
 استفسارات من السيد سفيان عبد العزيز:

 

. كل سنة الشركة تتكلف مصاريف قضايا البنك اللبناني الكندي ما هو الجدول الزمني النتهاء القضايا وهل موقف الشركة س

 ؟إيجابي وما هو املبلغ املتوقع تحصيله

متابعة هذه القضايا و في السنوات املاضية  تم االفصاح عنهايست جديدة و بنك اللبناني الكندي لالان القضايا القانونية املتعلقة ب. ج

 مع طلب املساهمين في احد
ً
 .لحماية حقوق الشركة وذلكاجتماعات الهيئة العامة السابقة  مستمر الهميتها تماشيا

 

سنوات ما الفائدة من وجودها ارجو العمل على سرعة بيعها ولو بالكلفة  ١٠وبعد االستثمار بها ملدة قرابة  االستثمارات العقارية .س

 ؟واالستفادة من املبلغ املتحصل من بيعها

 وان سنحت فرصة استثمارية أو  راض يل وتقييم اباستمرار  متابعتها. محفظة االستثمارات العقارية اململوكة للشركة التابعة يتم ج
ً
سنويا

 به مجلس االدارة. ر يقر سبيع مناسب 

 

الف وهذا يدل على ضعف هذه  ٩٠سوى  مليون في أسهم داخلية وخارجية لم تحقق أرباح ٤.٩هناك استثمارات في أسهم قرابة . س

 ؟شركات الضعيفة على التخلص من ال االستثمارات وعدم وجود جدوى اقتصادية منها فارجو العمل

ان االستثمارات في االسواق املالية سواء في عمان أو في دولة قطر الشقيق لم توزع ارباحا مجديه نتيجة جائحة كورونا خالل العامين  ج.

  ،غير املجديةبيع االسهم ننا نعمل على علما بأ،السابقين 
ً
العادلة كبيرة وقيمتها  قيمةهذه االسهم ليست ذات  نأ ولكن بسعر أفضل علما

  مما حقق خسائر في املتاجره باالسهم حيث يتم ذلك تدريجيا وخصوصا في سوق عمان املالي .في ميزانية الشركة عكست

 

 ؟هناك مخصص خسائر على استثمارات في سندات خارجية ارجو التوضيح. س

قد حققت ربحا  وثبت ان الشركة ،للعلم إن االستثمار بالسندات كان وال يزال تحت مراقبة حثيثة لتنويع املخاطر ومصادر الدخل ج.

وكي  ،ولكن تطبيقا ملعايير محاسبية دوليه ، تم اتخاذ املخصص املذكور مستوى الفائده أو املتاجره بالسندات جيدا هذا العام سواء على 

 تكون الشركة قد اخذت جميع االحتياطيات الالزمه لتطبيق املعايير املحاسبية الدوليه .

 

 ارجو تخفيض املصاريف قدر االمكان.س

وافق عليها من قبل تماثل االعوام السابقة حيث ان ذلك يتم تبعا للميزانية التقديريه املوضوعه سابقا وامل  مان املصاريف هذا العا ج.

 .مجلس االدارة 

 

 نظرا لصعوبة التوزيع اقترح تخفيض راس املال من الكاش املتوفر بالنسبة التي ترونها مناسبة .. س

 في عام تم ذلك . قد سبق أن مجلس االدارة قام بتوصية لخفض رأسمال الشركة و ج
ً
رار اجتماع الهيئة العمومية حسب ق 2019فعال

دينار ، ونتأمل تحسن الوضع االقتصادي العام في  14,512,500الى 16,125,000م تخفيض رأسمال الشركة من تث حيعادية الغير 

 .املنطقة ، وبالتالي تنفيذ بعض الفرص االستثمارية التي تحقق عائد مجدي وضمن مخاطر مقبولة

 

 
 ،،كمتاستفسارا االجابة على متتكون قد تآملين ان 

 
 ادارة الشركة


