جمموعة الأهلي لال�ستثمارات البنكية
ا�ستثمر بثقة  ...فالبنك االهلي االردين يدعم قدرتك على اتخاذ القرار عرب نخبة من املحللني لتقدمي االبحاث والتقارير املخت�صة ببور�صة
عمان اىل جانب خمتلف التقارير القطاعية وتقارير اداء ال�شركات.
مندك بكل ما حتتاجه من معلومات فورية حول ال�سوق املايل مبهارة عرب خدمة الو�ساطة املالية وخدمة اال�صول ومن خالل فريقنا اال�ست�شاري
يف جمال اال�ستثمار .فقدرتهم العالية يف البحث والتحليل ت�ضمن موقعا متميز ًا لإ�صداراتك من اال�سهم وال�سندات وعمليات تقييم و�إعادة
هيكلة ال�شركات.
اتخذ من البنك االهلي االردين م�ست�شارا ال�ستثماراتك وارتق نحو م�ستقبل واعد.

للمزيد من املعلومات:
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با�سل خري�شة
املدير التنفيذي

basel.khraisheh@ahlibank.com.jo

ربيع البطاينة
دائرة الأبحاث والدرا�سات
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مراد حجازين

murad.hjazeen@ahlibank.com.jo

حازم قبطي
مالية ال�شركات
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 16كانون االول 2008
معلومات عامة عن ال�شركة:
جهة الإدراج

بورصة عمان

رمز التداول

><RJAL.AM

ال�سوق

األول

القطاع الرئي�سي

اخلدمات

القطاع الفرعي

النقل

عدد الأ�سهم امل�صدرة
(�سهم)
القيمة اال�سمية لل�سهم
الواحد
(دينار)
�سعر الإغالق (دينار)
(كما بتاريخ التقرير)
القيمة ال�سوقية
(دينار)
ن�سبة الأ�سهم احلرة �إىل
ر�أ�س املال ()%
القيمة العادلة
(دينار)

84,373,350
 1دينار /سهم
1.76
148,497,096
12.43
1.86

�أداء ال�سهم منذ بداية العام احلايل :2008
�أعلى �سعر

 4.02دينار

�أدنى �سعر

 1.63دينار

قيمة التداول
(بالدينار)
حجم التداول
(�سهم)
عدد العقود

2

434,286,330
123,122,939
85,364

عالية  -اخلطوط اجلوية امللكية الأردنية م.ع.م
نظرة على �أداء ال�رشكة
><RJAL.AM

•

نبذه عن ال�رشكة:

ا�صدر املغفور له جاللة امللك احل�سني بن طالل يف عام  1963مر�سوما ملكيا ب�إن�شاء ناقل وطني حيث مت ت�أ�سي�س “عالية” (والتي �سميت الحقا
بامللكية االردنية) ا�ستجابة للر�ؤيا امللكية لت�شرع يف مهامها كناقل وطني ور�سمي يف تلك الفرتة وبر�أ�سمال بلغ عند الت�أ�سي�س  40مليون دينار.
كما مت ت�سجيل ال�شركة ك�شركة م�ساهمة عامة (والتي تعترب اخللف القانوين مل�ؤ�س�سة عالية -امللكية االردنية) مطلع �شهر �شباط عام  2001لكن
مل تكن ا�سهمها متداولة يف بور�صة عمان.
ومن غايات ال�شركة القيام بكافة عمليات النقل اجلوي داخل اململكة وخارجها ،ا�ضافة اىل القيام بعمليات ا�ستقبال وترحيل جميع الطائرات
التي تهبط وتقلع من مطارات اململكة .كما قامت �سلطة الطريان املدين -االردن مبنح ال�شركة حقوق ح�صرية لت�شغيل رحالت دولية جوية
منتظمة من عمان بتاريخ �شباط  2002وملدة اربع �سنوات ،حيث مت متديدها يف �شباط عام  2006الربع �سنوات اخرى ،وبالتايل مت منح ال�شركة
حقوق ح�صرية لت�شغيل الرحالت املنتظمة اىل  49حمطة ركاب ا�ضافة اىل  4حمطات �شحن.
ومن اهم االجنازات الهامة يف م�سرية عمل ال�شركة خالل الفرتة القليلة املا�ضية ،هي االن�ضمام اىل حتالف �شركات الطريان العاملي
 OneWorldك�أول �شركة طريان عربية تنظم اىل �أي من حتالفات الطريان العاملية الثالثة والذي مت يف مطلع �شهر ني�سان من العام املا�ضي
 2007م�صطفا بذلك اىل جانب ت�سع �شركات عاملية عمالقة ،وتو�سع �شبكتها من  55مدينة تخدمها مبا�شرة من عمان اىل نحو  700مدينة
عاملية تخدمها من خالل �شبكات التحالف ف�ضال عن االمتيازات الكثرية التي يجنيها امل�سافرين على خطوط امللكية االردنية.
اما االجناز التاريخي االخر ،فكان امتام برنامج خ�صخ�صة امللكية االردنية بطريقة اعتربت هي االجنح بني م�شاريع اخل�صخ�صة يف االردن،
�سواء من حيث الكفاءة يف االداء او من حيث النتائج التي حتققت فيها م�صالح كافة االطراف املعنية؛ وهي احلكومة االردنية ،امل�ساهمني
والعاملني يف ال�شركة .وبدات املرحلة االخرية من خ�صخ�صة ال�شركة مع نهاية عام  2006ائتالفا برئا�سة  Citibankكم�ست�شار لهذه العملية،
والذي قدم تقريره بعد �سبعة ا�شهر من العمل ليو�صي اىل عدم احلاجة ل�شريك ا�سرتاتيجي للملكية وطرح  %71من را�سمال ال�شركة البالغ
 84.3مليون دينار لالكتتاب العام حمليا ودوليا ،بحيث ال تقل م�ساهمة االردنيني عن  %51مبا فيها ح�صة احلكومة  ،%26وبن�سبة  %3للقوات
امل�سلحة واالجهزة االمنية وبناءا على التوجيهات امللكية ال�سامية من جاللة امللك عبداهلل الثاين بهذا ال�شان.
مت حتديد �سعر ال�سهم ما بني  2.75دينار لل�سهم اىل  3.40دينار لل�سهم ،واغلقت عملية االكتتاب العام مطلع �شهر كانون االول من عام 2007
امام اجلمهور االردين وانتهت عملية االكتتاب امام امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية االردنية والعاملية يف ال�سابع من كانون االول عام  .2007ويف نهاية
الطاف رفدت عملية االكتتاب خزينة الدولة بحوايل  164.5مليون دينار ومت تثبيت �سعر ال�سهم على ا�سا�س  3.08دينار لل�سهم الواحد وقد مت
ادراج ا�سهم ال�شركة يف بور�صة عمان يف  17كانون االول من العام املا�ضي .2007
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هيكل ملكية ال�رشكة:

•

يتكون جمل�س �إدارة ال�شركة من � 6أع�ضاء ي�شغلون  9مقاعد يف جمل�س �إدارة �شركة عالية -اخلطوط اجلوية امللكية الأردنية كما يف  15كانون
االول عام .2008
ا�سم الع�ضو
 1حكومة اململكة الأردنية الها�شمية
MINT TRADING MIDDLE EAST LIMITED 2

ت�صنيف اجلن�سية عدد املقاعد

عدد الأ�سهم

الأردنية
جزر العذراء
(بريطاين)
الأردنية

3

24,468,271

2

16,030,937

1

8,693,975

1

7,001
5,000
3,000

3

امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي

4

عمرو فخري حممد علي البلبي�سي

الأردنية

5

حممد �شريف علي �شريف الزعبي

الأردنية

1

6

�سامر �أني�س من�صور املع�شر

الأردنية

1

وعلى �صعيد كبار م�ساهمي ال�شركة ،فقد بلغت ن�سبة الأ�سهم اململوكة من قبلهم كما بتاريخ  15كانون االول  2008حوايل  %77.66ترتكز بيد
حكومة اململكة الأردنية الها�شمية بن�سبة  %29وامل�ساهم ) (MINT TRADING MIDDLE EAST LIMITEDبن�سبة  %19وامل�ؤ�س�سة
العامة لل�ضمان االجتماعي بن�سبة  %10.3وال�شركة اخلليجية لال�ستثمارات العامة بن�سبة  ،% 12.65حيث يعرب اجلدول والر�سم البياين
التاليني عن ن�سبة كبار امل�ساهمني �إ�ضافة �إىل ن�سبة الأ�سهم احلرة واملتاحة للتداول من ر�أ�سمال ال�شركة والبالغ  84.37مليون دينار� /سهم.
ا�سم الع�ضو

عدد الأ�سهم

ر�أ�سمال ال�شركة املكتتب به واملدفوع بالكامل

84,373,350

حكومة اململكة الأردنية الها�شمية

24,468,271

MINT TRADING MIDDLE EAST LIMITED

16,030,937

امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي

8,693,975

ال�شركة اخلليجية لال�ستثمارات العامة

10,670,698

�صندوق ادخار موظفي ال�شركة

8,693,830

جمموع امل�ساهمات التي ترتاوح بني ( %1اىل اقل من )%5

5,312,146

جمموع م�ساهمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

49,208,184

عدد الأ�سهم املتاحة للتداول (الأ�سهم احلرة)

10,488,492
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•
•
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التحليل الأ�سا�سي:

قائمة املركز املايل:

مت االعتماد على القوائم املالية ل�شركة امللكية الأردنية لآخر  5فرتات مالية ،تبد�أ منذ عام  2004لغاية نهاية �شهر ايلول من العام احلايل .كما
�شملت بنود قائمة املركز املايل على البنود التالية:
 منت موجودات ال�شركة املتداولة خالل فرتة التقرير مبعدل منو �سنوي مركب و�صل اىل حوايل  %6.7حيث و�صل اجمايل البند نهاية�شهر ايلول من العام احلايل اىل  117.5مليون دينار حمققا بذلك منوا عن نهاية عام  2007والبالغ  106.6مليون دينار بن�سبة
جتاوزت  ،%10.3وقد تاتى هذا االرتفاع نتيجة اىل منو بند موجودات ال�شركة املتداولة االخرى بن�سبة  %18لت�صل اىل  18.6مليون
دينار يف نهاية �شهر ايلول العام احلايل .كما ارتفع ر�صيد الذمم املدينة بال�صايف نهاية نهاية الربع الثالث م�سجلة م�ستوى 48.8
مليون دينار وحمققة بذلك ن�سبة منو بلغت  %23.5مقارنة مع نهاية العام املا�ضي.
 اما اجمايل موجودات ال�شركة فقد اتخذت اي�ضا منحنى �صعودي خالل فرتة التقرير ،حيث منت اي�ضا مبعدل منو �سنوي مركب و�صليف نهاية �شهر ايلول املا�ضي اىل  %12.7نتيجة اىل االرتفاع احلا�صل يف بنود املوجودات غري املتداولة والتي �سجلت ارتفاعات قيا�سية
ابرزها االرتفاع احلا�صل يف بند املمتلكات واملعدات والذي �سجل ن�سبة ارتفاع جتاوزت  %28.8نهاية �شهر ايلول لت�صل اىل 226.5
5

مليون دينار مقارنة مع نهاية عام  2007البالغة  175.8مليون دينار ،حيث متحورت الزيادة االبرز يف هذا البند اال�ضافات التي متت
على بند الطائرات اململوكة مبوجب عقود ا�ستئجار را�سمايل ومبقدار  41.4مليون دينار ،باال�ضافة اىل امل�صاريف اال�ضافية واملوظفة
يف �صيانة حمركات طائرات وقطع طائرات مر�سملة.
 اما مطلوبات ال�شركة املتداولة ،فقد ارتفعت اي�ضا مبعدل منو �سنوي مركب و�صل اىل  %15.7حيث و�صل اجمايل البند نهاية الربعالثالث من العام احلايل اىل  207.4مليون دينار مقارنة بنهاية العام املا�ضي والبالغ  167.9مليون دينار ،ليحقق بذلك ن�سبة منو
و�صلت اىل  .%23.5وقد برزت الزيادة االكرب يف االرتفاعات احلا�صلة يف بند االيرادات امل�ؤجلة والتي و�صلت اىل  54.9مليون دينار
وبن�سبة منو و�صلت اىل  %17.1مقارنة بنهاية عام  2007والبالغة  46.9مليون دينار .كما تعرب االيرادات امل�ؤجلة �ضمن مطلوبات
ال�شركة املتداولة عن مبيعات التذاكر وال�شحن واخلدمات االخرى غري امل�ستغلة ،وااليراد امل�ؤجل لل�شركة االردنية ل�صيانة الطائرات
وااليراد امل�ؤجل لل�شركة االردنية لتدريب الطريان والتدريب الت�شبيهي.
 وعلى �صعيد اجمايل مطلوبات ال�شركة ،فقد و�صلت نهاية �شهر ايلول املا�ضي اىل  267.4مليون دينار وبن�سبة منو و�صلت اىل %27.3مقارنة بنهاية عام  2007والبالغة  217.2مليون دينار.
 وبالتطرق اىل بنود املطلوبات غري املتداولة ،قامت �شركة امللكية االردنية يف �شهر متوز من عام  2004با�صدار ا�سناد قر�ض بالديناراالردين والدوالر االمريكي بقيمة اجمالية بلغت  40مليون دينار اردين ت�ستحق عام  2009والتي ا�صدرت على النحو التايل:
 -1ا�سناد قر�ض بالدينار االردين بواقع  6.8مليون �سند وبقيمة اجمالية بلغت  33.8مليون دينار ب�سعر فائدة ثابت قدره  %6وملدة
ت�صل اىل ثالث �سنوات.
 -2ا�سناد قر�ض بواقع  1.8مليون �سند وبقيمة اجمالية ت�صل اىل  8.75مليون دوالر امريكي (�أي ما يعادل  6.2مليون دينار اردين)
ب�سعر فائدة معدل �سعر االقرتا�ض يف ا�سواق لندن ) (LIBORم�ضافا اليه .%2
 �أما بالن�سبة �إىل حقوق م�ساهمي ال�شركة ،فقد ا�ستمرت باالرتفاع ت�أثرا بنمو بند االرباح املدورة والتي ا�ستمرت باالرتفاع ب�شكلم�ضطرد لتعرب عن الوعاء الذي ي�ضاف اليه �سنويا جزء من االرباح املتبقية بعد االقتطاعات الالزمة وخا�صة خالل الفرتة املمتدة بني
عام  2004اىل عام  ،2007فيما ا�ستطاعت ال�شركة ان حتول اخل�سائر املدورة عام  2004والبالغة  12مليون دينار اىل ارباح مدورة
عام  2005وبقيمة و�صلت اىل  6.4مليون دينار؛ وبعبارة اخرى ،متكنت ال�شركة من تعوي�ض  12مليون دينار خ�سائر وحتويلها اىل
عوائد قدرها  6.4مليون دينار.
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•

بيان الدخل لل�رشكة:

�أما بالن�سبة �إىل بنود بيان الدخل ،فقد �شملت على البنود التالية:
 متكنت ال�شركة من املحافظة على م�ستوى منو ايجابي يف االيرادات �ضمن معدل منو �سنوي مركب و�صل اىل  %10.6وخا�صة بعدارتفاع االيرادات عام  2007لت�صل اىل  542.6مليون دينار مقارنة بنهاية عام  2006البالغة  447.05مليون دينار لتحقق بذلك ن�سبة
منو و�صلت اىل  .%21.4اما بالن�سبة اىل ايرادات ال�شركة نهاية الربع الثالث من العام احلايل ،فقد و�صلت اىل  533.2مليون دينار
مقارنة مع ذات الفرتة من العام املا�ضي  2007والبالغة  399.4مليون دينار .كما متكنت ال�شركة من حتقيق  218.5مليون دينار
خالل الفرتة املمتدة من مطلع متوز املا�ضي لغاية نهاية �شهر ايلول من العام احلايل.
 اما اجمايل امل�صاريف الت�شغيلية وااليرادات االخرى ،فقد و�صلت نهاية عام  2005اىل ( )21.4مليون دينار لتعرب بذلك عن جتاوزامل�صاريف ب�شكل كبري م�ستوى االيرادات االخرى ومقارنة مع نهاية عام  2004البالغة ( )17.5مليون دينار .اما نهاية عام ،2007
فقد و�صلت اىل حوايل ( )9ماليني دينار والبالغة ( )6.4مليون دينار مقارنة مع نهاية عام .2006
 و�صلت �صايف ارباح �شركة امللكية االردنية نهاية العام املا�ضي اىل  20.4مليون دينار مقارنة بنهاية عام  2006والبالغة  6.6مليوندينار وبن�سبة ارتفاع و�صلت اىل  %210نتيجة اىل االرتفاع الكبري يف ايرادات ال�شركة الت�شغيلية عن طريق الرحالت املنتظمة
للم�سافرون وال�شحن واالمتعة الزائد (التكاليف املرتتبة على الوزن الزائد) باال�ضافة اىل الربيد اجلوي واخلدمات الت�شغيلية
االخرى .كما ويذكر بان �شركة امللكية االردنية حققت خالل الربع الثالث من العام احلايل خ�سائر و�صلت اىل  2.2مليون دينار
مقارنة بارباح خالل نهاية الربع الثالث من العام املا�ضي والبالغة  17مليون دينار.

7

•
•

القوائم املالية لل�رشكة:
قائمة املركز املايل:

البيان
املوجودات

النقد
�صايف الذمم املدينة
املخزون وقطع الغيار
موجودات متداولة اخرى
موجودات م�شتقات مالية

جمموع املوجودات املتداولة

2004

2005

2006

2007

�أيلول 2008

35,847,000
41,285,000
3,980,000
9,609,000
-

34,048,000
41,618,000
3,887,000
5,474,000
-

40,593,000
33,036,000
4,462,000
19,173,000
-

46,570,000
39,539,000
4,699,000
15,738,000
-

44,507,000
48,813,000
5,599,000
18,568,000

90,721,000

85,027,000

237,989,000

383,329,000 326,319,000 267,370,000 249,794,000

ممتلكات ومعدات
دفعات على ح�ساب �شراء طائرات
موجودات مالية متوفرة للبيع
ا�ستثمار يف �شركات حليفة
مبالغ حمتجزة مقابل عقود ا�ستئجار
ممتلكات ومعدات للبيع

139,225,000
297,000
598,000
812,000
6,336,000
-

اق�ساط قرو�ض م�ستحقة خالل عام
م�صاريف م�ستحقة
دائنون وار�صدة دائنة اخرى
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
ايرادات م�ؤجلة
التزامات مبوجب عقود ا�ستئجار را�سمايل ق�صري االجل
مطلوبات متداولة اخرى

1,773,000
63,297,000
1,182,000
100,000
24,371,000
8,168,000
16,937,000

قر�ض طويل االجل
التزامات مبوجب عقود ا�ستئجار را�سمايل طويل االجل
مطلوبات اخرى طويلة االجل

40,000,000
18,601,000
4,668,000

جمموع املوجودات
املطلوبات

جمموع املطلوبات املتداولة

جمموع املطلوبات

حقوق امل�ساهمني
را�س املال ( املكتتب به واملدفوع كامال )
دفعات على ح�ساب زيادة را�س املال
االحتياطي االجباري
االحتياطي االختياري
ارباح مدورة

اجمايل حقوق امل�ساهمني
جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
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143,762,000
297,000
582,000
9,375,000
10,751,000
-

97,264,000
125,484,000
9,861,000
2,188,000
11,988,000
14,849,000
5,736,000

117,487,000 106,546,000
175,799,000
12,544,000
2,183,000
13,184,000
16,063,000
-

226,492,000
5,466,000
2,151,000
14,380,000
17,353,000
-

60,813,000
300,000
24,956,000
8,457,000
17,010,000

16,134,000
68,904,000
738,000
40,068,000
8,142,000
-

6,560,000
24,863,000
84,190,000
2,995,000
46,927,000
2,385,000
-

6,560,000
46,310,000
76,825,000
1,026,000
54,942,000
4,743,000
17,022,000

40,000,000
10,103,000
5,555,000

40,000,000
585,000
4,064,000

17,494,000
29,241,000
2,566,000

12,027,000
54,356,000
2,605,000

115,828,000

207,428,000 167,920,000 133,986,000 111,536,000

179,097,000

276,416,000 217,221,000 178,635,000 167,194,000

66,000,000
3,344,000
1,557,000
)(12,009,000

58,892,000
237,989,000

66,000,000
6,536,000
3,682,000
6,382,000

72,536,000
4,362,000
1,026,000
10,811,000

84,373,000
6,574,000
18,151,000

84,373,000
6,574,000
15,966,000

106,913,000 109,098,000 88,735,000 82,600,000
383,329,000 326,319,000 267,370,000 249,794,000

•

قائمة الدخل:
2004

2005

2006

2007

�أيلول 2008

االيرادات

362,840,000

413,166,000

447,049,000

542,584,000

533,243,000

تكلفة االيرادات

329,924,000

371,013,000

434,112,000

509,592,000

508,987,000

الربح االجمايل

32,916,000

42,153,000

12,937,000

32,992,000

24,256,000

البيان

امل�صاريف الت�شغيلية
ح�صة ال�شركة من ارباح �شركات حليفة

987,000

2,045,000

3,180,000

3,215,000

2,592,000

�صايف ايرادات (م�صاريف) اخرى

4,101,000

2,001,000

11,960,000

10,970,000

5,257,000

م�صاريف ادارية وعمومية

-12,088,000

-14,954,000

-14,931,000

-15,901,000

-15,042,000

خم�ص�صات اخرى

-4,719,000

-3,790,000

-1,274,000

-2,009,000

-50,000

193,000

-1,644,000

-170,000

1,549,000

-722,000

م�صاريف متويل

-5,251,000

-4,464,000

-5,036,000

-4,108,000

-3,163,000

خ�سائر (ارباح) بيع طائرات ،حمركات وقطع غيار

-573,000

-99,000

3,368,000

-346,000

2,020,000

ر�سوم متنوعة

-139,000

-532,000

-228,000

-688,000

التغري يف القيمة العادلة للم�شتقات املالية

-

-

-

-

م�صاريف اخرى

-

-

-1,416,000

-1,636,000

ارباح (خ�سائر) املمتلكات املعده للبيع

-

-

-1,817,000

-

اجمايل امل�صاريف الت�شغيلية

-17,489,000

-21,437,000

-6,364,000

-8,954,000

-26,130,000

�صايف الربح الت�شغيلي قبل ال�ضرائب

15,427,000

20,716,000

6,573,000

24,038,000

)(1,874,000

100,000

200,000

438,000

3,675,000

311,000

15,327,000

20,516,000

6,135,000

20,363,000

)(2,185,000

0.232

0.311

0.085

0.241

)(0.026

66,000,000

66,000,000

72,536,000

84,373,000

84,373,000

ارباح (خ�سائر) فروقات عملة

خم�ص�ص (وفر) �ضريبة الدخل

�صايف الربح للفرتة
ن�صيب ال�سهم الواحد من االرباح (اخل�سائر)
املتو�سط املرجح لرا�س املال

-17,022,000
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التقييم بناءا على ن�سب ال�سوق:
ر�أ�س املال
املدفوع

�صايف الدخل-
2007

ح�صة ال�سهم
من الربح
2007

ح�صة ال�سهم ح�صة ال�سهم
من الربح
من الربح
لآخر 12
�أيلول
�شهر
2008

مكرر الربحية
�سعر الإغالق
لأرباح �آخر 12
2008-12-16
�شهر

JETT

10,800,000

1,711,241

0.158

0.161

0.211

2.17

10.28

NAQL

12,100,000

494,703

0.041

0.161

0.129

1.34

10.41

RJAL

84,373,350

20,363,000

0.241

SHIP

12,075,000

3,180,367

0.263

*0.176
0.311

0.216

1.76

8.14

0.364

2.05

5.62

مكرر الربحية) (P/Eلقطاع النقل
معدل مكرر الربحية) (P/Eلقطاع النقل

7.95
8.62

(*) متت اعادة ا�ضافة مبلغ  17.02مليون دينار واملعرب عن التغري يف القيمة العادلة للم�شتقات املالية اىل عمليه االحت�ساب لل�سعر العادل
كون البند يعترب من البنود �صاحبة الطبيعة غري املتكرره كما ي�ساهم يف ت�شتت احت�ساب القيمة العادلة لل�سهم الواحد.
ال�سعر العادل لل�سهم ا�ستنادا �إىل معدل مكرر الربحية ) (P/Eلقطاع النقل -دينار� /سهم
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1.86

مالحظة هامة:
�إن املعلومات املالية وبيانات التداول املت�ضمنة يف هذا املوجز قد مت احل�صول عليها من م�صادر يعتقد البنك الأهلي الأردين �أنها موثوقة يف
كافة اجلوانب اجلوهرية ولكن البنك الأهلي الأردين ال ي�ضمن مدى دقة وعدالة واكتمال تلك املعلومات والبيانات ،وال يحق لأي قارئ �أن يحمل
البنك �أو م�صادر جمع املعلومات �أي م�س�ؤولية مهما كان نوعها يف حال وجود �أخطاء �أو حذف ملعلومات تتعلق باخلدمة �أو كيفية تقدميها ،بغ�ض
النظر عن �سبب �أو م�صدر هذه الأخطاء �أو �إغفال املعلومات� .إن هذا التقرير ال يعترب دعو ًة ل�شراء �أو بيع الأ�سهم املدرجة لدى بور�صة عمان.
وعلى القارئ �أن ال يتخذ �أي قرار ا�ستثماري باالعتماد فقط على املعلومات الواردة يف هذا التقرير ويجب عليه مراجعة م�ست�شاره املايل قبل
اال�ستثمار� .إن هذا التقرير هو من حقوق البنك الأهلي الأردين وال يجوز ن�سخه �أو ن�شره �أو �إعادة توزيعه جزئي ًا �أو كلي ًا ب�أي �شكل �أو �أ�سلوب �آخر
بدون موافقة خطية وا�ضحة من قبل البنك الأهلي الأردين.
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