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 :المحتويات 

 الصفحة                                                                                                   

  نبذة عن الشركة 
  الرؤيا والرسالة

  األهداف
  مجلس اإلدارةاعضاء  

  اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة 
  كلمة رئيس  مجلس االدارة 
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  اعضاء االدارة التنفيذية 
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  الهيكل التنظيمي  للشركة 

  ونالمساهم
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  التطورات والخطط المستقبلية 
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 :نبذة عن الشركة 

 1972شركة مصنع الشرق لاللكترود شركة مساهمة عامة محدودة ، تأسست عام 

بمدينة الخليل في فلسطين بهدف إنتاج وتسويق مختلف أنواع قضبان اللحام الكهربائي من 

واسير و لحام لحام الحديد العادي و لحام الفوالذ و لحام ستينلس ستيل و لحام سكب و لحام الم

باللف المنتظم (   CO2)وغيرها بمختلف القياسات واألطوال ، ويتم إنتاج أسالك لحام  القص

يتم إنتاج أسالك التربيط للبناء الناعم والمجدول والمسامير الحديدية بجميع المقاسات ، كما و

العالمية المتخصصة في  من شركة اورلكون السويسرية  الخبرة والشركة حاصلة  على 

  . 9002االيزو  شهادة  الجودة  ، وكذلكصناعة  اللحام 

  هو، ورمز التداول لها 17/5/2011أدرجت الشركة في بورصة فلسطين بتاريخ وقد 

 ELECTRODE 

 :الرؤيا 

 .جودة عالية وأسعار مناسبة التميز  في إنتاج منتج ذو

 

 :الرسالة 

 .تقديم منتج يلبي حاجة المجتمع الفلسطيني 

 :األهداف 

  العمل على استمرارية الشركة وتطويرها وتحسين ظروف العمل. 

  زيادة أرباح المساهمين تطوير نظام المبيعات والعمل على. 

  محاولة إيجاد أسواق تصديرية جديدة. 

  تخفيض تكاليف اإلنتاج. 
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 :مجلس اإلدارة 

  أعضاء مجلس اإلدارة. 

  كلمة رئيس مجلس اإلدارة. 

  جلسات مجلس اإلدارة . 
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 :   أعضاء مجلس اإلدارة 

 :أسماؤهم يتكون مجلس اإلدارة للشركة من السادة التالية 

  صالح ناصر الدين عبد الفتاح ناصر الدين : السيد 

 رئيس مجلس اإلدارة

 0202:تاريخ العضوية 

  حسونة إبراهيمجودت : السيد  

 مجلس اإلدارة  نائب رئيس 

 0202 :تاريخ العضوية 

  ناصر الدين عبد الفتاح ناصر الدين" محمد طاهر": السيد 

 عضو مجلس اإلدارة 

 0202 :تاريخ العضوية 

  حكم محمد ناصر الدين:  الدكتور  

 عضو مجلس اإلدارة

 0202 :تاريخ العضوية

 

  يحيى محمد يحيى شاور :الدكتور 

 عضو مجلس اإلدارة

 0202 :تاريخ العضوية 

  عادل عبد الحفيظ عبد القديم حسونة : السيد 

 عضو مجلس اإلدارة 

 0202:تاريخ العضوية 

 

  منصور علي خلوي حسونة: السيد 

 عضو مجلس اإلدارة

 0202  :تاريخ العضوية 
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 : اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

انسجاماً مع مدونة قواعد حكومة الشركات في فلسطين فقد قام مجلس اإلدارة بتشكيل 

  -:اللجان التالية 

  لجنة المشتريات وتتكون من: 

 طاهر ناصر الدين / السيد  .0

 عادل حسونة/  السيد .0

 جودت حسونة / السيد  .3

  لجنة التعينات والترقيات وتتكون من : 

 طاهر ناصر الدين / السيد  .0

 حكم ناصر الدين / السيد  .0

 جودت حسونة / السيد  .3

  لجنة اإلستثمار وتتكون من: 

 يحيى شاور / السيد  .0

 منصور حسونة / السيد  .0

 عادل حسونة / السيد  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة مصنع الشرق لاللكترود
    

 

 : كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 

 حضرات السادة المساهمين المحترمين 

 ،،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

يسرني باسمي وباسم زمالئي اعضاء مجلس االدارة ان ارحب بكم اطيب ترحيب 

في هذا اللقاء المتجدد دوما باذن  هللا ، ونحن نكمل عامنا التاسع والثالثين من 

 تعرض على حضراتكم ما يلي مسيرة شركة مصنع الشرق لاللكترود ويسرني ان اس

  الوضع االقتصادي: اوال 

االستقرار االقتصادي في فلسطين والتعقيدات في عمليات االستيراد والتصدير عدم 

من المعوقات كلها تؤثر سلبا على االقتصاد الفلسطيني بشكل عام  ها وغير

الشركات بشكل خاص ، وكما هو معلوم فان السوق الفلسطيني سوق صغير لىوع

فال بد من العمل دائماً على فتح اسواق جديدة في اسرائيل واالردن والدول العربية 

ق اونامل ان ننفتح على اسو  اسياخ اللحام وما زلنا نزود السوق االردني من 

 جديدة في الدول العربية 

 يعات والمبالتسويق  : ثانيا 

عملت ادارة الشركة جهودها على استمرارية التسويق وهي مستمرة منذ حوالي 

باالضافة الى ( قضبان اللحام الكهربائي )عاما  في تسويق جميع انواع  يناربع

 0200،وبلغ حجم المبيعات  للعام  CO2ك والمسامير واسالك البناء واسالك لالس

 طن (  0101)

هم االسباب في انخفاض االرباح ارتفاع اسعار المواد وكان من اهم المعوقات ومن ا

الخام وخاصة الحديد والبودرات  حيث يتم استيراد هذه المواد من الخارج ، وكان 

وهذا االمر لم يحصل في السنوات السابقة  %022االرتفاع اكثر من الضعف أي 

 .ابداً 

 الوضع المالي للشركة: ثالثا

للشركة من  المالي توضح الوضع  30/00/0200ان الميزانية المنتهية في   

الموجودات والمطلوبات وهذه الميزانية التى دققت من قبل السادة مجموعة 

الخبراء العرب مشكورين على انجازهم هذه الميزانية في اقرب فترة ممكنة كما 

 ملشركة ودعالكات عملت ادارة الشركة  ومجلس ادارتها على الحفاظ على ممت

 .رأس المال باالحتياطات وبالعقارات واجورها السنوية 

 . 0200كما عملت الشركة على تصفية الحساب مع دائرة ضريبة الدخل لغاية العام 
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 :توزيع االرباح " رابعا 

لقد حققت الشركة  ارباحا متواضعة هذا العام حسب الميزانية المنتهية في العام 

  .من القيمة االسمية  للسهم % 0021ما نسبته ،وعليه فاننا نوصى بتوزيع  0200

ال يفوتنا في النهاية اال ان نتقدم لكم بالشكر الجزيل على ثقتكم  بشركة         

الموظفين والعاملين مصنع الشرق لاللكترود كما نشكر السادة المدير العام  وجميع 

في الشركة على ما قدموه وما بذلوه من جهد واخالص في العمل والشكر لعمالء 

ان يوفقنا جميعا للقيام بالواجب المطلوب  ،داعين هللا  على ثقتهم  بمنتجاتنا الشركة 

 شعبنا وبلدنا  ةلخدم

 

 وتقبلوا منا فائق االحترام
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 :جلسات مجلس اإلدارة 

  2012جلسات في عام    6 عقد مجلس إدارة الشركة . 

  دون مبرر رسمي وكانت نسبة لم يتغيب أي عضو من أعضاء المجلس عن أي جلسة

فهي  وبخصوص عدد االعضاء الذين تغيبوا عن االجتماعات  .% 38 الحضور

 في الجدول التالي  ةموضح

 المنصب اسم العضو
عدد مرات التغيب عن حضور 

 الجلسات 

 1 رئيس مجلس اإلدارة صالح ناصر الدين عبد الفتاح ناصر الدين

 - نائب رئيس مجلس اإلدارة جودت إبراهيم محمد حسونة

 8 عضو مجلس إدارة الدين عبد الفتاح ناصر الدينناصر " محمد طاهر"

 1 عضو مجلس إدارة حكم محمد ناصر الدين ناصر الدين

 - عضو مجلس إدارة يحيى محمد يحيى شاور

 2 عضو مجلس إدارة عادل عبد الحفيظ عبد القديم حسونة

 - عضو مجلس إدارة منصور علي خلوي حسونة

 

  سوى  عن عضويتهم  في المجلس  اإلدارة أية أتعابال يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس

لعامة والتي تقدر بمبلغ ألف دينار المكافأة السنوية والتي يتم إقرارها من قبل الهيئة ا

 . أردني لكل عضو 

 

 

 

 :اإلدارة التنفيذية 

 أعضاء اإلدارة التنفيذية. 

  موظفو الشركة. 

  التدريب والتأهيل. 
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 :أعضاء اإلدارة التنفيذية 

 :أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة 

 تاريخ التعيين  المنصب االسم
 0222 المدير العام إبراهيم حسونة" محمد كمال"السيد يوسف 

 0202 المدير المالي جالل الحرباوي السيد 

 0220 المدير اإلداري السيدة لبنى مروان طهبوب

 0222 مدير المبيعات السيد عاصم حسين أبو حديد

 0222 مديراالنتاج  السيد رائد  الشريف 

 

 :موظفو الشركة 

 حتى تاريخالعاملين في شركة مصنع الشرق لاللكترود الموظفين و  بلغ عدد 

 .موظفاً موزعين على أقسام الشركة (   54 )         2112/12/81

 

 :التدريب والتأهيل 

ُ  لتدريب وتأهيل في سبيل تطوير الشركة وتحسين منتجاتها فان الشركة تسعى  دوماً

 .العاملين ضمن برامج التدريب المختلفة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة مصنع الشرق لاللكترود
    

 : ون المساهم

مساهم ، حيث كان حجم ( 275)  31/12/2012بلغ عدد مساهمي الشركة حتى تاريخ 

على النحو   2012في سوق فلسطين لألوراق المالية خالل عامالتداول على أسهم الشركة 

 :التالي 

 2012 البيان
 392222 عدد األسهم المتداولة 

 292231 (دينار أردني)قيمة األسهم المتداولة 

 03 عدد الصفقات المنفذة

 0 أعلى سعر تداول
 02.2 أدنى سعر تداول

 0221 سعر اإلغالق

 %921 معدل دوران السهم

 

 :مساهمي الشركة موزعين حسب فئات األسهم التي يملكونها على النحو التالي 

 النسبة عدد األسهم عدد المساهمين المساهمينقائمة 

 %222109 223 00 سهم 100أقل من 

101  - 500 12 09013 022399% 

501 - 1000 11 922.2 1211213 % 

1001 - 5000 002 020193 3123233% 

5001 - 10000 32 930120 1221123% 

 %022 1122222 .02 المجموع

 

 :أكبر عشر مساهمين في الشركة 

 نسبة المساهمة  عدد األسهم اسم المساهم

 2290 9.2222 منصور علي  خلوي حسونة

 3210 012202 يوسف محمد كمال  ابراهيم حسونة

 .323 012319 محمد كمال ابراهيم حسونة

 320 ..0322 عبد المجيد شحادة يعقوب شحادة 

 3223 002113 محمد ناصر الدين عبد الفتاح ناصر  الدين

 0202 022022 احمد احمد شاورمسرة  

 02.2 032212 موسى محمد عطية الشريف

 02.1 032.22 صالح ناصر الدين عبد الفتاح ناصر الدين

 02.0 032220 ربحي محمد يحيى شاور

 0212 032022 جودت ابراهيم حسونة

 .0220 00.2220 المجموع
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 ملكية أعضاء مجلس اإلدارة من أسهم الشركة 

 :التالي يبين ملكية كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة من أسهم الشركة إن الجدول 

 

 العنوان الجنسية المنصب اسم العضو
 عدد األسهم حتى

31/12/2011 

عدد األسهم حتى 

31/12/2012 

صالح ناصر الدين عبد الفتاح ناصر 

 الدين

رئيس مجلس 

 اإلدارة
 18311 13899 الخليل فلسطيني

 حسونةجودت إبراهيم محمد 
نائب رئيس 

 مجلس اإلدارة
 18111 13199 الخليل فلسطيني

ناصر الدين عبد " محمد طاهر"

 الفتاح ناصر الدين

عضو مجلس 

 إدارة
 1845 9345 القدس فلسطيني

 حكم محمد ناصر الدين ناصر الدين
عضو مجلس 

 إدارة
 3111 8110 الخليل فلسطيني

عضو مجلس  يحيى محمد يحيى شاور

 إدارة
 3832 8382 الخليل فلسطيني

 عادل عبد الحفيظ عبد القديم حسونة
عضو مجلس 

 إدارة
 3815 8314 الخليل فلسطيني

 منصور علي خلوي حسونة
عضو مجلس 

 إدارة
 530166 37377 الخليل فلسطيني

 

 :ملكية أعضاء اإلدارة التنفيذية من أسهم الشركة 

 الجنسية المنصب االسم
عدد األسهم حتى 

31/12/2011 
عدد األسهم حتى 

31/12/2012 
 01202 11131 فلسطيني المدير العام إبراهيم حسونة" محمد كمال"يوسف 

 

الزوجة )  ملكية أقارب أعضاء مجلس اإلدارة من الدرجة األولى ألسهم الشركة

 : (واألوالد القصر 

 الجنسية القرابة االسم
عدد األسهم حتى 

31/12/2011 

عدد األسهم حتى 

31/12/2012 

 احسان فؤاد ناصر الدين 
زوجة عضو مجلس االدارة محمد 

 طاهر ناصر الدين 
 0122 0122 فلسطينية 
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 االرباح والخسائر مع حقوق المساهمين واسعار االوراق المالية 

 022. 0222 0202 0200 0200 

 229919 002293 0232.0 23313 23101 الخسائر /االرباح 

 23112 22222 022.22 12922 110222 نقداً قيمة االرباح الموزعة 

قيمة االرباح الموزعة على 

 شكل اسهم مجانية 

- - -- 0929222 - 

 30099000 3002019 .333202 0232030 0212902 صافي حقوق المساهمين

 0221 0 - - - اسعار  اغالق االوراق المالية 

 

 : تحليل المركز المالي للشركة

 

 0200 0200 النسبة المالية  الرقم 

 2.291 2.200 معدل دوران السهم  -0

 2.0.2 2.023 صافي الربح الي المبيعات  -0

 2.20.2 2.231 العائد على مجموع الموجودات   -3

 92213 32213 ( مرة )التداول  -9

 2.122 22101 دوران رأس المال العامل  -1

 222012 122210 (مرة )معدل تغطية الفوائد  -2

 22230 22292 العائد على حقوق  المساهمين  -1
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 التسويق والمبيعات 

لقد  عملت الشركة  طوال العام بفضل  هللا بكامل طاقتها  االنتاجية  وحافظت على 

مستوى المبيعات للعام السابق  اال انه وبسبب ارتفاع اسعار المواد  الخام في 

السوق  العالمي باالضافة  الى ارتفاع اسعار  الوقود والكهرباء ادى ذلك الى 

مجموع المبيعات من اسياخ  اللحام والسلك   تبلغ ولقد انخفاض  نسبة االرباح ، 

 .طن  (  0101)والمسامير 

ياد حركة االستيراد وضعف وقد انخفضت مبيعاتنا في السوق المحلي بسبب ازد

الفلسطينية مما ادى الى اغراق السوق  الفلسطيني من قبل السلطة  الرقابة

ويض ذلك عن طريق اسالك التربيط والمسامير ، و لجأنا لتع ةخاصبالمستوردات و

 .نقل البضائع  بسبب المعابر  ارتفاع  تكاليف السوق االسرائيلي  رغم 

 

 : المبيعات  تطور حركة  

 فيما يلي جدول بمجموع المبيعات  عن السنتين  االخيرتين 

 مبيعات السوق الداخلي  السنة 
 دينار

 مبيعات السوق االسرائيلي 
 دينار

مبيعات السوق االردني 
 دينار

 مجموع المبيعات 
 دينار

0200 0232222 329222 010222 0211222 

0200 119222 911222 320222 0200222 

 

 

 ( بالدينار ) مقارنة مبيعات  االصناف الرئيسية لسنتين 

 لحام ماكنات  شبك    CO2لحام  اكسجين  مسامير  سلك  اسياخ لحام  السنة

0200 100211 1.0202 002100 020.. .9130 2030 00221 

0200 122230 112112 019222 33013 9.200 02033 02220 
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 :الموردون  والعمالء 

 :الموردون 

 االستيراد  ان صناعة اسياخ اللحام والسلك والمسامير تعتمد في موادها الخام على

من % 12الواردة من  الخارج ما نسيته   من الخارج حيث تشكل المدخالت

تشكل مواد التعبئة  والتغليف وبعض المدخالت  البسيطة والتى يتم المدخالت فيما 

 % .32شراؤها من   السوق المحلي ما نسبته 

 :  العمالء

يتم تسويق منتجات الشركة في جميع مناطق الضفة الغربية بشكل مباشر الى تجار  

الجملة  كما يتم تسويق منتجاتنا في السوق االسرائيلي ويوجد لدينا وكيل في 

 .المملكة االردنية  الهاشمية 

،فيما تشكل المبيعات في % 90وتشكل المبيعات في السوق االسرائيلي ما نسبته 

 .% 01وتشكل نسبة  المبيعات في السوق االردني % 90 السوق المحلي

 

  0200- 0200مقارنة اجمالي المبيعات لالسواق بين عامي العميل  الرقم 

                                      

  0200                                            0200 

 %90 %.2 السوق المحلي  -0

 %01 % 00 السوق االردني -0

 %90 % 00 السوق االسرائيلي  -3

 

 :الوضع التنافسي  للشركة 

منافساً قوياً  اضافة  الى مصر واالردن  تمثل المنتجات المستوردة  من الصين

ويبدو هذا واضحا  من خالل انخفاض  ،لمنتجات سلك الجدل والناعم  والمسامير 

تركيا  نسبة المبيعات  في السوق المحلي ، فيما تنافس  المنتجات  الواردة من 

 .اسياخ اللحام
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باقامة المعابر الحكومة  االسرائيلية كما ان مجموعة القرارات الصادرة عن 

تاثيرا وتشديد الحركة على نقل  البضائع  الى مناطق السلطة الفلسطينية يؤثر 

  مباشراً على تكلفة المشتريات والمبيعات اضافة الى ارتفاع  اسعار الكهرباء

تاثير مباشر  على القدرة التنافسية مع البضائع المماثلة  والوقود مما كان لذلك 

المستوردة من الخارج ،مع العلم ان منتجات الشركة ذات جودة عالية وحاصلة 

تسبة من شركة اورلكون السويسرية على شهادة االيزو ولدينا خبرات مك

 . المتخصصة في هذه الصناعة

 

 : الشركةنشاط التداول على سهم 

 صفقة  ( 03)   0200عدد الصفقات المنفذة حتى نهاية العام  بلغ

 دينار   02.2وكان اعلى سعر للتداول هو دينارين  ،واقل سعر  للتداول هو 

،وتتميز اسهم الشركة بان نسبة االسهم وتبلغ القيمة االسمية للسهم دينارين  

 .   %1290.الحرة فيها تبلغ  

 

 

 

 

 

 :والختامية  االختالف ما بين البيانات األولية

 .  تم توضيحها في الميزانية 

 

 

 مادي  ومعايير الجودة العالمية  اثر قرارات  ذات 

 .تؤثر على عمل الشركة ال يوجد قرارات ذات اثر مادي 

 

 

 :الهيئة العامة موعد اجتماع 

 . 16/8/2118تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 
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 :عقود وصفقات األطراف ذوي الصلة  

 ال يوجد اية  عقود  او صفقات تمت مع  االطراف ذوي الصلة 

 

مجموعة الخبراء العرب ممثلين قوم ت  :أتعاب التدقيق مدقق الحسابات  الخارجية و    

الفين  0122مبلغ  نوشركاه بتدقيق حسابات  الشركة ويتقاضوبالسادة رجائي  القيسي 

 .اتعابا للتدقيق   وخمسمائة دينار

 

 :التطورات والخطط المستقبلية 

  مصادر للمواد الخام ذات جودة عالية وتكلفة منخفضة االستمرار في البحث عن. 

  اإلدارة بما يزيد االستمرار في تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للشركة لتحقيق أهداف مجلس

 .من الحصة السوقية ورفع مستوى األداء للشركة

 

 

 :اإلجراءات القانونية 
ويجري  ربينال يوجد أية قضايا مرفوعة ضدها ولكن يوجد قضية إصابة لدى احد المتد

 .متابعتها 

 :سياسة  ادارة المخاطر 

حثيثة وتؤخذ الى مراقبة تامة من  قبل مجلس االدارة ومتابعة تخضع قرارت الشركة 

 .القرارات باالغلبية  وبعد اخذ المشورة  من جهات االختصاص  في اية عملية استثمارية 

كما تخضع  العملية االنتاجية  في الشركة  الى رقابة دائمة  حول المنتج  من قبل الفنين 

اج ويتم المختصين بالشركة حيث يتم التعامل بحذر مع جميع المواد  المشتراة الداخلة  في االنت

التاكد من مطابقتها  للمواصفات اضافة  الى الرقابة االضافية على المنتجات  المصدرة الى 

 .الخارج  لتكون ذات  جودة عالية  تجنبا لحدوث  اية اشكاليات  للمواد المصدرة 
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 :المسؤولية االجتماعية 
الجمعيات الخيرية تولي الشركة اهتماما خاصاً بدعم المجتمع المحلي من خالل دعم 

واالجتماعية ، كما وتقدم العون والمساعدة للطلبة الجامعين من خالل إتاحة فرص التدريب 

كما تم رعاية يوم توظيف  عقد بالتعاون مع جامعة .بالتعاون مع الجامعات الفلسطينية 

من اجل   02/0200/ 02بوليتكنك فلسطين وتم دعوة عدد من الشركات الفلسطينية بتاريخ 

 .توفير فرص عمل للخريجين وتوفير التدريب المناسب الذي يؤهلهم للحياة العملية 

 

 االلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات

مازالت ادارة الشركة تعمل على ادارة العمل بطريقة  0213منذ تأسيس الشركة في العام 

 . تتمتع بالصدق واالمانة وباسلوب سلس وبشفافية 

ويناسب كال من عمالء الشركة و العاملين بها وكذلك احترام   منظم وسهل مما جعل العمل 

 .القوانين والتعليمات  المعمول بها حسب االصول 

خالل  يحدث  لم وكانت حكمة االدارة وهدفها  خدمة االقتصاد الفلسطيني وبشهادة الكثيرين

شركة ل الفلسطيني ونظام الاالربعين عاما ايه مشكلة مع العمالء او العاملين الن قانون العم

 .المعمول بهما هما الحكم في كل األمور 

 

 شكل والية ايصال المعلومات الى المساهمين 

 .يتم ايصال المعلومات من خالل الموقع االلكتروني والمكتب الرئيسي للشركة 
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