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 بركاته ،السالم عليكم ورحمة هللا و
 

 حضرات المساهمين الكرام،

باسمي وبإسم اعضاء مجلس االدارة ارحب بكم اجمل ترحيب واشكر لكم تلبية دعوتنا لحضور اجتماع 
للشركة وشركاتها التابعة وبياناتها المالية الموحدة الجمعية العامة العادية والذي سنعرض فيه التقرير السنوي 

 .13/31/1131للسنة المالية المنتهية في 
 

يسرني اعالمكم بأن النتائج المالية للشركة وشركاتها التابعة كانت جيدة حيث تمكنت من تحقيق ارباح وبداية، 
لشامل، مقابل ارباح صافية دينار، بما في ذلك بنود الدخل ا 166,1,,36مقدارها  ةصافية بعد الضريب

 :دينار في العام الماضي ويرجع هذا النمو في االرباح الى عدة عوامل يأتي في مقدمتها  ,35,665مقدارها 

  زيادة االيرادات المتأتية من توزيعات ارباح االسهم وغيرها من ارباح االستثمارات االخرى، المحلية
 .والخارجية

 القيمة العادلة لالسهم المدرجة في بورصة عمان وفي االسواق المالية زيادة قيمة الموجودات المالية ب
نقطة مقارنة مع  ,,11، فقد ارتفع مؤشر بورصة عمان الى بسب ارتفاع تلك المؤشرات الخارجية
نقطة  316106ى ال مؤشر بورصة قطر ارتفعكما  (%5.5)اي بنسبة  1131نقطة بنهاية العام  3651
 .(%3.,1)ي العام الماضي اي بنسبة نقطة ف 16151مع  مقارنة  

  زيادة االيرادات المتأتية من عموالت الوساطة المالية وفوائد الودائع البنكية من جهة، وانخفاض
 .المصاريف االدارية مقارنة مع العام الماضي، من جهة اخرى

الى  1131دينار في عام  3661516,11وقد ترتب على ذلك كله زيادة موجودات الشركة من 
لتصل % 6.1، كما زادت حقوق مساهميها بحوالي %1.5دينار في هذا العام اي بنسبة  1161616110

 .دينار في العام موضوع التقرير ,3661,5611الى 
 

 حضرات المساهمين الكرام،

ان هذا التحسن في ارباح الشركة قد مكنها من اطفاء الغالبية العظمى لخسائرها السابقه، لذا فإن مجلس 
التقدم بتوصية الى جمعيتكم العمومية باطفاء الرصيد  ,35/1/113ة قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ االدار

من % 5دينار وتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة  ,,1,665المتبقي من الخسائر المتراكمه وقدره 
في دينار  3611061,1 دينار وذلك باستخدام االحتياطي االختياري البالغ 11,6151رأسمال الشركة اي 

 .1131نهاية العام 
 

 ،وختامـــا  

اتقدم بالشكر لمساهمي الشركة وعمالئها الكرام لدعمهم المستمر للشركة ولجمعيع موظفيها على جهودهم 
المتواصلة، سائال المولى عز وجل ان يوفقنا لما فيه الخير ويديم على بلدنا نعمة االمن واالستقرار في ظل 

 .اللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين حفظة هللا ورعاهحضرة صاحب الج
 

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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