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 مجلس االدارة تقرير
 

 ،، حضرات السادة المساهمين الكرام
 

والذي يتضمن خالصة  الثامن والعشرون التقرير السنويلكم  يرحب بكم اجمل ترحيب ويقدمأن  دارةاليسر مجلس ا

في  للسنة المالية المنتهيةالدخل بيان الميزانية العمومية و بما في ذلك الشركة وشركاتها التابعةاعمال 

 .1138 للعام القادم ةوخطتها المستقبلي 13/31/1137

 .ل شركتنا واستثماراتنا بسوق قطراالزمة الخليجية على نتائج اعماوة بثرت االوضاع السياسية واالقتصادية المتقلأ

% 1حيث انخفض المؤشر ،  1132ام ركود باألسعار مقارنة بأسعار ع ورصة عمان التزال تعاني منكما ان ب

 .والحوافز االقتصادية و قلـة السيولة بالسوقاالستثمارية لصناديق يعود بشكل أساسي لغياب الك ذو

 

 ،، حضرات السادة الكرام

 

 ؛ 1137لشركة لعام اعمال االمقدمة يسرنا أن نشير الى أهم بعد هذه 

 :التشغيلية اليرادات  :أولا 

وذلك  1132دينار عام  351715918دينار مقابل  351,953,3بلغت االيرادات التشغيلية خالل هذا العام ما قيمته 

بالرغم من ذلك فقد  .وايرادات بيع االسهم وايرادات فوائد بيع السندات البنكية بسبب زيادة بعض االيرادات والفوائد

بما  دينار العام الماضي  3285,11مقابل ربح مقداره دينار ( 1215171) بلغت خسارة السنة بعد الضريبة مبلغ

السوق المالي في وركود  نخفاض االسعار ببورصة قطر بسبب االحداث السياسيةإلويعود ذلك فيها الدخل الشامل 

 .عمان رغم استثمارنا المتنوع
 

ا   :ومية الموحدة مالمصاريف الدارية والع: ثانيا

 اياضما مصاريف الق، أ دينار العام الماضي 2,15111دينار مقابل  2175,31دارية مبلغ بلغت المصاريف اال

شركة المغتربين االردنيين للوساطة المالية باالضافة الى  دينار يخص 3815122دينار منها مبلغ  2195173بلغت 

في حين بلغت المصاريف دينار  ,22,591بلغت  والتي( تحت التصفية) مصاريف قضايا البنك اللبناني الكندي

و عدم التنازل عن  لحفاظلالسعي هذا و نؤكـد إستمرار مجلس اإلدارة ،  دينار العام الماضي 885119 القضائية مبلغ

،  بيع موجودات البنك اللبناني الكنديو صفيةتمن تحصيل مبالغ حقوق المساهمين من خالل السعي لأي من 

 .بين االردنيين للوساطة الماليةيا المرفوعة من قبل شركة المغترمبالغ مقابل القضا تحصيلباإلضافة إلى 
 

ا   :حقوق المساهمين : ثالثا

العام  دينار  20,757,038دينار مقابل 20,447,202مبلغ  13/31/1137بلغت حقوق  مساهمي الشركة في 

 .دينار 36128لغت القيمة الدفترية للسهم مبلغ الماضي وب
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ا   :موجودات الشركة : رابعا

العام الماضي  دينار  22,428,340دينار مقابل   22,366,617مبلغ  13/31/1137بلغت موجودات الشركة في 

 .داتها تقريبا بنفس القيـمةوحيث حافظت الشركة على موج
 

ا   :بنك ترست الجزائر : خامسا
 

 315111السهم الواحد قيمة )سهم في رأسمال البنك  2152,1دد استمرت الشركة بالمساهمة ببنك ترست الجزائر بع

 .دينار 1522758,7عند  13/31/1137وحتى  ,111تكلفتها ثابتة منذ عام ( دينارا جزائريا

بلغت حصة الشركة  13/31/1132اهمين عن السنة المالية المنتهية في مسقدية على الأرباح نوقد قام البنك بتوزيع 

يرجع هذا االنخفاض في العام الماضي ، و ريكي دوالر ام ,199589دوالر امريكي مقابل  1195232منها مبلغ 

 .الى انخفاض سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدوالر االمريكي

 

 : (تحت التصفية)  LCB البنك اللبناني الكنديقضايا :  سادسا

 
 ت ادارةقرر لقيام ببعض عمليات تبيض االموال ،با LCBبعد اتهام ادارة الخزانه االمريكية البنك اللبناني الكندي 

 81,بمبلغ  –لبنان  –مصلحة بنك سوسيتيه لوبيع كافة موجوداته ومطلوباته  تصفية البنك 1/1/1133البنك بتاريخ 

 .مليون دوالر امريكي وفق بعض الشروط والضمانات

 

( االقلية)من رأس المال البنك % 12ممن يملكون  البنك اللبناني الكندي ، ومجموعة قام بعض مساهمي ك بعد ذل

رئيس مجلس ادارته برفع عدة قضايا ضد البنك و  ومن ضمنها الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين االردنيين

 .نانبومديره العام ومدقق حساباته  تتعلق بعمليات فساد ومخالفة القوانين وتعليمات  مصرف ل

 

 بعض المدراءوكذلك وعة في لبنان ودولة االمارات العربية المتحدة ضد مصفي البنك وال زالت هذه القضايا مرف

 .ادارة احدى الشركات التابعة للبنك في ابو ظبي ودبي ، وذلك بانتظار صدور الحكم بها االذين تولو

تعويض بيع دعوى و هي في مقاطعة نيويورك  ,32/31/113بتاريخ قامة الم   المدنية العامةبالدعوى  اما فيما يتعلق

وبعض االشخاص  في ذلك الوقت على ادارة البنك قيمينمن قبل االقلية ضد ال اصول وخصوم البنك مقامة

المراسالت بين السفارة االمريكية في بيروت بدأت  32/7/1132، بتاريخ  المذكورين في تقرير الخزانة االمريكية

بواسطة وزارة العدل اللبنانية  عليهم ، وتم ابالغ غالبية المدعى عليهم ىووزارة العدل االمريكية تمهيدا لتبليغ المدع

 .على رفوع المدعى عليهم الشكلية قدمت االقلية معارضتها 11/3/1138وبتاريخ 

 

البنك تعمل جاهدة بتكليف مكاتب المحاماه المشهورة في عدة دول  رأسمال من% 12االقلية الذين يملكون  أنعلما 

ومتابعتها  يماليين والمستشارين لدراسة ملف البنك واصدار تقارير مالية وقانونية واقامة الدعاولوكذلك الخبراء ا

 .تحقيق نتائج ايجابية لصالح الشركة في المستقبلبملين أ
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 :ربين الردنيين للوساطة المالية قضايا شركة المغت:  سابعا 
 

قد قامت باالفصاح الى هيئة االوراق ( شركتنا التابعة)المالية بين االردنيين للوساطة ان شركة المغتر – 7/3

ايا المرفوعة عليها او منها  وذلك بشكل دوري بموجب كتب رسمية وافصاحات ضالمالية عن كافة الق

خ يع بتار.م/31وكتاب رقم  31/17/1137ع بتاريخ .م/397كتاب االفصاح رقم )عن كافة القضايا 

19/13/1138.) 

 

 القضايا المرفوعة من الشركة – 7/1

 

 دينار/  مبلغ الدعاوى عدد القضايا البيان الرقم

 1,169,704 2 المحامي رامي الحديدي 3
 469,013 31 المحامي فراس المومني 1

 8,389 3 مكتب اللوزي وزريقات 1

 1,647,106 11 المجموع

 

 

 القضايا المرفوعة على الشركة  -7/1
 

 دينار/  مبلغ الدعاوى القضاياعدد  البيان الرقم

 1,752,878 21 المحامي رامي الحديدي 3
 1,232,493 10 (تحكيم)المحامي رامي الحديدي 1

 4,581 1 المحامي فراس المومني 1

 - 1 المحامي على الضمور 2
 2,989,952 33 المجموع

 

( االم والتابعة)المرفوعة على الشركة ن القضايا ع 1132في التقرير السنوي لعام  صحناسبق وان اف – 7/2

 .منهمااو المرفوعة 

 

ال يوجد اي قضايا على الشركة او من الشركة خالل عام ( الشركة االم)بالنسبة للشركة القابضة  – ,/7

1137. 
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ا   :األرباح المدورة و التوصيـة بتوزيع أرباح : ثامنا

 

عائـد لمساهمي الشركة و باألخص بالظروف اإلقتصاديـة إن مجلس إدارة الشركة يحرص على تحقيق 

على تقرير إدارة الشركة بخصوص مجلس اإلدارة إطلع و بعد أن  الصعبة التي تمر بها منطقتنا ، و عليه

بهذا الشأن بما يتماشى مع معايير  إمكانية توزيع أرباح من رصيد األرباح المدورة و رأي مدقق الحسابات

دينار أردني من مجمل  352215981المحاسبة الدولية و حيث أن األرباح المحققة المجمعة تشكل ما قيمته 

و الباقي يشكل أرباح غير محققة ،  13/31/1137دينار أردني كما في  1,940,980األرباح المدورة البالغة 

من رأسمال الشركة % 31بالموافقة على توزيع ما نسبته لعامة قرر مجلس اإلدارة التوصيـة للهيئة ا

إبقاء ما تبقـى من دينار أردني و  1,612,500فلس لكل سهم و بقيمة إجمالية  311كتوزيعات نقدية بواقع 

 .أرباح في األرباح المدورة

 

رأس مال الشركة كما إستعرض المجلس إقتراحات بعض المساهميـن باألخذ بعين اإلعتبار إمكانيـة تخفيض 

بنسبة معينة يتم دراستها وفق الوضع المالي للشركة ، و بعد البحث و التداول بهذا المقترح آخذيـن بعين 

اإلعتبار الظروف اإلقتصاديـة الراهنـة و التي تؤثر بشكل سلبي على حقوق المساهمين في حال تقرر بيع 

ليه تقرر عدم إعتبار هذا المقترح متاحا حاليا في ظل بعض اإلستثمارات الماليـة أو العقاريـة للشركة ، و ع

الظروف اإلقتصاديـة الراهنـة مع إبقاء الباب مفتوحا أمام إعادة نقاش هذا األمر في حال تغيرت هذه 

الظروف و تغير تأثيرها السلبي على إستثمارات و حقوق المساهمين و ذلك من خالل إجراء دراسـة موسعة 

 .إستمراريـة الشركة و اآلليـة المقترحـة للتجهيز لها ألثر هكذا قرارات على

 

 :الخطة المستقبليـة : تاسعا 
 

دة ذات المردود االستثمار باالصول الجيوتعمل الشركة على زيادة االيرادات بتنويع االستثمارات  -9/3

 .المرتفع

 

 .رباحالالمصاريف العامة وزيادة ا خفض -9/1

 

قة على عمالء شركة المغتربين االردنيين للوساطة المالية من خالل حالمستتحصيل االرصدة المدينة  -9/1

 .رفع القضايا لدى المحاكم 

 
والتي مازالت ( تحت التصفية)مساهمي البنك اللبناني الكندي  متابعة القضايا المرفوعة على عدد من -9/2

 .القضاء لدىمرفوعة 
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 ،، حضرات السادة الكرام

 

، قرر مجلس اإلدارة الدعوة إلجتماع  11/1138/,1مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ بناءا على إجتماع 

الهيئة العامة العاديـة الثامن و العشرون ، و تم إرسـال هذه الدعوة لجميع المساهميـن المسجلين في وقت النشر 

 :باإلضافـة إلى نشر الدعوة أصوال متضمنـة لجدول األعمال التالي 
 

 .إجتماع الهيئـة العامة العادي السابق تالوة وقائع (3

و الخطة المستقبلية لعام  13/31/1137مناقشـة تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  (1

 .و المصادقة عليهما 1138

 .و المصادقة عليه 13/31/1137سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في  (1

و  13/31/1137ة العمومية و حساب األرباح و الخسائر للسنة المالية المنتهية في مناقشة الميزاني (2

 .المصادقة عليهما

من رأسمال % 31الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة  (,

 .الشركة

 .13/31/1137إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة الماليـة المنتهيـة في  (2

تعيين أو إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة القادمة و تحديد أتعابهم أو تفويض مجلس اإلدارة  (7

 .بتحديد األتعاب

ـمثليـن عن شركة ترست العالميـة للتأمين  (8  –إعالم الهيئـة العامة بإستبدال أعضاء مجلس اإلدارة الم 

ـمثليـن السابق  .يـن بسبب وفاة أحدهما و إسـتقالـة اآلخرالبحرين و تثبيتهم عوضاً عن الم 

أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول األعمال و تدخل في نطاق أعمال اإلجتماع  (9

العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا اإلقتراح في جدول األعمال بموافقة عدد من المساهمين 

 .الممثلـة في اإلجتماعمن األسهم % 31يمثلون ما ال يقل عن 

 

ً فإن مجلس االدارة يشكر حضوركم وثقتكم كما يشكر جميع الموظفين والعاملين على جهودهم متمنين  وختاما

 .لشركتنا كل التقدم واالزدهار

 

 اإلدارةمجلس 

 


