبٕذ ِّب ٠ٍٟ
20132012

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
                    1,217                    2,655اٌصٕـــــــــــذٚق

                       535                         222اٌصٕـــــــــــذٚق  
                114,711                  76,419شيىً- اٌجٕه اٌزجبري االردٔي 
                           1                       396دٚالر- اٌجٕه اٌزجبري االردٔي 
                    4,685                    3,573جبري ديٕبر- اٌجٕه اٌزجبري االردٔي 
                    3,042                  26,653صٕذٚق اٌشيىبد اٌٛاردح
                107,442                         11شيىً -  ٚديعخ - اٌجٕه اٌزجبري االردٔي 
                479,729                728,206ديٕبر -  ٚديعخ - اٌجٕه اٌزجبري االردٔي 

                711,362                837,935المجموع

:٠خىْٛ ٘زا اٌبٕذ ِّب ٠ٍٟ
20132012

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
                    7,374ظريجخ اٌميّخ اٌّعبفخ

                    4,958                    3,088ِخصص اجبزاد
                    3,500                    3,500ِصبريف رٕمالد ِجٍس االدارٖ اٌّسزحمخ
                    7,000                  10,500َ ِىبفئبد أععبء ِجٍس اإلدارح اٌّسزحمخ

                109,710احزيبطي ظريجخ اٌذخً
                125,168                  24,462المجموع

:٠خىْٛ ٘زا اٌبٕذ ِّب ٠ٍٟ
20132012

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
                       528                       365٘برف ٚفبوس ِسزحمخ

                    1,268                    4,701ِصبريف ِيبٖ  ٚوٙرثبء ِسزحمخ
                    3,000                    1,200ارعبة لعبئيخ ِسزحمخ

                    1,200                    3,000ارعبة ِٕٙيخ ٚاسزشبراد ِسزحمخ
                  13,830                  15,616 اٌرٚارت اٌّسزحمخ

                  13,845                  22,177ِصبريف ِسزحمخ اخرٜ

                  33,671                  47,059المجموع 

:٠خىْٛ ٘زا اٌبٕذ ِّب ٠ٍٟ
20132012

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
                339,242                565,539شيىً-  شيىبد صبدرح 

                339,242                565,539المجموع

رُِ دائٕت اخشٜ- 9

إٌمذ فٟ اٌصٕذٚق ٌٚذٜ اٌبٕٛن -  8 

اٌش١ىبث األجٍت-11

اٌّصبس٠ف اٌّغخذمت- 10



التقرير السنوي
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:٠خىْٛ ٘زا اٌبٕذ ِّب ٠ٍٟ
20132012

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيايضاحالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
                402,631                520,080رىٍفخ  اٌّٛاد اٌخبَ اٚي اٌّذح

             2,026,327             2,022,331ِشزريبد ِٛاد خبَ- يعبف
                (36,365)                (77,346)خصُ ِىزست- يٕسي 

             2,392,593             2,465,065تكلفت المواد المعذة لالستخذام 
              (520,080)              (554,108)ثعبعخ آخر اٌّذح- يٕسي

             1,872,513             1,910,957تكلفت المواد الخام المستخذمت
تكلفت العبواث والليبل- يضاف

                  84,574                101,911اٌعجٛاد ٚاٌٍيجً اٚي اٌّذح
                312,551                332,694اٌّشزريبد ِٓ اٌعجٛاد- يعبف
              (101,911)              (114,929)اٌعجٛاد ٚاٌٍيجً آخر اٌّذح- يٕسي

                295,214                319,676تكلفت العبواث والليبل المستخذم
                  17,042                  18,654ثعبعخ رحذ اٌزصٕيع اٚي اٌّذح

                (18,654)                (19,064)ثعبعخ رحذ اٌزصٕيع آخر اٌّذح- يٕسي
             2,166,115             2,230,223تكلفت المواد الخام والعبواث المستخذمت

                352,265                439,363ثعبعخ جب٘سح اٚي اٌّذح- يعبف
                  66,291                  93,568ِشزريبد ِٛاد جب٘سح- يعبف

             2,584,671             2,763,154تكلفت البضاعت المعذة للبيع
              (439,363)              (485,347)اٌجعبعخ اٌجب٘سح آخر اٌّذح- يٕسي

             2,145,308             2,277,807تكلفت البضاعت المباعت
الرواتب واالجور الصناعيت- يضاف

                  84,829                  96,794االجٛر اٌّجبشرح
                  10,867                  12,705ِخصص رعٛيط ررن اٌخذِخ 

                       620                      (852)(ِذفٛعخ  )اجبزاد ِسزحمخ  
                  96,316                108,647الرواتب واالجور المباشرة

                109,107                13129,779اٌّصبريف اٌصٕبعيخ غير اٌّجبشرح- يعبف
             2,350,731             2,516,233تكلفت البضاعت المباعت

:٠خىْٛ ٘زا اٌبٕذ ِّب ٠ٍٟ
20132012

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
                  17,670                  24,808اٌّيبٖ ٚاٌىٙرثبء
                       205                         90ِصبريف ِخزجر
                    2,130                  10,927ِصبريف صيبٔخ

                       517                       634ِالثس عّبي
                        -                    1,066ِحرٚلبد  

                       305                       625ِصبريف طفبيبد حريك
                       633                       578ِشزريبد حٍيت

                    7,008                    8,534رأِيٓ اٌعّبي ٚاٌّصٕع
                  50,889                  55,189اسزٙالن اٌّٛجٛداد اٌثبثزخ

                    7,037                       966ِصبريف ثٍيزبد
                    4,431                    4,783 َ رعجئخ ٚرغٍيف

                    2,086                    2,390ِصبريف رذريت عّبي االٔزبج
                    5,586                    5,256ِصبريف اٌرافعٗ  اٌشٛويخ

                       212                         47ِصبريف ٔعح
                    3,149                    1,739عذح ٚلطع غيبر

                    1,745                    1,845ِصبريف صيبٔخ اٌىٙرثبء ٚاٌّصعذ
                         56                       544ِصبريف ِعخبد

                    1,207                    1,864ٔمً ٔفبيبد
                    4,241                    7,894ِصبريف اخرٜ

                109,107                129,779المجموع

حىٍفت اٌبعبػت اٌّببػت- 12

اٌّصبس٠ف اٌصٕبػ١ت غ١ش اٌّببششة- 13



التقرير السنوي
2012-201359

:٠خىْٛ ٘زا اٌبٕذ ِّب ٠ٍٟ
20132012

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
                  55,538                  69,773اٌرٚارت ٚاالداريخ

                    7,607                    8,893رعٛيط ررن اٌخذِخ
                       434                      (597)اجبزاد ِسزحمخ 

                         52                         68ِصبرف ربِيٓ رمٛد
                  14,969                  10,483ِىبفئبد ٚعيذيبد

                    9,100                  17,726ِصبريف اٌرسَٛ ٚاٌرخص
                    2,402                    3,697ِصبريف اٌعيبفخ

                    4,953                    5,294ِصبريف اٌسفر ٚاٌزٕمالد
                    2,967                    3,992ِصبريف اٌمرطبسيخ
                       509                       803ِصبريف اٌزجرعبد

                    3,937                    4,067ِصبريف ثرق ٚثريذ ٚ٘برف
                    1,746                    1,996عّٛالد ٚفٛائذ ثٕىيخ

                       996                       763ِصبريف ٔظبفخ
                       550                       304ِصبريف عبِخ

                    3,000                    3,000ارعبة  ِٕٙيخ ٚاسزشبراد
                    6,914                    5,960صيبٔخ اجٙسح/ ِصبريف وّجيٛرر 

                    2,858                    3,607ِصبريف ِحبِبح ٚرسَٛ ِحبوُ 
                    3,500                    3,500ثذي رٕمالد ِجٍس االدارح

                    7,000                    7,000ِىبفأح  ِجٍس االدارح
                    1,786                    1,868رسَٛ ادراج اسُٙ في سٛق فٍسطيٓ

                    8,147                    8,970اسزٙالن اٌّٛجٛداد اٌثبثزخ
                    1,598                       946ِصبريف صيبٔخ اٌّجبٔي 

                140,563                162,113المجموع

:٠خىْٛ ٘زا اٌبٕذ ِّب ٠ٍٟ
20132012

دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
                  35,262                  47,009 رواتب رجال البيع

                    3,260                    3,811رعٛيط ررن اٌخذِخ
                       186                      (256)(ِذفٛعٗ  )اجبزاد ِسزحمخ 

                    1,198                    1,679ِصبريف اٌّعبرض
                  23,706                  41,756ِصبريف اٌذعبيخ
                    1,142                    2,279ِصبريف اٌزسٛيك

                    3,754                    4,633ِصبريف ٔمً ِجيعبد
                         98                         26ِصبريف رحّيً ٚرٕسيً

                    5,716                    8,450ِصبريف عيٕبد
                       148                         98ِصبريف ِخبٌفبد سير

                  46,828                  43,967ِصبريف ِحرٚلبد
                  13,667                  14,827ِصبريف صيبٔخ اٌسيبرد

                    2,719                  10,682ِصبريف اصجبغ
                    5,991                    5,173ِصبريف رأِيٓ اٌسيبراد 

                    1,721                    1,530ِصبريف ررخيص اٌسيبراد
                  13,830                  15,616ِصبريف  ثيعيخ

                    7,646                    7,756اسزٙالن اٌّٛجٛداد اٌثبثزخ

                166,872                209,036المجموع

اٌّصبس٠ف االداس٠ت ٚاٌؼ١ِّٛت - 14

اٌّصبس٠ف اٌخغ٠ٛم١ت ٚاٌب١ؼ١ت- 15
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دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

                    5,770سعر بيع االصل

يٕسي صبفي اٌميّخ اٌذفزريخ 

                  11,556اٌميّخ اٌذفزريخ حست اٌسجالد
                  (9,729)يٕسي االسزٙالن اٌّزراوُ ٌزبريخٗ 

                    1,827صافي القيمت الذفتريت

                    3,943الراسماليت (الخسائر  )االرباح 

**

: ِخبؼش االئخّبْ

اٌشاعّب١ٌت (اٌخغبئش  )االسببح - 16

ظش٠بت اٌذخً- 17

 لشسث ا١ٌٙئت اٌؼبِت اٌفٍغؽ١ٕ١ت ٌخشج١غ االعخثّبس ِٕخ اٌششوت شٙبدة حأو١ذ اعخثّبس 2012 وبْٔٛ اٚي 4 بخبس٠خ 
ٌخؽ٠ٛش ِصٕغ اٌذ٘بٔبث ٚػ١ٍت دصٍج اٌششوت ػٍٝ ١ِضة اػفبء وبًِ ِٓ ظش٠بت اٌذخً ٌّٚذة اسبغ عٕٛاث  اػخببسا 

ٚوبٔج ا١ٌٙئت اٌؼبِت اٌفٍغؽ١ٕ١ت ٌخشج١غ االعخثّبس  لذ ِٕذج اٌششوت  , 2016 ا٠بس 31 ٚدخٝ 2012 دض٠شاْ 1ِٓ 
  ٚػ١ٍت دصٍج  اٌششوت  ػٍٝ ١ِضة دفغ ظش٠بت 2011 ا٠بس 8شٙبدة حأو١ذ اعخثّبس ٌخؽ٠ٛش ِصٕغ اٌذ٘بٔبث بخبس٠خ 

 وبْٔٛ اٚي 31 ٚدخٝ 2011 وبْٔٛ ثبٟٔ 1ِٓ اٌعش٠بت اٌّغخذمت  اػخببسا ِٓ  % 50دخً بّؼذي اعّٟ لذسة 
2018. 

2013 وبْٔٛ االٚي 31اٌب١بٔبث اٌّب١ٌت ٌٍغٕت إٌّخ١ٙت فٟ - 18

 وبْٔٛ 23 بخبس٠خ 2013 وبْٔٛ األٚي 31ٚافك ِجٍظ اداسة اٌششوت ػٍٝ اٌب١بٔبث اٌّب١ٌت ٌٍغٕت اٌّب١ٌت إٌّخ١ٙت فٟ
 ٘زا ٚع١خُ ػشض اٌب١بٔبث اٌّب١ٌت ػٍٝ ا١ٌٙئت اٌؼبِت فٟ اجخّبػٙب اٌغٕٛٞ ٚرٌه ٌٍذصٛي ػٍٝ ِٛافمت 2014اٚي 

.ا١ٌٙئت اٌؼبِت ػٍٝ ٘زٖ اٌب١بٔبث 

حٛص٠غ االسببح- 19

. 25  حٛص٠غ اسببح بٛالغ 2012 اراس 4 , 2013 شببغ 16الشث ا١ٌٙئت اٌؼبِت ٌٍششوت  فٟ اجخّبػٙب إٌّؼمذ بخبس٠خ 
. ػٍٝ اٌخٛاٌٟ 2011 ,2012د٠ٕبس ٌٍغُٙ اٌٛادذ ػٓ ب١بٔبحٙب اٌّب١ٌت ٌغٕت    .20- 

د١ث ع١خُ دفؼٙب ,د٠ٕبس ٌٍغُٙ اٌٛادذ  . 40فبْ ِجٍظ االداسة ٠مخشح حٛص٠غ اسببح  بٛالغ  ,ف١ّب ٠خؼٍك ببٌغٕت اٌذب١ٌت 
  بؼذ الشاس٘ب ِٓ لبً اٌّغب١ّ٘ٓ فٟ اجخّبع اٌجّؼ١ت اٌؼ١ِّٛت اٌغٕٛٞ اٌؼبدٞ ٚببٌخبٌٟ ٌُ ٠خُ ادساج 2014خالي ػبَ 

.٘زا اٌّبٍغ  ظّٓ االٌخضاِبث فٟ اٌب١بٔبث اٌّب١ٌت 

اداسة اٌّخبؼش- 20

د١ث , حٛاجٗ اٌششوت خؽش اٌخشوض فٟ االئخّبْ . حؼًّ اٌششوت بشىً ِغخّش ػٍٝ ِخببؼت حذص١ً اسصذة اٌزُِ اٌّذ٠ٕت 
.ِٓ اٌزُِ اٌّذ٠ٕت اٌفبػٍت  ِغخذمت ِٓ ػششْٚ ػ١ًّ  فمػ % 45اْ 

حذذ اٌششوت ِٓ ِخبؼش اٌغ١ٌٛت ِٓ  خالي اٌخبوذ ِٓ حٛفش اٌخغ١ٙالث اٌبٕى١ت ٚ خؽت اٌخذص١ً  :ِخبؼش اٌغ١ٌٛت
. ٠َٛ ِٓ حبس٠خ ػ١ٍّت اٌب١غ 120 - 90د١ث اْ اٌششوت حؼًّ ػٍٝ حذص١ً رُِ اٌّب١ؼبث خالي , اٌّغخّش ٌٍّب١ؼبث
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دينــــــــار اردنــــــــيدينــــــــار اردنــــــــيالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

                    5,770سعر بيع االصل

يٕسي صبفي اٌميّخ اٌذفزريخ 

                  11,556اٌميّخ اٌذفزريخ حست اٌسجالد
                  (9,729)يٕسي االسزٙالن اٌّزراوُ ٌزبريخٗ 

                    1,827صافي القيمت الذفتريت

                    3,943الراسماليت (الخسائر  )االرباح 
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: ِخبؼش االئخّبْ

اٌشاعّب١ٌت (اٌخغبئش  )االسببح - 16

ظش٠بت اٌذخً- 17

 لشسث ا١ٌٙئت اٌؼبِت اٌفٍغؽ١ٕ١ت ٌخشج١غ االعخثّبس ِٕخ اٌششوت شٙبدة حأو١ذ اعخثّبس 2012 وبْٔٛ اٚي 4 بخبس٠خ 
ٌخؽ٠ٛش ِصٕغ اٌذ٘بٔبث ٚػ١ٍت دصٍج اٌششوت ػٍٝ ١ِضة اػفبء وبًِ ِٓ ظش٠بت اٌذخً ٌّٚذة اسبغ عٕٛاث  اػخببسا 

ٚوبٔج ا١ٌٙئت اٌؼبِت اٌفٍغؽ١ٕ١ت ٌخشج١غ االعخثّبس  لذ ِٕذج اٌششوت  , 2016 ا٠بس 31 ٚدخٝ 2012 دض٠شاْ 1ِٓ 
  ٚػ١ٍت دصٍج  اٌششوت  ػٍٝ ١ِضة دفغ ظش٠بت 2011 ا٠بس 8شٙبدة حأو١ذ اعخثّبس ٌخؽ٠ٛش ِصٕغ اٌذ٘بٔبث بخبس٠خ 

 وبْٔٛ اٚي 31 ٚدخٝ 2011 وبْٔٛ ثبٟٔ 1ِٓ اٌعش٠بت اٌّغخذمت  اػخببسا ِٓ  % 50دخً بّؼذي اعّٟ لذسة 
2018. 

2013 وبْٔٛ االٚي 31اٌب١بٔبث اٌّب١ٌت ٌٍغٕت إٌّخ١ٙت فٟ - 18

 وبْٔٛ 23 بخبس٠خ 2013 وبْٔٛ األٚي 31ٚافك ِجٍظ اداسة اٌششوت ػٍٝ اٌب١بٔبث اٌّب١ٌت ٌٍغٕت اٌّب١ٌت إٌّخ١ٙت فٟ
 ٘زا ٚع١خُ ػشض اٌب١بٔبث اٌّب١ٌت ػٍٝ ا١ٌٙئت اٌؼبِت فٟ اجخّبػٙب اٌغٕٛٞ ٚرٌه ٌٍذصٛي ػٍٝ ِٛافمت 2014اٚي 

.ا١ٌٙئت اٌؼبِت ػٍٝ ٘زٖ اٌب١بٔبث 

حٛص٠غ االسببح- 19

. 25  حٛص٠غ اسببح بٛالغ 2012 اراس 4 , 2013 شببغ 16الشث ا١ٌٙئت اٌؼبِت ٌٍششوت  فٟ اجخّبػٙب إٌّؼمذ بخبس٠خ 
. ػٍٝ اٌخٛاٌٟ 2011 ,2012د٠ٕبس ٌٍغُٙ اٌٛادذ ػٓ ب١بٔبحٙب اٌّب١ٌت ٌغٕت    .20- 

د١ث ع١خُ دفؼٙب ,د٠ٕبس ٌٍغُٙ اٌٛادذ  . 40فبْ ِجٍظ االداسة ٠مخشح حٛص٠غ اسببح  بٛالغ  ,ف١ّب ٠خؼٍك ببٌغٕت اٌذب١ٌت 
  بؼذ الشاس٘ب ِٓ لبً اٌّغب١ّ٘ٓ فٟ اجخّبع اٌجّؼ١ت اٌؼ١ِّٛت اٌغٕٛٞ اٌؼبدٞ ٚببٌخبٌٟ ٌُ ٠خُ ادساج 2014خالي ػبَ 

.٘زا اٌّبٍغ  ظّٓ االٌخضاِبث فٟ اٌب١بٔبث اٌّب١ٌت 

اداسة اٌّخبؼش- 20

د١ث , حٛاجٗ اٌششوت خؽش اٌخشوض فٟ االئخّبْ . حؼًّ اٌششوت بشىً ِغخّش ػٍٝ ِخببؼت حذص١ً اسصذة اٌزُِ اٌّذ٠ٕت 
.ِٓ اٌزُِ اٌّذ٠ٕت اٌفبػٍت  ِغخذمت ِٓ ػششْٚ ػ١ًّ  فمػ % 45اْ 

حذذ اٌششوت ِٓ ِخبؼش اٌغ١ٌٛت ِٓ  خالي اٌخبوذ ِٓ حٛفش اٌخغ١ٙالث اٌبٕى١ت ٚ خؽت اٌخذص١ً  :ِخبؼش اٌغ١ٌٛت
. ٠َٛ ِٓ حبس٠خ ػ١ٍّت اٌب١غ 120 - 90د١ث اْ اٌششوت حؼًّ ػٍٝ حذص١ً رُِ اٌّب١ؼبث خالي , اٌّغخّش ٌٍّب١ؼبث

:ِخبؼشاٌخغ١ش فٟ اعؼبس اٌؼّالث االجٕب١ت

االثش ػٍٝ لبئّت اٌذخً  
د٠ٕبس اسدٟٔ

5+%              2012(71,271)

5+%              2013(55,878)

اٌخغ١ش فٟ عؼش صشف اٌذ٠ٕبس ِمببً اٌش١ىً االعشائ١ٍٟ 

ٌخخٕبعب ِغ ػشض اسصذة اٌمٛائُ  , 2013 وبْٔٛ اٚي 31حُ اػبدة حب٠ٛب بؼط اسصذة اٌمٛائُ اٌّب١ٌت وّب فٟ 
.اْ ٘زٖ اٌخب٠ٛببث ال حؤثش ػٍٝ اسببح اٌغٕٛاث اٌغببمت اٚ دمٛق اٌٍّى١ت  . 2012 وبْٔٛ اٚي 31اٌّب١ٌت وّب فٟ 

ف١ّب ٠ٍٟ جذٚي ٠ٛظخ اثش اٌخغ١ش اٌّّىٓ اٌّؼمٛي فٟ عؼش صشف اٌش١ىً االعشائ١ٍٟ ِمببً اٌؼّالث االجٕب١ت ػٍٝ 
ال ٠ٛجذ ٌٗ ,اْ اٌض٠بدة اٌّخٛلغ فٟ اعؼبس اٌّب١ٕت ادٔبٖ. لبئّت اٌذخً ، ِغ بمبء ج١ّغ اٌّخغ١شاث االخشٜ اٌّؤثشة ثببخت 

صشف اٌؼّالث االجٕب١ت ِغبٚٞ ِٚؼبوظ .اثش ػٍٝ دمٛق اٌٍّى١ت ػٕذ اػذاد اٌمٛائُ اٌّب١ٌت بؼٍّت اٌش١ىً االعشائ١ٍٟ 
.الثش اٌض٠بدة 

اداسة ساط اٌّبي- 21

اْ اٌٙذف اٌشئ١غٟ ِٓ اداسة ساط ِبي اٌششوت ٘ٛ اٌذفبؾ ػٍٝ ٔغبت ساط اٌّبي ِالئّت بشىً ٠ذػُ ٔشبغ اٌششوت 
حمَٛ اٌششوت ببداسة ١٘ى١ٍت ساط اٌّبي ٚاجشاء اٌخؼذ٠الث اٌالصِت ػ١ٍٙب فٟ ظٛء حغ١شاث . ٠ٚؼظُ دمٛق اٌٍّى١ت

٘زا ٌُٚ حمُ اٌششوت بب٠ت حؼذ٠الث ػٍٝ اال٘ذاف ٚاٌغ١بعبث ٚاالجشاءاث اٌّخؼٍمت ب١ٙى١ٍت ساط اٌّبي , ظشٚف اٌؼًّ 
اْ اٌبٕٛد اٌّخعّٕت فٟ ١٘ى١ٍت ساط اٌّبي حخّثً فٟ ساط اٌّبي اٌّذفٛع , خالي اٌغٕت اٌذب١ٌت ٚاٌغٕت اٌغببمت

 وبْٔٛ االٚي 31 د٠ٕبس اسدٟٔ وّب فٟ 3,006,715ٚاالدخ١بؼ١بث االخشٜ ٚاالسببح اٌّذٚسة ٚاٌببٌغ ِجّٛػٙب   
 .2012 وبْٔٛ االٚي 31 د٠ٕبس اسدٟٔ وّب فٟ 2,530,754 ِمببً 2013

حشوض اٌّخبؼش فٟ إٌّؽمت اٌجغشاف١ت- 22

اْ ػذَ اعخمشاس اٌٛظغ اٌغ١بعٟ ٚااللخصبدٞ فٟ إٌّؽمت ٠ض٠ذ ِٓ خؽش . حّبسط اٌششوت وبفت أشؽخٙب فٟ فٍغؽ١ٓ 
.ِّبسعت اٌششوت الٔشؽخٙب ٚلذ ٠ؤثش عٍبب ػٍٝ ادائٙب 

اسلبَ ِمبسٔت -23

:ِخبؼشاٌخغ١ش فٟ اعؼبس اٌؼّالث االجٕب١ت

االثش ػٍٝ لبئّت اٌذخً  
د٠ٕبس اسدٟٔ

5+%              2012(71,271)

5+%              2013(55,878)

اٌخغ١ش فٟ عؼش صشف اٌذ٠ٕبس ِمببً اٌش١ىً االعشائ١ٍٟ 

ٌخخٕبعب ِغ ػشض اسصذة اٌمٛائُ  , 2013 وبْٔٛ اٚي 31حُ اػبدة حب٠ٛب بؼط اسصذة اٌمٛائُ اٌّب١ٌت وّب فٟ 
.اْ ٘زٖ اٌخب٠ٛببث ال حؤثش ػٍٝ اسببح اٌغٕٛاث اٌغببمت اٚ دمٛق اٌٍّى١ت  . 2012 وبْٔٛ اٚي 31اٌّب١ٌت وّب فٟ 

ف١ّب ٠ٍٟ جذٚي ٠ٛظخ اثش اٌخغ١ش اٌّّىٓ اٌّؼمٛي فٟ عؼش صشف اٌش١ىً االعشائ١ٍٟ ِمببً اٌؼّالث االجٕب١ت ػٍٝ 
ال ٠ٛجذ ٌٗ ,اْ اٌض٠بدة اٌّخٛلغ فٟ اعؼبس اٌّب١ٕت ادٔبٖ. لبئّت اٌذخً ، ِغ بمبء ج١ّغ اٌّخغ١شاث االخشٜ اٌّؤثشة ثببخت 

صشف اٌؼّالث االجٕب١ت ِغبٚٞ ِٚؼبوظ .اثش ػٍٝ دمٛق اٌٍّى١ت ػٕذ اػذاد اٌمٛائُ اٌّب١ٌت بؼٍّت اٌش١ىً االعشائ١ٍٟ 
.الثش اٌض٠بدة 

اداسة ساط اٌّبي- 21

اْ اٌٙذف اٌشئ١غٟ ِٓ اداسة ساط ِبي اٌششوت ٘ٛ اٌذفبؾ ػٍٝ ٔغبت ساط اٌّبي ِالئّت بشىً ٠ذػُ ٔشبغ اٌششوت 
حمَٛ اٌششوت ببداسة ١٘ى١ٍت ساط اٌّبي ٚاجشاء اٌخؼذ٠الث اٌالصِت ػ١ٍٙب فٟ ظٛء حغ١شاث . ٠ٚؼظُ دمٛق اٌٍّى١ت

٘زا ٌُٚ حمُ اٌششوت بب٠ت حؼذ٠الث ػٍٝ اال٘ذاف ٚاٌغ١بعبث ٚاالجشاءاث اٌّخؼٍمت ب١ٙى١ٍت ساط اٌّبي , ظشٚف اٌؼًّ 
اْ اٌبٕٛد اٌّخعّٕت فٟ ١٘ى١ٍت ساط اٌّبي حخّثً فٟ ساط اٌّبي اٌّذفٛع , خالي اٌغٕت اٌذب١ٌت ٚاٌغٕت اٌغببمت

 وبْٔٛ االٚي 31 د٠ٕبس اسدٟٔ وّب فٟ 3,006,715ٚاالدخ١بؼ١بث االخشٜ ٚاالسببح اٌّذٚسة ٚاٌببٌغ ِجّٛػٙب   
 .2012 وبْٔٛ االٚي 31 د٠ٕبس اسدٟٔ وّب فٟ 2,530,754 ِمببً 2013
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.ِّبسعت اٌششوت الٔشؽخٙب ٚلذ ٠ؤثش عٍبب ػٍٝ ادائٙب 
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اْ ػذَ اعخمشاس اٌٛظغ اٌغ١بعٟ ٚااللخصبدٞ فٟ إٌّؽمت ٠ض٠ذ ِٓ خؽش . حّبسط اٌششوت وبفت أشؽخٙب فٟ فٍغؽ١ٓ 
.ِّبسعت اٌششوت الٔشؽخٙب ٚلذ ٠ؤثش عٍبب ػٍٝ ادائٙب 

اسلبَ ِمبسٔت -23

:ِخبؼشاٌخغ١ش فٟ اعؼبس اٌؼّالث االجٕب١ت

االثش ػٍٝ لبئّت اٌذخً  
د٠ٕبس اسدٟٔ

5+%              2012(71,271)

5+%              2013(55,878)

اٌخغ١ش فٟ عؼش صشف اٌذ٠ٕبس ِمببً اٌش١ىً االعشائ١ٍٟ 

ٌخخٕبعب ِغ ػشض اسصذة اٌمٛائُ  , 2013 وبْٔٛ اٚي 31حُ اػبدة حب٠ٛب بؼط اسصذة اٌمٛائُ اٌّب١ٌت وّب فٟ 
.اْ ٘زٖ اٌخب٠ٛببث ال حؤثش ػٍٝ اسببح اٌغٕٛاث اٌغببمت اٚ دمٛق اٌٍّى١ت  . 2012 وبْٔٛ اٚي 31اٌّب١ٌت وّب فٟ 

ف١ّب ٠ٍٟ جذٚي ٠ٛظخ اثش اٌخغ١ش اٌّّىٓ اٌّؼمٛي فٟ عؼش صشف اٌش١ىً االعشائ١ٍٟ ِمببً اٌؼّالث االجٕب١ت ػٍٝ 
ال ٠ٛجذ ٌٗ ,اْ اٌض٠بدة اٌّخٛلغ فٟ اعؼبس اٌّب١ٕت ادٔبٖ. لبئّت اٌذخً ، ِغ بمبء ج١ّغ اٌّخغ١شاث االخشٜ اٌّؤثشة ثببخت 

صشف اٌؼّالث االجٕب١ت ِغبٚٞ ِٚؼبوظ .اثش ػٍٝ دمٛق اٌٍّى١ت ػٕذ اػذاد اٌمٛائُ اٌّب١ٌت بؼٍّت اٌش١ىً االعشائ١ٍٟ 
.الثش اٌض٠بدة 

اداسة ساط اٌّبي- 21

اْ اٌٙذف اٌشئ١غٟ ِٓ اداسة ساط ِبي اٌششوت ٘ٛ اٌذفبؾ ػٍٝ ٔغبت ساط اٌّبي ِالئّت بشىً ٠ذػُ ٔشبغ اٌششوت 
حمَٛ اٌششوت ببداسة ١٘ى١ٍت ساط اٌّبي ٚاجشاء اٌخؼذ٠الث اٌالصِت ػ١ٍٙب فٟ ظٛء حغ١شاث . ٠ٚؼظُ دمٛق اٌٍّى١ت

٘زا ٌُٚ حمُ اٌششوت بب٠ت حؼذ٠الث ػٍٝ اال٘ذاف ٚاٌغ١بعبث ٚاالجشاءاث اٌّخؼٍمت ب١ٙى١ٍت ساط اٌّبي , ظشٚف اٌؼًّ 
اْ اٌبٕٛد اٌّخعّٕت فٟ ١٘ى١ٍت ساط اٌّبي حخّثً فٟ ساط اٌّبي اٌّذفٛع , خالي اٌغٕت اٌذب١ٌت ٚاٌغٕت اٌغببمت

 وبْٔٛ االٚي 31 د٠ٕبس اسدٟٔ وّب فٟ 3,006,715ٚاالدخ١بؼ١بث االخشٜ ٚاالسببح اٌّذٚسة ٚاٌببٌغ ِجّٛػٙب   
 .2012 وبْٔٛ االٚي 31 د٠ٕبس اسدٟٔ وّب فٟ 2,530,754 ِمببً 2013

حشوض اٌّخبؼش فٟ إٌّؽمت اٌجغشاف١ت- 22

اْ ػذَ اعخمشاس اٌٛظغ اٌغ١بعٟ ٚااللخصبدٞ فٟ إٌّؽمت ٠ض٠ذ ِٓ خؽش . حّبسط اٌششوت وبفت أشؽخٙب فٟ فٍغؽ١ٓ 
.ِّبسعت اٌششوت الٔشؽخٙب ٚلذ ٠ؤثش عٍبب ػٍٝ ادائٙب 

اسلبَ ِمبسٔت -23
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البيـــــــــــــــــــــــــــان
 القيمة في  
2013/1/1

ضافات
   اال

(الحذوفات)     
 القيمة في  

2013/12/31
نسبة االستهالك

 االستهالك الحالي
 االستهــــالك المدور 

2013/1/1
ضافات 

اال
(

(االستبعادات 
االستهالك المتزاكم 

2013/12/31
صافــــــــي القيمـــــــة

ض
االر

151,455
    

-
              

151,455
    

151,455
    

 
البناء

658,672
    

-
              

658,672
    

4%
26,347

      
 

286,116
    

 
312,463

    
 

346,209
    

 
ث

اال
575,834

    
-

              
575,834

    
7%

575,833
    

 
575,833

    
 

1
              

 
ث جذيذة

اال
120,775

    
11,582

        
132,357

    
7%

9,265
        

 
18,893

      
 

28,158
      

 
104,199

    
 

هشليك وقىاعذ
46,538

      
22,336

        
68,874

      
10%

6,887
        

 
32,425

      
 

39,312
      

 
29,562

      
عـــــذد 

4,018
        

4,018
        

20%
4,017

        
 

4,017
        

 
1

              
 

ث
ضخا

هىتىر كهزباء وه
12,462

      
12,462

      
10%

1,246
        

 
7,044

        
 

8,290
        

 
4,172

        
 

ث
كوبيىتزا

23,633
      

1,104
          

24,737
      

20%
1,104

        
 

23,632
      

 
24,736

      
 

1
              

 
ث

االثا
12,206

      
391

             
12,597

      
10%

391
          

 
12,205

      
 

12,596
      

 
1

              
 

ض
هقظن وفاك

5,637
        

5,637
        

25%
-

           
 

5,636
        

 
5,636

        
 

1
              

 
ف

طيارة جىل
11,556

      
11,556

      
0

              
10%

1,059
        

 
8,670

        
 

(9,729)
      

 
(0)

             
 

0
              

 
صعذ

ه
20,104

      
20,104

      
5%

1,005
        

 
6,811

        
 

7,816
        

 
12,288

      
 

شبكت كهزباء
53,280

      
53,280

      
10%

53,279
      

 
53,279

      
 

1
              

 
ث

طفايا
3,778

        
56

               
3,834

        
10%

383
          

 
2,971

        
 

3,354
        

 
480

          
 

هىاسين
4,411

        
772

             
5,183

        
20%

901
          

 
4,281

        
 

5,182
        

 
1

              
 

هختبز
10,970

      
10,970

      
10%

1,097
        

 
8,300

        
 

9,397
        

 
1,573

        
 

ث الوختبز
هظتلشها

47,684
      

1,182
          

48,866
      

10%
4,887

        
 

15,501
      

 
20,388

      
 

28,478
      

 
شفاط هىاء

3,376
        

18
               

3,394
        

10%
18

            
 

3,375
        

 
3,393

        
 

1
              

 
ث

اجهشة دوام وبلفىنا
8,348

        
414

             
8,762

        
20%

414
          

 
8,347

        
 

8,761
        

 
1

              
 

اجهشة كهزبائيت
15,360

      
2,006

          
17,366

      
10%

1,737
        

 
6,416

        
 

8,153
        

 
9,213

        
 

ث
يافطا

15,874
      

15,874
      

20%
15,873

      
 

15,873
      

 
1

              
 

ص 
ص هزطيذ

با
412

10,628
      

10,628
      

10%
10,627

      
 

10,627
      

 
1

              
 

طيارة بيجى بارتنز
9,748

        
9,748

        
10%

975
          

 
8,531

        
 

9,506
        

 
242

          
 

لىاسم حزاطت
2,457

        
2,457

        
10%

246
          

 
1,476

        
 

1,722
        

 
735

          
 

ص 
طيارة هزطيذ

5
 طن

12,755
      

12,755
      

10%
1,276

        
 

7,656
        

 
8,932

        
 

3,823
        

 
ض 

طيارة فىلك
-

08
14,138

      
14,138

      
10%

1,414
        

 
7,070

        
 

8,484
        

 
5,654

        
 

ث بالطتيك
تنكا

3,858
        

556
             

4,414
        

10%
441

          
 

1,448
        

 
1,889

        
 

2,525
        

 
ض 

ص فىلك
با

1730413
14,100

      
14,100

      
10%

1,410
        

 
4,230

        
 

5,640
        

 
8,460

        
 

ث وهلحقاتها
البزكظا

24,811
      

24,811
      

7%
1,737

        
 

3,474
        

 
5,211

        
 

19,600
      

طيارة  
7049431

37,131
      

37,131
      

10%
3,713

        
 

7,426
        

 
11,139

      
 

25,992
      

 
 طيارة كادي 

2011
14,109

      
14,109

      
10%

1,411
        

 
1,411

        
 

2,822
        

 
11,287

      
 

ث هزاقبت وانذار حزيق
كويزا

6,464
        

361
             

6,825
        

20%
1,365

        
 

1,694
        

 
3,059

        
 

3,766
        

 
طيارة فابيا 

2013
11,862

        
11,862

      
10%

1,186
        

 
1,186

        
 

10,676
      

المجمىع 
1,956,170

 
52,640

      
11,556

      
1,997,254

 
71,915

      
 

1,154,668
 

 
(9,729)

      
 

1,216,854
 

 
780,400
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التقرير السنوي
2012-201363

البيـــــــــــــــــــــــــــان
 القيمة في  

2012/1/1
ضافات

   اال
(الحذوفات)     

 القيمة في  
2012/12/31

نسبة االستهالك
 االستهالك الحالي

 االستهــــالك المدور 
2012/1/1

االستهالك المتزاكم 
2012/12/31

صافــــــــي القيمـــــــة

ض
االر

120,338
           

31,117
        

151,455
            

151,455
      

البناء 
658,672

           
658,672

            
4%

26,347
      

 
259,769

         
 

286,116
         

 
372,556

      
ث 
اال

575,834
           

575,834
            

7%
575,833

         
 

575,833
         

 
1

                
 

ث جذيذة
اال

75,472
             

45,303
        

120,775
            

7%
8,454

        
 

10,439
           

 
18,893

           
 

101,882
      

 
هشليك وقىاعذ

45,297
             

1,241
          

46,538
              

10%
4,654

        
 

27,771
           

 
32,425

           
 

14,113
        

 
عـــــذد

3,961
               

57
              

4,018
                

20%
57

            
 

3,960
             

 
4,017

             
 

1
                

 
ث

ضخا
هىتىر كهزباء وه

12,147
             

315
             

12,462
              

10%
1,246

        
 

5,798
             

 
7,044

             
 

5,418
          

 
ث

كوبيىتزا
23,040

             
593

             
23,633

              
20%

593
          

 
23,039

           
 

23,632
           

 
1

                
 

ث
االثا

11,938
             

268
             

12,206
              

10%
359

          
 

11,846
           

 
12,205

           
 

1
                

 
ض

هقظن وفاك
5,637

               
5,637

                
25%

5,636
             

 
5,636

             
 

1
                

 
ف

طيارة جىل
11,556

             
11,556

              
10%

1,156
        

 
7,514

             
 

8,670
             

 
2,886

          
 

صعذ
ه

20,104
             

20,104
              

5%
1,005

        
 

5,806
             

 
6,811

             
 

13,293
        

 
شبكت كهزباء

53,280
             

53,280
              

10%
53,279

           
 

53,279
           

 
1

                
 

ث
طفايا

3,778
               

3,778
                

10%
378

          
 

2,593
             

 
2,971

             
 

807
             

 
هىاسين

3,400
               

1,011
          

4,411
                

20%
882

          
 

3,399
             

 
4,281

             
 

130
             

 
هختبز

10,970
             

10,970
              

10%
1,097

        
 

7,203
             

 
8,300

             
 

2,670
          

 
ث الوختبز

هظتلشها
47,684

             
47,684

              
10%

4,768
        

 
10,733

           
 

15,501
           

 
32,183

        
 

شفاط هىاء
3,376

               
3,376

                
10%

3,375
             

 
3,375

             
 

1
                

 
ث

اجهشة دوام وبلفىنا
8,216

               
132

             
8,348

                
20%

289
          

 
8,058

             
 

8,347
             

 
1

                
 

اجهشة كهزبائيت
12,110

             
3,250

          
15,360

              
10%

1,536
        

 
4,880

             
 

6,416
             

 
8,944

          
 

ث
يافطا

15,874
             

15,874
              

20%
15,873

           
 

15,873
           

 
1

                
 

ص 
ص هزطيذ

با
412

10,628
             

10,628
              

10%
10,627

           
 

10,627
           

 
1

                
 

طيارة بيجى بارتنز
9,748

               
9,748

                
10%

975
          

 
7,556

             
 

8,531
             

 
1,217

          
 

لىاسم حزاطت
2,457

               
2,457

                
10%

246
          

 
1,230

             
 

1,476
             

 
981

             
 

ص 
طيارة هزطيذ

5
 طن

12,755
             

12,755
              

10%
1,276

        
 

6,380
             

 
7,656

             
 

5,099
          

 
ض 

طيارة فىلك
-

08
14,138

             
14,138

              
10%

1,414
        

 
5,656

             
 

7,070
             

 
7,068

          
 

ث بالطتيك
تنكا

2,855
               

1,003
          

3,858
                

10%
386

          
 

1,062
             

 
1,448

             
 

2,410
          

 
ض 

ص فىلك
با

1730413
14,100

             
14,100

              
10%

1,410
        

 
2,820

             
 

4,230
             

 
9,870

          
 

ث وهلحقاتها
البزكظا

24,811
             

24,811
              

7%
1,737

        
 

1,737
             

 
3,474

             
 

21,337
        

 
طيارة 

7049431
37,131

             
37,131

              
10%

3,713
        

 
3,713

             
 

7,426
             

 
29,705

        
 

 طيارة كادي 
2011

14,109
             

14,109
              

10%
1,411

        
 

1,411
             

 
12,698

        
 

ث هزاقبت وانذار حزيق
كويزا

2,006
               

4,458
          

6,464
                

20%
1,293

        
 

401
                

 
1,694

             
 

4,770
          

 

المجمىع
1,867,422

        
88,748

        
1,956,170

         
66,682

      
 

1,087,986
      

 
1,154,668

      
 

801,502
      

   
3

 - 
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