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 نبذة عن الشركة : 
عام   تأسست   ، محدودة  عامة  مساهمة  شركة  لاللكترود  الشرق  مصنع   1973شركة 

من  الكهربائي  اللحام  قضبان  أنواع  مختلف  وتسويق  إنتاج  بهدف  فلسطين  في  الخليل  بمدينة 
لحام   و  لحام ستينلس ستيل  و  الفوالذ  لحام  و  العادي  الحديد  الماللحام  لحام  و  واسير و  سكب 

وتقوم الشركة بتسويق مواد البناء المختلفة  ألطوال ،وغيرها بمختلف القياسات وا لحام القص
م  بها  والفوالمتاجرة  المسامير  و  التربيط  اسالك  الشركة  ثل  تمارس  كما  اليدوية.  والعدد  والذ 

العقارية. الخبرة من شركة اورلكون السويسرية    بعض االعمال  والشركة حاصلة على شهادة 

 9002العالمية المتخصصة في صناعة اللحام , وكذلك شهادة الجودة االيزو 

مدرجة فل  والشركة  بورصة  لها  17/5/2011منذ سطين  في  التداول  ورمز   ، 

 ELECTRODEهو

 الرؤيا : 
من   منتجاتناالى تطوير  المبيعات اضافةعلى زيادة  الشركة والعملجودة منتجات  الحفاظ على

 المبيعات. لحام بالتعاون مع شركات عالمية لتحسين جودتها وزيادة ااسياخ 

 

 الرسالة :
 الفلسطيني. تقديم منتج يلبي حاجة المجتمع 

 األهداف : 
 بعد تحسن الجودة لدينا العمل على زيادة الحصة السوقية للشركة.  •

 .وأمالك الشركةالمحافظة على عقارات  •

 المحافظة على رأس مال الشركة وأصولها.  •

 زيادة الحصة السوقية للشركة.  والعمل علىالمحافظة على زبائن الشركة  •

 

 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة :
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 يتكون مجلس اإلدارة للشركة من السادة التالية أسماؤهم :

 "محمد كمال" ابراهيم حسونة السيد : ▪

 رئيس مجلس اإلدارة
 

 يحيى محمد يحيى شاور : دكتورال ▪

 مجلس اإلدارة  نائب رئيس 
 

 جودت ابراهيم محمد حسونة    السيد : ▪

 النائب الثاني لرئيس مجلس االدارة
 

 ناصر الدين  " رشيدمحمد راغب"خالد االستاذ  ▪

 أمين سر 

 

 السيد "محمد طاهر" ناصر الدين عبد الفتاح ناصر الدين ▪
 عضو مجلس اإلدارة

 
 نحكم محمد ناصر الدين ناصر الديالدكتور  ▪

 عضو مجلس ادارة 

 
 حسونة   خلويمنصور علي السيد  ▪

 عضو مجلس اإلدارة
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة  

 السادة المساهمون المحترمون  
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

هذا   في  ترحيب  أطيب  بكم  أرحب  أن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  زمالئي  وباسم  باسمي  يسرني 
الصعبة التي يمر بها وطننا والعالم وكلنا ، رغم الظروف  تعالى اللقاء المتجدد دوما بإذن هللا

بكل   نعمل  فإننا  اقتصادية صعبة متوقعة،  بعدها من أوضاع  الجائحة وما  امل في تجاوز هذه 
حقوق   تجاه  بالتزاماتها  واإليفاء  عملها  واستمرارية  الشركة  على  المحافظة  في  جهد 

 ركة. المساهمين باإلضافة للمحافظة على حقوق الموظفين والعاملين بالش

 
من   الفلسطيني  االقتصاد  وعان  السيولة  انخفضت  حيث  جدا  صعبا  الماضي  العام  كان  لقد 
انخفاض السيولة المالية مع استمرار وجود المنافسة الشديدة المستوردة من الخارج مما أدى  

 الى انخفاض حجم المبيعات وتراجع األرباح نتيجة لذلك.
والتغي الرسمي  الدوام  انتظام  لعدم  االنتاج  ونتيجة  تكاليف  ارتفاع  الى  ذلك  ادى  العمل  عن  ب 

 وبالتالي تسبب ذلك في حصول خسارة للشركة. 
 
 الوضع المالي للشركة  
بتاريخ     المنتهية  المالية  القوائم  تم تدقيقها    31/12/2020ان  المالي ونتائج األعمال حيث  الوضع  توضح 

 مجموعة الخبراء العرب للتدقيق والمحاسبة مشكورين على جهودهم.  من قبل السادة

 
 النظرة المستقبلية  للشركة :

 . ألوضاع الحالية الصعبة في ارة الى النهوض بالشركة والصمود تتطلع االدا
 

اتقدم بالشكر لزمالئي اعضاء مجلس االدارة على ما بذلوه من جهد هذا العام كما    ال يفوتني في النهاية اال ان
واتقدم بالشكر الجزيل لجميع الموظفين والعاملين في الشركة على ما قدموه وما بذلوه من جهد واخالص في  

اجب المطلوب لخدمة العمل والشكر لعمالء الشركة على ثقتهم بمنتجاتنا، داعين هللا ان يوفقنا جميعا للقيام بالو
 شعبنا وبلدنا. 

 وتقبلوا منا فائق االحترام 
 "محمد كمال" ابراهيم حسونة

 رئيس مجلس االدارة   
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 جلسات مجلس اإلدارة : 

 . 2020جلسات في عام  4 عقد مجلس إدارة الشركة  •

دون مبرر رسمي وكانت نسبة لم يتغيب أي عضو من أعضاء المجلس عن أي جلسة   •
 ة موضح  فهي  الذين تغيبوا عن االجتماعات    األعضاءوبخصوص عدد    .%86الحضور

 :في الجدول التالي 

 عدد مرات التغيب عن حضور الجلسات   المنصب اسم العضو
 

 محمد كمال  "ابراهيم حسونة"السيد 
  االدارة رئيس مجلس  

 الدكتور يحيى محمد يحيى شاور 
  نائب رئيس مجلس اإلدارة  

لرئيس مجلس    ينائب ثان جودت إبراهيم محمد حسونةالسيد 
 االدارة

 

 1 أمين سر خالد "محمد راغب" رشيد ناصر الدين االستاذ 

"محمد طاهر" ناصر الدين عبد الفتاح ناصر  السيد 
 عضو مجلس إدارة  الدين 

1 

 حكم محمد ناصر الدين ناصر الدين الدكتور 
 

  عضو مجلس إدارة 

 السيد منصور علي خلوي حسونة  

 

 1 عضو مجلس ادارة 

 

 سوىالمجلس    عضويتهم فيعن    ال يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أية أتعاب  •
 . لعامةالمكافأة السنوية والتي يتم إقرارها من قبل الهيئة ا
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 : اإلدارة التنفيذية 

 أعضاء اإلدارة التنفيذية.  •

 موظفو الشركة .  •

 أعضاء اإلدارة التنفيذية :

 أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة : 

 تاريخ التعيين  المنصب االسم
 2006 المدير العام  إبراهيم حسونةالسيد يوسف "محمد كمال" 

 2010 المدير المالي  جالل الحرباوي  السيد 
 2016 المدير اإلداري ميس الدويك السيدة 

 2009 مدير المبيعات  السيد عاصم حسين أبو حديد 
 1995 مدير االنتاج ة السيد صديق مسود

 

 الشركة :  موظفي

  2020/ 12/ 31تاريخ  حتى    لاللكترود  الشرقالعاملين في شركة مصنع  والموظفين    بلغ عدد

 موزعين على أقسام الشركة .  موظفا وعامال (20)

 

 :  ن يالمساهمبيانات 
تاريخ   حتى  الشركة  مساهمي  عدد  التداول 234)  2020/ 31/12بلغ  كان  حيث   ، مساهم   )

 :على النحو التالي 2019فلسطين خالل عام بورصةفي على أسهم الشركة 

 2020 البيان 
 26,940 عدد األسهم المتداولة 

 51,136 قيمة األسهم المتداولة )دينار أردني(
 28 عدد الصفقات المنفذة 

 2 أعلى سعر تداول 
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 1.90 أدنى سعر تداول 

 1.99 سعر اإلغالق

 % 3.59 معدل دوران السهم 
 

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

 % النسبة عدد األسهم عدد المساهمين قائمة المساهمين
 0.09 672 20 سهم  100أقل من 
100 - 500 50 13275 1.77 
501 - 1000 46 32999 4.39 

1001 - 5000 96 233165 31.08 
5001 - 10000 21 167682 22.36 

10000-10001      10 302207 40.29 
  750,000 243 المجموع 

 عشر مساهمين في الشركة : أكبر 

 %  نسبة المساهمة  عدد األسهم اسم المساهم 
 11.60 87,111 يوسف محمد كمال  ابراهيم حسونة

 7.88 59140 محمد كمال ابراهيم حسونة
 5.34 40,066 منصور علي  خلوي حسونة 

 3.19 23,988 عبد المجيد شحادة يعقوب شحادة 
 3.03 22,753 ناصر  الدين محمد ناصر الدين عبد الفتاح 

 2.16 16,190 مسرة  احمد احمد  شاور
 2.04 15,307 جودت ابراهيم محمد حسونة

 1.9 14,259 ربحي  محمد يحيى شاور  
 1.63 12,232 سهير رشاد مصطفى ناصر الدين

 1.48 11161 موسى  محمد  عطيه  الشريف
 40.3 302,207 المجموع

 

 
 ملكية أعضاء مجلس اإلدارة من أسهم الشركة  

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

 العنوان الجنسية المنصب اسم العضو
عدد االسهم 

حتى  
31/12/2018  

عدد االسهم 
 حتى 

31/12/2019 

عدد االسهم 
 حتى 

31/12/2020  

"محمد كمال"  
 حسونةابراهيم 

رئيس  
مجلس 
 اإلدارة

 الخليل  فلسطيني 
45,543 45043 59140 

يحيى محمد يحيى  
 شاور 

نائب رئيس  
مجلس 

 دارةاال
 الخليل  فلسطيني 

8382 8382 8382 



      

 

9 

 

جودت إبراهيم  
 محمد حسونة

نائب ثاني  
لرئيس  
مجلس 
 االدارة

 الخليل  فلسطيني 

14057 15,307 15307 

خالد "محمد 
راغب" ناصر  

 الدين 
 

 امين سر
 

 فلسطيني 
 

 الخليل 
 

9583 9583 9583 

"محمد طاهر" 
ناصر الدين عبد  
 الفتاح ناصر الدين 

عضو 
مجلس 
 إدارة

 القدس  فلسطيني 
9345 9345 9345 

حكم محمد ناصر  
 الدين ناصر الدين 

عضو 
مجلس 
 إدارة

 الخليل  فلسطيني 
8110 8110 8110 

منصور محمد علي 
 خلوي حسونة

عضو 
مجلس 
 ادارة

 الخليل  فلسطيني 
40,066 40,066 40.066 

 

 ملكية أعضاء اإلدارة التنفيذية من أسهم الشركة : 

 عدد األسهم حتى  الجنسية المنصب االسم 
31/12/2019 

 عدد األسهم حتى 
31/12/2020 

 87,111 87,111 فلسطيني  المدير العام  يوسف "محمد كمال" إبراهيم حسونة

 

مجلس   أعضاء  أقارب  الشركةملكية  ألسهم  األولى  الدرجة  من  الزوجة  اإلدارة   (
 :  واألوالد القصر (

 الجنسية القرابة االسم 
 عدد األسهم حتى  

31/12/2019 

 عدد االسهم حتى  

31/12/2020 

مجلس االدارة   رئيسزوجة  فاطمة  اسماعيل  علي حسونة 
 6715 6715 فلسطينية محمد كمال ابراهيم حسونة

زوجة عضو مجلس االدارة   الدين احسان فؤاد ناصر 
 2500 فلسطينية محمد طاهر ناصر الدين 

2500 
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 )بالدينار االردني (االرباح والخسائر مع حقوق المساهمين واسعار االوراق المالية  

 2018 2019 2020 
  23,978- 7183 94,572 االرباح  بعد الضريبة  
  90,000 90,00 نقدا    -قيمة االرباح الموزعة
    اسهم مجانية   -قيمة االرباح الموزعة 

 -2,783,264 2,861,364 2,972,562 صافي حقوق المساهمين

 1.99 2 2 اسعار  اغالق االوراق المالية  
 

 :  تحليل المركز المالي للشركة

   2020 2019 2018 النسبة المالية   الرقم 
 %  3.59 % 0.62 % 2.64 معدل دوران السهم   -1
 % 3.15 - % 0.85 % 7.78 صافي الربح المبيعات   -2
 % 0.75- % 0.22 % 2.89 العائد على مجموع الموجودات     -3
 3.33 3.44 5.95 نسبة التداول )مرة (    -4
العامل   -5 المال  رأس  دوران  معدل 

 )مرة( 
35.4 30.5 59 

 1.59 - 2.36 24.08 معدل تغطية الفوائد )مرة ( -6
 % 0.86 - % 0.25 % 3.18 العائد على حقوق  المساهمين   -7

 

 التسويق والمبيعات  
في هذا العام ادخال العدد اليدوية وتسويقها و تم افتتاح معرض لهذه    تم بحمد للا 

العدد في محالت الشركة, وقد سعينا بكل طاقتنا لبيع هذه االصناف الجديدة , وكذلك  
 اسياخ اللحام والعمل على تسويق المنتج الجديد منه. 

االغالقات   نتيجة  سلبا  المبيعات  تأثرت  ال  المستمرةولكن  الوباء  عالمي  نتيجة 
 "كورونا" . 

 
 
 
 

 : المبيعات  تطورحركة  
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 (   يبالدينار األردنالرئيسية لسنتين )  األصنافمقارنة مبيعات  

السنة  
 المالية 

 المجموع   مواد بناء  سلك ومسامير   لحام أكسجين    أسياخ لحام  

2019 402572 84928 245849 5083 784179 
2020 379009 80185 145277 110982 715453 

 

 : الموردون  والعمالء 

المحلي   السوق  في  اللحام  أسياخ  مبيعات  االردن  56تشكل  مبيعات  تشكل  فيما   %
44  .% 

 بين عامي  اللحام أسياخمقارنة مبيعات  السوق  

  2019                                       2020 
% 60 السوق المحلي   -1  56 % 

% 40 السوق األردني  -2  44 % 

 

 الوضع التنافسي  للشركة : 

 تعد المنتجات المستوردة من تركيا منافسا قويا لمنتجاتنا من اسياخ اللحام.

في تسويق    عائقا امام الشركة    ونشكلي  ارتفاع تكاليف االنتاج ومصاريف النقلان  
 المنتجات محليا و تصديرها الى  الخارج. 

 

 افصاحات اخرى  •

 :  الشركةنشاط التداول على سهم  

 ات ( صفق28)   2020عدد الصفقات المنفذة حتى نهاية العام  بلغ

 . دينار 1.99  هو 2020/ 31/12بتاريخ   وقد كان سعر اإلغالق لسهم الشركة

للسهم   االسمية  القيمة  واحوتبلغ  فيها   األسهم نسبة    كانتو،  ددينار  الحرة 
67.17 %  . 
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 والختامية :  بين البيانات األولية االختالف •
 

الى تعديالت على البيانات غير    2020تشير البيانات المالية الختامية المدققة للعام  
المدققة والتي تمثلت باحتساب المخصصات اذ ان االثر في ذلك االحتساب قد انعكس 

أثره ظهر  والتي  السابقة  للتعديالت  وفقا  التغير  ونسب  المقارنات  ارقام  في  في  ا 
 االرباح المعلنة . 

 
 اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة   •

 اليوجد
 

 مادي  ومعايير الجودة العالمية   اثر  قرارات  ذات •
، لذلك    للشركةاستثمار  جديد  أيبخصوص  قرار أي باتخاذ  لم تقم الشركة 

يغير اثر مادي  أيتغيير جوهري على استثمارات الشركة او  أي للم يحص
 السهم. من قيمتها  او من قيمة 

 موعد اجتماع الهيئة العامة :  •

 .الثانية عشر ظهراالساعة  14/3/2021 الهيئة العامة بتاريختقرر عقد اجتماع 

 عقود وصفقات األطراف ذوي الصلة  :  •

 ال يوجد اية  عقود  او صفقات تمت مع  االطراف ذوي الصلة  

 : أتعاب التدقيق  مدقق الحسابات  الخارجية و •

والمحاسبة  مجموعة  السادةقوم  ت للتدقيق  العرب  القيسي  ممثلة  الخبراء  رجائي     بالسادة 
 . بتدقيق حسابات  الشركة  وشركاه

 

 : 2020لعام  المستشار القانوني للشركة 

 خالد "محمد راغب" رشيد ناصر الدين  المحامي

 

 اإلجراءات القانونية :  •
 الشركة . ضد ال يوجد أية قضايا مرفوعة  

 سياسة  ادارة المخاطر :  •



      

 

13 

 

الشركة   قرارت  وتؤخذ  تخضع  حثيثة  ومتابعة  االدارة  مجلس  قبل  من   تامة  مراقبة  الى 
 وبعد اخذ المشورة  من جهات االختصاص  في اية عملية استثمارية .   باألغلبيةالقرارات 

الفنين  قبل  المنتج  من  الى رقابة دائمة  حول  العملية االنتاجية  في الشركة   كما تخضع  
المختصين بالشركة حيث يتم التعامل بحذر مع جميع المواد  المشتراة الداخلة  في االنتاج ويتم  

للمواصفات    التأكد مطابقتها   الى    إضافةمن  المصدرة  المنتجات   على  االضافية  الرقابة  الى 
 المصدرة . نتجاتللم  إشكالياتلخارج  لتكون ذات  جودة عالية  تجنبا لحدوث  اية ا

 

 : االلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات  •

على   دليل  الشركة   اعمال  ونتائج  المتواصلة  االدارة  مجلس  اجتماعات  ان 

والمشاركة بالراي  الشفافية في االدارة كما وان التواصل مع اعضاء الهيئة العامة   

التق كذلك   ، دائما  هدفنا  الشركة  ي هي  بنظام   الوسيلة     يد   هو  الشركات   وقانون 

تعليمات وبنود    اشكال او اختالفات في وجهة النظر واالستفادة  من  أيالمجدية لحل  

كان من    سواءوصول  للنتائج المرجوة في ادارتنا واعمالنا   الحوكمة  تسهل  في  

االدارة او العاملين  او اعضاء الهيئة العامة  وان مراجعة  هيئة سوق رأس المال  

اعمال الشركة  كلها  توجه مسيرة الشركة    على الفلسطينية والبورصة  والتدقيق  

 الى االتجاه الصحيح  واالطمئنان  على رأس مال الشركة وقيمة السهم .

 
 همين شكل والية ايصال المعلومات الى المسا •

ومن خالل النشر في    مباشرة،توجيه دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة للمساهمين   •
 الصحف قبل اسبوعين من تاريخ انعقاد االجتماع.

 

 www.alshark-co.comنشر الدعوة مع البيانات المالية على موقع الشركة  •
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