
  

   مجلــــس االدارةتقريـــر
  ...حضرات المساهمين الكرام

م اج        اعكم        م يسر مجلس االدارة ان يرحب بك م في اجتم دم لك ره عن   والعشرون  الثالث  ل ترحيب وان يق  تقري
ة  ة العمومي ك الميزاني ي ذل ا ف شاطاتها بم شرآة ون ال ال ة اعم اح والخسائر وقائم ان االرب دفقاتوبي ة  الت النقدي

  .وخطتها المستقبلية للعام القادم، 31/12/2011 المنتهية فية الماليةالموحده للسن
  

وع    : اوًال رة موض شرآة للفت ة لل رادات المجمع ت االي ربلغ ي  557,705  التقري ار اردن ل ( دين مقاب
درها       خسائرال خصم بعد وذلك   )2010ام  دينار ع  1,948,166  المتحققة من المتاجرة في االوراق المالية وق

ا28,378 ل (ر دين ام   58,999 مقاب ار ع افة  )2010دين ات واض ائض فروق ة   ف ودات المالي يم الموج  تقي
  ).2010 دينار عام 1,047,827 فائض اعادة تقييم قدرهمقابل  ( دينار38,999للمتاجرة والبالغة 

  
ًا تهالك   : ثاني ل واالس صاريف التموي ة وم ة والعمومي صاريف االداري ت الم ل  680,841بلغ ار مقاب دين

غ        دينار    671,026  72,000في السنة الماضية، في حين زاد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبل
  . دينار في العام الماضي648,270دينار مقابل 

  
ًا ام  : ثالث ذا الع شرآة ه ت ال سارةحقق دخ داره  بع دخل مق ار 203,624 اضريبة ال ل ( دين ا صافيا مقاب ربح
  .) في العام الماضيدينار 588,284 مقداره

  
شرآة       بلغت: رابعًا ار    17,213,665 حقوق مساهمي ال ل  دين ار    17,314,657 مقاب ام الماضي       دين في الع

  تداول سعرفي حين آان دينار 1.067  ما قيمته31/12/2010 للسهم بلغت في دفتريةالقيمة  ال  ان مما يعني 
  . دينار اردني0.420 السهم في السوق المالي

  
سًا ت: خام شرآارتفع ودات ال سبة  موج ن% 1ة بن ي  19,447,000 م ار ف يدين ام الماض ى الع  ال

  .2011نهاية دينار في  19,804,572
  

شرآة                 2011تم خالل عام    : سادسا ه ال ساهم في ذي ت دي ال اني الكن ات البنك اللبن  بيع آامل موجودات ومطلوب
غ       % 2بنسبة   رال بمبل يتيه جن و 580الى بنك سوس ين مصفي للب     ملي م تعي ك،  ن دوالر امريكي وت وسيجري  ن
ه من ضرائب، ومصاريف            ثمن المبيع توزيع   ستحق علي د ي ا ق د خصم م  على مساهمي البنك على مراحل بع

خ ....حتفاظ بهاتصفية واعادة شراء بعض الموجودات التي ال يرغب بنك سوسيتيه جنرال في اال      د  .  ال ذا وق  ه
غ  ع مبل م توزي اع 250ت د اقتط ون دوالر بع ساب اال% 10 ملي ى ح مالية ضريبة عل اح الرأس  225اي (رب
ون دوالر ى ) ملي ساهمينعل د   الم ع تعه ى توقي وا عل ذين وافق ان     الل صرف لبن صالح م دود ل ال ح صي ب شخ

سلموه          د ت ة          ايلتزمون فيه باعادة اية مبالغ يكونوا ق ات مالي اك مطلوب ين ان هن م تكن   اذا تب اتر    ل  مسجلة في دف
  .البنك

ى          د       ولما آانت شرآتكم قد رفضت التوقيع عل د فق ذا تعه ا        هك غ المستحق له ع المبل ل دف م تأجي ون  4.5 (ت  ملي
ضاء        ) دوالر د انق ا بع ى م وقعين ال ر الم ساهمين غي ن الم ا م ع    24ولغيره اريخ البي ى ت هر عل و ( ش وه

دة                ) 8/9/2011 ان بفائ ا في لبن شرق االوسط وافريقي لحين  % 5وتجميده في حساب خاص لدى مصرف ال
  .انتهاء تلك المدة

د من المعلومات                رار في الموضوع ولمزي ل وتحاشيا الي تك م            نحي ى االيضاح رق رام ال ساهمين الك ) 10( الم
ي            ا االلكترون ى موقعه درج عل شرآة الم صاح ال سابات، واف دققي الح ر م ي تقري وارد ف ال

www.joexpat.com.  
دد         : سابعًا ساهم بع شرآة ت ر            63,450ما زالت ال سهم الواحد        سهما في رأسمال بنك ترست الجزائ ة ال  قيم

 : دينار اردني علما بما يلي3,667,856 دينار جزائري، تكلفتها 10,000



 
  
ي ان   13,095 آانت 2010ان القيمة الدفترية لسهم البنك طبقا لميزانيته المدققة للعام      -1 ا يعن  دينار جزائري مم

شرآة     ة   القيمة الدفترية السهم ال غ   2010في نهاي در بمبل ار 8,170,000 تق ل    دين ي مقاب  6,544,000 اردن
 .الذي سبقهدينار في العام 

ام     فقد رغبة في تدعيم سيولة البنك وتقوية مرآزه المالي      انه   -2 ع الع م في مطل ادة رأسمال البنك    ز2012ت  من  ي
ادة  ب علمًا  بليون دينار جزائري  13زائري الى   ليون دينار ج  ب 10 ذه الزي ه ان الشرآة لم تساهم في ه د   وعلي  فق

  .%6.345 بدًال من %4.88ها النسبية في رأسمال البنك حوالي  حصتتاصبح
  

  الخطة المستقبلية
 

 .المحافظة على اصول واموال الشرآة وعدم تعريضها لمخاطر غير مدروسةاالستمرار في  ) 1
  .واستثماراتها حسب االوضاع السائدة في المنطقة خدماتها بتنويعتعزيز اعمال الشرآة  ) 2
 .2012 وانظمة حرآة الشرآات في اعمال وانشطة الشرآة خالل عام االستمرار في تطبيق قواعد ) 3
 . المحافظة على مستوى خدماتهاتها التابعة الى اقصى قدر ممكن معضبط وترشيد مصاريف الشرآة وشرآا ) 4
 .الترآيز على تحصيل االرصدة المدينة المستحقة على عمالء شرآة الوساطة المالية باعتبارها اولوية مطلقة ) 5

 
  :ر مجلس االدارة ان يتقدم من المساهمين الكرام في اجتماع الهيئة العامة العادية للشرآة بالتوصيات التاليةهذا ويس
  

  .تالوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق ) 1
 . والخطة المستقبلية للعام القادم31/12/2011مناقشة تقرير مجلس االدارة عن السنة المالية المنتهية في  ) 2
 .31/12/2011رير مدققي حسابات الشرآة عن السنة المالية المنتهية فيسماع تق ) 3
  31/12/2011مناقشة الميزانية العمومية وحساب االرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في  ) 4
 .ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة ) 5
 .تعيين او اعادة تعيين مدققي حسابات الشرآة للسنة القادمة ) 6
ة عدد من    اية امور اخرى  ) 7  تقترح الجمعية العامة العادية ادراجها على جدول االعمال حسب القانون بموافق

 .من االسهم الممثلة في االجتماع% 10ون ما ال يقل عن كليمتالمساهمين 
 

  
ين                       ودهم متمن ى جه املين عل ع الموظفين والع شكر جمي وختامًا فإن مجلس االدارة يشكر حضورآم وثقتكم آما ي

  .التقدم واالزدهارلشرآتنا آل 
  

                                                  15/03/2012 عمان في
                     

  
 س اإلدارةــمجل 


