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 كلمة الرئيس ...
 

 ملتقى التداولالشركاء في شركة حضرات السيدات والسادة 

الكرام،،، ذ.م.م     
 

على دارة النففذيية أعضاء مجلس اإلدارة واال زمالئينيابًة عن  و عن نفسي م وأن أشكركم باألصالةيسرني أن أرحب بك
المخصص لالسنماع إلى تقرير مجلس  ملنقى النداول ذات المسؤولية المحدودة  الجنماع شركةمجلس اإلدارة  تلبية دعوة

 .2021كانون االول 31 المالية للشركة للسفة المفنهية في  البيانات اإلدارة ومفاقشة
  

 الني أثرت على األردن والعالم أجمع.جائحة كورونا تبعات بسبب  صعبهيا العام  لقد كان
  

مليار ديفار  1.09مليار ديفار مقارنة مع  2حوالي  إلى ارتفعقد   2021في بورصة عمان كان حجم النداول خالل العام 
 . 2020للعام 

 
ديفار أردنيي  23.802.510تمكفت الشركة من تحقذق حجم تداول  نمر بهاالظروف الني ورغم الصعوبات الميكورة أعاله و 

 ديفار أردني. 5.251.006أي بزيادة مقدارها   2020ديفار أردني عام  18.551.504مقارنة بحجم تداول 
 

ت الى عمالء الاسنمرت الشركة في سياسة النسويق والنركذز على كبار العمالء في الشركة والنشدد في مفح النسهذ
ذث منابعنهم الهامش في أضذق الحدود والنركذز على فنح حسابات جديدة للنداول الفقدي وتقديم خدمة منمذزة لهم من ح

رارها في وإعالمهم بما يحصل في السوق وإعالمههم بكل جديد يطرأ على الشركات المدرجة أو أي تعليمات جديدة ينم إق
 البورصة.

 
ديفيار أي  73858مبليغ  2020ديفار مقارنة مع إيراد العموالت في عام  90027مبلغ  2021في عام وكان إيراد العموالت 

 . %22ديفار أي بفسبة مقدارها  16169بزيادة مقدارها 
 
 

حذث سنعمل عليى تحفذيز عمالئهيا الحيالذذن عليى النيداول  2021أفضل من عام  2022وتأمل إدارة الشركة أن يكون عام 
الشيركة خيالل  نياجاتهم االسنثمارية وذلي  لنحقذيق إييرادات تشيةذلية تسياهم فيي زييادة حقيوق مسياهميمن خالل تلبية اح
 الفنرات القادمة.

 
 ... وهللا ولي التوفيق

  

  رئيس مجلس االدارة / الرئيس التنفيذي 

           تغريد النفيسي

 

  

 حضرات السادة المساهمين المحترمين ،،،



 

   

 

ان يقدم النقرير السفوي ، والييي ينضيمن خالصية اعميال الشيركة وحسياباتها ذ.م.م قى النداول شركة ملن هذئة مديري يسر 
  2021عن السفة المالية  الشامل وبيان الدخل المركز الماليالخنامية والني تشمل 

 
 اوال :  

 

 نشاط الشركة
مالييية  وفييي ادارة محفظيية اوراقتنمثييل انشييطة الشييركة الرئيسييية بالعمييل كوسييير مييالي فييي بورصيية عمييان لصييالح العمييالء 

 :، وتهدف الشركة الى تحقذق الةايات واالهداف والفشاطات النالية  لصالح الشركة وممارسة اعمال النمويل على الهامش
 ادارة االصدارات. -أ

 تمل  االموال المفقولة وغذر المفقولة لنففذي غايات الشركة. -ب

 اسنشارات مالية . -ت

 جاريةابرام العقود و االتفاقيات الن -ث

 اقنراض االموال الالزمة لها من البفوك  -ج

 امانة االسنثمار. -ح

 ادارة االسنثمار. -خ

 دراسات الجدوى االقنصادية . -د

 رهن اموال الشركة المفقولة و غذر المفقولة بما يحقق مصلحة الشركة. -ذ

 

 : ثانيا

   أسماء اعضاء هيئة المديرين في الشركة حسب  واقع  الحال
 

  / موسى النفيسي تغريد اسماعيلالسيدة 

  المفصب رئيس هذئة المديرين. 

 السيد / عمر بن محمد بن خالد بن محاسن 

 رئيس هذئة المديرين  نائب المفصب. 

 السيدة / ريم جميل عمر البرغوثي 

  : أمذن سر هذئة المديرينالمفصب    . 

  / وفاء صالح الدين الصالحيالسيدة 

  : هذئة مديرينعضو المفصب 

  جميعاناآلنسة / نهاد ايمن 

  هذئة مديرينالمفصب : عضو 

 



 

   

 

 

 اسماء موظفي الشركة ومؤهالتهم ورتبهم الوظيفية 
 
 

 السيدة / تغريد اسماعيل موسى النفيسي 

 وسير مالي /المفصب الرئيس النففذيي 

 المؤهالت العلميـة    -

  جامعة الكويت –بكالوريوس إدارة مالية 

  سويسرا . –دبلوم عالي تداول االوراق المالية العالمية 

 
 السيد / امجد ابراهيم محمد  ابو حبلة 

  مدير الوساطة / وسير ماليالمفصب 

 المؤهالت العلميـة    -

 .  بكالوريس علوم مالية ومصرفية 

 

 االنسة / امل ممدوح النجم 

 المفصب مديرمالي 

 المؤهالت العلميـة    -

 .  بكالوريس محاسبة 

 

  / أمل أسعد محمدالسيدة 

 نثال المفصب ضابر ام 

 المؤهالت العلميـة    -

 .  بكالوريس محاسبة وقانون تجاري 

 

 السيد / جمال سمير ابو حجله 

  المفصب وسير مالي 

 المؤهالت العلميـة    -

 .  بكالوريس مالية ومصرفية 

 

 االنسة / لونا وليد ناصر الدين 

 المفصب خدمة عمالء 

 المؤهالت العلميـة    -

 .  دبلوم علوم مالية ومصرفية 

 



 

   

 

 : ثالثا

 الوضع التنافسي للشركة :

        حيواليشيركة وسياطة ماليية عاملية فيي بورصية عميان بحصية مقيدارها     أصيلمين       المركيزاحنليت الشيركة   
  . ملذون ديفار

 حذث يبذن الجدول ادناه الوضع النفافسي للشركة وحصنها من السوق خالل الخمس اعوام السابقة 
 

 2021 2020 2019 2018 2017 البيان

 23.8  18.55 14.8   6,473 26,2 حجم النداول /ملذون 

 39  31  38  53  38 النرتذب بذن الشركات

 0.59  0.85  0.5 0,1 0,4 الحصة السوقية %

 

 

 :رابعا

 تطور أس مال الشركة وحقوق الملكية ألخر خمس سنوات

 صافي حقوق الملكية)ديفار( )ديفار(رأس المال  السفة

2017 

 

2250000 2337210 

2018 

 

2250000 1954576 

2019 
 

1750000 1937877 

2020 
 

1750000 1904423 

2021 
 

1750000 1956853 



 

   

 :خامسا

 الهيكل التنظيمي للشركة وعدد الموظفين ومؤهالتهم وبرامج التدريب لهم:

 التنظيمي للشركة: الهيكل –أ 

 

 

 

 

 

 العامة الهيئة

 القانوني المستشار

 الخارجي المدقق

 االدارة مجلس

 التنفيذي الرئيس

 العام المدير

 الرقابة المالية والمحاسبية
 

 االمتثال ضابط
 المالية الوساطة  دائرة مدير

 واالستثمار

 االدارية الشؤون

 والسكرتاريا

 الصندوق امين رئيسي محاسب عامالتالم ومعقب مندوب العمالء خدمة الوسطاء

 العام نائب مدير



 

   

 

 : سادسا

 كة لها المحتمل تعرض الشرالمخاطر 

 :المخاطر االئتمانية .أ

احنمالية تعرض الشركة لبعض مخاطر عدم تحصذل ديون العمالء المنعاملذن مع الشركة كون الشركة تمفح تسهذالت 

 .لعمالئها في حسابات الهامش والحسابات العادية 

 مخاطر الموارد البشرية : .ب

 .القطاع المالي احنمالية زيادة معدل دوران الموظفذن بسبب زيادة المفافسة في 

 المخاطر االقتصادية العامة والمخاطر المتعلقة بسوق االوراق المالية بشكل خاص . .ج

وعليى العيالم اجميع  احنمالية تأثر الشيركة بالعواميل االقنصيادية النيي تيؤثر عليى المفطقية بشيكل عيام واالردن بشيكل خيا 

من الممكن حدوث تقلبات في اسيعار االسيهم وبالنيالي  ، وتأثذر ذل  على سوق االوراق المالية حذث بسبب جائحة كورونا

 النأثذر على اداء محفظة الشركة ومحافظ العمالء المنعاملذن معها . 
 

 : سابعا

ووصاال لدحااداه الهامااة التااي  2021حققتهااا الشااركة خااالل الساانة الماليااة  التااـي االنجاااتات

 : اثرت على الشركة خالل السنة المالية

 حققتـها الشركة الـتـي اإلنجـاتات  .أ

ملذون ديفيار    18551   مقارنة مع  2021ملذون ديفار خالل عام    23802 حققت الشركة حجم تداول ما يقارب 

 .2021شركة وساطة عاملة في البورصة عام  58من بذن   39حذث حققت الشركة المركز 2020خالل عام 

 

 ية :مرت على الشركة خالل السنة المال التـي الهامة  األحداه .ب

 وقعت الشركة تسوية مع شركة الجفوب لاللكنرونيات لسداد اليمة المنرتبة في حسابها -

 

 

 



 

   

 

 

  :ثامنا

  2021المالية االثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة 

 ال يوجد -

: تاسعا  

ألخر   الملكيةوالخسائر المحققة واالرباح الموتعة وصافي حقوق  لدرباحالسلسلة الزمنية 

  سنوات سخم

 البيان
)الخسائر(قبل االرباح او 

 النوزيعات والضريبة

 صافي حقوق الملكية االرباح الموزعة

 2337210 لم ينم توزيع (175215) 2017

 1954576 لم ينم توزيع (382633) 2018

 1937877 لم ينم توزيع (16699) 2019

 1904423 لم ينم توزيع (33454) 2020

 1956853 لم ينم توزيع 52430 2021

 -عاشرا:

في ذلك اي توسعات او مشروعات جديدة ، والخطة بما التطورات المستقبلية الهامة 

 لنتائج اعمال الشركة : هيئة المديرين وتوقعات  القادمة  للسنةالمستقبلية للشركة 

o  2022الخطة المستقبلية للشركة لعام: 

  ذل  من خالل النسويات مع العمالء أو رفع قضاياالعمل على تحصذل اليمم المنعثرة و 

  العمل على جيب المزيد من االسنثمارات وزيادة عدد العمالء األمر اليي يدعم المركز المالي للشركة وتحقق

 زيادة في اإليرادات ويحافظ على اسنمرارية الشركة ونمو حقوق المساهمذن .

 

 

 



 

   

 

 

 

o  ة :الشرك أعماللنتائج  اإلدارةتوقعات مجلس 

ينوقع مجلس ادارة الشركة ان تحافظ الشركة على مسنوى نشاطها وترتذبها بذن شركات الوساطة وتأمل تحقذق ننيائ    -

وتيأثذر جائحية مع العلم ان السوق المالي ينأثر بصورة كبذرة باألوضياع االقنصيادية والسياسيية  2022افضل في عام 

 جائحية كورونياالسوق المالي وقد الحظفا في السفة الماضيية تيأثذر  مما يحجم المسنثمرين عن كورونا محليا وإقليميا

اض على انخفاض أحجام النداول وبفاء عما سبق فإن أيية توقعيات للسيوق الميالي واحجيام النيداول سييكون عليى افنير 

 .اسنقرار سياسي واقنصادي محليا وعالميا

 

  عشر الحادي

ومقدار اي اتعاب عن خدمات اخار  تلقاهاا  مقدار اتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة ،

 المدقق و/او مستحقة لة :

 ديفار      2000   مبلغ وقدره   31/12/2021الندقذق المدفوعة عن السفة المالية المفنهية  أتعاببلةت 

 

 

 

 

 

 

 

 


