
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

 كلمة رئيس مجلس االدارة

 

 

 بركاته ،السالم عليكم ورحمة هللا و

 

 حضرات المساهمين الكرام،

نرحب بكم اجمل ترحيب بمناسبة انعقاد االجتماع السادس والعشرين لشركتكم و يسرني ان اقدم لكم التقرير 
المنتهية في السنوي الموحد عن اعمال الشركة و شركاتها التابعة وبياناتها المالية الموحدة للسنة المالية 

13/31/1132. 
في انخفاض أسعار النفط على مستوى العالم وبشكل غير  تمثلت بشكل أساسي القد شهدت هذه السنة أحداثا جسام

من قيمته في السنة السابقة ، مما ترتب عليه فقدان الكثير   ٪52مسبوق االمر الذي أدى الى فقدان النفط حوالي 
من الدول النفطية لجزء كبير من مدخراتها وعجز في فوائضها النفطية واضطرارها الى االستدانة لتغطية 

الكبيرة في ميزانيتها حتى ان الكثير من الدول ال سيما الخليجية منها اضطرت الى رفع أسعار النفط العجوزات 
  .على مواطنيها وفرض ضرائب على سكانها وانهاء خدمات بعض قواها العاملة

ى العديد وكان لهذا اثره المباشر لتداعي أسعار النفط فخسرت مؤشراتها واسواقها المالية مبالغ طائلة مما اثر عل
من ميزانيات تلك البلدان ومنها شركتكم التي تستثمر جزءا ال باس به من محافظها المالية فنقلت ميزانياتها من 

 .مرحلة تحقيق األرباح الى تحقيق الخسائر
وفيما يتعلق بنشاط الشركة التابعة شركة المغتربين االردنية لالستثمار والتطوير العقاري فلم تُمارس اي نشاط 

يقي من المنصوص عليه في غاياتها االساسية وقامت بشراء قطعة ارض في منطقة القسطل مساحتها ستة و حق
بمبلغ مليون وسبعمائة  العظامام  القسطل من أراضي( 4حوض  112رقم )ثالثون ألفا وستمائة متر مربع 

راض على تقييم دائرة وخمسون الف دينار أردني وجاري العمل على تسجيلها باسم الشركة بعد ان تم تقديم االعت
 .االراضي والمساحة التي قدرت قيمتها بمبلغ في حدود ثالثة ماليين دينار أردني

اما بخصوص شركة الوساطة المالية فقد تراجع نشاطها بشكل ملموس واستمر مخصص ديونها المشكوك في 
تحصيلها باالزدياد المستمر بسبب عزوف الشريك المسئول فيها عن الوفاء بالتزاماته المالية هو وأفراد عائلته 

انية الممنوحة له والغاء شاشة التداول اضافة الى عمالئه، مما اضطر الشركة الى إلغاء جميع التسهيالت االئتم
من  بعد ان تبينت نواياه التي طلب فيها 15/13/1132الموجودة في مكتبه وانهاء خدماته اعتبارا من 

من مديونياته وأفراد عائلته ومجموعها حوالي ثمانمائة وخمسون   ٪21خصم   34/12/1132بتاريخ  الشركة
لمقاضاة رئيس  هو و زوج ابنته  ي حسب ظروفه وإمكانياته االمر الذي دفعهالف دينار والموافقة له بتقسيط الباق

أعضاء مجلس االدارة بثالث قضايا منفصلة وفي مقابل ذلك تم إقامة عدة دعاوى قضائية عليهما على نحو ما و
 .هو مبين تفصيال في تقرير مجلس االدارة المرفق

ربحا صافيا بعد الضريبة مقداره  1132السنة المالية  ولألسباب المشار اليها أعاله أظهرت نتائج اعمال 
في  ا  أردني ا  دينار 1,233,821دينارا بما في ذلك بنود الدخل الشامل االخرى مقابل ربح مقداره  381,122

 .سابقالعام ال
 

 ،،وختاما
يسرني ان أتقدم بالشكر الجزيل لمساهمي الشركة وعمالئها الكرام وجميع موظفيها سائلين المولى عز وجل بما  

 .فيه الخير للجميع
 

 

 

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 غازي ابو نحل

 رئيس مجلس االدارة


