
 كلمة رئيس مجلس اإلدارة ""

  الكرام،حضرات الســادة املسـاهمين 

 وبركاته،السالم عليكم ورحمة هللا 

 وأربعين عاما من املسيرة الناجحة لهذه الشركة العريقة ستيمثل  املبارك والذييسعدني وزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة أن نلتقي معكم في هذا االجتماع 

ة في والذي يتضمن البيانات املالية للسنة املنتهي السادس واألربعون نتائج أعمال شركتكم وانجازاتها من خالل تقريرنا السنوي  ونستعرض فيهكما 

31/12/2021 . 

شركتكم  تطاعتفقد اس املاضيتين،أثرت على العالم ووطنا الحبيب خالل السنتين  كورونا والتيتم بحمد هللا وفضله بدأت شركتكم بتجاوز اثار جائحة  

 2021عام  املبيعات خاللحيث ارتفعت قيمة تحقيق أرباح قبل الضريبة بقيمة تجاوزت املليون دينار من خالل زيادة الحصة السوقية ملبيعات الشركة 

 .وماألملنيأصناف جديدة في صناعة مقاطع  إلطالق تاستراتيجياوذلك من خالل وضع  ،2020عن عام  %41بنسبة 

 الكرام،السادة املساهمين 

من تبعيات جائحة كورونا والتخفيف من قيود الحركة وعودة حركة العرض والطلب ملستوياتها  2021العاملي بالتعافي خالل عام  االقتصادما ان بدأ  

عاملية  رصة الالطبيعية ملا قبل الوباء ، حتى ظهرت أزمات متعددة من نوع جديد أبرزها أزمة االمدادات والتضخم واملخاوف الصحية والطاقة وأسعار البو 

  االستثنائية والظروفعن مواجهه تلك األزمات  بمنأىشحن واملالحة البحرية حيث وضعت االقتصاد العاملي أمام تحديات أكثر صعوبة ، ولم تكن شركتنا وال

 20بط ألقل من بعد ه 2021دوالر للبرميل في الربع الثالث من عام  86حيث ارتفع سعر خام برنت الى مستوى  2021أسعار النفط خالل عام  ارتفعتفقد 

 2475حيث بلغ معدل األسعار  2020دوالر للطن كمعدل لعام  1702األسعار العاملية للمعدن من  ارتفاعـ وكذلك  2020دوالر للبرميل في الربع األول من عام 

 ة.ن أن تؤثر سلبا على نتائج أعمال الشرك، ومع ذلك تمكنت من املحافظة على استقرارها ومواجهه التحديات والتي كان من املمك2021دوالر للطن خالل عام 

 الكرام،السادة املساهمين 

بحمد هللا من تجاوز تبعات جائحة كورونا وما رافقها من تحديات ونجحت في مواجهه األزمات املرتبطة بسالسل التوريد  2021استطاعت شركتنا خالل عام 

ل الى الجهود املكثفة التي بذلتها ادارة الشركة الجديدة في مجال التسويق والتوزيع والتي ساهمت بشك باإلضافةوادارة املخزون وتلبية احتياجات املستهلكين 

 تتميز بمنتوجاتها عالية الجودة ومطابقة ألفضل املواصفات العاملية.ملحوظ في تعزيز مكانة الشركة كشركة رائدة في صناعة االملنيوم 

 الكرام،السادة املساهمين 

يرى النور ويزود ميجا بحمد هللا  1فها هو مشروع الطاقة الشمسية بقدرة  االنتاج،ولغايات تقليل تكلفة الطاقة املستخدمة في  قبل،ن كما وعدناكم م

 ة لالستفادة منالشرك زيادة مبيعاتوان الشركة ماضية بكل جهد للعمل على تخفيض املصاريف وكلف االنتاج واالستمرار بالعمل على  بالطاقة،شركتكم 

 الطاقة االنتاجية للشركة وكذلك زيادة قنوات البيع للمساهمة في االنتشار الجغرافي.

 بالشكر إلدارة الشركة وكافة العاملين فيها على جهودهم في خدمة الشركة ، والشكر الخاص ل
ً
مالئنا األوفياء عوبهذه املناسبة أتقدم باإلنابة عنكم جميعا

ن نفس ي وفي الختام أتشرف باألصالة عذين ساهموا في تسويق  منتجاتنا .شركة من املصانع االردنية املختلفة  المن تجار ومصنعي االملنيوم وعمالء ال

 الثاني بن وبالنيابة عن السادة أعضاء مجلس اإلدارة والسادة املساهمين الكرام بتقديم أسمى آيات املحبة والوالء لحضرة صاحب الجاللة امللك عبدهللا

ر أن يكون وندعو هللا العلي القدي، املتواصل للصناعات الوطنية  بفضله تعالى ثم بفضل وعي ودعم املواطن االردني أدامه هللا ورعاه  املعظم الحسين

  العام القادم عام خير وبركة 

 وبركاته،والســــالم عليكم ورحمة هللا 
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