
 مجلــس اإلدارة  رئيس كلمة

 

 المحترمين، ستثمار السادة الحضور الكرام أعضاء الهيئة العامة لشركة سبائك لال
 

 وبركاته، السالم عليكم ورحمة هللا 
 

ائك  بأن أرحب بكم أطيب ترحيب لتفضلكم بحضور االجتماع العادي للهيئة العامة لشركة س  يسعدني

واسم زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة جزيل الشكر والتقدير   يلالستثمار، كما يسرني أن أقدم لكم باسم

 لدعمكم ومساندتكم المستمرة لهذه الشركة. 

 

 الكرام،  المساهمينالسادة 

في ما آلت إليه   األثرمتزامنة ومتشابكة كان لها عظيم  أحداثا    2022العام    واجهت دول العالم خالل

التي    األوكرانية  - لحرب الروسيةاوفتداعيات جائحة كورونا ما زالت ماثلة،  العالمي،    االقتصاد أمور  

والطاقة، وتأزم  التي ال تخفى على أحد، من ارتفاع أسعار الغذاء  تداعياتها  مر عليها أكثر من عام لها  

سالسل اإلمدادات، وارتفاع قيمة الدوالر ورفع أسعار الفائدة، الذي أدى حكما إلى ارتفاع كلف المديونية  

  الذي رافقه الركود. من التضخمغير مسبوقة لى موجات إدى أ على الدول واألفراد. كل ذلك

 خالل%   9شر داو جونز بنسبة  إذ انخفض مؤ  ،بتراجع  الماضيعام  ال  العالمية  المالية  األسواق  أنهت 

بورز ومؤشر مورغان ستانلي العالمي الذي انخفض بما يقارب ، كذلك مؤشر ستاندرد آند  2022عام  ال

19.5.% 

ارتفاع  ب   ةمتأثرتفوقت بتسجيلها أقل تراجعات على المستوى العالمي،  فقد  دول الخليج  ما بورصات  أ

 .  % 6 انهت تداوالتها بانخفاض يقارب سعار الطاقة، فقد أ

 

بلغ حجم التداول في ، و  2021في عام    اغالقه%عن    4.3بنسبة   المؤشرما بورصة عمان فقد ارتفع  أ

%عما كان عليه    3.5مليار دينار منخفضا بنسبة    1.9العام مع الصفقات ما قيمته    خاللبورصة عمان  

العام   و2021خالل  بنسبة  ،  اليومي  التداول  معدل  السوقية  .  %   3.4انخفض  القيمة    لألسهم تحسنت 

 .مليار دينار 18 الى لتصل %  16.8بنسبة   2022في بورصة عمان نهاية عام   المدرجة

 

للخطو بخطًى مدروسة لتعزيز تنافسيتنا كشركة    2023وإننا في شركة سبائك لالستثمار نصبو في عام  

مالية، ومواكبة كافة التطورات التقنية في هذا المجال، والعمل على تقديم عاملة في قطاع الخدمات ال

منتجات وخدمات مبتكرة ستوسع من قاعدة عمالئنا وقدرتنا على تحقيق ما فيه الخير لمساهمي الشركة  

 وعمالئها وكادر موظفيها.  

 

 المساهمين والعمالء لكافة  باسمي وباسم أعضاء مجلس اإلدارة    أتوجه بجزيل الشكر  هذا اللقاءفي نهاية  

سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا لخدمة هذا الوطن في ظل حضرة  وثقتهم،  لدعمهم المتواصل

 الثاني المعظم.  عبد هللاصاحب الجاللة الملك 

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،، 

 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 الجعبري سامر سامح 


