
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 كلمة رئيس مجلس االدارة

 

 

 بركاته ،السالم عليكم ورحمة هللا و

 

 حضرات المساهمين الكرام،

 انعقادبمناسبة اجمل ترحيب  بكم ة عن نفسي وبالنيابة عن زمالئي اعضاء مجلس االدارة ان ارحبيطيب لي باالصال

االجتماع الخامس والعشرون لهيئتكم العامة العادية وان اقدم لكم التقرير السنوي عن اعمال الشركة وبياناتها المالية 

 .13/31/1132الموحدة للسنة المالية المنتهية في 

 

عمان قد انهت بداية، تشير مؤشرات االسواق المالية التي تستثمر فيها الشركة جزءاً مهّما من اموالها الى ان بورصة 

 1132مليار في عام  2.514الى  1131مليار دينار في عام  1.1..بتراجع في حجم التداول من  1132تداوالت عام 

نقطة في  ..161مع ارتفاع بسيط في مؤشر البورصة من %  15.1مليار دينار ونسبي  3.511بتراجع مطلق مقداره 

، في حين ارتفع مؤشر قطر بنسبة %2.4اي بنسبة  1132عام نقطة في نهاية ال 163.5نهاية العام الماضي الى 

 .نقطة في نهاية هذا العام .31614الى  1131نقطة في نهاية العام 316101من % 34.3

 

مليون دينار  54.2وفيما يتعلق بشركاتنا التابعة، فقد هبط حجم تداوالت شركة الوساطة المالية خالل هذه السنة الى 

 %3.1مقابل )من المجموع الكلي لتداوالت السوق % 3.1وهو ما يشكل ( 1131نار في سنة مليون دي 01.1مقابل )

دينار متأثرة بزيادة مخصص الديون المشكوك 33160.0نتيجة اعمالها عن خسارة   قد اسفرتهذا و، (في العام السابق

 .دينار3536111في تحصيلها بمبلغ 

 

نتجت دينار  116515 ارباحا صافيهاي جديد ومع ذلك، فقد حققت  اعمالهاعلى اما شركة التطوير العقاري، فلم يطرأ 

 .في الودائع البنكية واالوراق الماليةن استثماراتها ع

 

 حضرات المساهمين الكرام،

بما في دينار  164336141بعد الضريبة بلغت طيبه هذا العام،  اً وبالرغم مما سبق، تمكنت شركتكم من تحقيق ارباح

في العام الماضي ويرجع نمو هذه االرباح بشكل رئيسي الى زيادة دينار  16121..36ذلك بنود الدخل الشامل مقابل 

  .رد تفصيال في تقرير مجلس االدارةالقيمة العادلة الستثماراتها المالية في بورصة قطر، وذلك على نحو ما سي

 

 .دينار بنهاية هذا العام 1.431في نهاية العام الماضي الى  دينار 1.041من  سهم الشركةارتفع سعر هذا وقد 

 

التقدم بتوصية الى هيئتكم العامة  14/1/1135 بتاريخ مجلس االدارة في اجتماعه المنعقد  قرر وتأسيسا على ذلك

لمتحققة من االرباح اتؤخذ ( دينار  41.6151 اي)من رأسمال الشركة % 5بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 

 .والقابلة للتوزيع

 

 ،وختامـــا  

اتقدم بالشكر لمساهمي الشركة وعمالئها الكرام لدعمهم المستمر للشركة ولجميع موظفيها، وأسأل المولى عز وجل ان 

صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني بن  حضرة يوفقنا لما فيه الخير وان يسبغ على بلدنا نعمة االمن واالستقرار في ظل

 .الحسين حفظه هللا ورعاه

 

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 غازي ابو نحل

 رئيس مجلس االدارة


