
  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  آلمـــــــة
  رئيـــس مجلــــس االدارة

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته
  ...حضرات المساهمين الكرام

يطيب لي باالصالة عن نفسي وبالنيابة عن زمالئي اعضاء مجلس االدارة ان ارحب بكم بمناسبة عقد االجتماع الثالث 
 المالية المنتهية في ة وبياناتها المالية للسنةآرلكم التقرير السنوي عن اعمال الشقدم والعشرين لهيئتكم العامة وان ا

  .ولعلنا نبدأ تقريرنا بموجز ألهم األحداث التي شهدها هذا العام ، 31/12/2011
  

ي بظاللها على االقتصاد العالمي اذ لم تتمكن آل الجهود  ما زالت االزمة المالية العالمية تلقالصعيد العالمي،على 
  نسبالديون في منطقة اليورو وتدني تفاقم ازمة فاستمر من اخراج االقتصاد العالمي من ازمته 2011المبذولة عام 

العجز الذي تعانيه ميزانيات الدول وتراجع  واستمرار  وتراجع اداء معظم االسواق المالية اإلقتصاديالنمو
 مما دفع وآاالت التصنيف الدولية بمراجعة وتخفيض تصنيف العديد من الدول  وإزدياد معدالت البطالةاالستثمارات

  .والبنوك والمؤسسات
  

 نتج عنه االمر الذي  السياسية،لربيع العربي الى تغيير في بعض االنظمةوعلى صعيد العالم العربي فقد ادت احداث ا
 الى طبيعته  االستقرار فيها والتي نأمل ان يعود في تلك البالد،نوع من عدم االستقرار السياسي واالمني واالقتصادي

 من  تخصيص المزيد من ضرورة ذلك ويرافقههمع ما يتطلبوإنطالق عمليات اإلصالح الشامل  2012خالل عام 
 المستندة الى قيم االعمارعمليات اعادة ذات الصلة بجاالت فرص عمل ضخمه في مختلف المخلق ستثمارات والا

  .العدالة والمساواة في ادارة ثروات البالد
  

تفاقم حجم الدين العام وعجز الميزانية وتراجع في االستثمارات الخارجية منها والمحلية فقد وعلى الصعيد المحلي، 
 6.7 مقارنة مع  دينار مليار2.9الى   في بورصة عمان تراجع حجم التداول االجماليبدليلوتدهور السوق المالي 

 نقطة بنهاية العام الماضي اي 2374 نقطة مقارنة مع 1995 الى المؤشر تراجعفي العام الماضي آما  دينار مليار 
  %.15.9بانخفاض نسبته 

  
 جزءًا من اموالها فقد انتهت بورصة قطر تداوالت عام الشرآةوفيما يتعلق بالسوق المالي القطري الذي تستثمر فيه 

 نقطة في العام موضوع التقرير، اي 8779نقطة في العام الماضي الى 8682  بزيادة في مؤشر البورصة من2011
  %.1ما نسبته 

  حضرات المساهمين الكرام،،
 . بسعر عادلراضيهاا آل او جزء من في بيعمازالت مساعي الشرآة مستمرة  -
 .قامت الشرآة بتعيين مدير عام متفرغ الدارة الشرآة ورعاية مصالحها -
 النتخاب مجلس ادارة جديد بدال من المجلس الذي انتهت واليته 2012آما قامت بعقد جمعية عامه عادية خالل فبراير  -

 . بالتزآية، ونظرًا لعدم وجود مرشحين جدد فقد تم اعادة انتخاب جميع اعضاء المجلس القديم21/1/2012في 
 خسارة مقدارها عنوعلى صعيد النتائج المالية الموحدة للشرآة وشرآاتها الموحدة فقد اسفرت النتائج الموحدة  -

 التي تأثرت بتداعيات ، دينار في العام الماضي، وآان لخسائر شرآة الوساطة588,284 دينار مقابل ربح 203,624
  . على هذه النتائجاالثر الكبيربورصة عمان، 

  ..ـــامـــًاوخت
لجهودآم المتواصلة،  على هاموظفيولجميع ، المستمر للشرآةعمهم لد الكرام لمساهمي الشرآة وعمالئهاتقدم بالشكر ا

وان يديم علينا نعمة االمن واالستقرار في ظل صاحب الجاللة الملك  فيه الخير الى ما ان يوفقنا عز وجل المولى سائًال
  .المعظم حفظة اهللا ورعاهعبداهللا الثاني بن الحسين 

  
  ...والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

 س اإلدارة ــمجلرئيس                                                                                       


