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 ...السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 ...حضرات المساهمين الكرام

يطيب لي باالصالة عن نفسي وبالنيابة عن زمالئي اعضاء مجلس االدارة ان ارحب بكم بمناسبة 

لهيئتكم العامة وان اقدم لكم التقرير السنوي عن اعمال الشركة وبياناتها  السنويعقد االجتماع 

، حيث نبدأ تقريرنا بموجز الهم االحداث التي شهدها 13/31/1131المالية للسنة المالية المنتهية في 

 .هذا العام

  مليئا بالتحديات والقرارات الصعبة، فقد استمرت ازمة 1131على الصعيد العالمي، كان عام 

 عدواهاوانتقلت  1131ي اليونان عام الديون السيادية في منطقة اليورو والتي ظهرت بوادرها ف

 .والبرتغال  الى بعض الدول االوروبية االخرى  مثل اسبانيا وايطاليا

مريكية بمنىى عن مثل هذ  االحداث واالزمات حيث بل  حجم الدين ولم تكن الواليات المتحدة اال

ن والديمقراطيين حول معالجة تلك الديون الى ان والقصوى واختلف الجمهوريي  العام حدود

من " بالهاوية المالية"الى اتفاق  لتجنب ما عرف  1131توصلوا في اللحظات االخيرة من عام 

 .مليار دوالر امريكي 011فاق العام بقيمة نوخفض اال خالل عدم القيام بزيادة الضرائب

 معظم  فيد استمر تفاقم االوضاع السياسية االقتصادية واالجتماعية وعلى  الصعيد العربي، فق

االزمة السورية اثرها الواضح على االقتصاد االردني السيما  لتعاظموكان  العربيدول الربيع 

مليون دوالر خالل  111بحوالي  قدرتفيما يتعلق بتكلفة استضافة الالجئين السوريين والتي 

1131. 

 لي، فباالضافة الى تداعيات االزمة السورية فإن من ابرز التحديات الصعيد المح ىاما عل

في  العالميرتفاع البقطاع الطاقة بسبب ا تلك المتصلة تاالخرى التي واجهتها المملكة كان

طات توليد ز المصري من جهة اخرى بما اضطر محاسعار النفط من جهة وانقطاع تدفق الغا

االمر الذي اثقل قطاع الطاقه بكلف فطية بكلف مرتفعة، الكهرباء الى استيراد المشتقات الن

دوالر امريكي وادى بالحكومة الى رفع اسعار الكهرباء ورفع  يارمل 5اضافية قدرت بحوالي 

الدعم بشكل كلي على جميع المشتقات النفطية مقابل دعم نقدي لالسر االردنية التي ال يتجاوز 

 .دخلها السنوي عشرة االف دينار

مليار دينار  30.01بلغت قيمة الدين العام المترتبة على المملكة حوالي  صعيد آخر، فقدوعلى 

% 01متجاوزا نسبة الـ  1131من الناتج المحلي االجمالي المقدر للعام % 0..6او ما نسبته 

مليون  3053في الموازنة العامة  االولي التي حددها قانون الدين العام، كما بل  العجز المالي

مليون دينار تم استهدافه في البرنامج الوطني لالصالح االقتصادي  3611مقابل عجز  دينار

 . 1131لعام 

 



 

 

 

على الدينار اثر  في تعزيز االستقرار النقدي وكان لقرار البنك المركزي برفع اسعار الفائدة 

لطلب على االموال ار االردني والحد من تسارع اينوزيادة جاذبية االدوات المالية المحررة بالد

 .والعمالت االجنبية االخرى والمدخرات المحرر  بالدوالر االمريكي

   نقطة  3551وفيما يتعلق باداء البورصة فقد اغلق الرقم القياسي السعار االسهم عند مستوى

 ةفي حين بلغت القيم% 3.11اي بانخفاض نسبته  1133نقطة بنهاية العام  3555مقارنة مع 

مليار  35.11مليار دينار مقارنة مع  .35.3 المدرجة في البورصة بنهاية العام ملالسهالسوقية 

 دينار مليار 3.56وسجلت قيمة التداول الكلية خالل العام ما قيمته  ،1133دينار في نهاية عام 

 .%11.5منخفضا بنسبة  1133مليار دينار بنهاية  1.1مقارنة مع 

 

 حضرات المساهمين الكرام،،

يتعلق بالنتائج المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة فقد اسفرت نتائج اعمال السنة المالية وفيما 

دينار في العام  .111,01دينار مقابل خسار   350,550عن ربح صافي بعد الضريبة مقدار   1131

ي ف 13,013.,36الى  1133دينار في عام  36,131,005الماضي، كما زادت حقوق المساهمين من 

 .العام موضوع التقرير

 

 ..وختاما  

اتقدم بالشكر لمساهمي الشركة وعمالئها الكرام لدعمهم المستمر للشركة، ولجميع موظفيها على 

جهودكم المتواصلة سائال المولى عز وجل ان يوفقنا الى ما فيه الخير وان يديم علينا نعمة االمن 

 .ثاني بن الحسين المعظم حفظة هللا ورعا واالستقرار في ظل صاحب الجاللة الملك عبدهللا ال

 

 ...والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 غــــازي أبو نحـــل
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