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Editorial

البنية التحتية ..استثمار بالدرجة األولى

والمدارس  الكافية  والمستشفيات  الجيدة  الطرق  دولة«  »أي  الدولة  تفتقد  حين 
لكل  اليومية  الحياة  متطلبات  من  وغيرها  المساند  العام  والنقل  النموذجية 

مواطن فهي تعاني خلال كبيرا ونقصا في الخدمات سيكون مكلفا مع مرور 
الزمن بنسب أكبر وأعلى يصعب السيطرة عليها مستقبال ويشكل عائقًا 

كبيراً في مواجهة أغلب التحديات .

فالبعض يعتقد أن االنفاق في البنية التحتية هو»مصروف« بال عائد أو هو 
خسارة مالية تكبد الدولة مصاريف إنفاقية كبيرة ومكلفة، وهذا بالطبع 
غير صحيح، فالبنية التحتية تعتبر العامود الفقري ألي تنمية في الدول،  

فهي تشكل القوة القادرة على مواجهة كل التحديات الكبيرة.

فالبنية التحتية حين تتوفر في الدولة تعني أن الخدمات تقدم بالتوقيت 
المناسب والمكان المناسب، ومن ذلك يصعب تقديم خدمات ناقصة أو 

أو مستشفيات ال  أن نجد مدارس عبارة عن بيوت سكنية،  مبتورة، مثل 
الصرف  أو نقص في  تنجز،  السنوات وهي لم  المناسب وتمر  بالوقت  تنتهي 

الخدمات  تتوفر  أن  بمكان  األهمية  من  الخدمات،  من  وغيرها  والمياه  الصحي 
مستقبال  أكبر  مالية  أعباء  الدولة  على  نوفر  أننا  ستعني  ألنها  المتكاملة 

مع  مطلبا  تظل  فهي  التخطيط،  عدم  أو  التجاهل  أو  بالتأجيل  تأتي  ال  فالحلول 
الزمن ال ينتهي، وتوفير البنية التحتية الجيدة والمتكاملة يوفر للمواطن دخال 
أنه لن يحتاج لمدارس خاصة أو مستشفى خاص أو شراء ماء  إضافيا من خالل 

انقطع أو غيرها، وهذا يفرض أن تكون الخطط التي تضعها الدولة يجب أن تمتد 
أو  لحظية  النظرة  تكون  ال  وأن  سنوات  والعشر  الخمس  تتجاوز  قادمة  لسنوات 

لمواجهة أزمة طارئة، بل يصبح األساس هو البناء المستقبلي الذي يمكنه من 
السيطرة على النمو المتسارع للسكان .

أكبر،  مالية  مصاريف  مستقبال  الدولة  سيكلف  المستمر  التحتية  البنية  نقص 
هو  واألساس  أيضا،  مكلف  المال  فحفظ  مستقبال  عليه  السيطرة  تستطيع  ولن 
تقديم هذه الخدمات اليوم قبل الغد فأسعاراليوم تكون أفضل من الغد ولنا أن 
نقارن بين أسعار 2010 وعام 2019 سنجد الفارق كبيرا جدا وهذا يعني أرقاما بمليارات 
الدنانير. بل يجب البناء للبنية التحتية واستثمار الوفورات المالية ألنها ستحقق 

الوفورات المالية مستقبال وتقل معها أعباء الدولة وهذا ما يجب التخطيط والعمل 
عليه اليوم قبل الغد.
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لقاء العدد

بنك االتحاد... 
نجاحات وأرباح 

تتحدث عن نفسها 



يعد القطاع المصرفي في الدولة عصب االقتصاد 
الذي ينبض به فينعش الوضع االقتصادي وعندما 

يقوم القطاع المصرفي المحلي بلعب دوره 
الحقيقي في االقتصاد الوطني، وذلك بتوفير 

التمويل الالزم للمشاريع ذات الجدوى االقتصادية 
تساعده في عملية النهوض الذي يسهم في دفع 

عجلة االقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة .
فتلعب البنوك دورا مهما مؤثرا سواء سلبا او 

ايجابا على عملية النمو االقتصادي وتحفيزه 
وعند الحديث عن البنوك االردنية بالتحديد والتي 

حققت تطورا ايجابيا وتركت تاثيرا واضحا على 
االقتصاد المحلي فإننا من المؤكد سنتحدث عن 
بنك االتحاد ومسيرته الناجحة يقيادته الحكيمة 
أبًا« عن جد حيث كان شعارهم دائما الوصول الى 
القمة رغم جميع التحديات والعراقيل التي زادت 
من قوة البنك ومتانته المالية على مدار أعوام 

حافلة باالنجازات 

لقاء العدد

سلفيتي
رجل اإلنجازات في القطاع 

المصرفي شعاره دائما 
التربع على القمة
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لقاء العدد

ال�سيد ع�سام �سلفيتي رجل الجنازات يف القطاع امل�سريف رئي�ص جمل�ص ادارة 
اأن يجعل البنك يف  الثاقبة و�سيا�سته احل�سيفة  بنك الحتاد ا�ستطاع بنظرته 
وبعد  قراراته  لتترتجم  واملناف�سني  نف�سه  حتدى  فقد  الردنية  البنوك  طليعة 

روؤيته لالمور الى ارقام وارباح تتحدث عن نف�سها.
و لأن »امل�ستثمرون« ت�سعد الى تلك النجاحات العظيمة كان لنا حوارا �سيقا مع 
الإداري املبدع �ساحب الفكر الريادي املتجدد و احلنكة امل�سرفية غري القابلة 

للنقا�ص �سلفيتي رئي�ص جمل�ص ادارة بنك الحتاد .
يف بداية حديثه اأكد �سلفيتي اأن من �سروط تطور القت�ساد وجناح ال�ستثمار هو 
البيئة ال�سيا�سية الآمنة مما جعل الأردن املالذ الآمن لال�ستثمارات يف منطقة 
ال�سرق الو�سط، وذلك ملا يتمتع به من ا�ستقرار وامن و�سط منطقة تعاين من 
ال�سطرابات ال�سيا�سية، وهذا من �ساأنه كفيل باأن ينه�ص بالدولة الردنية اذا 

ا�ستطاعت احلكومة ا�ستغالل هذه امليزة على اكمل وجه.
لتحقيق  العامل  دول  كافة  يف  رئي�سيا  عن�سرا  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  يبقى  حيث 
النمو القت�سادي، فالبد من ا�ستغالله لزيادة يف حجم ال�ستثمارات القادمة 

الى اململكة ب�سكل عام وخا�سة تلك التي من دول اخلليج العربي.
فهو  ال�سيا�سي،  وال�ستقرار  بالمن  متتعه  الى  بال�سافة  الردن  اأن  واأ�ساف 
�سانها  من  والتي  القطاعات  خمتلف  يف  هائلة  وامكانيات  مقومات  ميتلك 
النهو�ص بواقع احلياة القت�سادية، حيث متتاز اململكة مبوقعها ال�سرتاتيجي 
الذي يربط دول اخلليج العربي برتكيا ومنها الى اوروبا، كما متتلك مقومات 
�سياحية فريدة من نوعها على امل�ستوى العاملي تلبي رغبات ال�سياح اخلليجيني 
والكوادر  الب�سرية  العقول  امتالكه  الى  بال�سافة  »الوروبيني«،  والجانب 
املوؤهلة واملدربة والتكنولوجيا املتطورة، لذلك ميكن اعتباره »قاعدة للخدمات 

ال�سياحية وال�ستثمارية يف منطقة ال�سرق الو�سط«.
اململكة  به  تتمتع  التي  ال�ستقرار  الأمن  تعزيز  الرتكيز على  الى  �سلفيتي  ودعا 
يخدم  مبا  العام  القطاع  يف  العمل  تطوير  واإلى  ال�ستثمارات،  حجم  لزيادة 
واجناح  اقامة  على  وامل�ستثمرين  العمال  رجال  وي�ساعد  الوطني  القت�ساد 

م�ساريعهم يف اململكة من خالل تقدمي ومنح خمتلف الت�سهيالت.
تقدمي  طريق  عن  لال�ستثمار  املنا�سب  اجلو  بتهيئة  احلكومة  طالب  املقابل  يف 
احلوافز للم�ستثمرين ورجال العمال من جهة من اأجل م�ساعدتهم يف تطوير 
موظفي  تعامل  اآلية  تطوير  اخرى  جهة  ومن  اململكة،  يف  وم�ساريعهم  اعمالهم 
بني  التعاون  وتن�سيط  تعزيز  اإلى  بال�سافة  امل�ستثمرين،  مع  العام  القطاع 
العمال  رجال  يحتاجها  التي  القطاعات  وكافة  التمويل  و�سركات  امل�ستثمرين 
ب�سكل عام، بهدف تذليل كافة املعقيات التي تواجههم مبا يعود باملنفعة العامة 

على القت�ساد الوطني.
ت�سجيع  يف  احلكومة  لدور  مكمال  دورا  تلعب  البنوك  اأن  الى  �سلفيتي  ونوه 
ال�ستثمار عن طريق الت�سهيالت الئتمانية التي تدعم عمل امل�ستثمرين وتزيد 

من كفاءة م�ساريعهم داخل الدولة 

 سلفيتي فكر ريادي متجدد إداري مبدع
 وحنكة مصرفية غير قابلة للنقاش

البنك يعمل على تطوير منتجاته من جهة وكوادره البشرية المؤهلة
من جهة أخرى ليظل عند ثقة العمالء



وفيما يتعلق بن�ساط بنك الحتاد، اكد �سلفيتي اأن البنك اليوم يعترب من اأكرب 
امل�سارف التي تعمل داخل الأردن واكرثها جناحا، وهو يف مقدمة البنوك من 

خالل تطوير حجم اعماله وا�ستثماراته.
واحتياجات  ملتطلبات  مالئمة  لتكون  منتجاته  بتطوير  م�ستمر  البنك  زال  فال 
العمالء وفق اعلى املوا�سفات العاملية، وو�سع خطط ا�سرتاتيجية طويلة المد 
مدرو�سة بعناية تت�سمن ال�سروط ال�سحيحة مع عدم الت�سدد واملبالغة لتي�سري 
بك�سب  جاهدا  البنك  وي�سعى  البنك  مع  يتعاملون  الذين  العمالء  على  العمل 
كوادره  تنمية  على  با�ستمرار  يعمل  البنك  ان  الى  اأ�سار  كما  با�ستمرار  ثقتهم 
اخلدمات  من  باقة  وتقدمي  التدريبية،  الدورات  تكثيف  خالل  من  الب�سرية 
افكارهم  وتطوير  لديهم  يزيد من احلما�ص  مكافاآت  برنامج  وو�سع  املتطورة، 
، كما ي�سعى البنك بكل ما لديه من امكانيات مادية ومعنوية اإلى حتقيق زيادة 
يف الإيرادات مع تخفي�ص امل�ساريف، مبا يحقق قيمة م�سافة اإلى امل�ساهمني، 
اأفكار وخدمات جديدة با�ستمرار ت�ستخدم  اأن البنك يطلق  واأ�ساف ال�سلفيتي 
اإلى  املقدمة  اخلدمة  م�ستوى  رفع  على  ي�ساعد  مما  التقنية  الو�سائل  اأحدث 

العمالء.
ويقول »لقد ا�ستوحينا هويتنا املوؤ�س�سية اجلديدة من مالمح الوطن وما يتمّثل 
ومن  ال�سبعة  عّمان  تالل  من  فا�ستلهمناها  وح�سارة،  و�سغف  طموح  من  فيها 
ال�ّسباعية  علمنا  جنمة  ومن  الفريدة،  اجلغرافية  وت�سكيالته  الأردن  طبيعة 
رمز العّزة، ومن عراقة قيمنا ودفء روابطنا الأ�سرية، ومن متانة ال�سراكات 
التي ُبنيت لتدوم وتزدهر وتبقى. ومن هنا انطلقنا بروؤية تعك�ُص تقديرنا ملدى 
مالّية  خدمات  تقدمي  موا�سلة  يف  بدورنا  والتزامنا  و�سركائنا،  عمالئنا  متيُّز 

وم�سرفّية موثوقة وم�سّممة بعناية لتلّبي احتياجات اجلميع«.
التي  املرونة  هو  البنك  مييز  ما  ان  الحتاد،  بنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  ويقول 
يتعامل بها مع العمالء، حيث »نعمل بذكاء ونتكّيف مع التطورات وامل�ستجّدات 
من حولنا مبا ميكننا من الإ�ستجابة ملتطلبات عمالئنا بكفاءة عالية، مع �سعينا 
النمطّية واملمار�سات  واأفكار مبدعة بعيدة عن  للبحث دوما عن حلول جديدة 

التقليدية«.
واإحرتام ونحر�ص على تطبيق  نتعامل مع عمالئنا بكل �سفافية  »اننا  وي�سيف 
لتفهم  ن�سعى  حيث  العمل،  باأخالقيات  الإلتزام  مع  املهنية  املمار�سات  اأف�سل 
الأن�سب  امل�سورة  لهم  لنقدم  الفردية  اإحتياجات ورغبات عمالئنا ومتطلباتهم 

واحللول املالية وامل�سرفية الأكرث مالءمة لهم«.
وبدورنا نحن نقول اإن كانت القيادة قوية ومتتلك كل هذه اخلربات والتجارب 
بني  اأما  وتقر  الأمور  ماهية  وتدرك  وال�ستقرار  بالرزانة  وتتمتع  احلكيمة 
ويتفوق  املقدمة  الحتاد يف  بنك  ي�سع  اأن  بد  ل  فاإنه  �سلفيتي  هو  كما  ال�سطور 
قويا  ماليا  مركزا  منه  ويجعل  املالية  متانته  يعزز  مما  املناف�سني  جميع  على 
باعتماد احلاكمية املوؤ�س�سية وبتطبيق اف�سل املمار�سات و�سيرتك ا�سمه مرتبطا 

بامل�سداقية والأمان لدى العمالء .

لقاء العدد

سلفيتي: األردن 
يمتلك مقومات 

وإمكانيات هائلة من 
شأنها النهوض بواقع 

الحياة االقتصادية
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 سلفيتي فكر ريادي متجدد إداري مبدع
 وحنكة مصرفية غير قابلة للنقاش

البنك يعمل على تطوير منتجاته من جهة وكوادره البشرية المؤهلة
من جهة أخرى ليظل عند ثقة العمالء
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حداد: االحتكار لمشغل واحد ال يخدم 
المصلحة العامة، فالهدف من المنافسة تحسين 
الخدمة وتطوير األداء، ليبقى المواطن هو األساس

جت لنقل الركاب اسم تفوق على 
نفسه في عالم النقل مما جعله قادرا 

على تقديم أعلى مستويات الخدمة 
لجميع المسافرين أينما كانوا وحيثما 

أرادوا، كما أنها مضت بخطوات ثابته 
في مجال النقل في األردن إلى أن بلغت 

الصدارة في هذا المجال من خالل 
تزويد المسافرين بتشكيلة متنوعة 

ومتميزة من الخدمات التي القت 
إستحسان الجميع وأعطتها حق التربع 

على القمة بين شركات النقل المتعددة 
وما كان لهذا األمر أن يتم لوال تضافر 
الجهود وإبراز قدرة اإلدارة والعاملين 

على إبتكار أنواع جديدة من طرق 
الخدمة التي من شأنها إضفاء أجواء 

المتعة والراحة للمسافرين.

جت لنقل 
الركاب... 

للزعامة عنوان
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حداد: االحتكار لمشغل واحد ال يخدم 
المصلحة العامة، فالهدف من المنافسة تحسين 

الخدمة وتطوير األداء، ليبقى المواطن هو األساس
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الوقوف يف  الكبرية على  القدرة  �سركة جت متلك  اأ�سبحت  والآن 
وجه املناف�سة القوية من خالل تقدمي خدماتها بقالب يحمل الإبداع 
له  املقدمة  تنوعًا كبريًا يف اخلدمات  امل�سافر  يجد  بحيث  والإبتكار، 
والتي حتمل اجلودة والتمّيز، بالإ�سافة اإلى تدعيم ذلك كله بحمالت 
ترويجية و ت�سويقية ت�سع جت �سمن مركز مرموق يف �سوق نقل الركاب 
التي تنتهجها  ال�سيا�سات  اإن  ال�سياحية، لي�ص هذا فح�سب، بل  واخلدمات 
الو�سول  املغادرة  مواعيد  و�سبط  الدقيقة  ال�سفر  اإجراءات  يف  جت  �سركة 
والتي ت�سكل مف�ساًل بالغ الأهمية لدى ال�سركة قد �ساهمت م�ساهمة فّعالة يف 
جعل ال�سركة تت�سدر قوائم امل�سافرين الذين ت�سعى ال�سركة دائمًا لتوفري اأجواء 

مريحة لهم يف ال�سفر وذلك لتكون رحلتهم ذكرى ل تن�سى.
اإلى ال�سركات الريادية واإلى الدارة التي قادتها   و لأن جملة« امل�ستثمرون« �سباقة 
بهذا  نت�سرف  اأن  لنا  بد  ل  كان   ، الأردين  ال�سوق  املرموقة يف  لتح�سل على مكانتها 
احلوار ال�ساخن مع قائد هذه ال�سفينة ال�سيد مالك حداد مدير عام �سركة جت لنقل 

حداد: 
انجازات 2018 

تؤكد المرحلة 
المتقدمة التي 

وصلت اليها 
الشركة في صدارة 

شركات النقل 
األردنية بصافي 

ربح 2 مليون دينار
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الوقوف يف  الكبرية على  القدرة  �سركة جت متلك  اأ�سبحت  والآن 
وجه املناف�سة القوية من خالل تقدمي خدماتها بقالب يحمل الإبداع 
له  املقدمة  تنوعًا كبريًا يف اخلدمات  امل�سافر  يجد  بحيث  والإبتكار، 
والتي حتمل اجلودة والتمّيز، بالإ�سافة اإلى تدعيم ذلك كله بحمالت 
ترويجية و ت�سويقية ت�سع جت �سمن مركز مرموق يف �سوق نقل الركاب 
التي تنتهجها  ال�سيا�سات  اإن  ال�سياحية، لي�ص هذا فح�سب، بل  واخلدمات 
الو�سول  املغادرة  مواعيد  و�سبط  الدقيقة  ال�سفر  اإجراءات  يف  جت  �سركة 
والتي ت�سكل مف�ساًل بالغ الأهمية لدى ال�سركة قد �ساهمت م�ساهمة فّعالة يف 
جعل ال�سركة تت�سدر قوائم امل�سافرين الذين ت�سعى ال�سركة دائمًا لتوفري اأجواء 

مريحة لهم يف ال�سفر وذلك لتكون رحلتهم ذكرى ل تن�سى.
اإلى ال�سركات الريادية واإلى الدارة التي قادتها   و لأن جملة« امل�ستثمرون« �سباقة 
بهذا  نت�سرف  اأن  لنا  بد  ل  كان   ، الأردين  ال�سوق  املرموقة يف  لتح�سل على مكانتها 
احلوار ال�ساخن مع قائد هذه ال�سفينة ال�سيد مالك حداد مدير عام �سركة جت لنقل 

الركاب والذي تغلب على كل العراقيل واجتاز جميع املطبات يف رحلة عمل طويلة ليكون 
اليوم يف عامل النقل للزعامة عنوان.

التنمية  معا« يف  واأهميتهما  ال�سياحة  النقل يف خدمة  قطاع  اأهمية  على  نوه حداد   بداية 
ودفع عجلة القت�ساد لالأمام فقد ارتبط تاريخيا تقدم ال�سياحة بالتقدم يف تقنيات النقل 
فاإذا كانت ال�سياحة اجل�سد فاإن قطاع النقل هو الروح التي متكن هذا اجل�سد من احلياة.

وتطرق حداد الى خدمة جديدة �سوف تطلقها �سركة جت يف القريب العاجل 
 فقد تقدمت ال�سركة بتطبيق على منط اوبر حيث ان ال�سوق الن ل يوجد فيه ال �سركة 
واحدة بعد ا�ستحواذ عمل اوبر على كرمي المر الذي يت�سارب مع قانون املناف�سة والحتكار
وين�ص القانون على عدم تركيز اخلدمة بيد م�سغل واحد، وبناء عليه تقدمت جت بطلب 
بان  بالرد  وفوجئنا  الذكية  التطبيقات  تعليمات  على  بناء  تك�سي  جت  لن�ساء  ترخي�ص 
الذكية،  التطبيقات  يتناق�ص مع  العمومي والذي  التك�سي ال�سفر  املوافقة تتم فقط على 
 ٥ وعددها  اوبر  ب�سركة  ا�سوة  تراخي�ص  بطلب  تقدموا  الذين  جميع  �سيدفع  الذي  المر 
�سركات بتقدمي دعوة اأو رفع ق�سية لدى وزارة ال�سناعة والتجارة بناء على قانون املناف�سة 

ومنع الحتكار.
 وا�سار مدير عام جت الى ان الدول املتقدمة توؤمن باملناف�سة ال�سريفة خلدمة املواطنني 
والذي يهمهم بالدرجة الولى اخلدمة اجليدة وال�سعر املنا�سب حيث كل دول العامل ت�سجع 
على تقدمي خدمة نقل عام مميزة وتلبي احتياجات املواطن، وعندما ترتكز اخلدمة بيد 

�سركة واحدة لن يكون هناك �سبط لال�سعار ولن يكون تطور يف تقدمي اخلدمة املطلوبة .
وبني حداد ان على احلكومة ان تفتح املجال امام ال�سركات القوية والتي لها �سمعة وثقة 
لدى املواطن والتي �ستعمل بال�سرورة خلدمة املجتمع و�ست�ساهم يف ت�سغيل اليدي العاملة 

بن�سبة كبرية ف�ستخلق ع�سرات الآلف من فر�ص العمل.
واأ�ساف حداد ان هناك مواطنون كرث متلكوا �سيارات من خالل متويل بنكي وجاء هذا 
القرار �سربة للبنوك واملواطنني حيث ان هنالك الكثري من ال�سيارات املحجوزة ل�سالح 

البنوك مما اأدى الى �سياع فر�سة العمل لدى من اقتنى ال�سيارة.
واأكد حداد اأن اقت�سادنا هو اقت�ساد حر ل بد من اجلميع تطبيق املناف�سة وعدم الحتكار،
املناف�سة حت�سني اخلدمة  العامة، فالهدف من  والحتكار مل�سغل واحد ل يخدم امل�سلحة 

جت...
مثال حي على الريادة في االدارة بقيادة مديرها العام مالك حداد
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ت�سعى عدة �سركات  الذي  املواطن هو ال�سا�ص  الأداء، ف�سيبقى  وتطوير 
لتقدمي اأف�سل معايري اخلدمة له و باجلودة املطلوبة.لأن املناف�سة وخا�سة 
يف مو�سوع التطبيقات �ستوفر فر�ص عمل كبرية ومن هذه املهن التك�سي 

ال�سفر املعروف.
بني حداد اأنه قد كان هناك ائتالف ل�سركات النقل ال�سياحي عام ٢٠٠٥ 
وعندها رات احلكومة ان هذا الئتالف يوؤثر على اي م�سغل اخر انهت 
نطالب  بالتايل  الحتكار.  وعدم  املناف�سة  قانون  �سمن  الئتالف  هذا 
ك�سركات نقل معتمدين الى هيئة النقل الربي ووزارة النقل باعادة النظر 

وعدم ح�سر هذه اخلدمة بيد م�سغل واحد.
اأبدى حداد ر�ساه عن النتائج اليجابية  اأما عن اجنازات ٢٠١٨ فقدى 
العام  عن   %١١ بن�سبة  الإيرادات  يف  منو  ال�سركة  خاللها  حققت  التي 

٢٠١٧ حمققة ربح �سايف بقيمة ٢ مليون دينار بعد ال�سريبة 
وهذا ما يوؤكد املرحلة املتقدمة التي و�سلت اليها ال�سركة واملركز املتقدم 
يف  منو  و�سط  الردنية  النقل  �سركات  �سدارة  يف  لتكون  اأحرزته  الذي 
و�سعها  التي  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  تنفيذ  بف�سل  واأرباحها  ايراداتها 
جمل�ص ادارة ال�سركة والإدارة التنفيذية من خالل تنويع م�سادر الدخل 
ونهج التطوير والتحديث الذي يحافظ على مكانة و�سمعة �سركة بحجم 

جـت .
ما  وهو  تتح�سن  بداأت  الأردن  يف  ال�سياحة  موؤ�سرات  ان  حداد  واأكد 
التو�سعية  وخططها  ال�سركة  اعمال  حجم  على  ايجابا  �سينعك�ص 
وال�ستثمارية ، لفتا الى ان ال�سركة ما�سية يف تنفيذ خطة خف�ص كلف 
من  عدد  يف  ال�سم�سية  للطاقة  حمطات  ا�ستحداث  خالل  من  الت�سغيل 
العديد  واإطالق  ال�سياحة  دعم  الى  ا�سافة   ، احلافالت  انطالق  مراكز 
من العرو�ص الرتويجية الداخلية من خالل �سركة جــت لل�سياحة وال�سفر 
حتديث  عمليات  جانب  الى   ، لل�سركة  ال�ستثمارية  الأذرع  احدى  وهي 
اخلدمات  وجودة  ال�سالمة  ومتطلبات  معايري  اعلى  وحتقيق  ال�سطول 

املقدمة لعمالء ال�سركة وال�سياح .
لفتا الى ان نتائج اعمال ال�سركة وبرامج عملياتها الت�سغيلية تربهن على 
التي  واملعوقات  وال�سعوبات  للتحديات  وجتاوزها  ال�سركة  وتقدم  جناح 
للباحثني  النقل ب�سكل عام مما جعل من �سركة جــت قبلة  تواجه قطاع 
والميان  امل�سرتك  العمل  بف�سل جهود  والنوعية  الف�سلى  عن اخلدمات 
لدى طاقم هذه ال�سركة بان الجناز ممكن ول وجود للم�ستحيل امامهم 
كفاءة  يحقق  مبا  الداء  حت�سني  يف  ال�سركة  ا�ستمرار  الى  بال�سافة 
جاذبا  وجعله  ال�سركة  �سهم  على  العائد  ون�سبة  املال  راأ�ص  ا�ستخدام 

للم�ستثمرين .
ا�سهمت يف  عديدة  قرارات  باتخاذ  قامت  ادارة )جـت(  ان  وبني حداد 
، لفتا  املتاحة  للموارد  المثل  وال�ستغالل  الدخل  وزيادة م�سادر  تنويع 
الى ان ال�سركة تعكف على تو�سيع قاعدتها الإ�ستثمارية من خالل م�ساريع 
اقامة  يف  التو�سع  الى  ا�سافة  عملها   �سلب  يف  معنية  وخدماتية  تنموية 
وت�سييد حمطات املحروقات يف خمتلف حمافظات اململكة والتي �ست�سهم 
ب�سكل ا�سا�سي يف حتقيق موارد مالية اعلى بال�سافة الى تطوير اعمال 
وبرامج املجموعة مبا ينعك�ص على ارباحها بال�سكل الذي يلبي طموحات 

وتطلعات  ال�سادة امل�ساهمني .
ويف ختام احلديث قال حداد باأن اي عمل هو عبارة عن منظومة متكاملة 
من ادارة وموظفني وقرارات �سليمة حتقق النجاح وكل ما هو مب�سلحة 

ال�سركة التي ت�سب يف م�سلحة اجلميع يف النهاية. 

جت 
تكسي... 

خدمة جديدة عن 
طريق التطبيقات 

الذكية سوف 
تطلقها شركة 
جت في القريب 

العاجل
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بقلــم : د. إبراهيم بدران

حراثة البحر في مشكلة البطالة!!

واإذا كان املعدل العام للبطالة )١٨.٧%( فاإن البطالة يف عدد من املحافظات ت�سل اإلى 
)٢٢%( و)٢٥%( و)٢٧%(. كما اأن البطالة بني اجلامعيني تتعدى )3٠%( وبني الفتيات 
اجلامعيات تقرتب من )٤٧%( مقابل املعدل العاملي للبطالة )٧.٩%(. ول تزال م�ساركة 

املراأة يف �سوق العمل بحدود )١٥%( وهي من اأدنى امل�ستويات العاملية.
الإحباط  تتاألف من  اجتماعية موقوتة  �سيا�سية  »قنبلة  اإنها  للبطالة  العملية  الرتجمة  اإن 
والغ�سب والعدمية والكراهية وال�ستقطاب والتطرف والفقر وفقدان الثقة بالدولة و�سياع 

الأمل بامل�ستقبل«.
ومرة بعد مرة حتاول الإدارة اإطفاء الغ�سب بتمرير عدد من الوظائف والتعيينات قد تكون 
املقنعة،  البطالة  تو�سع  بذلك  األف وظيفة. وهي  اأو حتى )3٠(  اأو )١٠٠٠(  مئة )١٠٠( 
وتزيد الأجهزة الإدارية ترّهاًل، وترفع من النفقات اجلارية التي هناك عجز يف تدبريها. 
والهم اإن مثل هذه التوظيفات مع كل ذلك ل حتل امل�سكلة. فالعاطلون عن العمل يتجاوزن 

)33٠( األفا ويتزايدون �سنويًا مبعدل )٤٠( األف متعطل جديد.
هل هناك حلول؟

هل واجهت الدول الأخرى مثل هذه احلالة؟
القطاعات  »ت�سنيع  هي:  للحل  والوحيدة  الرئي�سية  والّبوابة  نعم  بب�ساطة  الإجابة 
البنية  اإ�سالح  يف  ال�ستمرار  ولي�ص  اجلديدة«  الإنتاجية  امل�ساريع  واإن�ساء  القت�سادية 
التحتية املتو�سعة. ويف غياب امل�ساريع اجلديدة وعدم الكرتاث باأو�ساع امل�سانع القائمة 
من  الطلبة  حتّول  فاإن  كذلك  النفجار.  حد  اإلى  يوم  بعد  يومًا  �ستتفاقم  البطالة  فاإن 
اجلامعات اإلى املعاهد املهنية والكليات التطبيقية فقط لن يحل امل�سكلة و�ست�سبح البطالة 
يتجه )٥٥%( من طلبة  الآن. حني  اإ�سعاف ما هي عليها  واملعاهد  الكليات  بني خريجي 
الثانوية يف �سوي�سرا واأملانيا و�سنغافورة اإلى املعاهد واملدار�ص املهنية والتكنولوجية. هناك 
فاإن  لنا  بالن�سبة  اأما  تنتظر هوؤلء اخلريجني.  التي  وال�سركات  امل�سانع  اآلف  بلد  يف كل 
ال�سوؤال الذي تتهرب الإدارات املتعاقبة من الإجابة عليه هو: اأين �سيعمل هوؤلء اخلريجون 
�سواء كانوا جامعيني اأو كليات متو�سطة اأو معاهد؟ اأين �سيعمل خريج معهد يف الطفيلة؟ 
واأين �سيعمل خريج جامعة يف معان؟ واأين �سيعمل خريج معهد يف عجلون؟.. امل�ساألة لي�ست 
فر�ص  من  يكفي  ما  القت�ساد  يولد  وهل  �سيعمل؟  اأين  امل�ساألة  الطالب.  يدر�ص  ماذا  يف 

العمل؟
اإن�ساء م�ساريع جديدة وتفتح فر�ص عمل من خالل  اإذا مل تتحرك الدولة للم�ساعدة يف 
واملحا�سب  والفني  والطبيب  عماًل  يجد  لن  املهند�ص  فاإن  جديدة:  اإنتاجية  م�ساريع 
والفيزيائي ودار�ص التاريخ والقت�سادي والعامل واحلار�ص واملرا�سل كل هوؤلء لن يجدوا 
عماًل.. هل ندرك ذلك الإدارة تتفّرج على �سركات تتعرث وم�سانع تغلق اأبوابها يف الوقت 
الذي تفتح فيه احلكومة الأبواب على م�ساريعها لال�سترياد لكل �سلعة �سغرت اأو كربت 

ذلك  يف  مبا  الأردن  يف  �سخ�ص  كل  اأن  اأي  دولر.  مليار   )٢١( م�ستورداتنا  و�سلت  حتى 
الالجئون ي�ستورد من اأجله مبا قيمته )١٥٠٠( دينار �سنويًا اأي )٤( دنانري يوميًا.. هل 
املتحدة  الوليات  اإن  تركيا مثاًل.  للفرد يف  ا�سترياد )٠.٤٤( دينار  هذا معقول؟ مقابل 
�سناعاتها  تهدد  اأنها  وجدت  حينما  امل�ستوردات  على  ر�سوم  بو�سع  ترتدد  مل  الأمريكية 

الوطنية.
اإن موؤمترات لندن واجتماعات امللتقى القت�سادي العاملي وامل�ساعدات الأمريكية وموافقات 
البنك الدويل وابت�سامة �سندوق النقد الدويل وامل�ساعدات الأوروبية والعربية كلها مل حتل 
امل�سكلة ولن حتلها. لأن احلل ينبع من الداخل من الإدارة الأردنية والقرار الأردين. فال 
يوجد دولة يف العامل النامي ا�ستطاعت حل م�سكالتها القت�سادية الجتماعية عن طريق 
الآخرين ومعوناتهم، خا�سة واإن املعونات التي و�سلت اإلى الأردن على مدى الع�سرين �سنة 
املا�سية فقط تزيد على )٢٧( مليار دولر لكنها ذهبت اإلى ما لي�ص له عالقة بالبطالة اأو 

امل�ساريع الإنتاجية. اإن برنامج احلل الذي اتبعته الدول الناه�سة يتمثل مبا يلي:
اأوًل وفورًا �سواء بالن�سبة للم�ساريع وال�سركات  اأوًل: معاجلة م�سكالت ال�ستثمار الوطني 

القائمة اأو تلكوؤ اجلهاز الإداري اأو العقبات القانونية والإجرائية.
ثانيًا: دفع ال�سركات الكربى القيادية لإن�ساء م�ساريع جديدة ذات عالقة مبنتجاتها. وهذا 

ميكن اأن يتم بالتفاو�ص املبا�سر معها.
ثالثًا: اإن�ساء م�ساريع اإنتاجية جديدة يف املحافظات بال�سراكة بني القطاع العام والقطاع 

اخلا�ص وجمعيات تعاونية يف املحافظة.
لتخ�سي�ص  القائمة  البنوك  مع  التفاق  اأو  ال�سناعية  التنمية  بنك  اإن�ساء  اإعادة  رابعًا: 
اإن�ساء نافذة ا�ستثمار واحدة حقيقية ولي�ست  للتنمية ال�سناعية. خام�سًا:  �سريحة مالية 

�سكلية والتزام دائرة ال�ستثمار بالإجناز خالل مدة ل تتجاوز )3( اأيام بالقانون.
�ساد�سًا: معاجلة اخللل يف اإجراءات الق�ساء مبا يف ذلك اإن�ساء حماكم خا�سة لال�ستثمار.
امل�سريف  والقطاع  احلكومة  بني  بال�سراكة  حمافظة  كل  يف  قاب�سة  �سركة  اإن�ساء  �سابعًا: 

والقطاع اخلا�ص واجلمعيات التعاونية للمحافظة لل�سري يف م�ساريع املحافظات.
ثامنًا: وقف ال�سترياد لل�سلع التي ميكن اإنتاجها حمليًا بجودة عالية ومن عدة منتجني.

تا�سعًا: قيام كل وزارة وموؤ�س�سة بتح�سني موؤ�سرات الأداء ذات العالقة بامل�ساريع وال�ستثمار 
وغريها من املوؤ�سرات التي يركز عليها امل�ستثمر ليتم و�سع الأردن يف ترتيب بني )٥٠( 
و)٦٠( بالن�سبة لدول العامل خالل فرتة )3( �سنوات. عا�سرًا: العمل على تخفي�ص كلفة 

ال�ستثمار وتقلي�ص الفروق الكبرية بني فوائد الإيداع وفوائد القرتا�ص.
لتح�سني الظروف  التي ميكن تطبيقها  الإ�سافية  الإجراءات  فاإن هناك ع�سرات  واأخريًا 
الوحيد  الطريق  هو  وذلك  احلكومية  الوظيفة  خارج  ودائمة  حقيقية  عمل  فر�ص  تخلق 

مل�ستقبل اأف�سل من خالل بناء القت�ساد ال�سناعي الجتماعي.

وجهة نظر 

ال يدري المواطنون كم سنة ينبغي أن تمر حتى تقتنع اإلدارة 
الرسمية أن تصاعد البطالة بشكل مضطرد سنة بعد سنة 
دليل قاطع على خلل هيكلي في بنية االقتصاد الوطني 
وفي إدارة القوى البشرية وفي توجيه التعليم من قبل 

الحكومة. فخالل السنوات العشر الماضية منذ عام 2008 
وحتى عام 2018 ارتفعت البطالة من )12%( إلى )18.7%( وهي أكثر 
من ضعف المتوسط العالمي البالغ )7.9%(. وال يدري المواطن 
أي مستوى للبطالة يمكن أن يشكل صدمة حقيقية لإلدارة 

حتى تبدأ بمعالجة الموضوع بشكل علمي ومبرمج رغم 
دعوات الملك المتكررة في هذا االتجاه.
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اإلستثمار في قطاع النقل

380 ألف دينار أرباح شركة جت للربع األول للعام الجاري

ال�سنوي  اجتماعها  )جــت(  ال�سياحية  للنقليات  الردنية  لل�سركة  العامة  الهيئة  عقدت 
رئي�ص  البكري   كمال  ال�ستاذ   برئا�سة   ٢٠١٩/٤/٢٤ الربعاء  ظهر  والع�سرون  ال�ساد�ص 
جمل�ص الدارة ومندوب مراقب عام ال�سركات غ�سان �سمره وال�سيد مالك حداد الرئي�ص 

التنفيذي لل�سركة .
القانوين  الن�ساب  �سرعية  عن  ال�سركات  عام  مراقب  مندوب  اعلن  الجتماع  بداية  ويف 
بح�سور م�ساهمني يحملون بالأ�سالة ٧.3٧٧.٠٢٩ مليون �سهم وبالوكالة ١٤.١٠٨ �سهم 
ال�سركة  مال  را�ص  من   %٦٨.٤ ن�سبته  ما  وي�سكلون  �سهم  مليون   ٧.3٩١.١3٧ مبجموع 

والبالغ ١٠.٨٠٠.٠٠٠ مليون دينار 
التحديات  الرغم من ج�سامة  وعلى  انه  البكري  كمال  ال�سركة  ادارة  رئي�ص جمل�ص  وقال 
القت�سادية التي تلقي بظاللها على الأردن ، اإل ن �سركة جـت توا�سل �سدارة قطاع النقل 
يف الأردن  و�سط منو يف ايراداتها واأرباحها بف�سل تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية التي و�سعها 
التطوير  ونهج  الدخل  م�سادر  تنويع  خالل  من  التنفيذية  والإدارة  ال�سركة  ادارة  جمل�ص 

والتحديث الذي يحافظ على مكانة و�سمعة �سركة بحجم جـت .
وبني البكري ان نتائج اعمال العام ٢٠١٨ كانت نتائج ايجابية حققت خاللها ال�سركة منو 
بعد  دينار  مليون   ٢ بقيمة  ربح �سايف  العام ٢٠١٧ حمققة  بن�سبة ١١% عن  الإيرادات  يف 

ال�سريبة بزيادة بلغت3٥٠٠٠٠
دينار عن العام ٢٠١٧ وهو ما يوؤكد �سالمة ونهج ادارة ال�سركة املتمثل يف تنويع م�سادر 

الدخل واإتباع  نهج احلوكمة الر�سيدة واإدارة املخاطر يف ا�ستثمارات ال�سركة واأ�سطولها .
ي�سمل  والذي  العقبة  حمافظة  يف  اجلديد  ال�ستثماري  املبنى  افتتاح  �سيتم  انه  الى  لفتا 
مركز انطالق حديث ا�سافة الى عدد من املرافق الت�سغيلية التي �ستدر دخل ا�سايف على 
العاملة على اخلطوط  ، وتطوير احلافالت  العام ٢٠١٩  الربع الخري من  ال�سركة خالل 
جانب  الى   ، ومتطورة  حديثة  حافلة   ٢٤ و�سراء  املحافظات  بني  العام  والنقل  ال�سياحية 
تطوير عمل كراج ال�سيانة اخلا�ص بال�سركة وت�سغيل حمطات املحروقات التابعة لل�سركة 
وا�ستحداث حمطة جديدة تتوفر فيها اعلى املوا�سفات واأف�سل اخلدمات الى جانب �سبط 

العمليات الت�سغيلية و�سبط النفقات .
وبني البكري ان ال�سركة ما�سية يف متلك عدد من املواقع ل�ستحداث م�ساريع �ست�سهم يف 
العوام  والربح خالل  الإيرادات  تعزيز حجم  �سينعك�ص على  لل�سركة  ا�سايف  حتقق دخل 
٢٠١٩ -٢٠٢٠ ، ا�سافة الى التوجه نحو متلك مبنى جديد لإدارة ال�سركة لال�ستغناء عن 
احلجز  نظام  خالل  من   والت�سغيل  النقل  عمليات  تطوير  جانب  الى  امل�ستاأجرة  املباين 

امل�سبق با�ستخدام التطبيقات .
م�سريًا الى ان ادارة ال�سركة وطواقمها العاملة توا�سل العمل بجهد كبري متحلية بعزمية 
وا�سرار على حتقيق النجاح تلو الأخر ، حيث �ساعدت اخلربة الوا�سعة التي متتلكها هذه 
الإدارة على حتويل العوائق الى حمفزات للنجاح وحتقيق منو يف لظروف اقت�سادية �سعبة 

ي�سهدها قطاع النقل .

ثقتهم  على  )جــت(  ال�سياحية  النقليات  �سركة  وعمالء  مل�ساهمي  ال�سكر  البكري  ووجه 
جمل�ص  واأع�ساء  ال�سركة  وموظفي  التنفيذية  الدارة  جهود  مثمنًا    ، املتوا�سل  ودعمهم 

اإلدارة لتفانيهم وعملهم الدوؤوب لتحقيق النتائج والإجنازات التي تتحدث عن نف�سها .
تعد  العام ٢٠١٨  نتائج  ان  لل�سركة معايل  مالك حداد  التنفيذي  الرئي�ص  من جانبه قال 
نف�سها كقوة يف  وفر�ص  العقبات  تذليل  و  التحديات   ال�سركة مبواجهة  برهانا على قدرة 
خمرجات  وحت�سني  ال�سياح  اعداد  منو  لدعم  خطط  تنفيذ  بف�سل  بالأردن  النقل  قطاع 

عمليات ال�سركة ونتائجها املالية .
ال�سركة  املو�سول لإدارة  واأع�ساء جمل�ص الدارة على دعمهم  لرئي�ص  ال�سكر  ووجه حداد 
حتقيق  الى  الرامية  والتوجهات  القرارات  كل  لجناح  دعم  من  يقدمونه  وما  التنفيذية 
على  العامة  الهيئة  �سادقت  الإجتماع  ختام  ويف   . ال�سركة  مب�سلحة  هو  ما  وكل  النجاح 
البيانات املالية احل�سابات اخلتامية لعام ٢٠١٨  ، كما وافقت الهيئة  على تو�سية جمل�ص 
ذات  املجل�ص عن  واإبراء ذمة   ، امل�ساهمني  على  نقدية  ارباح   %  ١٢ بتوزيع  ال�سركة  ادارة 

الفرتة .
من  كال  ت�سمن  والذي  بالتزكية  لل�سركة  جديد  ادارة  جمل�ص  العامة  الهيئة  انتخبت  كما 
ال�سادة بنك القاهرة عمان و �سركة الظافر لال�ستثمار و �سركة امل�سرية لال�ستثمار و �سركة 
عمان لال�ستثمار ال�سياحي و�سركة ا�سرتا لال�ستثمار و�سركة ال�سبيل لال�ستثمارات املالية 
للعام  الأول  للربع  ال�سركة  اأرباح  وبلغت  الغيار.  وقطع  املركبات  لتجارة  التقنية  و�سركة 

اجلاري 3٨٠ الف دينار مقابل ٥٤3.٧ الف دينار لنف�ص الفرتة من عام ٢٠١٨
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البكري:
الشركة ماضية في تملك عدد 

من المواقع الستحداث مشاريع 
ستسهم في تحقيق دخل اضافي 

سيعزز حجم اإليرادات والربح خالل 
االعوام 2019 -2020
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شركة الكربونات األردنية
JORDAN CARBONATE COMPANY

Tel:  +962 6 5665517      Fax: +962 6 5664668/5679485  
P.O.Box 1059  Amman 11118 Jordan
sales@jordancarbonate.com
www.jordancarbonate.com

ــة  ــاج كافـ انتـ
أنـــواع بـــودرة 
كربونــــــــات 
الكالســـيوم

العالـــم النتـــاج  أحـــدث مصانـــع 
الكالســـيوم الطبيعـــي والمعالـــج

Producers of Various Grades of Calcium Carbonate (Filters)









توسعة لمدينة الحسن الصناعية باشرت 
اعمالها في بداية شهر نيسان

ال�سركة  اأن  جويعد  عمر  الردنية  ال�سناعية  املدن  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  قال 
با�سرت يف بداية ني�سان بتنفيذ تو�سعة ملدنية احل�سن ال�سناعية على م�ساحة ٢٢٠ 
دومن بعدما مت احالتها على احدى �سركات املقاولت املحلية املتخ�س�سة تت�سمن 
على  املتنامي  الطلب  لإ�ستيعاب  �سناعية  مبان  مربع  مرت  الف   ٢٠ قرابة  ان�ساء 
الإ�ستثمار يف املدينة التي ا�سغلت بالكامل وت�سم لغاية نهاية العام ٢٠١٨ ما يزيد 

عن ١٥٠ �سركة �سناعية. 
جمعية  واع�ساء  رئي�ص  مع  ال�سركة  ادارة  مبقر  عقد  لقاء  خالل  جويعد  وبني      
م�ستثمري مدينة احل�سن ال�سناعية اأن التو�سعة اجلديدة تعترب الرابعة بعدما مت 
ا�سغال التو�سعة الثالثة بالكامل والتي اأعلن عنها ونفذت خالل العام ٢٠١3 حيث 
ومباين  ا�ستثمارية  قطعة   )٢٥( على  وا�ستملت  دومن   )١٤٥( م�ساحتها  قاربت 
�سناعية م�ساحتها الإجمالية ١١.٥٠٠ مرت مربع موزعة على )١٦( م�سنع منطي، 
م�سيدا مبا و�سلت اليه املدينة وما باتت ت�سكله من رافد قوي لالقت�ساد الوطني من 

خالل الإ�ستثمارات التي حتت�سنها وفر�ص العمل التي توفرها لالأردنيني.
وواو�سح جويعد اأن ال�سركة بالتعاون مع ادارة املدينة واجلمعية ب�سدد و�سع خطة 
واعادة  �سيانة  واعمال  التحتية  البنية  تطوير  ت�سمل  املدينة  داخل  للعمل  اأولويات 
ال�سوارع مبا ي�سمن راحة امل�ستثمر و�سهولة ممار�سة ن�ساطه داخل املدينة  تاأهيل 
والفاعل  امل�ستمر  وتعاونهم  املدينة  وم�ستثمري  اجلمعية  بدور  م�سيدا  ال�سناعية، 
القوة  ت�سكل  باتت  التي  ال�سناعية  احل�سن  مدينة  يف  ال�سناعي  القطاع  خلدمة 
�سادرات  من   %٩٠ مايقارب  على  وترتبع  اململكة  �سمال  يف  الولى  القت�سادية 

حمافظة اربد ال�سناعية.

    و�سدد جويعد على �سرورة موا�سلة كافة اجلهود بالتعاون مع خمتلف اجلهات 
الإ�ستثمارات  تواجه  التي  والق�سايا  الإ�ستثمار  معيقات  كافة  حلل  الر�سمية 
ال�سناعية يف املدينة لفتا الى النتائج اليجابية التي حققتها اجتماعات ال�سركة 
بيئة  اثارها على  انعك�ست  والتي  الإ�ستثمار  وهيئة  املدين  الدفاع  موؤخرا مع جهاز 

الإ�ستثمار يف املدينة.
    ومل يغفل جويعد خالل اللقاء اهمية بذل املزيد من اجلهود وطرح العديد من 
العاملة الردنية يف  الأفكار وتطبيقها والتي من �ساأنها توظيف املزيد من اليدي 
ال�سركات ال�سناعية موؤكدا اأن ارقام البطالة وعدد املتناف�سني على الوظائف باتت 
تدق ناقو�ص اخلطر وهو مايحتم على خمتلف اجلهات بذل ق�سارى جهدها لتوفري 
احلكام  لإ�سراك  تهدف  القادمة  الفرتة  خالل  توجهات  الى  لفتا  العمل  فر�ص 
الإداريني ووجهاء املجتمعات املحلية لت�سهيل اللقاء بال�سباب الردين العاطل عن 
العمل وتوعيته باأهمية فر�ص العمل التي توفرها ال�سركات ال�سناعية ل �سيما تغيري 
اأمناط تفكريهم جتاه العمل يف امل�سانع الردنية التي باتت توفر فر�ص عمل موؤهلة 

ذات امتيازات عالية وت�ستقطب اف�سل الكفاءات يف عدة جمالت.
    من جانبه ثمن رئي�ص اجلمعية عماد النداف كافة الطروحات املقدمة من �سركة 
ا�ستعداد  موؤكدا  املدينة  يف  لال�ستثمار  الأول  الداعم  تعترب  التي  ال�سناعية  املدن 
اجلمعية لتنفيذ العديد من املبادرات التي من �ساأنها تن�سيط احلركة القت�سادية 
يف املدينة، لفتا الى جهود م�سرتكة مع �سركة املدن ال�سناعية تهدف الى اللتقاء 
بعدد من اجلهات الر�سمية لبحث عدد من ق�سايا الإ�ستثمار ال�سناعي يف املدينة 

وحلها بال�سرعه املمكنة.

36

أخبار اقتصادية



أخبار اقتصادية

واأكد النداف على �سرورة ا�سراك روؤ�ساء البلديات وت�سهيل عملية انخراطهم بالعمل 
الإ�ستثماري يف خمتلف املدن ال�سناعية لت�سهيل العملية الإ�ستثمارية، م�سيدا بالزيارة 
من  بالعديد  ال�سناعية  احل�سن  مدينة  يف  ولقائه  امللكي  الديوان  لرئي�ص  الأخرية 
اجلهات لتنفيذ تو�سيات الزيارة امللكية الخرية للواء الرمثا واملتعلقة منها بالقطاع 

ال�سناعي.
    الى ذلك اأكد اع�ساء اجلمعية على بذل املزيد من اجلهود للتخفيف من معاناة 
القت�سادي  بامل�سهد  تباطاأ  ت�سهد  التي  الراهنة  الظروف  ظل  يف  ال�سناعي  القطاع 
الرائد  الدور  موؤكدين  ا�ستحداثها،  ال�سناعي  للقطاع  التي متكن  العمل  فر�ص  وقلة 
املدن  من  وغريها  املدينة  يف  الإ�ستثمار  بيئة  تن�سيط  يف  الردنية  ال�سناعية  للمدن 
ال�سناعية العاملة، م�سيدين بذات الوقت مب�ساريع ال�سركة التي تنوي تنفيذها مبجال 

الطاقة املتجددة. 
 

مدينة احل�صن ال�صناعية: �صناعة املبيدات والأدوية البيطرية
 توظف 400 عامل بحجم ا�صتثمار 35 مليون دينار

    �سّكلت مدينة احل�سن ال�سناعيه من�سة لإنطالق �سركات اردنية عاملة يف جمال 
�سناعة املبيدات والأدوية البيطرية والأ�سمدة الزراعية الردنية والتي �سّقت طريقها 
الأ�سواق  خمتلف  بدخول  العاملية  للموا�سفات  ومطابقتها  جودتها  خالل  من  للعاملية 

املحلية والعربية والعاملية.
اأن�ساأت  والتي  الردنيه  ال�سناعيه  املدن  ثاين  تعد  التي  الواعدة  املدينة  هذه  ففي      
تطورات  م�سريتها  و�سهدت  املجالت  عامله يف هذه  �سركات  ن�ساأت عدة  عام ١٩٩١ 
عدة حققت خاللها نتائج متميزة ا�ستقطبت خاللها خمتلف الأيدي العاملة الردنية 
وغريها  وكيميائيه  زراعيه  وهند�سية  وبيطرية  طبية  من  التخ�س�سات  خمتلف  يف 
ف�سال عن فر�ص التدريب والتاأهيل التي اأتاحتها خمتربات هذه امل�سانع وال�سركات 
لطلبة اجلامعات الردنية القريبة من مدينة احل�سن ال�سناعيه ل �سيما جامعة العلوم 

والتكنولوجيا الردنية.
وتدير  اأن�ساأت  التي  الردنية  ال�سناعيه  املدن  �سركة  وارقام  اح�ساءيات      وتك�سف 
وت�سوق مدينة احل�سن ال�سناعيه عن وجود مايزيد عن ع�سرة �سركات �سناعيه عامله 
ي�سل  الزراعية  والأ�سمدة  البيطرية  والأدوية  املبيدات  �سناعة  جمال  يف  املدينة  يف 
حجم ا�ستثماراتها الى ما يقارب 3٦ مليون دينار اردين يف حني وفرت ما يقارب ٤٠٠ 
فر�سة عمل يف خمتلف املهن والوظائف ت�سدر منتجاتها ذات اجلودة العالية ملختلف 

ال�سواق العاملية.
    ويوؤكد املهند�ص حممد عوي�ص وهو م�ستثمر يف هذا املجال وتعد �سركته »مبيدكو« 
من اأكرب ال�سركات العامله يف هذا املجال يف املدينه براأ�سمال يقارب ٢٠ ملون دينار 
ت�ساهي  البيطري  الدواء  �سناعة  اأن  املجال   هذا  يف  العاملة  العمالة  ن�سف  وت�سم 

�سناعة الدواء الب�سري حيث يعمل يف هذا القطاع ما يقارب ١٠٠٠ عامل.
    ويبني عوي�ص اأن النجاح الذي حققته مبيدكو انعك�ص على فر�ص العمل امل�ستحدثة 
يف هذا املجال والتي وجدها ال�سباب الردين املوؤهل يف خمتلف التخ�س�سات الطبية 
والزراعيه ف�سال عن فر�ص التدريب والتاأهيل يف خمتربات ال�سركة التي تعد الأحدث  

يف هذا املجال والتي حتر�ص من خاللها مبيدكو على مواكبة خمتلف التطورات العاملية 
يف هذه ال�سناعه، حيث باتت مبيدكو اليوم ق�سة جناح اردنية ا�ستطاعت الو�سول 
امل�ستجدات  مواكبة  على  قدرتها  وبف�سل  العامل  حول  دولة   ٤٠ يقارب  ملا  مبنتجاتها 

والتطورات يف عامل �سناعة الكيماويات الزراعية ومبيدات ال�سحة العامة.
احل�سن  مدينة  يف  وجه اخل�سو�ص  وعلى  الردنية  الإ�ستثمار  ببيئة  عوي�ص  وي�سيد      
ال�سناعيه التي مّكنت »مبيدكو« من الإنطالق نحو العاملية كالإعفاءات واحلوافز التي 
فروع  افتتاح  الى  فتية  �سركة  من  النطالقة  لتحقيق  الكايف  الدعم  من  نوعا  �سكّلت 
ت�سديرية  ا�سواق  ودخول  النهو�ص  من  مكنتها  املدينة  داخل  جديدة  انتاج  وخطوط 

جديدة وها هي اليوم متتلك م�سنعا يف ال�سعودية واآخر يف �سوريا.
    وكغريه من ال�سناعيني يدعو عوي�ص الى تقدمي املزيد من الدعم لل�سناعيني يف 
ظل الظروف احلالية للحفاظ على ال�سناعات القائمة ب�سكل عام و�سناعة الدوية 
البيطرية والأ�سمدة ب�سكل عام م�سريا اإلى اأن زيادة كلف النتاج اثرت على املناف�سة 
ا�سافة الى مراجعة التفاقيات الدولية التي مل يحقق منها القطاع اخلا�ص الردين 

اي فائدة ا�سافة الى حماية املنتج الردين وتكثيف اجلهود الرقابية.
التكاملية  ال�سناعيه يف حتقيق  ال�سركات  مل�ساعدة  عوي�ص  يدعو  اآخر،      من جانب 
يف  املمنوحة  املدة  زيادة  الى  ا�سافة  اخلام   املواد  بتبادل  ال�سناعيه  ال�سركات  بني 
الرتاخي�ص ال�سنوية واعالم اجلهات الر�سمية بهذه الجراءات كاجلمارك والزراعه 
وغريها حيث اأن تاأخر ا�سدار املوافقات يرتب كلف ا�سافية على ال�سركات ال�سناعيه.
يف  ال�سناعيه  احل�سن  مدينة  يف  العاملة  ال�سناعيه  ال�سركات  عدد  ان  الى      ي�سار 
�سركة   )١٥٠( قرابة   ٢٠١٨ العام  نهاية  حتى  و�سل  ال�سناعيه  املجالت  خمتلف 
�سناعيه بحجم ا�ستثمار )٢٤٧( مليون دينار اردين يف حني بلغت �سادراتها )٥١٧( 

مليون دينار وفرت مايزيد عن )٢٧( الف فر�سة عمل.
 
 

دورة يف احل�صن ال�صناعية حول نظام ادارة اجلودة يف امل�صانع
ادارة اجلودة  نظام  متطلبات  دورة حول  الردنية  ال�سناعية  املدن  �سركة  نظمت      
)اليزو( لل�سركات ال�سناعية العاملة يف مدينة احل�سن ال�سناعية بهدف اطالعها 

على اخر امل�ستجدات يف جمال نظام ادارة اجلودة وكيفية احل�سول عليه.
    وبح�سب بيان لل�سركة قالت اإن تنظيم هذه الدورة ياأتي بالتزامن مع جهودها يف 
تقدمي كل ما هو جديد لل�سركات ال�سناعية وامل�ستثمرين يف املدن ال�سناعية التابعة 
لل�سركة والرقي باأداء كوادرها واطالعها على اآخر امل�ستجدات، مبينة اأن العديد من 
ال�سالمة  كدورات  املدن  اإدارات  يف  والأخرى  الفينة  بني  تعقد  املتخ�س�سة  الدورات 
اجلودة  ادارة  نظام  الى  ا�سافة  املتجددة  الطاقة  كفاءة  وبرامج  املهنية  وال�سحة 
خمتلف  مع  بالتن�سيق  املدن  ادارات  تعقدها  التي  التدريبية  الدورات  من  وغريها 

املوؤ�س�سات الر�سمية واخلا�سة.
)الآيزو(  اجلودة  ادارة  بنظام  تتعلق  عدة  موا�سيع  الدورة  يف  امل�ساركون  وتلقى      
كفوائد تنفيذ نظام اجلودة يف املن�ساآات وعجلة التح�سني امل�ستمر  ومنهجية التفكري 

القائم على املخاطر، ا�سافة الى بنود متعلقة بهيكلة املوا�سفة وبنودها. 

37العدد 56    حزيران   2019





أرباح 
البنوك
 للربع األول

Investment
In The Banking
Sector

2019



اإلستثمار في القطاع المصرفـي

40

فاخوري: منظومة العمل في البنك 
تعتمد على قدرته في محاكاة التغيير 

والتكيف مع التحديات التي تفرضها 
بيئة األعمال والمنافسة في االسواق

أبو حمور: االستقرار السياسي النسبي 
في دول الجوار وفتح المعابر وانخفاض 

أسعار النفط باالضافة الى استقرار أسعار 
الفوائد العالمية سيشكل انطالقة جيدة 

لالقتصاد األردني

11.02 مليون دينار أرباح بنك األردن في الربع األول

4.09 مليون دينار أرباح بنك صفوة في الربع األول

Investment  In The Banking Sector

Investment  In The Banking Sector

مليون  بلغت ١١.٠٢  البنك  م�ساهمي  الأرباح العائدة على  الردن اأن  اأو�سح بنك 
الأول  بالربع  اأرباح بقيمة ١١.3٩ مليون دينار  بالربع الأول ٢٠١٩، مقابل  دينار 

٢٠١٨
الأول  للربع  دينار  مليون  بلغت3٨.3٦  للعام اجلاري  اليرادات  اجمايل  اأن  وبني 

مقارنة باجمايل ايرادات بقيمة3٤.٥٨ مليون دينار للربع الول من عام ٢٠١٨.
 ١٩.3٥ اإلى  البنك،  م�سروفات  ارتفاع اإجمايل  اإلى  املالية،  البيانات  واأ�سارت 
مليون دينار يف الربع الأول من العام اجلاري، مقابل ١٤.٧٧ مليون دينار يف الربع 

الأول من العام املا�سي
وكانت ح�سة ال�سهم من الربح لفرتة الربع الول العام اجلاري ٠.٠٥٥ مقارنة 

بالعام ٢٠١٧ التي كانت فيها ح�سة ال�سهم من الربح٠.٠٥٨ دينار
باأن  النتائج  على  فاخوري  توفيق  �ساكر  ال�سيد  البنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  وعلق 
مع  والتكيف  التغيري  حماكاة  يف  قدرته  على  تعتمد  البنك  يف  العمل  منظومة 
بها  يتواجد  التي  ال�سواق  يف  واملناف�سة  الأعمال  بيئةُ   تفر�سها  التي  التحديات 
امل�ساريع  بتنفيذ  البنك  ا�ستمر  وقد  التكنولوجية.  التحديات  مع  اإلى جنب  جنبا ّ 
وبرامج العمل التي ت�سمنتها خُطته ال�سرتاتيجية ٢٠١٨ -  ٢٠٢٠ والتي ا�ستهدفت 
ب�سكل رئي�ص حتقيق التميز يف خدمة العميل واجلاهزية، وتطوير منظومة قواعد 
بنموذج  البنك  لريتقي  ال�سنوات،  مدى  على  تراكمت  التي  واملعلومات  البيانات 
اأعماله للرتكيز على العميل بالدرجة الأولى بدل من النموذج التقليدي الذي يركز 

على العمليات واملخاطر.

للعام اجلاري، مقارنة  اأرباح ف�سلية قيمتها ٤.٠٩ مليون دينار  حقق بنك �سفوة 
باأرباح قيمتها ٢.٦٤ مليون دينار يف الربع الأول من العام املا�سي

وبلغ اجمايل الدخل للربع الول من العام اجلاري ٩.٧٦مليون دينار مقابل اجمايل 
دخل بقيمة ٨.3٨ مليون دينار لنف�ص الفرتة للعام ٢٠١٨ 

 ٥.٦٨ اإلى  و�سلت  وقد   ،٢٠١٩ الأول  الربع  خالل  امل�سروفات  اإلى  البنك  واأ�سار 
مليون دينار، مقارنة بنحو ٥.٧3 مليون دينار يف الربع الأول ٢٠١٨ 

وبلغت ح�سة ال�سهم من ربح الفرتة للعام احلايل ١٩% مقابل ١٧% لنف�ص الفرتة 
من العام املا�سي. 

وتعقيبا على النتائج علق رئي�ص جمل�ص ادارة البنك د. حممد اأبو حمور باأنه كان 
امللك  جاللة  روؤية  مع  ان�سجاما  وايجابية  تفاوؤل  بنظرة   ٢٠١٩ العام  الى  يتطلع 
منيع  واقت�ساد  القانون،  دولة  هي  حماور  ثالثة  على  والقائمة  الثاين  عبداهلل 
وخدمات ا�سا�سية مميزة للمواطنني اميانا بقدرة الردن على مواجهة التحديات 

القائمة وا�ستغالل الفر�ص املتاحة وتوفر المكانيات الكبرية للنمو والتطور 
اأبو حمور: لقد متكن الردن من جتاوز حمطات مهمة خا�سة يف جمال  واأ�ساف 
ال�سالحات القت�سادية، واإننا نرى اأن ال�ستقرار ال�سيا�سي الن�سبي يف دول اجلوار 
وفتح املعابر وانخفا�ص اأ�سعار النفط بال�سافة الى ا�ستقرار اأ�سعار الفوائد العاملية 

�سي�سكل انطالقة جيدة لالقت�ساد الردين 
وتقدم اأبو حمور بال�سكر الى الدارة التنفيذية للبنك وكافة موظفينه كل يف موقعه 
وحرفية  ومهنية  كفاءة  بكل  ومتعامليه  البنك  خدمة  يف  وتفانيهم  جهودهم  على 

لتحقيق اأهدافه وتطلعاته ال�سرتاتيجية.
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النتائج  حتقيق  العربي  البنك  جمموعة  وا�سلت 
 ٢٠١٩ العام  من  الول  الربع  خالل  اليجابية 
ال�سرائب  بعد  �سافية  اأرباحًا  حققت  حيث 
دولر  مليون   ٢3١.٨ بلغت  واملخ�س�سات 
امريكي للفرتة املنتهية يف 3١ اذار ٢٠١٩ مقارنة 
الفرتة  يف  امريكي  دولر  مليون  ب3.٢٢٠   
 .%٥.٢ بلغت  منو  بن�سبة  و   ٢٠١٨ للعام  املقابلة 
يف حني منت الرباح قبل ال�سرائب بن�سبة ٩.١% 

لت�سل الى 3١٢.٨ مليون دولر امريكي. 
هذا وقد بلغت الت�سهيالت الئتمانية ٢٥.٨ مليار 
دولر اأمريكي كما يف 3١ اذار ٢٠١٩ مقارنة مع 
٢٥.٥ مليار دولر اأمريكي يف الفرتة نف�سها من 
العام ال�سابق، وبلغت ودائع العمالء 33.٧ مليار 
دولر امريكي كما يف 3١ اذار ٢٠١٩ مقارنة مع 
33.٤ مليار دولر امريكي بنهاية 3١ اآذار ٢٠١٨.
جمل�ص  »رئي�ص  امل�سري  �سبيح  ال�سيد  واأ�سار 
التي  اليجابية  النتائج  اإن  العربي«  البنك  اإدارة 
حققها البنك للربع الأول  توؤكد على متانة البنك 

م�ستدامة  ايرادات  حتقيق  نحو  قدما  و�سريه 
مرتكزا  امل�سرفية  اأعماله  من  اجلودة  وعالية 
كما  موجوداته،  وتنوع  اجلغرايف  انت�ساره  على 
ا�سار الى انه وعلى الرغم من بيئة العمال التي 
البنك  روؤية  فان  التحديات  من  بالكثري  تت�سم 
وتعزيز  النمو  موا�سلة  من  مكنته  اليجابية 

ال�سيولة وقاعدته الراأ�سمالية. 
ومن جهته، بني ال�سيد نعمه �سباغ »املدير العام 
خالل  من  البنك  اأن  العربي«  للبنك  التنفيذي 
الت�سغيلية  للن�ساطات  ونتيجة  توظيفاته  كفاءة 
اليرادات  �سايف  يف  منوا  حقق  ال�سا�سية 
دولر  مليون   3٤٤.٧ الى  لت�سل  الت�سغيلية 
العام  من  الفرتة  لنف�ص   33٤.٦ مقابل  اأمريكي 
الفوائد  �سايف  يف  النمو  بف�سل  وذلك  ال�سابق، 
والعمولت املتاأتية من الأعمال البنكية الرئي�سية 
حيث بلغت ن�سبة النمو يف �سايف الفوائد ٦.٧%، 
مع املحافظة على ا�ستقرار الكلف الت�سغيلية حيث 
الإيرادات(  اإلى  )امل�ساريف  كفاءة  ن�سبة  بلغت 

.%3٨.3
كما واأكد اأن البنك حافظ على �سالمة حمفظته 
تغطية  بلغت  حيث  ا�سوله  وجودة  الئتمانية 
دون  وذلك   %١٠٠ من  اأكرث  العاملة  غري  الديون 
احت�ساب قيمة ال�سمانات، بال�سافة الى احتفاظ 
البنك مبركز مايل قوي حيث بلغت حقوق امللكية 
٨.٥ مليار دولر امريكي يف نهاية الربع الول من 
العام ٢٠١٩ وكذلك احتفاظه بن�سبة كفاية راأ�ص 

املال بلغت  ١٥.٥%.
ويف اخلتام  اأكد ال�سيد �سبيح امل�سري على ثقته 
اأف�سل النتائج  بقدرة البنك العربي على حتقيق 
م�ستوى  على  الريادي  موقعه  على  واملحافظة 

املنطقة.
وجتدر ال�سارة هنا الى اأن البنك العربي ح�سل 
ال�سرق  يف  بنك  اأف�سل  جائزة  على  موؤخرًا 
على  الرابع  للعام  وذلك   ،٢٠١٩ للعام  الأو�سط 
 Global( التوايل، من جملة غلوبال فاينان�ص

Finance( العاملية ومقرها نيويورك.

231.8 مليون دوالر امريكي أرباح مجموعة
 البنك العربي للربع االول من عام 2019 وبنسبة نمو %5.2 

المصري: البنك نجح في مواصلة النمو 
وتعزيز السيولة وقاعدته الرأسمالية، 
رغم بيئة األعمال المليئة بالتحديات

صباغ: البنك من خالل كفاءة توظيفاته 
ونتيجة للنشاطات التشغيلية االساسية 

حقق نموا في صافي االيرادات التشغيلية

Investment  In The Banking Sector
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52.5 مليون دينار األرباح التشغيلية لبنك اإلسكان في الربع االول
Investment  In The Banking Sector

اأعلن بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل، البنك الأكرث 
يف  منوًا  حتقيقه  عن  اململكة،  يف  اإنت�سارًا  والأو�سع 
مليون   ٩٠.١ ليبلغ   %٥.١ بن�سبة  الدخل  اإجمايل 
دينار للثالثة اأ�سهر الأولى من عام ٢٠١٩،  مقارنة 
نف�ص  خالل  حتقيقها  مت  دينار  مليون   ٨٥.٧ مع 
يف  منو  حتقيق  وكذلك  املا�سي،  العام  من  الفرتة 
 %٩.٤ بن�سبة  والعمولت  الفوائد  ايرادات  �سايف 

لت�سل الى ٨١.٠ مليون دينار.
مليون   ١٦.٠ مبلغ  تخ�سي�ص  من  الرغم  وعلى 
العام  هذا  من  الأولى  اأ�سهر  للثالثة  دينار 
خالل  تخ�سي�سها  مت  دينار  مقابل٤.3  مليون 
البنك  فقد متكن  املا�سي،  العام  الفرتة من  نف�ص 
بلغت  ال�سريبة  بعد  �سافية  اأرباحًا  حتقيق  من 
هذا  من  الأولى  اأ�سهر  للثالثة  دينار  مليون   ٢٥.٠
العام مقابل ٢٧.٨ مليون دينار لنف�ص الفرتة من 
العام املا�سي، وذلك بانخفا�ص مقداره ٢.٨ مليون 
املخ�س�سات  زيادة  من  الرغم  على  فقط  دينار 
املقتطعة عن نف�ص الفرتة من العام املا�سي مببلغ 

١١.٧ مليون دينار.
ب�سيا�سة  البنك  اإلتزام  اإلى  بو�سوح  ذلك  وي�سري 
حتوط مثلى التزاما بتطبيق املعيار الدويل لإعداد 
املركزي  البنك  ٩  وتعليمات  رقم  املالية  التقارير 
الأردين، مما �سي�ساهم يف تدعيم قوة املركز املايل 
للبنك وتعزيز مالءته املالية والإئتمانية لال�ستمرار 

القت�سادي  النمو  تعزيز  اأداء دوره احليوي يف  يف 
يف اململكة.

العام  من  الأول  الربع  خالل  البنك  ووا�سل 
خمتلف  يف  قوية  منو  معدلت  ٢٠١٩  حتقيق 
اإيرادات  �سايف  ارتفع  حيث  املالية،  موؤ�سراته 
الفوائد والعمولت بن�سبة ٩.٤%  لي�سل اإلى ٨١.٠ 
مليون دينار مقابل ٤.٠٧ مليون دينار لنف�ص الفرتة 
حمفظة  اإجمايل  ارتفع  كما  املا�سي،  العام  من 
الت�سهيالت الإئتمانية املبا�سرة بن�سبة ١.١% لتبلغ 

٤.٧ مليار دينار كما يف3١  اآذار ٢٠١٩.
جمل�ص  رئي�ص  اأكد  النتائج،  هذه  على  تعقيبه  ويف 
اإدارة بنك الإ�سكان، ال�سيد عبدالإله اخلطيب،  اأن 
مالية  نتائج  حتقيق  يف  م�سريته  وا�سل  البنك 
ت�سغيلية قوية على الرغم من الأو�ساع القت�سادية 
اأن  مبينًا  املنطقة،  بها  متر  مازالت  التي  ال�سعبة 
هذه النتائج توؤكد الأداء القوي للبنك وقدرته على 

احلفاظ على مركز مايل �سلب ومتوازن.
الإ�سكان  بنك  موا�سلة  اخلطيب،  ال�سيد  واأكد 
القت�ساد  الإيجابية يف خدمة  مل�سريته وم�ساهمته 
تواكب  مالية  نتائج  حتقيق  على  وتركيزه  الوطني 
موا�سلة  عرب  وعمالءه  البنك  م�ساهمي  تطلعات 
وموا�سلة  الت�سغيلية  اأرباحه  لتعظيم  النمو  وترية 
وحت�سني  وخدماته  منتجاته  تطوير  على  العمل 
يف  البنك  مكانة  من  يعزز  مبا  الإيرادات  جودة 

ال�سوق امل�سريف املحلي والإقليمي.
لبنك  التنفيذي  الرئي�ص  اأو�سح  جانبه،   من 
الإ�سكان، ال�سيد عمار ال�سفدي، اأن الثالثة اأ�سهر 
الأولى من هذا العام �سهدت حت�سنا قويًا يف كافة 
على  ذلك  انعك�ص  وقد  الرئي�سية،  البنك  اأعمال 
من  املتاأتية  والعمولت  الفوائد  ايرادات  �سايف 
بن�سبة  ارتفع  الذي  الرئي�سية،  البنكية  الأعمال 
بف�سل  دينار  مليون   ٨١.٠ الى  لي�سل   %٩.٤
والعمل  ومطلوباته  البنك  ملوجودات  املثلى  الإدارة 
احتياجاتهم  لتلم�ص  البنك  عمالء  مع  وثيق  ب�سكل 
الى  اأدى  مما  تلبيتها،  على  والعمل  ومتطلباتهم 
على  املحافظة  مع  مميزة  ت�سغيلية  اأرباح  حتقيق 

ن�سبة �سيولة مرتفعة بلغت ١٢٤% ملجموعة البنك.
اأي�سًا  متكن  البنك  اأن  ال�سفدي  ال�سيد  واأ�ساف 
من حت�سني الكفاءة الت�سغيلية للعمليات من خالل 
تعزيز اليرادات وال�سيطرة على التكاليف يف نف�ص 
الت�سغيلية  الكفاءة  ن�سبة  حت�سنت  حيث  الوقت، 
الأولى  اأ�سهر  للثالثة   %٤١.٨ الى  لت�سل  للبنك 
من  الفرتة  لنف�ص   %٤٥.٨ مقابل  العام  هذا  من 
البنك  عمليات  توجيه  يعك�ص  مما  املا�سي،  العام 
يف  كفاءتها  لزيادة  ومدرو�ص  اأمثل  ب�سكل  املختلفة 
ارتفاع  اأثمر ذلك عن  وقد  اأعلى،  ايرادات  حتقيق 
 ٩٠.١ الى  لي�سل   %٥.١ بن�سبة  الدخل  اجمايل 

مليون دينار.

الخطيب: النتائج االيجابية تؤكد األداء 
القوي للبنك وقدرته على الحفاظ على 

مركز مالي صلب ومتوازن

الصفدي: النجاح يعتمد على اإلدارة المثلى 
لموجودات البنك ومطلوباته والعمل بشكل وثيق 

مع العمالء لتلمس احتياجاتهم والعمل على تلبيتها
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سلفيتي: النتائج االيجابية للبنك تؤكد 
قدرة االدارة على اتخاذ السياسات 

المدروسة ووضع الخطط االستراتيجيه 
طويلة االمد بطريقة مناسبة لوضع 

القطاع المصرفي 

الكباريتي: هناك مؤشرات ايجابية 
ظهرت في بداية العام 2019 في 

االقتصاد االردني وسيتضح أثرها في 
جوانب عديدة.

7.66  مليون دينار  أرباح  بنك االتحاد للربع األول

9.77 مليون دينار أرباح البنك األردني الكويتي في الربع األول

Investment  In The Banking Sector

Investment  In The Banking Sector

ان، بن�سبة ١٠.٢ باملائة،   ارتفعت اأرباح بنك الحتاد، املدرج ببور�سة عمَّ
يف الربع الأول من العام اجلاري، على اأ�سا�ص �سنوي

م�ساهمي  على  الف�سلية العائده  اأرباحه  اأن  للبور�سة،  بيان  واأو�سح يف 
دولر(،  مليون   ١٠.٨( دينار  مليون  بلغت قيمتها ٧.٦٦  البنك، 
بالربع  دولر(  مليون   ٩.٨( دينار  مليون   ٦.٩٥ قيمتها  مقارنة باأرباح 

الأول من ٢٠١٨
واأ�سارت النتائج املالية غري املدققة، اإلى منو اأجمايل دخل البنك بن�سبة 
مليون   ٤٢.٥٢ لي�سل اإلى  اجلاري،  العام  من  الأول  الربع  يف   %١٥.٦
دينار، مقارنة بنحو 3٦.٧٩ مليون دينار يف الربع الأول من العام املا�سي
باملائة،   ١٨.٠٧ بن�سبة   ،٢٠١٨ يف عام  الحتاد،  بنك  اأرباح  وارتفعت 
اإلى ٤١.٠٩ مليون دينار ، مقارنة باأرباح قيمتها 3٤.٨ مليون دينار  يف 

عام ٢٠١٧
النتائج  هذه  باأن  �سلفيتي  ع�سام  البنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  وبني 
خدمة  ويف  وم�ساهمته  مل�سريته  الحتاد  بنك  موا�سلة  تبني  اليجابية 
املدرو�سة  ال�سيا�سات  اتخاذ  الدارة على  وتوؤكد قدرة  القت�ساد الردين 
وو�سع اخلطط ال�سرتاتيجيه طويلة المد بطريقة منا�سبة لو�سع القطاع 

امل�سريف يف الردن واملنطقة املحيطة .
حتت  العاملني  وجميع  البنك  ادارة  جمل�ص  بجهود  ال�سلفيتي  ا�ساد  كما 
بدا  ما  وهذا  واخال�ص  وبامانة  وجه  اكمل  على  بعملهم  لقيامهم  مظلته 

جليا على النتائج املالية للبنك. 

حقق البنك الردين الكويتي اأرباح ف�سلية قيمتها ٩.٧٧ مليون دينار )٧٨.١3 
مليون دولر(للعام اجلاري، مقارنة باأرباح قيمتها ١٠.٢١ مليون دينار )١٤.٤ 

مليون دولر( يف الربع الأول من العام املا�سي
وبلغ اجمايل الدخل للربع الول من العام اجلاري 3١.٥٩ مليون دينار مقابل 

اجمايل دخل بقيمة 3١.٦٧ مليون دينار لنف�ص الفرتة للعام ٢٠١٨ 
 3.٥ بن�سبة   ،٢٠١٩ الأول  الربع  خالل  امل�سروفات  زيادة  اإلى  البنك  واأ�سار 
باملائة، لت�سل اإلى ١٧.33 مليون دينار، مقارنة بنحو ١٦.٧٤ مليون دينار يف 

الربع الأول ٢٠١٨ 
وبلغت ح�سة ال�سهم من ربح الفرتة للعام احلايل ٠.٠٩٨ مقابل ٠.١٠٢ لنف�ص 

الفرتة من العام املا�سي.
وارتفعت اأرباح البنك ال�سنوية عن عام ٢٠١٨ بن�سبة ٥٦.3 باملائة، لت�سل اإلى 

٤٢.١٤3 مليون دينار، مقابل اأرباح قيمتها ٢٦.٩٥٥ األف دينار يف عام ٢٠١٧ 
وتعقيبا على النتائج علق رئي�ص جمل�ص ادارة البنك عبد الكرمي الكباريتي باأنه 
وبرغم التحديات الكبرية التي حتيط بالقت�ساد الوطني الى اأن هناك موؤ�سرات 
مراجعته  الدويل  ال�سندوق  انهى  حيث   ٢٠١٩ العام  بداية  يف  ظهرت  ايجابية 
الثانية لالقت�ساد الردين والتي اظهرت دعما كبريا لالردن يف جوانب عديدة.
وقدم الكباريتي لأع�ساء جمل�ص ادارة البنك والعمالء وامل�ساهمني كل الحرتام 
و�سادق عطائهم  واملوظفني جلهودهم  امل�سوؤولني  املودة جلميع  وبالغ  والتقدير 

ودورهم البارز يف جناح البنك وتطوره. 
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الصايغ:  تحقيق  النتائج االيجابية للبنك هي ثمرة 
عمل وجهد دؤوب يبذله مجلس ادارة البنك مع 

كل موظفيه بكافة مستوياتهم االدارية

230.04 ألف دينار أرباح البنك التجاري األردني في الربع األول
Investment  In The Banking Sector

لأرباح  الردين  التجاري  البنك  حتقيق  الأولية  املالية  النتائج  اأظهرت 
مقارنة  دولر(،  مليون   3٢٤.٤٦( دينار  األف   ٢3٠.٠٤ ف�سلية قيمتها 
الربع  يف  دولر(  مليون   ٧٤٩.٢٢( دينار  األف   ٥3١.٢ قيمتها  باأرباح 

الأول ٢٠١٨
ل�سالح  املخ�س�سات  زيادة  اأن  اإلى  للبور�سة،  بيان  يف  البنك  واأ�سار 
 ١٨٥.33 بن�سبة   ،٢٠١٩ الأول  الربع  يف  املتوقعة  الئتمانية  اخل�سائر 
باملائة، لت�سل اإلى ٢.٠٧ مليون دينار، مقارنة بنحو ٧٢٤ األف دينار يف 

الربع الأول ٢٠١٨
بلغ اجمايل الدخل للربع الول من العام احلايل ١٠.٦3 مليون دينار 

مقابل اجمايل دخل للعام املا�سي بقيمة١٠.3٦ مليون دينار
اإلى  لت�سل  باملائة،  ال�سنوية، ارتفعت ٨٨.٦٧  البنك  اأرباح  وكانت 
٧.١٤٧ مليون دينار يف عام ٢٠١٨، مقارنة باأرباح قيمتها 3.٧٨٨ مليون 

دينار يف عام ٢٠١٧
ال�سايغ  مي�سيل  البنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  علق  النتائج  على  وتعقيبا 
يبذله  دوؤوب  وجهد  عمل  ثمرة  هي  للبنك  مالية  نتائج  اي  حتقيق  بان 
الدارية بهدف  بكافة م�ستوياتهم  البنك مع كل موظفيه  ادارة  جمل�ص 
حتقيق اخلطط ال�سرتاتيجية املقررة للبنك  والتي تهدف الى حتقيق 
نقلة نوعية يف م�ستوى اخلدمات امل�سرفية لك�سب ثقة العمالء احلاليني 

واكت�ساب عمالء جدد.

القاضي: بنك االستثمار العربي قد نجح 
بأن يكون أول بنك في منطقة الشرق 

االوسط وشمال افريقيا في تجربة تنفيذ 
معامالت الدفع والتحويل عبر الحدود
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البنك قيمتها ٤.١٥  م�ساهمي  اأرباح ف�سلية عائدة على  العربي  ال�ستثمار  بنك  حقق 
مليون دينار )٥.٩ مليون دولر(، مقارنة باأرباح قيمتها ٤.٢٩ مليون دينار )٦.١ مليون 

دولر( يف الربع الأول من عام ٢٠١٨   
الأول  الربع  يف  باملائة   ٥.٤ دخله بن�سبة  اإجمايل  تراجع  اإلى  البنك  نتائج  واأ�سارت 
٢٠١٩، اإلى ١3.٧٦ مليون دينار، مقارنة بنحو ١٤.٥٤ مليون دينار يف الربع الأول ٢٠١٨

وبلغ اجمايل م�سروفات البنك يف الربع الول من العام اجلاري٨.٢٩ مليون دينار من 
العام اجلاري مقابل ٨.3٩ مليون للفرتة نف�سها من العام ٢٠١٨

وبلغت اأرباح بنك ال�ستثمار العربي الأردين، يف عام ٢٠١٨ اإلى ١٦.٨١٦ مليون دينار، 
مقابل اأرباح قيمتها ١٧.١٧٥ مليون دينار يف عام ٢٠١٧

 وتعليقا على النتائج علق رئي�ص جمل�ص ادارة البنك هاين القا�سي انه رغم التطورات 
ال�ستثمار  بنك  عزز  بها،  يتواجد  التي  ال�سواق  املواتية  يف  املحلية  غري  القت�سادية 
املنتجات  من  العديد  طور  الردين،حيث  ال�سوق  يف  الريادية  مكانته  الردين ّ العربي 
منظومة  طوريف  حيث   ، املميزة  م�سريته  وتابع  لعمالئه،  الرائدة  البنكية  واخلدمات 
الدخل  م�سادر  وتنويع  امل�سرفية،  املمار�سات  اأف�سل  تطبيق  خالل  من  البنكي  العمل 
وحت�سني  للبنك  املايل  الو�سع  متانة  تعزز  التي  املتاحة،  ال�ستثمارية  الفر�ص  ودرا�سة 

عوائده مبا ي�سب يف �سالح عمالئه وم�ساهميه.
منطقة  يف  بنك  اأول  يكون  باأن  جنح  قد  العربي  ال�ستثمار  بنك  باأن  القا�سي  واأ�سار 
ال�سرق الو�سط و�سمال افريقيا يف جتربة تنفيذ معامالت الدفع والتحويل عرب احلدود 
با�ستخدام تكنلوجيا بلوك ت�سني المر الذي ميثل حدث نوعي لتطور البنك يف جمال 

التكنلوجيا املالية املتقدمة وت�سخريها خلدمة العمالء.
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المفتي: سيتم التركيز في عام 2019على 
المحافظة على نسب السيوله المرتفعة 

وعلى جودة المحفظة االئتمانية

منكو: بالرغم من وقوع االقتصاد 
االردني تحت وطأة االحداث االقليمية 

ة اال أن بنك سوسيتيه  الصعبة المحليَّ
جنرال االردن تمكن من تحقيق نتائج 

مميزة

5.47 مليون دينار أرباح بنك القاهرة عمان للربع األول

3  مليون دينار أرباح بنك سوسيته جنرال للربع األول
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القاهرة عمان لأرباح ف�سلية  املالية غري املدققة حتقيق بنك  النتائج  اأظهرت 
عائدة على م�ساهمي البنك قيمتها ٥.٤٧ مليون دينار )٧.٧٢ مليون دولر(، 
الأول  بالربع  دولر(  )٩.٧٧ مليون  دينار  مليون   ٦.٩3 قيمتها  باأرباح  مقارنة 

٢٠١٨
حيث  اجلاري  العام  من  الول  للربع  الدخل  اجمايل  يف  ارتفاع  البنك     حقق 
ملون  بقيمة٧.33   دخل  اجمايل  مقابل  دينار  مليون  اليرادات3٤.٦٩  بلغت 

دينار للعام ٢٠١٧
اإلى ٢٦.٤ مليون دينار  اإلى ارتفاع اإجمايل م�سروفاته،  واأ�سارت نتائج البنك 
يف  دينار  مليون  قيمتها ٤.٢3  مب�سروفات  مقارنة   ،٢٠١٩ من  الأول  الربع  يف 

الربع الأول ٢٠١٨
 ، دينار  مليون   ٢٩.٧٠٧ ، املا�سي  عام  يف  ان،  عمَّ القاهرة  بنك  اأرباح  وبلغت 

مقابل اأرباح قيمتها ٢٩.٩٦٨ مليون دينار يف عام ٢٠١٧
يزيد  ال�سيد  الدارة  جمل�ص  رئي�ص  علق  للبنك  اليجابية  النتائج  على  وتعليقا 
املفتي انه وبرغم الظروف القت�سادية ال�سعبة ل زال البنك يحافظ على و�سعه 
القت�سادي هذا و�سي�ستمر البنك خالل العام ٢٠١٩ يف تنفيذ �سيا�ساته وخططه 
ال�سرتاتيج�سة يف تطوير اعماله، حيث �سيتم الرتكيز على املحافظة على ن�سب 
البنك  اأن  الى  املفتي  واأ�سار  الئتمانية.  املحفظة  املرتفعة وعلى جودة  ال�سيوله 
�سيقوم بالعمل على زيادة كفاءة الداءوحت�سني م�ستوى خدمة العمالء واطالق 
الفروع اللكرتونية)LINC( يف الن�سف الول من هذا العام، بال�سافة الى 

امل�ساهمة يف دعم املجتمع املحلي كجزء من م�سوؤولية البنك الجتماعية .

ارتفعت اأرباح بنك �سو�سيته جرنال - الأردن يف الربع الأول من العام اجلاري بن�سبة 
٢٩.٩ باملائة، على اأ�سا�ص �سنوي

3 ماليني دينار  قيمتها  لأرباح ف�سلية  املدققة حتقيقه  املالية غري  النتائج  واأظهرت 
)٤.٢ مليون دولر(، مقارنة باأرباح قيمتها ٢.3١ مليون دينار )3.3 مليون دولر( 

يف الربع الأول ٢٠١٨
   واأ�سارت نتائج البنك اإلى ارتفاع اإجمايل الدخل يف الربع الأول ٢٠١٩، اإلى ١٠.٦٥ 

مليون دينار، مقارنة بنحو ٦.٢٦ مليون دينار يف الربع الأول من العام املا�سي
كما ارتفعت اأرباح �سو�سيتيه جرنال، يف عام ٢٠١٨ بن�سبة ٦ باملائة، لت�سل اإلى ٨.٢٨ 

مليون دينار، مقابل اأرباح قيمتها ٧.٨١ مليون دينار يف عام ٢٠١٧
وتعليقا على النتائج اليجابية للبنك فقد اأكد رئي�ص جمل�ص ادارة البنك ح�سان منكو 
اأنه وبالرغم من وقوع القت�ساد الردين حتت وطاأة الحداث القليمية ال�سعبة التي 
توؤثر على النمو القت�سادي املحلي الذي تاأثر بال�سيا�سات املالية والنقدية النكما�سية 
بنك  ان  ال  البطالة  معدلت  ارتفاع  الى  بال�سافة  العام  الدين  م�ستويات  وارتفاع 

�سو�سيتيه جرنال الردن 
متكن مـن حتقيق نتائـج مميـزة علـى الرغـم مـن كل هذه التحديـات ،واأثـر تطبيــق 
يقــوم  املاليــة )IFRS9( اعتبارا من ١-١-٢٠١٨،والــذي  للتقاريــر  الدولــي  املعيــار 
علــى منهجيــة القيــا�ص امل�ســبق  ملخاطـر الئتمان والتحـوط لهـا قبـل حدوثهـا. كمـا 
كان لعمليـة ال�ستحواذ علــى العمال امل�سرفيــة لبنــك اأبوظبــي الوطنــي فــي الردن 
الثر اليجابي فــي تعزيــز الرباح للعــام املا�ســي والتــي بلــغ �سافيهــا 3.٨ مليــون 

دينــار بعــد ال�سريبــة.
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حقق البنك الهلي الردين اأرباح ف�سلية عائدة على 
امل�ساهمني بقيمة ٦.٤١ مليون دينار )٩.٠٤ مليون 
دينار  مليون   ٧.٠٩ قيمتها  باأرباح  مقارنة  دولر(، 
العام  من  الأول  الربع  يف  دولر(  مليون   ١٠.٠١(

املا�سي
اجلاري  للعام  الول  الربع  يف  الدخل  اجمايل  وبلغ 
٢٩.٩ مليون دينار مقابل اجمايل دخل ٢٧.٨ مليون 

دينار للفرتة نف�سها يف العام ٢٠١٨  
على  امل�سروفات  اإجمايل  زيادة  اإلى  البنك،  واأ�سار 
 ١٦.٦٥ بن�سبة  العام  من  الأول  الربع  خالل  البنك 
مقارنة  دينار،  مليون   ١٩.٧٤ اإلى  لت�سل  باملائة، 
بنحو ١٧.٠٧ مليون دينار عن الربع الأول من العام 

٢٠١٨
للفرتة  لل�سهم  واملخف�سة  ال�سا�سية  احل�سة  وبلغت 
لنف�ص   ٠.٠3٧ مقابل  احلايل٠.٠33  العام  من 

الفرتة من العام املا�سي
باملائة،   ٦٠ ارتفعت  ال�سنوية  البنك  اأرباح  وكانت 
 ،٢٠١٨ عام  يف  دينار  مليون   ٢١.٢٨ اإلى  لت�سل 

مقابل ١3.3٢ مليون دينار اأرباح عام ٢٠١٧
ادارة  جمل�ص  رئي�ص  �سرح  النتائج  على  وتعليقا 
البنك �سعد املع�سر اأن البنك الهلي الردين كان ول 
البيئة الريادية اميانا  يزال �سباقا يف جمال حتفيز 
التنمية  خدمة  يف  اخلا�ص  القطاع  دور  بتعزيز  منه 
والجتماعي،وتعترب  القت�سادي  التمكني  وتعزيز 
يف  الهلي  البنك  اطلقها  التي  العديدة  املبادرات 
واحت�سانه  املالية  والتكنلوجيا  البتكار  جمالت 
لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة وت�سخري �ستى ال�سبل 
للنهو�ص بها الى ترجمة حقيقية لطار العمل القائم 
على الزدهار امل�سرتك والذي ا�سبح واقعا ملمو�سا 
ت�ستفيد منه خمتلف فئات املجتمع الردين بف�سل ما 

تراكم لدينا من خربات وجتارب عرب م�سرية البنك 
املثمرة

بان  داود  حممد  البنك  عام  مدير  قال  وبدوره 
البنك يجدد التزامه بتطوير الداء والرتقاء بكافة 
موؤ�سرات البنك لتدعيم ثقة العمالء وكافة الطراف 
للح�سول  البنك  �سعي  الى  بال�سافة  العالقة  ذات 
على ال�سبقية على م�ستوى القطاع امل�سريف الردين 
وذلك من خالل بلوغ الهداف املحورية املندرجة يف 
الركائز  مظلة  حتت  ال�سرتاتيجي  التحول  برنامج 
ال�سرتاتيجية الثالث واملتمثلة يف الهتمام بالعمالء 

والكفاءة الت�سغيلية والبداع والتطوير.
وقدم ال�سيد داود ال�سكر اجلزيل والمتنان املو�سول 
جهودهم  على  اع�سائه  بكافة  البنك  ادارة  ملجل�ص 
تفانيهم  على  العمل  فريق  افراد  والى  احلثيثة 

والتزامهم وجهودهم الدوؤوبة.

المعشر: البنك االهلي االردني كان وال 
يزال سباقا في مجال تحفيز البيئة الريادية 

وتعزيز التمكين االقتصادي واالجتماعي

داود: البنك يجدد التزامه بتطوير األداء واإلرتقاء 
بكافة مؤشرات البنك لتدعيم ثقة العمالء 

للحصول على االسبقية في القطاع المصرفي
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جردانة: تمكن البنك 
من جني ثمار استراتيجيته القائمة على 

التحول الرقمي ومواكبة التطورات 
التكنولوجية في مجال الخدمات 

المصرفية اإللكترونية

4.5 مليون دينار صافي ارباح البنك االستثماري في الربع األول
Investment  In The Banking Sector

ارتفاع  اليوم عن  ال�ستثماري  البنك   INVESTBANK اأعلن 
�سايف اأرباحه يف الربع الأول من العام اجلاري لتبلغ ٤.٥ مليون 
دينار، مقابل 3.٠ ماليني دينار يف ذات الفرتة من العام ٢٠١٨.
 INVESTBANK ربح  اإجمايل  بلغ  املالية،  البيانات  وبح�سب 
دينار،  ماليني   ٦.٠ قرابة  الأول  الربع  خالل  ال�سريبة  قبل 

مقابل ٤.3 مليون دينار خالل ذات الفرتة من العام املا�سي.
اإيجابية يف  INVESTBANK من حتقيق نتائج مالية  ومتكن 
معظم موؤ�سراته، حيث ارتفعت جمموع موجوداته خالل ال�سهور 
 ١.٢ اإلى  لت�سل   %٤ بن�سبة  اجلاري  العام  من  الأولى  الثالثة 
مليار دينار، وارتفعت ودائع العمالء بن�سبة ٧% لتبلغ ٧٩٩ مليون 
دينار، كما ارتفعت جمموع حقوق امللكية بن�سبة 3% لت�سل اإلى 

١٨٤ مليون دينار.
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  قال  النتائج،  هذه  على  تعليقه  ويف 
تر�سيخ  البنك  وا�سل   »: جردانه،  ب�سر   INVESTBANK
الأردين  امل�سريف  القطاع  يف  رائدة  مالية  كموؤ�س�سة  مكانته 
املا�سية،  ال�سنوات  طيلة  حققها  التي  النجاحات  على  والبناء 
احتياجات  تلبي  مبتكرة  تقدميه خلدمات م�سرفية  من خالل 

وتطلعات املوؤ�س�سات والأفراد على حد �سواء«.
ثمار  جني  من   INVESTBANK متكن  جلردانه  ووفقًا 
التطورات  ومواكبة  الرقمي  التحول  على  القائمة  ا�سرتاتيجيته 
والتي  الإلكرتونية،  امل�سرفية  اخلدمات  جمال  يف  التكنولوجية 
ت�سهم يف حت�سني نوعية اخلدمات املقدمة للعمالء، وما يرافقها 
التعامالت  اآمنة من  لتوفر م�ستويات  اإلكرتونية  بنية حتتية  من 
ربحيته  تعزيز  البنك يف  ا�ستمرارية  على  م�سددًا  الإلكرتونية«، 
ال�سركات  ت�ستهدف  م�ستقبلية،  ا�سرتاتيجية  تبنيه  خالل  من 
املتو�سطة وال�سغرية من خالل البنك و�سركاته التابعة لت�سكل 
و  التمويلية  تلبي الحتياجات امل�سرفية  بيئة م�سرفية تكاملية 

الئتمانية للعمالء.
بنظرة  يحتفظ   زال  ما   INVESTBANK اأن  جردانة  واأكد 
احلكومية  اجلهود  ظل  يف  املحلي  القت�ساد  منو  جتاه  تفاوؤلية 

املتوا�سلة لدفع النمو القت�سادي قدمًا.
بعد  �سافية  اأرباحًا  حقق   INVESTBANK اأن  اإلى  ي�سار 
ال�سريبة بلغت ١٦ مليون دينار يف العام  ٢٠١٨ ، فيما ارتفعت 
اأرباح البنك قبل �سريبة الدخل بن�سبة ٧.٤ % من ١٩.٧ مليون 

دينار يف العام ٢٠١٧، اإلى ٢١.٢ مليون دينار يف العام ٢٠١٨.
بن�سبة   ٢٠١٨ خالل  البنك  موجودات  جمموع  قيمة  وارتفعت 
٧.٤% لت�سل اإلى ١.٢ مليار دينار مقابل ١.١ مليار دينار يف 
قرابة   ٢٠١٨ العام  يف  الدخل  اإجمايل  بلغ  فيما   ،٢٠١٧ العام 

٥٠.١ مليون دينار
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الأول  الربع  خالل  الردين  ال�سالمي  البنك  حّقق 
حوايل  بلغت  ال�سريبة  قبل  اأرباحًا   ٢٠١٩ عام  من 
دينار  ١٥مليون  حوايل  مقابل  دينار  مليون   ١٦.٦
بلغت  منو  وبن�سبة   ٢٠١٨ عام  من  الأول  للربع 
١٠.٤مليون  حوايل  بلغت  ال�سريبة  وبعد   %١٠.٤
للربع  دينار  مليون   ١٠.٢ حوايل  مقابل  دينار 
%٢.3 بلغت  منو  وبن�سبة   ٢٠١٨ العام  من   الأول 
رئي�ص  يو�سف  احمد  عدنان   / ال�ستاذ  و�سرح 
الربكة  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص  الإدارة  جمل�ص 
البنك  حققها  التي  املالية  النتائج  ان  امل�سرفية 
العام  من  الأول  الربع  خالل  الأردين  الإ�سالمي 
عليها  البنك  ادارة  جمل�ص  �سادق  والتي  احلايل 
بتاريخ  عمان  يف  عقد  الذي  اجتماعه  خالل 
املايل  املركز  وقوة  �سالمة  على  توؤكد   ٢٠١٩/٤/٢٨
رغم  ا�سوله،  وجودة  ميزانيته،  و�سالبة  للبنك 
باملنطقة  حتيط  زالت  ما  التي  التحديات  خمتلف 
العام  من  الول  الربع  وخالل  البنك  وا�سل  كما   ،
وت�سنيفات  عاملية  جوائز  على  احل�سول  احلايل 
ائتمانية و�سرعية مميزة ، معربًا عن اعتزازه بجهود 
مت  ملا  البنك  يف  العاملني  وجميع  التنفيذية  الإدارة 
الر�سمية  اجلهات  تبذله  وما   ، نتائج  من  حتقيقه 
وتطوير  لدعم  الأردين  املركزي  والبنك  والرقابية 
الإ�سالمية. ال�سريفة  و  الأردين  امل�سريف   القطاع 
قال  البنك  حققها  التي  النتائج  على  تعليقه  ويف 
الأ�ستاذ مو�سى �سحادة املدير العام للبنك الإ�سالمي 

من  املزيد  ببذل  م�ستمر  م�سرفنا  »ان  الأردين 
الأ�سعدة  خمتلف  على  الإجنازات  لتحقيق  اجلهود 
حتى  م�سرفنا  حققها  التي  املالية  فالنتائج   ،
التي  ال�سيا�سة  �سالمة  على  توؤكد   ٢٠١٩/3/3١
امل�سريف  القطاع  يف  موقعه  ليعزز  البنك  يعتمدها 
الأردين ويحقق ر�سالته الداعمة لالقت�ساد الوطني 
واملجتمع املحلي ، فقد بلغت موجودات البنك مبا فيها 
الوكالة  وح�سابات  املقيدة  ال�ستثمارات  )ح�سابات 
وح�سابات  ال�ستثمارية(  بال�ستثمار)املحافظ 
دينار. مليار  حوايل٤.٦٤  بال�ستثمار(   الوكالة 
فيها  مبا  للعمالء  املمنوحة  الت�سهيالت  وبلغت 
وح�سابات  املقيدة  ال�ستثمارات  ))ح�سابات 
ال�ستثمارية(  )املحافظ  بال�ستثمار  الوكالة 
الربع  نهاية  حتى  بال�ستثمار(  الوكالة  وح�سابات 
دينار. مليار   3.٦ حوايل  احلايل  العام  من   الأول 
)ح�سابات  فيها  مبا  العمالء  ودائع  وبلغت 
الوكالة  وح�سابات  املقيدة  ال�ستثمارات 
وح�سابات  ال�ستثمارية(  )املحافظ  بال�ستثمار 
الأول  الربع  نهاية  حتى  بال�ستثمار(  الوكالة 
دينار. مليار   ٤.١١ حوايل  احلايل  العام   من 
الداء  موؤ�سرات  على  النتائج  هذه  انعك�ست  وقد 
راأ�ص  كفاية  ن�سبة  بلغت  حيث  للبنك  الرئي�سية 
 %٢٢.٤٨ حوايل   ٢٠١٩/3/3١ يف  كما  املال 
%١١3.٢3 العاملة  غري  الديون   وتغطية 
الأول  الربع  نهاية  حتى  امللكية  حقوق  وارتفعت 

دينار. ماليني  حوايل٤٠٤  الى  احلايل  العام   من 
ال�سوق  يف  تواجده  من  عزز  البنك  ان  �سحادة  وبني 
امل�سريف الردين من خالل التو�سع يف �سبكة التفرع 
احلايل  العام  من  الول  الربع  خالل  و�سلت  حتى 
ومكتب  فرع  بافتتاح  وذلك  ومكاتب  فروع  الى١٠٧ 
جديدين بالإ�سافة الى توفري٢3٤ جهاز �سراف اآيل 
منت�سرة يف جميع انحاء الردن مع ال�ستمرار بتقدمي 
اف�سل اخلدمات واملنتجات امل�سرفية احلديثة والتي 
تتوافق مع اأحكام ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية وتطبيق 
اف�سل القواعد والنظم والإجراءات التي تعزز الثقة 
يف البنك وان�سطته املختلفة من خالل التزام البنك 
بتعليمات احلاكمية املوؤ�س�سة وفقًا لأف�سل املمار�سات 
. الأردين  املركزي  البنك  وتعليمات   الدولية 
واأ�ساف �سحادة ان البنك م�ستمر يف تعزيز ال�سمول 
املايل من خالل تنويع ال�ستثمارات والتمويالت التي 
افراد  من  املجتمع  فئات  خمتلف  لت�سمل  يقدمها 
جانب  الى  ومتو�سطة  �سغرية  وموؤ�س�سات  و�سركات 
تقدمي التمويالت الكربى ملختلف املوؤ�س�سات الوطنية 
الأول من  الربع  القطاعات حيث مت خالل  مبختلف 
مع  باملرابحة  متويل  اتفاقيتي  توقيع  احلايل  العام 
دينار  مليون   33٤ مببلغ  الوطنية  الكهرباء  �سركة 
وذلك  الها�سمية  الأردنية  اململكة  حكومة  وبكفالة 
التي  موؤ�س�ساته  ون�ساطات  الوطني  لالقت�ساد  دعمًا 
دور  من  وتعزز  املحلي  املجمع  خدمة  على  تنعك�ص 

البنك يف حتمله مل�سوؤولياته الجتماعية.

عدنان يوسف:  النتائج االيجابية للبنك 
تؤكد على سالمة وقوة المركز المالي 
للبنك وصالبة ميزانيته، وجودة اصوله

شحادة: النتائج المالية التي حققها البنك تؤكد 
على سالمة السياسة التي يعتمدها ليعزز موقعه 

في القطاع المصرفي األردني ويحقق رسالته 
الداعمة لالقتصاد الوطني والمجتمع المحلي

16.6 مليون دينار ارباح البنك االسالمي االردني في الربع االول
Investment  In The Banking Sector
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السالم: النتائج المالية المميزة التي 
حققها كابيتال بنك في العام الماضي، 

انعكست بشكل إيجابي على أرباح الربع 
األول من العام 2019 والتي ارتفعت %33

8,150 مليون دينار أرباح  كابيتال بنك في الربع األول
Investment  In The Banking Sector

ارتفعت اأرباح كابيتال بنك قبل ال�سريبة العام املا�سي بن�سبة ١٩.٢% لت�سل اإلى 
3٧.٤ مليون دينار مقابل 3١.٤ مليون دينار يف العام ٢٠١٧

املميزة  املالية  النتائج  اأن  ال�سامل،  با�سم خليل  البنك  ادارة  رئي�ص جمل�ص  وقال 
اأرباح  على  اإيجابي  ب�سكل  انعك�ست  املا�سي،  العام  يف  بنك  كابيتال  حققها  التي 

الربع الأول من العام ٢٠١٩ والتي ارتفعت %33
وبني ال�سامل، اأن �سايف اإيراد الفوائد ارتفع بن�سبة ٢.٩% لي�سل اإلى ٥٢.٢ مليون 
دينار وقد �ساحب ذلك حت�سنًا يف م�ســتويات ال�ســيولة مبقيــا�ص ن�ســبة القــرو�ص 
العام  يف   %٧٨.٦ اإلى   ٢٠١٧ العام  يف  مــن٨١.٩%  حت�ســنت  التــي  الودائــع  اإلى 
ومطلوباتــه  ملوجوداتــه  اإدارتــه  يف  البنــك  كفــاءة  حت�ســن  اإلى  اإ�سارة  يف   ٢٠١٨
القت�سادية  الظروف  ورغم  ا�ستطاع  البنك  اأن  اإلى  م�سريًا  �ســواء،  حــد  علــى 
اإلى  العام ٢٠١٧  العاملة من ٩.٨% يف  الديون غري  اأن يخف�ص ن�سبة  ال�ساغطة 

٨.٦% يف العام ٢٠١٨
كانــت مر�ســودة  با�سرتداد خم�س�ســات  قيام كابيتال بنك  ال�سامل عن  وك�سف 
 ٨٧ لـ  البنــك  ا�سـتـرداد  مــع  بالتزامــن  وذلــك  العــراق،  يف  ا�ســتثماراته  مقابــل 
مليــون دولر اإ�سافية من الأموال العالقــة يف فرعــي البنــك املركــزي يف اربيــل 
وال�ســليمانية، لينخفــ�ص بذلــك قيمــة املبلــغ العالــق اإلى حــوايل ٥٢  مليــون دولر 

من اأ�سل ٢١٠ مليون دولر، كما يف 3١/٢٠١٨/١٢
مــن  تبقــى  مــا  بتحرير  تعهد  العراقي قد  املركزي  البنك  اأن  اإلى  ال�سامل  واأ�سار 
هذا  بداأ  وقد  القادم،  �سهرًا   ١٧ خالل  �سهرية  دفعات  �سكل  على  عالقة  اأمــوال 

بالفعل يف الأ�سهر الأولى من ٢٠١٩

مــن  الكثــري  �ســهدت  العراقية  ال�ساحة  اأن  ال�سامل،  اأو�سح  بالعراق،  يتعلق  وفيما 
على  النت�سار  من  بــدءًا  املن�سرمــني،  خالل  العامــني  الإيجابيــة  التطــورات 
فيهــا  مبــا  العراقيــة  الرقعــة  كامــل  علــى  ال�ســيطرة  واإعــادة  الإرهابية  القوى 
رئيــ�ص  وانتخــاب  الناجحــة  الربملانيــة  بالنتخابــات  مــرورًا  املعابــر احلدوديــة، 
املاليــة  بالإ�سالحات  وانتهــاءًا  للحكومــة،  جديــد  رئيــ�ص  وتكليــف  للبــالد 
الــدويل  النقــد  �سنــدوق  اإ�ســراف  حتــت  احلكومــة  بهــا  تقــوم  التــي  الطموحــة 

وبدعــم دويل كبــري
والنفتــاح  والعــراق  الأردن  بــني  احلــدود  فتــح  اإعــادة  مــع   »: ال�سامل  واأ�ساف 
نهايــة  بالتبلــور  مالحمــه  بــداأت  والــذي  البلديــن،  بــني  املزمــع  القت�ســادي 
العام املا�سي، فاإننــا يف كابيتــال بنــك ن�ســعر باأننــا يف موقــع متميز لال�ســتفادة 
مــن تلــك التطــورات وقطــف ثمــار النفتــاح بــني البلديــن بالإ�سافــة اإلى ثمــار 
نــرى الظــرف مهيــاأ لأن يبــداأ،«  اأننــا  اإل  الــذي رغــم تاأخــره،  اإعــادة الإعمــار، 
اإعــادة فتــح العالقات  اإلى  اأف�ســت  م�سيدًا بـ«اجلهــود احلكوميــة الكبيــرة التــي 
اخلــا�ص  القطــاع  ملعــب  الآن يف  الكــرة  بــاأن  لأوؤكــد  العــراق،  مــع  القت�ساديــة 
الــذي ل بــد لــه اأن يبــذل جهــدًا اإ�سافيــًا يف �ســبيل احل�ســول علــى ح�ســة مــن 

ال�ســوق العراقــي
متويــل  اتفاقيــة  بتوقيــع  العراقــي  الأهلــي  امل�ســرف  قيــام  اإلى  ال�سامل  واأ�سار 
مــع  دولر  ماليني   ١٠ بقيمة  العراق  يف  نوعها  مــن  الأولى  هــي  دوليــة،  جتــارة 
ت�ســهيل  بهــدف  وذلــك  الــدويل،  للبنــك  التابعــة  الدوليــة،  التمويــل  موؤ�س�ســة 
و�ســول عمالء امل�ســرف مــن قطــاع ال�ســركات اإلى الأ�ســواق العامليــة. بالإ�سافــة 
الدعــم  الدوليــة  التمويــل  موؤ�س�ســة  بتقــدمي  تتمثــل  تفاهــم  مذكــرة  توقيــع  اإلى 
الــذي  الأمــر  املوؤ�س�ســية،  احلوكمــة  جمــال  يف  العراقــي  الأهلــي  للم�ســرف 
يعكــ�ص وب�ســكل وا�ســح ثقــة املوؤ�س�ســات الدوليــة يف امل�ســرف الأهلــي العراقــي 

واهتمامهــا يف ال�ســوق العراقــي ب�ســكل عــام
اإدراك كابيتال بنك للتحولت الكبرية التي ي�سهدها القطاع  و�سدد ال�سامل على 
»قمنــا  وقال:  ومت�سارعًا  ت�سهد تطورًا م�ستمرًا  التي  التكنولوجيا  امل�سريف جراء 
بتخ�سيــ�ص موازنــة كبيــرة لال�ســتثمار يف التكنولوجيــا ونظــم املعلومــات، وذلــك 
التحتيــة والنهــو�ص مب�ســتوى اخلدمــات املقدمــة لعمالئنــا«،  بالبنــى  لالرتقــاء 
م�سريًا اإلى الــدور الهــام الــذي يلعبــه البنــك املركــزي الأردين يف جمــال ت�ســجيع 
الرقميــة،  وامل�سرفيــة  املاليــة  احللــول  ا�ســتخدام  نحــو  التحــول  علــى  البنــوك 
ين�ســجم مــع  الت�ســريعات والأنظمــة امل�سرفيــة مبــا  اإن كان مــن حيــث تطويــر 
اأحــدث النظــم التكنولوجيــة، اأو مــن ناحيــة دعــم الإبــداع والبتــكار يف جمــال 
التكنولوجيــا املاليــة مــن خـالل دعــم ومتكــني اأ�سحــاب البتــكارات وامل�ســاريع 
بعيــدًا  اأفكارهــم  فحــ�ص  لهــم  تتيــح  التــي  احلا�سنــة  البيئــة  وتوفــري  الرياديــة 

عــن املتطلبــات التنظيميــة والت�ســريعية
وذلــك  الب�ســري،  املــورد  بال�ســتثمار يف  �سي�ستمر  بنك  كابيتال  اأن  ال�سامل  واأكد 
باملهــارات  ورفدهــا  وتدريبهــا  و�سقلهــا  واحت�سانهــا  املواهــب  ا�ســتقطاب  عــرب 
واملعرفــة مــن خـالل برامــج تدريبيــة حمكمــة وعــرب توفــر بيئــة عمــل منا�ســبة 
علــى  للموظفــني  وا�سحــًا  وظيفيــًا  م�ســارًا  وتبنــي  والبتــكار،  الإبــداع  تدعــم 

اختـالف  درجاتهــم
م�ساهمي  جلميع  الإدارة  جمل�ص  وتقدير  �سكر  ال�سامل  وجه  كلمته،  ختام  ويف 
املركــزي  للبنك  تقديره  عن  معربًا  بالبنك،  الكبرية  ثقتهم  على  بنك  كابيتال 
الأردين علــى مــا يقدمــه مــن دعــم م�ســتمر للجهــاز امل�ســريف. كما �سكر اإدارة 
وعلــى  العمــل  يف  وتفانيهــم  مثابرتهــم  علــى  فيــه  والعاملــني  وموظفيــه  البنــك 

اإجنازاتهــم املتتاليــة يف �ســتى احلقــول واملجــالت
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ال�ستثماري(  )البنك  لـ  العامة  الهيئة  وافقت 
يف  ُعقد  الذي  العادي  ال�سنوي  اجتماعها  خالل 
مبنى الإدارة العامة للبنك يف ال�سمي�ساين برئا�سة 
تو�سية  على  جردانة،  ب�سر  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
على  نقدية  اأرباحًا   %١١ بتوزيع  الإدارة  جمل�ص 
مليون  البالغ١٠٠  البنك  راأ�سمال  من  امل�ساهمني 
دينار، وذلك بعد حتقيقه اأرباحًا �سافية مقدارها 

١٦ مليون دينار يف العام ٢٠١٨
زكريا  ال�سيد  ال�سركات  عام  مراقب  واأعلن 
 ١٧ ح�سور  بعد  الجتماع  قانونية  عن  ال�سمادي 
راأ�سمال  من   %٨3.٩ ن�سبته  ما  يحملون  م�ساهما 
مليون   ١٠٠ والبالغ  واملدفوع  به  املكتتب  البنك 
دينار، كما ح�سر الجتماع مندوب البنك املركزي 
حممد  وال�سيد  ق�سوع  ن�سرين  ال�سيدة  الأردين 

املالحي
وقال جردانة يف كلمته اأمام الهيئة العامة:« جاءت 

نتائج البنك 

من  املتوازن  الأداء  يف  ال�ستقرار  حالة  لتعك�ص 
مالية  وعوائد  م�ستويات  على  املحافظة  ناحية 
الأرباح ال�سافية يف  بلغت  جيدة مل�ساهميه، حيث 
٢٠١٨ بعد ال�سريبة ١٦ مليون دينار، فيما ارتفعت 
اأرباح البنك قبل �سريبة الدخل بن�سبة ٧.٤ % من 
 ٢١.٢ اإلى   ،٢٠١٧ العام  يف  دينار  مليون   ١٩.٧

مليون دينار يف عام ٢٠١٨«.
خالل  البنك  موجودات  جمموع  قيمة  وارتفعت 
دينار  اإلى ١.٢ مليار  لت�سل  بن�سبة 3.٧%   ٢٠١٨
مقابل ١.١ مليار دينار يف العام ٢٠١٧، فيما بلغ 
اإجمايل الدخل يف العام ٢٠١٨ قرابة ٥٠.١ مليون 

دينار.
امل�ستقبلية  اخلطة  تت�سمن  جردانة  وبح�سب 
ا�ستهداف   ،٢٠٢٠ للعام  ال�ستثماري  للبنك 
البنك  خالل  من  وال�سغرية  املتو�سطة  ال�سركات 
للتخ�سيم،  الأردنية  )ال�سركة  التابعة  و�سركاته 
�سركة  الأردنية،  التجارية  الت�سهيالت  �سركة 

للتاأجري  متكني  �سركة  وال�ستثمار،  للتجارة  بندار 
�سل�سلة  لتمويل  ال�ستثماري  �سركة  التمويلي، 
الإمداد، و �سركة موارد للو�ساطة املالية(، لت�سكل 
بيئة م�سرفية تكاملية تلبي الحتياجات امل�سرفية 
التمويل  جمال  اأن  مو�سحًا  للعمالء،  التمويلية 
من  الراغبني  للعمالء  متاح  الإ�سالمي  امل�سريف 
تلبية  التابعة  ال�سركات  توفرها  منتجات  خالل 

لالحتياجات الئتمانية للعمالء.
البنك    يف مواكبة  و�سدد جرادنة على ا�ستمرار 
اخلدمات  جمال  يف  التكنولوجية  التطورات 
حت�سني  يف  ت�سهم  والتي   ، الإلكرتونية  امل�سرفية 
نوعية اخلدمات املقدمة للعمالء، وما يرافقها من 
العاملية  امل�سارف  ت�ساهي  اإلكرتونية  حتتية  بنية 
التعامالت الإلكرتونية،  اآمنة من  لتوفر م�ستويات 
مما ي�سهم يف رفع كفاءة العمليات وتوفري الوقت 
املنتجات  هذه  يف  �سريكًا  العميل  ويجعل  واجلهد 
ُيعد  بات  الذي  البنك،  من  املبتكرة  امل�سرفية 

  »البنك اإلستثماري« يوزع 11% من رأس المال ارباحا 
نقدية على المساهمين بقيمة 11 مليون دينار 
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جردانة:
 نتائج البنك 

االيجابية تعكس 
حالة االستقرار في 
األداء المتوازن من 
ناحية المحافظة 

على مستويات 
وعوائد مالية جيدة 

لمساهميه

جمال  يف  اململكة  يف  العاملة  البنوك  �سمن  الأول 
قبله  ال�سادرة من  الئتمانية  البطاقات  ا�ستخدام 
العمالء  من  اخلدمة  م�ستوى  يف  تقديرًا  والأكرث 

ذوي الدخل املرتفع.
ونوه جردانة، اإلى اأن البنك  مل ُيغفل تطوير عمليات 
اإدارة املخاطر امل�سرفية يف جميع اأعماله، وحتقيق 
الأمثل  ا�ستغالله  ا�ستثماري دائم من خالله  عائد 
البيانات  وبح�سب  الكفوؤة  والإدارة  املالية  ملوارده 
املالية للبنك، ارتفعت حجم الت�سهيالت الئتمانية 
املبا�سرة خالل العام ٢٠١٨ بن�سبة ٦.٨%، من ٦٤٥ 
مليون   ٦٨٩ اإلى   ٢٠١٧ عام  نهاية  دينار يف  مليون 
ودائع  ارتفعت  كما   ،  ٢٠١٨ عام  نهاية  يف  دينار 
مليون   ٧٤٨ اإلى  لت�سل   ٢٠١٨ العام  يف  العمالء 
مليون   ٦٧٦ مع  مقارنة   ٢٠١٨ عام  نهاية  ديناريف 
دينار يف نهاية عام ٢٠١٧ وبارتفاع ن�سبته ١٠.٦% 
واأكد جردانة، اأن البنك  متكن بكفاءة واقتدار من 
عد،  ال�سُّ خمتلف  على  الإجنازات  حتقيق  موا�سلة 
خدماته  يف  التقنية  التطورات  اأحدث  وا�ستوعب 
القطاع  يف  والرائد  ال�ّسباق  ليكون  امل�سرفية، 

التي  واخلدمات  امل�سارات  يف  الأردين  امل�سريف 
حددها اأهدافا له �سمن وجهته ال�سرتاتيجية.

ويف ختام كلمته، وجه جردانة �سكر وتقدير جمل�ص 
الإدارة جلميع م�ساهمي البنك وموظفيه على هذا 
ذات  يف  مثمنًا  عام،  بعد  عاما  املتجدد  النجاح 

الوقت ثقة عمالء البنك الدائمة فيه.

حتالف INVESTBANK   مع اأرامك�س
 يف خدمة »�صوب اآند �صيب« 

وخ�صم 50% على ر�صوم ال�صحن
تقدمي  يف  الرائد  ال�ستثماري(،  )البنك  اأعلن 
احللول امل�سرفية املبتكرة  يف الأردن، عن جتديد 
اتفاقيته مع �سريكه ال�سرتاتيجي اأرامك�ص، املزود 
خلدمة نقل »�سوب اآند �سيب« لعام اإ�سايف ينتهي يف 

3١ كانون الأول ٢٠١٩.
اآند  �سوب   INVESTBANK  « بطاقات  و�ستوفر 
باخلدمة  اجلدد  للم�سرتكني  الئتمانية،   « �سيب 
لأول  ال�سحن  ر�سوم  على   %٥٠ مقداره  خ�سمًا 
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طلبني، ومن ثم ١٥% خ�سم على كافة ر�سوم ال�سحن بالإ�سافة اإلى ا�سرتداد ٢% 
عائد نقدي على جميع احلركات ال�سرائية املحلية، الدولية،  وعرب الإنرتنت التي 
تتم با�ستخدام هذه البطاقة الئتمانية، وع�سوية جمانية مدى احلياة لالأع�ساء 

اجلدد يف خدمة«�سوب اآند �سيب« 
واأعرب مديرعام INVESTBANK منت�سر دّوا�ص، عن اعتزاز البنك ب�سراكته 
ملكافاأة   INVESTBANK يف  دائمًا  »نتطلع  وقال:  اأرامك�ص  مع  ال�سرتاتيجية  
عمالئنا بعرو�ص خا�سة ت�سيف املزيد من املزايا اإلى قائمة حلولنا املالية املتنوعة 

واملبتكرة والتي تنا�سب اأ�سلوب حياتهم الع�سري.«.
منطقة  يف  اأرامك�ص  ل�سركة  العام  املدير  ال�سعودي،  عالء  قال  جانبه،  ومن 
مع  الناجحة  ال�سراكة  هذه  لتجديد  للغاية  �سعداء  »نحن  املتو�سط:  �سرق  دول 
ال�سراكة  هذه  على  البناء  اإلى  ا  اأي�سً نتطلع  نحن  اآخر.  لعام   INVESTBANK

وتقدمي عر�ص قيمة مميز لعمالئنا للت�سوق عرب الإنرتنت.«
متكن  الئتمانية   « �سيب  اآند  �سوب   INVESTBANK  « بطاقات  اأن  اإلى  ي�سار 
العمالء ا�سرتجاع ٢%  عائد نقدي على جميع احلركات ال�سرائية املحلية والدولية 

وعرب الإنرتنت التي ت�سل اإلى قيمتها اإلى ٥٠٠٠ دينار اأردين �سهريا.
ما  قيمتها  ترتاوح  التي  امل�سرتيات  تق�سيط  كيفك«  على  »ق�سط  برنامج  يتيح  كما 
بني 3٠٠ دينار اإلى ٥٠٠٠ دينار من اأي متجر حول العامل بفائدة ٠% وعلى مدار ٩ 
اأ�سهر، اإ�سافة اإلى ذلك ميكن لعمالء INVESTBANK اجلدد حتويل اأر�سدة 
و�سدادها   INVESTBANK اإلى  بنك  اأي  من  بهم  اخلا�سة  الئتمان  بطاقات 

ب�سعر فائدة ٠% لأول ثالثة اأ�سهر، وبن�سبة ١% حلني دفع كامل املبلغ .
تعد خدمة �سوب اآند �سيب حاًل دولًيا رائًدا لل�سحن عرب الإنرتنت مت اإن�ساوؤه بوا�سطة 
Aramex يف عام ٢٠٠٠ بهدف جعل الت�سوق العاملي عرب الإنرتنت اأكرث  �سركة 
مالءمًة للم�ستهلكني من جميع اأنحاء العامل. مبجرد الت�سجيل يف اخلدمة، يتلقى 

ال�سني، م�سر، فرن�سا، جورجيا،  اأ�سرتاليا، كندا،  الأع�ساء ٢٥ عنواًنا فعلًيا يف 
اأملانيا، اليونان، هوجن كوجن، الهند، اإندوني�سيا، اإيطاليا، اليابان، الأردن، لبنان، 
تركيا،  تايالند،  اإ�سبانيا،  اجلنوبية،  كوريا  اإفريقيا،  جنوب  �سنغافورة،  ماليزيا، 
الإمارات العربية املتحدة، اململكة املتحدة، والوليات املتحدة الأمريكية. وتتوفر 

خدمة �سوب اآند �سيب حاليًا يف اأكرث من ٨٠ مدينة حول العامل

البنك يطلق اأكرب حملة ل�صرتداد %100
 كعائد نقدي على البطاقات الئتمانية 

وهي حملة مكافاآت جديدة حتت �سعار »خلي م�سرتياتك علينا« وجائزتها ا�سرتداد 
١٠٠% عائد نقدي تذهب لفائز واحد من حملة بطاقات البنك الئتمانية. ومدتها 

�سهر كامل لتمنح فائزًا واحدًا فر�سة ا�سرتداد كامل قيمة م�سرتياته التي 
 ٥٠٠٠ لغاية  الإلكرتونية  اأو  والدولية  املحلية  �سواء  الئتمانية،  البطاقة  على  تتم 

دينار. 
�سيح�سل العمالء  م�ستخدمي البطاقات بجميع اأنواعها وفئاتها على ٢٠  فر�سة 
عند تفعيل بطاقاتهم الئتمانية للدخول يف ال�سحب الذي �سيجرى يف نهاية احلملة، 

اإلى جانب م�ساعفة هذه الفر�ص على العمليات ال�سرائية الدولية واللكرتونية.
وتعقيبًا على هذه احلملة، قال مدير عام البنك، منت�سر دّوا�ص :« تعد هذه احلملة  
التعبري عن �سكرنا وتقديرنا لعمالئنا، لختيارهم بطاقاتنا لإجراء  طريقتنا يف 

معامالتهم امل�سرفية اليومية«
INVESTBANK ُيعزز م�سريته يف دعم الريا�سة وال�سباب ويوقع اإتفاقًا لرعاية 
امل�ستمرة يف دعم  البنك  يعك�ص جهود  القدم مما  لكرة  الأردين   نادي اجلزيرة 

اأن�سطة ال�سباب والريا�سة يف اململكة.
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 ،»٢٠١٩ لعام  الأو�سط  ال�سرق  يف  بنك  »اأف�سل  جائزة  موؤخرًا  العربي  البنك  ح�سد 
ومقرها  العاملية   »Global Finance فاينان�ص  »غلوبال  جملة  قبل  من  واملقدمة 

نيويورك، حمققًا بذلك فوزه لل�سنة الرابعة على التوايل بهذا اللقب. 
للبنك  التنفيذي  العام  املدير  �سباغ،  نعمة  ال�سيد  �سّرح  الإجناز،  هذا  على  وتعليقًا 
ل  التي  العربي  للبنك  الرائدة  الإقليمية  املكانة  العاملي  التقدير  هذا  »يعك�ص  العربي: 
الريادي يف تقدمي  اأداء مايل قوي فح�سب، بل ت�سمل كذلك دوره  تقت�سر على حتقيق 
احللول امل�سرفية املتكاملة لعمالئه من خمتلف القطاعات حمليًا واإقليميًا.« واأ�ساف: 
التوايل  على  الرابع  للعام  الأو�سط  ال�سرق  يف  بنك  كاأف�سل  العربي  البنك  اختيار  »اإن 
يثبت قدرة البنك على امل�سي بنجاح واقتدار يف حتقيق اإ�سرتاتيجيته ال�ساملة من خالل 
نهج موؤ�س�سي وبروؤية م�ستقبلية واثقة، متخطيًا الظروف والتحديات املختلفة التي تواجه 

املنطقة.«
من  �سنوية  الربع  الكربى  باجلائزة  الفائز  ا�سم  عن  موؤخرًا  العربي  البنك  اأعلن  كما 
»برنامج �سباب« وهي عبارة عن �سيارة مازدا 3،  حيث فاز بها  ال�سيد عا�سم عثمان 
اإبراهيم اأبو نامو�ص من فرع الزرقاء. وبهذا ال�سحب يكون البنك العربي قد قدم اأربع 

�سيارات  كجوائز كربى عن العام ٢٠١٨ يف اإطار املزايا املتعلقة بربنامج �سباب. 
و افتتح البنك العربي موؤخرًا فرعه يف منطقة دابوق مبوقعه اجلديد والواقع يف �سارع 
برنامج  لعمالء  متخ�س�ص  ومركز  الذاتية  للخدمة  مبركز  واملزّود  النعيمات  �سالح 
»اإيليت«، وذلك يف اإطار خطة البنك الهادفة اإلى تعزيز �سبكة فروعه ومراكز خدماته 
الذاتية يف اململكة ا�سافة الى توفري خدمات على اعلى م�ستوى من التميز واخل�سو�سية.

اجتماع الهيئة العامة للبنك العربي - توزيع اأرباح نقدية
 على امل�صاهمني بن�صبة 45% عن العام 2018

عقدت الهيئة العامة العادية مل�ساهمي البنك العربي اجتماعها بتاريخ ٢٨/٢٠١٩/٠3، 
الإدارة  اأع�ساء جمل�ص  وبح�سور  الإدارة  رئي�ص جمل�ص  امل�سري  �سبيح  ال�سيد  برئا�سة 
حوايل  ي�سكلون  ووكالة«  »اأ�سالة  اأ�سهما  يحملون  وم�ساهمني  التنفيذي  العام  واملدير 
ال�سيد  ال�سركات عطوفة  املال، كما وح�سر الجتماع مراقب عام  راأ�ص  ٨3.3٨%  من 

رمزي نزهه الذي اأعلن قانونية الجتماع.
وبهذه املنا�سبة  اأ�سار ال�سيد �سبيح امل�سري رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك العربي اإلى اأن 
الّنمو  بارتفاع  مدعومًا   ،٢٠١٨ العام  خالل  القوي  بالنمو  اإ�ستمر  قد  العاملي  القت�ساد 
يف الوليات املّتحدة الأمريكّية، على الرغم من التباطوؤ يف بع�ص القت�سادات الكربى 
القت�سادي  للّنمو  القوّية  البداية  تاأثرت  وقد  وال�سني.  منها  الأوروبية  ة  خا�سّ الأخرى 
العاملي يف العام ٢٠١٨ �سلبًا باإرتفاع بع�ص التعرفات اجلمركية بني بع�ص القت�سادات 
الكربى، مّما اأّدى اإلى تباطوؤ وترية الّنمو يف التجارة وال�ستثمار العاملّيني مع نهاية العام. 
كما تاأثر النمو القت�سادي العاملي �سلبًا بارتفاع اأ�سعار الفوائد على الدولر وما �ساحبه 
من تراجع يف التدفقات الراأ�سمالّية لالأ�سواق النا�سئة. وكان لهذا الرتاجع الأثرالأكرب 
هذه  انعك�ست  وقد  التدفقات.  هذه  ا�ستمرارية  على  اأ�ساًل  املعتمدة  القت�سادات  على 
اأ�سواق املال العاملية والتي �سهدت تراجعًا وتقلبات ملحوظة،  اأغلب  اأداء  الظروف على 
الإقت�سادات  اأغلب  ال�سرف يف  اأ�سعار  وانخفا�ص  الفائدة  اأ�سعار  ارتفاع  اإلى  اأدت  كما 

النا�سئة. 
اأداءها  العربي  البنك  جمموعة  وا�سلت  املعطيات  هذه  �سوء  ويف  اأنه  امل�سري  واأكد 

للعام الرابع على التوالي

 »البنك العربي«
 أفضل بنك في الشرق األوسط« 
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القوي خالل العام  ٢٠١٨ حيث بلغت اأرباح املجموعة قبل ال�سرائب ١.١ مليار دولر  
اأمريكي. وتاأتي هذه النتائج لتعك�ص قوة املركزاملايل للبنك وجناح �سيا�ساته التي تركز 
على حتقيق النمو امل�ستدام يف اأن�سطته والتي تاأتي تتويجًا مل�سريته احلافلة بالجنازات، 

وتاأكيدًا وا�سحًا على جناحه يف التعامل مع امل�ستجدات الإقليمية والدولية.
اأنه الى جانب الأداء املميز للبنك العربي خالل العام ٢٠١٨ فقد  واأ�سار امل�سري الى 
�سهد هذا العام اأي�سًا اإنت�سار البنك يف الدعاوى املقامة �سده امام املحاكم الأمريكية 
بف�سخ  الجناز  هذا  ومتثل   ، عامًا  ع�سر  اأربعة  مدى  على  ا�ستمرت  والتي  نيويورك  يف 
حمكمة ال�ستئناف الأمريكية القرار الذي كان قد �سدر �سد البنك فيما يتعلق بق�سايا 
اأقامها  التي  الدعاوى  برد  الأمريكية  العليا  املحكمة  قيام   وكذلك  الأمريكيني  املدعني 
املدعون غري الأمريكيني �سده ليوؤكد هذان القراران على �سالمة موقف البنك والتزامه 
الدائم بكافة املتطلبات الرقابية واملعايري امل�سرفية العاملية يف كافة اأعماله ون�ساطاته. 
وتوجه امل�سري بال�سكر اجلزيل اإلى البنك املركزي الأردين على الدور الفعال واملحوري 

الذي يقوم به ل�سمان �سالمة وا�ستقرار اجلهاز امل�سريف الأردين.
واأكد �سباغ اأن هذه النتائج اليجابية تاأتي مدفوعة بالنمو امللحوظ الذي وا�سل البنك 
حتقيقه يف ايراداته الت�سغيلية من خمتلف قطاعات واأ�سواق عمله الرئي�سية حيث حققت 
�سايف الأرباح الت�سغيلية منوًا جيدًا نتيجة لنمو �سايف الفوائد والعمولت وذلك بف�سل 
البنك  كفاءة  يعك�ص  ومبا  القرا�ص  م�ستويات  زيادة  يف  الناجحة  و  امل�ستمرة  اجلهود 
على ادارة ال�سيولة وم�سادر التمويل وقدرته على ال�ستفادة من انت�ساره يف العديد من 
ال�سواق. كما متكن البنك من املحافظة على ا�ستقرار الكلف الت�سغيلية حيث بلغت ن�سبة 
الكفاءة )امل�ساريف اإلى الإيرادات( ٤٠%، بال�سافة الى حمافظة البنك على �سالمة 
حمفظته الئتمانية وجودة اأ�سوله، حيث فاقت ن�سبة تغطية املخ�س�سات للديون املتعرثة 

١٠٠% وذلك دون احت�ساب قيمة ال�سمانات.
واأ�سار �سباغ الى اأنه ويف �سوء انتهاء الدعاوى التي كانت مرفوعة �سده يف نيويورك منذ 
العام ٢٠٠٤ والتي جاءت ل�ساحله، قام البنك بعك�ص الفائ�ص يف املخ�س�سات و البالغ 
قيمتها 3٢٥ مليون دولر امريكي مما انعك�ص ايجابًا على النتائج املحققة لهذا العام. 
كما قام البنك با�ستدراك خم�س�ص مببلغ ٢٢٥ مليون دولر امريكي لقاء تدين قيمة 
ا�ستثمار يف تركيا نتيجة لنخفا�ص �سعر �سرف العملة وذلك متا�سيًا مع اإ�سرتاتيجيته 
و�سيا�سته املتحفظة وا�ستمرارًا لنهجه القائم على �سرورة التحوط ب�سكل كايف ملواجهة 

التغريات ال�سلبية يف الأو�ساع القت�سادية. 
هذا وقد  اأقرت الهيئة العامة خالل اجتماعها تو�سية جمل�ص اإدارة البنك العربي �ص م 

ع بتوزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني بن�سبة ٤٥% عن العام ٢٠١٨.

البنك العربي يحقق امل�صوؤولية الجتماعية
 من خالل مبادرات ت�صهم يف خدمة املجتمع

بالتعاون مع بنك املالب�ص اخلريي؛ اأحد اإدارات الهيئة اخلريية الأردنية الها�سمية، رعى 
املحافظات  يف  الأول  الن�ساط  هذا  ويعترب  اليتيم،  يوم  فعاليات  موؤخرًا  العربي  البنك 
لـ١٢٠٠يتيم على مدار عام كامل.  الك�ساء املالئم  العام ويهدف الى توفري  خالل هذا 
فيديو  عر�ص  مثل  لالأطفال  واملمتعة  التفاعلية  الأن�سطة  من  العديد  الربنامج  وتخلل 
الأطفال من خالل اختيار  الت�سوق مع  اإلى  بالإ�سافة  ترفيهي، وتقدمي وجبات �سحية، 

املالب�ص والأحذية والألعاب لهم مب�ساركة متطوعي البنك العربي. 
العقبة  حمافظة  يف  اأقيمت  والتي  اليتيم  يوم  فعاليات  موؤخرًا  العربي  البنك  رعى  كما 
للم�ساركة يف  اأكرث من ٩٠ طفاًل  ا�ست�سافة  العربي، حيث مت  البنك  مب�ساركة متطوعي 
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عدة اأن�سطة اأبرزها ن�ساط ك�سوة الأيتام.
للحملة  ا�ستجابة  وذلك  الزكاة  ل�سندوق  دينار  األف   ٢٥٠ مببلغ  بالتربع  البنك  وقام 
التربع  وياأتي هذا  الثاين.  امللك عبداهلل  اأطلقها جاللة  والتي  الغارمات  لدعم  الوطنية 
ا�ستمرارًا للدور الوطني واملجتمعي الذي يوؤديه البنك وانطالقًا من م�سوؤوليته الجتماعية 
العون  يد  ومد  الجتماعي  التكافل  حتقيق  الى  الهادفة  الوطنية  املبادرات  دعم  جتاه 

للمحتاجني من اأبناء وبنات الوطن.
تعك�ص  الإ�ستدامة  �سعيد  على  ومتكاملة  �ساملة  ا�سرتاتيجية  العربي  البنك  يتبنى  حيث 
اأثره القت�سادي والجتماعي والبيئي من خالل العمل ب�سكل  حر�ص البنك على تعزيز 
وثيق مع خمتلف اجلهات ذات العالقة و�سوًل لتحقيق التنمية امل�ستدامة. وميثل برنامج 
البنك العربي للم�سوؤولية الجتماعية »معًا«، اأحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد 
مبادرات  خالل  من  املجتمع  من  خمتلفة  جوانب  وتنمية  تطوير  على  يرتكز  الأوجه 
ون�ساطات متنوعة ت�سهم يف خدمة عدة قطاعات وهي ال�سحة ومكافحة الفقر وحماية 

البيئة والتعليم ودعم الأيتام.

البنك العربي الراعي ال�صرتاتيجي للموؤمترات
 التي تركز على تطوير م�صتقبل اخلدمات امل�صرفية

رعى  املالية  بالتكنلوجيا  املتعلقة  للموؤمترات  موؤخرا  العربي  البنك  رعاية  �سل�سلة  �سمن 
بدورته  العربي«  حميطه  يف  الفل�سطيني  امل�سريف  القطاع  »واقع  موؤمتر  فعاليات  البنك 
الثالثة حتت عنوان »ابتكارات التكنولوجيا املالية وم�ستقبل اخلدمات امل�سرفية« والذي 
اأقيم يف فندق كمبين�سكي - البحر امليت بتنظيم من احتاد امل�سارف العربية وبالتعاون 
مع البنك املركزي الأردين و�سلطة النقد الفل�سطينية وجمعية البنوك يف الأردن وجمعية 
البنوك يف فل�سطني. وتناول املوؤمتر الذي ا�ستمر على مدار يومني، العديد من املوا�سيع 
�سواء  حد  على  والتجارية  املركزية  امل�سارف  تهم  والتي  املالية  بالتكنولوجيا  املتعلقة 
كدور البنوك املركزية يف دعم التحول الرقمي ومواجهة التحديات التنظيمية والرقابية 
اإنعكا�سات  املالية،  اخلدمات  وتطور  والرقمية  املالية  التكنولوجيا  تطورات  اجلديدة، 
املالية  واملوؤ�س�سات  املالية  التكنولوجيا  م�ستقبل  على  النا�سئة  التكنولوجيا  �سركات 
التقليدية، دور التكنولوجيا املالية كاآلية جديدة يف تعزيز ال�سمول املايل ودعم املوؤ�س�سات 

ال�سغرية واملتو�سطة، الى جانب جمموعة اأخرى من املحاور واملو�سوعات ذات ال�سلة.
كما قّدم البنك العربي رعايته ال�سرتاتيجية للموؤمتر الثاين لأ�سواق راأ�ص املال العربية 
من  وبتنظيم  الوزراء،  رئي�ص  دولة  رعاية  حتت  املايل«  والبتكار  ال�سفافية  »تعزيز  حول 

احتاد هيئات الأوراق املالية العربية بالتعاون مع هيئة الأوراق املالية الأردنية. 
العربية  املال  راأ�ص  باأ�سواق  املرتبطة  الرئي�سية  املحاور  من  جمموعة  املوؤمتر  وناق�ص 
والدولية، مبا يف ذلك النمو والتطور ال�سرتاتيجي والتحديات التي تواجه الأ�سواق املالية 
امل�ستثمرين،  وحماية  وال�سفافية  الإف�ساح  وتعزيز  والبتكار  التجديد  وفر�ص  العربية، 
الإ�سالمي  والتمويل  العربية،  املال  راأ�ص  اأ�سواق  على  الإلكرتونية  التحتية  البنية  وتاأثري 
قائمة  �سّمت  كما  ال�سلة.  ذات  واملو�سوعات  املحاور  من  اأخرى  جمموعة  جانب  اإلى 
املتحدثني يف هذا املوؤمتر نخبة من امل�سوؤولني الر�سميني احلكوميني و�سانعي ال�سيا�سات 
والدولية،  والإقليمية  العربية  املالية  املوؤ�س�سات  وقادة  واملالية  القت�سادية  والقرارات 
اإلى ممثلي هيئات الرقابة العربية  وجمموعة من اخلرباء واملحللني املاليني، بالإ�سافة 
املوؤمترات  لهذا  ال�سرتاتيجية  العربي  البنك  رعاية  وتاأتي  املالية.   والأ�سواق  والدولية 

التي  امل�سرفية  والفعاليات  املوؤمترات  دعم  على  الدائمني  وحر�سه  التزامه  اإطار  يف 
تعنى باملوا�سيع الهادفة الى تطوير ال�سناعة امل�سرفية مبا فيها تلك املتعلقة مب�ستقبل 

اخلدمات امل�سرفية.

ح�صريا« البنك العربي يرعى فعاليات ت�صم ق�صايا هامة حملية وعاملية
يومني  مدار  على  اأقيم  والذي   »٢٠١٩ ميكرز  »ديل  فعاليات  موؤخرًا  العربي  البنك  رعى 
حيوية  من�سة  احلدث  هذا  وميثل  »اإنديفر-الأردن«.  من  بتنظيم  عّمان   –  W فندق  يف 
العمل  وور�ص  التوا�سل  فعاليات  من  عدد  خالل  من  وامل�ستثمرين  الرياديني  لحت�سان 
العامل  يف  النمو  �سريعة  وال�سركات  النا�سئة  ال�سركات  يف  ال�ستثمارات  وتن�سيط  لدعم 
قالت  الفعالية  لهذه  العربي  البنك  رعاية  على  تعليقها  ويف  حتديدًا.   والأردن  العربي 
الآن�سة رندة ال�سادق  نائب املدير العام التنفيذي يف البنك العربي: »متثل هذه الفعالية 
التوا�سل والت�سبيك بني رياديي الأعمال من  التي تنظمها انديفر فر�سة مثالية لتعزيز 
الأردن واملنطقة وامل�ستثمرين ب�سكل ي�ساهم يف دعم ال�سركات النا�سئة ويوفر لها فر�ص 
النمو والنت�سار اإقليميًا وعامليًا.«  ويف تعليقها حول رعاية البنك العربي احل�سرية لديل 
يقت�سر  »ل  الأردن  التنفيذي لنديفر  املدير  الق�سو�ص،  ال�سيدة رمي  قالت  ميكرز٢٠١٩، 
لفعالية ديل ميكرز كل عام فح�سب،  الأردن على رعايتهم  العربي لنديفر  البنك  دعم 
منوها  لت�سريع  النا�سئة  وال�سركات  الرياديني  دعم  يف  انديفر  مبهمة  يوؤمن  البنك  فاإن 
رعى  كما  وا�ستدامته.«   الوطني  القت�ساد  على  اثر  من  ذلك  يف  وملا  اثرها  وم�ساعفة 
البنك العربي فعاليات اأ�سبوع املال العاملي والذي اأُقيم يف متحف الأطفال الأردن الواقع 
يف حدائق احل�سني، وبتنظيم من متحف الأطفال الأردن وبالتعاون مع �سندوق احل�سني 

للتميز والإبداع. 
واأ�سبوع املال العاملي هو حدٌث عاملي ُيقام �سنوًيا يف �سهر اآذار بتنظيٍم من املنظمة الدولية 
ملالية الأطفال وال�سباب )CYFI( بهدف زيادة الوعي املايل بني فئة الأطفال وال�سباب حول 
العامل، وحتفيزهم لكت�ساب مهارات اإدارة الأموال والتخطيط املايل ال�سليم. وقد �سارك 
البنك العربي �سمن برنامج الأ�سبوع وذلك بلقاء الأطفال وتعريفهم على  متطوعون من 
جوانب العمل يف القطاع امل�سريف، واأهمية دور املوؤ�س�سات املالية كالبنوك، وكيف ميكنهم 

وعائالتهم ال�ستفادة من اخلدمات املالية املتاحة لهم كاأفراد. 
و قدم البنك رعايته البالتينية لفعاليات اليوم الوطني للتوعية بالتدقيق الداخلي والذي 

ُعقد موؤخرًا بتنظيم من جمعية التدقيق الداخلي الأردنية. 
النقا�سية  العديد من املحاور واجلل�سات  الداخلي  بالتدقيق  للتوعية  الوطني  اليوم  وتناول 
املتعلقة باأهمية التوعية والدور اجلوهري الذي يلعبه التدقيق الداخلي يف خمتلف املجالت 
والأ�سعدة كدور التدقيق الداخلي وتاأثريه على احلوكمة واقت�ساد الدولة، التدقيق الداخلي 
والتكنولوجيا، دور التدقيق الداخلي يف مكافحة الف�ساد والحتيال، وغريها من املوا�سيع 
ذات ال�سلة. و للعام اخلام�ص على التوايل البنك العربي يدعم مبادرة اإ�ساءة و�سط  خالل 
ال�سهر الف�سيل  وياأتي دعم البنك العربي املتوا�سل لهذه املبادرة على مدار الأعوام حتفيزًا 
العا�سمة،  العريق يف  والتجاري  القت�سادي  املركز  ُتعد  التي  و�سط   التجارية يف  للحركة 
تتمتع  التي  واحل�سارية  الرتاثية  للمكانة  ب�سكل خا�ص  ال�سياح  اهتمام  ت�ستقطب  اأنها  كما 
بها. وُيعد مبنى البنك العربي يف و�سط البلد والواقع يف �سارع امللك في�سل اأحد اأبرز رموز 
ومعامل عمان القدمية واأحد اأعرق املباين فيها. وتاأتي رعاية البنك العربي لهذه الفعاليات 
تعنى  والتي  املهنية  والفعاليات  املوؤمترات  دعم  على  املتوا�سل  البنك  انطالقًا من حر�ص 

باملوا�سيع الهادفة الى تطوير ال�سناعة املالية وامل�سرفية.
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فاخوري  �ساكر  برئا�سة  العادي  اجتماعها  الأردن  بنك  مل�ساهمي  العامة  الهيئة  عقدت 
للبنك  املالية  البيانات  الجتماع  خالل  العامة  الهيئة  واأقرت  الإدارة.  جمل�ص  رئي�ص 
ل�سنة ٢٠١٨، واملوافقة على توزيع اأرباح نقدية على امل�سـاهمني بن�سبة ١٨% من القيمـة 

ال�سـمية لل�سـهم ومببلغ 3٦ مليون دينار.
وجاء قرار الهيئة العامة عقب اإعالن رئي�ص جمل�ص الإدارة لبنك الأردن �ساكر فاخوري 
نتائج اأعمال البنك وبياناته املالية ل�سنة ٢٠١٨، والتي اأظهرت حتقيق �سايف ربح عائد 
مل�ساهمي البنك مببلغ ٤١.٥ مليون دينار لعام ٢٠١٨.  كما بلغ �سايف اإيرادات البنك من 
الفوائد والعمولت ١3٥.3 مليون دينار حمققًا منوًا بن�سبة ٦.٤% مقارنًة بالعام ٢٠١٧. 
هذا وقد حافظ البنك على م�ستويات اأداء عالية يف موؤ�سر العائد على متو�سط الأ�سول 
الذي �سجل ١.٦% وموؤ�سر العائد على متو�سط حقوق م�ساهمي البنك الذي و�سل اإلى 

٩.٨٢% لعام ٢٠١٨، وهي من اأف�سل امل�ستويات يف القطاع امل�سريف الأردين.
فبلغت   ٢٠١٨ عام  نهاية  يف  كما  اإيجابيًا  اأداًء  املايل  املركز  بنود  معظم  حققت  كما 
الأردن  بنك  القانونية ملجموعة  ال�سيولة  ن�سبة  وبلغت  دينار،  مليار  العمالء ١.٩  ودائع 
١١٨.٥٧%. كما ارتفعت حمفظة الت�سـهيالت الئتمانيـة )بال�سايف( لت�سل اإلى ١.٤٧ 
مليار دينار. وعلى �سعيد موجودات البنـك فقد �سجلت ٢.٦ مليار دينار، و�سجلت حقوق 
امللكية مل�ساهمي البنك ٤١١.٩ مليون دينار. وفيما يتعلق بن�سبة كفاية راأ�ص املال فقد 
)بعد  العاملة  غري  للديون  املخ�س�سات  تغطية  ن�سبة  بلغت  وقد  ١٦.٨١%. هذا  بلغت 
امل�سريف  القطاع  يف  الن�سب  اأعلى  من  وهي   %١٠٩ والتاأمينات(  املعلقة  الفوائد  تنزيل 

الأردين.
للعمل  حم�سلة  جاءت  والتي  الإيجابية  النتائج  حتقيق  ا�ستدامة  على  البنك  عمل  لقد 

وتنفذًا  املا�سية.  ال�سنوات  مدى  على  والتقنية  الإدارية  امل�ستويات  كافة  على  الدوؤوب 
البنك  ا�ستهدف  فقد  الإقليمي  امتداده  لتو�سيع  ال�سرتاتيجية  وخططه  البنك  لروؤية 
الأردين،  البنك املركزي  بالعام ٢٠١٩ وح�سل على موافقة  العراقي  ال�سوق  التفرع يف 
ومت العمل على تقدمي طلب الرتخي�ص لل�سلطات العراقية. هذا وي�ستهدف البنك اأي�سًا 
الرتقاء مبنتجاته وخدماته املقدمة للعمالء من خالل جتربة فريدة وبقنوات متنوعة 
ليكون �سريكًا لهم يف م�سرية العمل والتطور. واأن ي�ستمر يف املحافظة على معدلت اأداء 

متقدمة مبا يعزز موقعه التناف�سي يف الدول التي يعمل بها.
الإدارة  جمل�ص  ولأع�ساء  للم�ساهمني  ب�سكره  فاخوري  ال�سيد  تقدم  حديثه  نهاية  ويف 
امل�ستمر  البنك وموظفيه لعطائهم  اإدارة  البنك على ثقتهم ودعمهم، ولفريق  ولعمالء 
وعلى  الوطنية  املوؤ�س�سات  لكافة  والتقدير  بال�سكر  وتقدم  الإجنازات.  هذه  لتحقيق 
راأ�سها البنك املركزي الأردين ووزارة ال�سناعة والتجارة لدورهم يف دعم القطاعات 
القت�سادية يف ظل ح�سرة �ساحب اجلاللة الها�سمية امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني 

حفظه اهلل ورعاه.

بنك الأردن »الآن يف القد�س«
ن�ساطه  وتعزيز  تو�سيع  اإلى  والهادفة  ال�سرتاتيجية  الأردن  بنك  لروؤية وخطة   جت�سيدًا 
�سمود  ودعم  تعزيز  اطار  ،و�سمن  فل�سطني  يف  العاملة  فروعه  �سبكة  �سمن  امل�سريف 
الأهل يف مدينة القد�ص ،افتتح بنك الأردن موؤخرا  فرعه اجلديد يف  �ساحية الربيد - 

�سمال مدينة القد�ص .
القد�ص  مدينة  خ�سو�سية  اإلى  نظرًا  البنك  به  يفتخر  اإجنازًا  الفرع  هذا  افتتاح  ويعد 
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أخبار البنوك

اأماكن  خمتلف  يف  لعمالئه  امل�سرفية   اخلدمات  تقدمي  على  حر�سه  بذلك  موؤكدًا   ،
تواجدهم مبا  ي�سهم يف تنويع اخليارات املالية املتاحة لهم وت�سهيل تعامالتهم و تلبية 

احتياجاتهم امل�سرفية .

البنك يح�صل على �صهادة PCI DSS الدولية لعام 2019
 PCI DSS ح�سل بنك الأردن على �سهادة المتثال ملعايري اأمن بيانات بطاقات الدفع
 Scan لعام ٢٠١٩ - الإ�سدار اجلديد من ن�سختها الثالثة وذلك بعد اأن قامت �سركة
و�سركاوؤها  املعلومات  وحماية  لأمن  الأو�سط  ال�سرق  يف  ال�ست�سارية   Wave CTS
املعتمدون لدى جمل�ص اأمن البطاقات العاملي بعملية تدقيق وتقييم الأنظمة وال�سيا�سات 
جلميع  ميتثل  البنك  اأن  اأظهرت  والتي  البنك.  يف  املطبقة  والأمان  احلماية  ومعايري 

معايري ومتطلبات هذه ال�سهادة مبا ي�سمن تعزيز اأمن وحماية معلومات عمالئه .
وقد ا�ستلم �سهادة العتماد الدويل ال�سيد �سالح رجب حماد املدير العام لبنك الأردن 
املدير  ال�سناع  رمزي  والدكتور  البنك  من  التنفيذيني  املدراء  من  جمموعة  بح�سور 

.Scan Wave CTS العام ل�سركة
وياأتي ح�سول البنك على �سهادة PCI DSS تاأكيدًا على �سعيه البنك الدائم لتطبيق 
اأحدث الأنظمة ومعايري احلماية والأمان امل�سرفية وعلى كافة امل�ستويات. ومبا ميكن 
زيادة  ظل  يف  لعمالئه،  والأمان  اجلودة  عالية  وخدمات  منتجات  تقدمي  من  البنك 

العتمادية على قنوات الدفع الإلكرتونية.

الفائز الثامن ع�صر بجائزة الربع مليون دينار من بنك الأردن 
التوفري  ال�سهرية الكربى حل�سابات  ال�سحب على اجلائزة  الأردن موؤخرًا  اأجرى بنك 
وقيمتها ربع مليون دينار اأردين حيث كانت من ن�سيب ال�سيد يو�سف عاطف �سالمة 

الزعبي واملدخر بح�ساب توفري لدى فرع ال�سوق التجاري.
ت�سجيع  اإلى  البنك  ي�سعى  حيث  مميزة  احتفالية  اجواء  �سمن  اجلائزة  ت�سليم  ومت 
العمالء  وت�سجيع  الربح،  فر�ص  لزيادة  ح�ساباتهم  اأر�سدة  لتغذية  احلاليني  العمالء 
اجلدد لفتح ح�سابات توفري لدى اأي فرع من فروع البنك ليتمكنوا من الدخول على 

ال�سحوبات اخلا�سة باجلوائز اليومية وال�سهرية حل�سابات توفري بنك الأردن.
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الذي  والأربعني  الثاين  اجتماعها  يف  الحتاد«  »بنك  لـ  العادية  العامة  الهيئة  اأقّرت 
عقد يوم اخلمي�ص املوافق ٢٥ ني�سان ٢٠١٩ برئا�سة ع�سام �سلفيتي، رئي�ص جمل�ص 
اأرباحًا نقدية على امل�ساهمني، مبا يعادل  اأردين  الإدارة، توزيع ٢٢.٤ مليون دينار 

ن�سبة ١٤% من راأ�ص املال.
واكتمل الجتماع بح�سور اأع�ساء جمل�ص الإدارة وم�ساهمني يحملون اأ�سهم »اأ�سالة 

ووكالة«، مما ي�سّكل ن�سبة ٩٠.٩% من راأ�ص املال.
عزمي،  �سعيد،واأحمد  اهلل  عبد  املركزي  البنك  مندوبي  الجتماع  ح�سر  كذلك 
مدققي  ال�سراري، ومندوب  الدكتور اأمين  ال�سركات  مراقب  عطوفة  ومندوب 
قانونية  عن  الإعالن  مت  حيث  �ستيوي،  »ديلويت« اأحمد  �سركة  من  احل�سابات 

الجتماع. وناق�ست الهيئة العامة العادية خالل الجتماع اأعمال البنك للعام ٢٠١٨ 
واخلطة امل�ستقبلية لتطوير الأعمال

  واأ�سار ع�سام �سلفيتي يف كلمته خالل الجتماع اإلى اأن نتائج الأعمال املالية للعام 
٢٠١٨ اأثمرت عن حتقيق 

 اأرباح للبنك قبل ال�سريبة بلغت )٦٢.٥( مليون دينار اأردين مقارنة مع )٥٢.١( 
ال�سريبة  بعد  الأرباح  �سايف  بلغ  كما   ،٢٠١٧ عام  بنهاية  اأردين  دينار  مليون 
ن�سبته  بارتفاع  اأردين  دينار  مليون   )٤١.١(  ٢٠١٨ عام  نهاية  يف  واملخ�س�سات 
)١٨.١%( مقارنة مع نهاية عام ٢٠١٧، مع ال�ستمرار مبمار�سة احل�سافة والتحوط 

لتعزيز متانة املركز املايل للبنك.

أخبار البنوك

بنك االتحاد يقّر توزيع 22.4 مليون دينار أردني
 أرباحًا نقدية على المساهمين

سلفيتي:نتائج مرضية في عام 2018 وتوقعات أفضل للعام الجاري 
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بتوزيع  الإدارة  جمل�ص  تو�سية  على  الكويتّي  الأرديّن  للبنك  العامة  الهيئة  وافقت 
اأرباح نقدية على امل�ساهمني بن�سبة ٢٠ باملئة من را�ص املال، تعادل ٢٠٠ فل�ص لل�سهم 

الواحد، وذلك خالل الجتماع الذي انعقد الثنني
مرتفعة  دينار،  مليون   ٤٢.١ بـ  ال�سريبة  اقتطاع  بعد  �سافية  اأرباحا  البنك  و�سجل 
بن�سبة ٥٦ باملئة عن ٢٠١٧، حيث بلغت ح�سة ال�سهم من �سايف الربح ٠.٤٢ دينار 

بنهاية ٢٠١٨
وبلغ اإجمايل موجودات البنك ٢.٧ مليار دينار بنهاية عام ٢٠١٨، مقارنة مع ٢.٨ 
مليار  املبا�سرة ١.٦  الئتمانية  الت�سهيالت  �سايف  بلغ  بينما  دينار يف ٢٠١٧،  مليار 
دينار يف ٢٠١٨، مقابل ١.٥٦ مليار دينار يف نهاية ٢٠١٧، مرتفعة بن�سبة ٤.٥ باملئة

و�سجلت ودائع العمالء لدى البنك بنهاية العام املا�سي ١.٩ مليار دينار، بينما بلغت 
حقوق امللكية ٤٤٦ مليون دينار

واأكد رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك عبدالكرمي الكباريتي، اأن اإجمايل اأداء البنك ي�سعه 
املال  را�ص  كفاية  ن�سبة  بلغت  حيث  املرتفعة،  املالية  املتانة  ذات  البنوك  فئة  �سمن 

١٧.٠٧ باملئة، بينما بلغت ن�سبة الرفع املايل ١٦.٤ يف نهاية عام ٢٠١٨
واأ�سار الكباريتي، انه رغم التحديات الكبرية التي حتيط بالقت�ساد الوطني، اإل ان 
هناك موؤ�سرات اقت�سادية اإيجابية ظهرت مع بداية عام ٢٠١٩، حيث انهى �سندوق 
النقد الدويل مراجعته الثانية لالقت�ساد الوطني والتي اأظهرت دعما كبريا لالأردن 

يف جوانب كثرية
جيدة  اإدارة  اإلى  يوؤدي  جيدة  موؤ�س�سة  حاكمية  وجود  باأن  يوؤمن  البنك  اأن  اإلى  ونوه 
البنك  عمليات  واإدارة  ال�سرتاتيجية  البنك  اأهداف  حتقيق  على  وي�ساعد  للبنك، 
الواجبة  امل�سوؤولية  ويوؤكد  املودعني  م�سالح  حماية  ي�سمن  الذي  الأمر  اآمن،  ب�سكل 

جتاه امل�ساهمني واأ�سحاب العالقة الآخرين.

الأردين الكويتي ي�صارك 
يف حملة » نحو �صباب مثقف ماليَا 2« 

البنك  لل�سمول املايل والذي �سادف ٢٠١٩/٠٤/٢٧  �سارك  اليوم العربي  مبنا�سبة 
الردين الكويتي بحملة التوعية لطالب اجلامعات الردنية  اطلقها البنك املركزي 

الردين حتت عنوان : 
توعوية  الزيتونة. وهي حملة  »، وذلك يف رحاب جامعة   ٢ ماليا  �سباب مثقف  نحو 

لن�سر الثقافة املالية امل�سرفية لطالب اجلامعات للفرتة من )٢١-٢٥ ني�سان( .
املعرفة  وتعزيز  املايل  بال�سمول  الطالب  تعريف  هو  احلملة  من  الهدف  وكان   
العمل  نحو  لالنطالق  التخرج  بعد  الردنية  اجلامعات  لطالب  واملالية  امل�سرفية 
امليداين والتي �ستمكنهم من دخول ميادين احلياة املختلفة والتي ت�ستند على اأ�س�ص 
قوية ومتينة متكنهم من اإدارة اأموالهم ب�سكل �سليم واآمن وت�ساعدهم على التخطيط 

املايل املدرو�ص واتخاذ قرارات مالية ر�سيدة.

»األردني الكويتّي« يوصي بتوزيع أرباح نقدية
 على المساهمين بنسبته 20 %    

أخبار البنوك
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وافقت الهيئة العامة لبنك القاهرة عمان يف اجتماعها العادي الذي عقدته الثنني 
املوافق ٢٠١٩/٠٤/٢٢ على توزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني مببلغ ٩٠ فل�ص لل�سهم، 
اأي بن�سبة ٩% من القيمة الإ�سمية لل�سهم ، وقد بلغت الرباح لعام ٢٠١٨ قبل �سريبة 
بعد  البنك  مل�ساهمي  العائدة  الرباح  بلغت  حني  يف   ، دينار  مليون   ٤٢ مبلغ  الدخل 
�سريبة الدخل 3٠.١ مليون دينار، كما وافقت الهيئة العامة غري العادية على رفع 
را�ص مال البنك مببلغ ١٠ مليون دينار عن طريق توزيع ا�سهم جمانية بن�سبة ٥.٥٦% 
لي�سبح را�ص مال البنك ١٩٠ مليون دينار ،  وقد بني ال�سيد يزيد املفتي رئي�ص جمل�ص 
اأن البنك متكن بف�سل ا�سرتاتيجيته الناجحة و�سيا�سته املتحفظة واإدارته  الإدارة، 
من  امل�سريف  العمل  معايري  باأف�سل  التزامه  اإلى  بالإ�سافة  للمخاطر  احل�سيفة 
حتقيق نتائج مقاربة للموازنة التقديرية، حيث منت موجودات البنك بن�سبة ٥.١% 
اإلى  لت�سل   %٩.٤ بن�سبة  منوا  العمالء  ودائع  وحققت  دينار  مليون   ٢٩3٥.٤ لتبلغ 
١٩١3.٩ مليون دينار. وارتفع ر�سيد الت�سهيالت الئتمانية بن�سبة ٧.3% لت�سل الى 

١٦٤٩.٦ مليون دينار مع املحافظة على جودة املحفظة حيث بلغت ن�سبة الت�سهيالت 
الردن. هذا  امل�سريف يف  القطاع  املعدل �سمن  اقل من  وهي  العاملة ٤.٢٤%  غري 
وقد بلغ معدل العائد على حقوق امللكية ٨.٩٥% فيما بلغت ن�سبة كفاية را�ص املال 
ال�سيد  ونوه  الأردين.  املركزي  البنك  من  املقررة  الن�سب  من  اعلى  وهي   %١٥.٢١
وخطته  �سيا�ساته  تنفيذ  يف   ٢٠١٩ عام  خالل  �سي�ستمر  البنك  اأن  اإلى  املفتي  يزيد 
وجودة  ال�سيولة  ن�سب  على  املحافظة  خالل  من  اأعماله  تطوير  يف  الإ�سرتاتيجية 
من  كجزء  املحلي  املجتمع  دعم  يف  امل�ساهمة  اإلى  بالإ�سافة  الئتمانية،  املحفظة 
بال�سكر  املفتي  يزيد  ال�سيد  تقدم  الجتماع  نهاية  الإجتماعية. ويف  البنك  م�سوؤولية 
اإلى عمالء البنك وم�ساهميه على ثقتهم وم�ساندتهم املتوا�سلة والتي مكنت البنك 
من حتقيق هذه النتائج، واإلى موظفي البنك لعملهم اجلاد وانتمائهم واإخال�سهم، 
والبنك املركزي الأردين جلهوده املخل�سة ودعمه الدائم، متطلعا اإلى حتقيق املزيد 

من النمو والنجاح يف الأعوام القادمة. 

أخبار البنوك

الهيئة العامة لمساهمي بنك القاهرة عمان تقر 
نتائج اعمال البنك لعام 2018 وتقرر توزيع أرباح 
 نقدية بنسبة 9% وأسهم مجانية بنسبة %5.56
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بنك القاهرة عمان ي�صارك يف مبادرة 
بعنوان )تطوير اجلامعه الردنية(

 عمان - قدم بنك القاهرة عمان دعما ماديا ولوج�ستيا للجامعة الأردنية لتمكينها 
من اإجناح مبادرتها التي اأطلقتها بعنوان )تطوير اجلامعة الأردنية(.

 واأطلقت املبادرة يف حفل اأقيم يف مدرج احل�سن بن طالل يف عمادة �سوؤون الطلبة 
يف اجلامعة يوم ١٩-3-٢٠١٩ بح�سور رئي�ص جمل�ص اأمناء اجلامعة الدكتور عدنان 

بدران وم�ساركة موظفي فرع بنك القاهرة باجلامعة الأردنية.
املبادرة  لهذه  والرعاة  الداعمني  بجميع  كلمته  يف  بدران  الدكتور  رحب  احلفل  ويف 

والبحثية  الأكادميية  البيئة  تطوير  التي ت�سب يف  املبادرة  و�سكرهم على دعم هذه 
يف اجلامعة.

 وقدم رئي�ص اجلامعة ال�ستاذ الدكتور عبد الكرمي الق�ساة خالل احلفل نبذة عن 
تطور اجلامعة وامل�ساريع التي تنوي اجلامعة تنفيذها واإجنازها وفق اخلطة امل�سممة 

لذلك.
�سيا�سته  من  انطالقا  املبادرة  هذه  يف  عمان  القاهرة  بنك  م�ساركة   وتاأتي 
ال�سرتاتيجية لدعم  اجلامعات الأردنية ودوره الفعال بامل�ساهمة باخلدمة املجتمعية 

وب�سفته داعما رئي�سيا ملنهجية الثقافة والتعليم  باململكة الأردنية الها�سمية.

أخبار البنوك
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أخبار البنوك

لـ كابيتال بنك خالل اجتماعها ال�سنوي العادي الذي ُعقد يف   �سادقت الهيئة العامة 
تو�سية جمل�ص  ال�سامل، على  با�سم خليل  الإدارة  برئا�سة رئي�ص جمل�ص  البنوك  جمعية 
 ٢٠٠ البالغ  البنك  راأ�سمال  من  امل�ساهمني  على  نقدية  اأرباحًا   )%  ١٠( بتوزيع  الإدارة 

مليون دينار.
الظــروف  رغــم  بنــك،  كابيتــال  متكــن   « العامة:  للهيئة  كلمته  يف  ال�سامل  وقال 
القت�ساديــة ال�سعبــة، مــن حتقيــق نتائــج ماليــة اإيجابيــة خالل العام املا�سي، توجت 
دينار،  مليون   3٠.3 اإلى  لي�سل   %١١.١٢ بن�سبة  ال�سريبة  بعد  الدخل  �سايف  بارتفاع 
الأمــر الــذي حــذا مبجلــ�ص الإدارة بالتو�سيــة بتوزيــع اأربــاح نقديــة بن�سبة ١٠ % وبقيمة 
القادمــة  لل�ســنوات  عملنــا  ا�سرتاتيجية  بــاأن  موؤكــدًا  امل�ساهمني،  على  دينار  مليون   ٢٠

ت�ســع م�ســاألة توزيــع الأربــاح علــى امل�ســاهمني يف مقدمــة اأولوياتهــا«. 
وارتفعت اأرباح كابيتال بنك قبل ال�سريبة العام املا�سي بن�سبة ١٩.٢% لت�سل اإلى 3٧.٤ 

مليون دينار مقابل 3١.٤ مليون دينار يف العام ٢٠١٧.
واأ�ساف ال�سامل، اأن النتائج املالية املميزة التي حققها كابيتال بنك يف العام املا�سي، 

انعك�ست ب�سكل اإيجابي على اأرباح الربع الأول من العام ٢٠١٩ والتي ارتفعت %33 .
وبني ال�سامل، اأن �سايف اإيراد الفوائد ارتفع بن�سبة ٢.٩% لي�سل اإلى ٥٢.٢ مليون دينار 
وقد �ساحب ذلك حت�سنًا يف م�ســتويات ال�ســيولة مبقيــا�ص ن�ســبة القــرو�ص اإلى الودائــع 
اإلى  اإ�سارة  اإلى ٧٨.٦% يف العام ٢٠١٨ يف  التــي حت�ســنت مــن٨١.٩% يف العام ٢٠١٧ 
حت�ســن كفــاءة البنــك يف اإدارتــه ملوجوداتــه ومطلوباتــه علــى حــد �ســواء، م�سريًا اإلى 
اأن البنك ا�ستطاع ورغم الظروف القت�سادية ال�ساغطة اأن يخف�ص ن�سبة الديون غري 

العاملة من ٩.٨% يف العام ٢٠١٧ اإلى ٨.٦% يف العام ٢٠١٨.
وك�سف ال�سامل عن قيام كابيتال بنك با�سرتداد خم�س�ســات كانــت مر�ســودة مقابــل 

دولر  مليــون   ٨٧ لـ  البنــك  ا�سـتـرداد  مــع  بالتزامــن  وذلــك  العــراق،  يف  ا�ســتثماراته 
وال�ســليمانية،  اربيــل  يف  املركــزي  البنــك  فرعــي  يف  العالقــة  الأموال  من  اإ�سافية 
لينخفــ�ص بذلــك قيمــة املبلــغ العالــق اإلى حــوايل ٥٢  مليــون دولر من اأ�سل ٢١٠ مليون 

دولر، كما يف 3١/٢٠١٨/١٢. 
اأمــوال  اأن البنك املركزي العراقي قد تعهد بتحرير مــا تبقــى مــن  اإلى  واأ�سار ال�سامل 
عالقة على �سكل دفعات �سهرية خالل ١٧ �سهرًا القادم، وقد بداأ هذا بالفعل يف الأ�سهر 

الأولى من ٢٠١٩.
وفيما يتعلق بالعراق، اأو�سح ال�سامل، اأن ال�ساحة العراقية �ســهدت الكثــري مــن التطــورات 
الإرهابية  القوى  على  النت�سار  من  بــدءًا  املن�سرمــني،  العامــني  خالل   الإيجابيــة 
واإعــادة ال�ســيطرة علــى كامــل الرقعــة العراقيــة مبــا فيهــا املعابــر احلدوديــة، مــرورًا 
جديــد  رئيــ�ص  وتكليــف  للبــالد  رئيــ�ص  وانتخــاب  الناجحــة  الربملانيــة  بالنتخابــات 
بهــا احلكومــة حتــت  تقــوم  التــي  املاليــة الطموحــة  للحكومــة، وانتهــاءًا بالإ�سالحات 

اإ�ســراف �سنــدوق النقــد الــدويل وبدعــم دويل كبــري. 
واأ�ساف ال�سامل :« مــع اإعــادة فتــح احلــدود بــني الأردن والعــراق والنفتــاح القت�ســادي 
املزمــع بــني البلديــن، والــذي بــداأت مالحمــه بالتبلــور نهايــة العام املا�سي، فاإننــا يف 
كابيتــال بنــك ن�ســعر باأننــا يف موقــع متميز لال�ســتفادة مــن تلــك التطــورات وقطــف 
ثمــار النفتــاح بــني البلديــن بالإ�سافــة اإلى ثمــار اإعــادة الإعمــار، الــذي رغــم تاأخــره، 
التــي  الكبيــرة  بـ«اجلهــود احلكوميــة  يبــداأ،« م�سيدًا  لأن  الظــرف مهيــاأ  نــرى  اأننــا  اإل 
اأف�ســت اإلى اإعــادة فتــح العالقات القت�ساديــة مــع العــراق، لأوؤكــد بــاأن الكــرة الآن يف 
ملعــب القطــاع اخلــا�ص الــذي ل بــد لــه اأن يبــذل جهــدًا اإ�سافيــًا يف �ســبيل احل�ســول 

علــى ح�ســة مــن ال�ســوق العراقــي«.
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عقد اجتماعه السنوي برئاسة السالم

30.3  مليون دينار صافي أرباح كابيتال بنك بعد الضريبة  
في العام 2018 وتوزيع )10%(  أرباحا على المساهمين

السالم : ارتفاع أرباح كابيتال بنك 33 % في الربع األول





أخبار البنوك

  اأعلن كابيتال بنك اأنه قد اأنهى بنجاح عملية الإ�سدار لإ�سناد قر�ص بقيمة ٤٠ مليون 
دولر اأمريكي ملدة ٧ �سنوات، بوا�سطة ذراعه ال�ستثماري �سركة كابيتال لال�ستثمارات 

كمدير لالإ�سدار.
العام )اكتتاب خا�ص( ب�سعر فائدة ثابت  اإ�سدار الإ�سناد من خالل العر�ص غري  ومت 
مقداره  ٧.٠% �سنويا ت�ستحق الدفع كل ٦ اأ�سهر، واأو�سح البنك اأن الإ�سدار جاء �سمن 

متطلبات )بازل 3( لتعزيز قاعدة راأ�ص املال، وتنويع م�سادر التمويل.
ويف تعليقه على عملية الإ�سدار، اأعرب رئي�ص جمل�ص اإدارة كابيتال بنك،  با�سم خليل 
ال�سامل، عن �سعادته بنجاح هذا الإ�سدار وقال :« اإن هذه العملية هي الثانية من نوعها 
للبنك بعد الإ�سدار الأول يف العام ٢٠١٤، وي�سعدين اأن اأعلن جناحنا يف اإ�سدار اإ�سناد 
القر�ص بقيمة ٤٠ مليون دولر من خالل العر�ص غري العام، حيث �ست�ستخدم عائدات 
الإرتقاء  بهدف  بنك،  لكابيتال  الرقمية  التحتية  البنية  وتطوير  تعزيز  لغايات  الإ�سناد 

باخلدمات املقدمة لعمالء البنك«. 
مع  وبالتعاون  بنك  كابيتال  من  نوعه  من  الثاين  ُيعد  الذي  الإ�سدار  ا�ستقطب  وقد 
كابيتال لال�ستثمارات، قاعدة متنوعة من امل�ستثمرين ما بني البنوك و�سركات التاأمني، 

وامل�ستثمرين املوؤ�س�سيني، وغريهم من الأفراد من ذوي املالءة املالية العالية.

م�ستعر�سًا جتربته يف اإدارة النقد
كابيتال بنك الراعي احل�صري لندوة احللول النقدية ل�صركة برنك�س

 Brinks برنك�ص  ل�سركة  النقدية  احللول  لندوة  احل�سرية  رعايته  بنك  كابيتال  قّدم 
Cash-Ecosystem Solutions من خالل عر�ص تقدميي قدمته مديرة اإدارة 

املعامالت امل�سرفية، زين ملح�ص.
تغيري  يف  اأًثرت  التي  العوامل  بنك  كابيتال  قبل  من  املقدم  التقدميي  العر�ص  وناق�ص 
العاملية  املناف�سة  واأبرزها  املا�سية،  ال�سنوات  مدار  على  املالية  اخلدمات  قطاع  م�سهد 
وعدم الإ�ستقرار القت�سادي والتغري امل�ستمر يف التعليمات مثل تعليمات بازل3 املتعلقة 
غ�سل  مكافحة  تعليمات  اإلى  بالإ�سافة  ال�سيولة،  ون�سب  املال  راأ�ص  كفاية  بـمتطلبات 

الأموال ومتويل الإرهاب والعقوبات الدولية. 

اأظهر  الذي  موؤ�س�سة ماكنزي  تقرير  البنك على  املقدم من  التقدميي  العر�ص  وا�ستند 
اأي�سًا اأن ن�سبة املعامالت النقدية عامليًا انخف�ست خالل ال�سنوات اخلم�ص املا�سية من 
٨٩% اإلى ٧٧% )اأي مبعدل ١3%(، فيما ت�ساعف ا�ستخدام البطاقات من ٥% اإلى ٩%، 
وجتاوز حجم التجارة الرقمية العاملية 3 تريليون دولر يف عام ٢٠١٧ متثلت ٤٨% منها 
اأن تت�ساعف هذه الأرقام بحلول عام  الهواتف الذكية، ومن املتوقع  بالتجارة بوا�سطة 

.٢٠٢٢
ازدياد  اإلى  يوؤديان  معًا  التكنولوجي  والتطور  العوملة  فاإن  التقدميي،  العر�ص  وبح�سب 
طرق  عن  با�ستمرار  البحث  على  ال�سركات  يجرب  ما  القطاعات،  جميع  يف  التناف�ص 
مبتكرة من اأجل تقليل التكاليف، هند�سة العمليات من اأجل تب�سيطها وزيادة الكفاءة، 

فيما تعد حلول اإدارة النقد جزءًا ل يتجزاأ من هذه الأهداف. 
واأخريًا، عر�ست ملح�ص نبذة عن مفهوم اإدارة النقد وما يت�سمنه من حلول مثل حلول 
وامل�ساريف  اللتزامات  ت�سديد  اإدارة  وحلول   Collections الذمم  حت�سيل  اإدارة 
 Liquidity Management ال�سيولة  وا�ستثمار  اإدارة  وحلول   Payables

واحللول الأخرى املكملة مثل النظم الكرتونية.
ويف �سوء ما �سبق، اأفادت ملح�ص باأن كابيتال بنك ونظرًا لأهمية اإدارة النقد، اإ�ستحدث 
 Transaction Banking امل�سرفية  املعامالت  اإدارة  با�سم  جديدة  اإدارة 
لعمالء  التجاري  والتمويل  النقد  اإدارة  يف  م�سافة  قيمة  ذات  حلول  لتقدمي  وامل�سممة 
تقدمي  بنك يف  لكابيتال  ا�سرتاتيجيًا  �سريكًا   Brinks برنك�ص  �سركة  وتعد  ال�سركات، 

احللول واخلدمات النقدية.

خالل لقائه وفدًا �سناعيًا برئا�سة اجلغبري
ال�صامل يبحث مع ال�صناعيني اآفاق التعاون والفر�س الواعدة يف العراق

اأكد رئي�ص جمل�ص اإدارة كابيتال بنك، با�سم خليل ال�سامل، اأن كابيتال بنك لن ياألو جهدًا 
الأردنيني  للم�ستثمرين  املبتكرة  وامل�سرفية  املالية  واحللول  اأف�سل اخلدمات  تقدمي  يف 
والعراقيني بغية دفع العالقات القت�سادية والتجارية الثنائية ُقدمًا، ل �سيما بعد زيارة 

جاللة امللك عبداهلل الثاين التاريخية للعراق بداية العام اجلاري.
وحث ال�سامل، ال�سناعيني الأردنيني على ا�ستغالل الفر�ص ال�ستثنائية والإيجابية التي 
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»كابيتال بنك« يعلن عن إصدار إسناد قرض 
بقيمة 40 مليون دوالر أمريكي 

السالم يبحث مع الصناعيين آفاق التعاون والفرص الواعدة في العراق
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وفرتها الإتفاقيات الثنائية التي جرى توقيعها خالل زيارة رئي�ص الوزراء الدكتور عمر 
و�سناعات  ا�ستثمارات  اإقامة  خالل  من  بغداد،  اإلى  موؤخرًا  احلكومي  وفريقه  الرزاز 
التي  العالية  امل�سافة  القيمة  ذات  القطاعات  يف  العراقيني  نظرائهم  مع  م�سرتكة 
التعاون  اأهمية  على  م�سددًا  مميزة،  خربات  الأردن  فيها  وميتلك  العراق  يحتاجها 
واملنافع  امل�سالح  اأ�سا�ص  على  تقوم  متوازنة  �سراكة  واإقامة  اجلانبني  بني  امل�سرتك 

املتبادلة.
املتواجد  الوحيد  البنك الردين  تاأكيده على حر�ص كابيتال بنك، وهو  ال�سامل  وجدد 
على  العراقي،  الأهلي  امل�سرف  راأ�سمال  من    %٦٢ امتالكه  خالل  من  العراق  يف 
بتو�سيع  الراغبني  والعراقيني  الأردنيني  وامل�ستثمرين  ال�سناعيني  املبا�سر مع  التفاعل 
البنك من  ا�ستثمارات جديدة من خالل ما يقدمه  اإقامة  اأو  العراق  ا�ستثماراتهم يف 

خدمات ومنتجات مالية ح�سرية لهم.
من جانبه، ا�ستعر�ص الرئي�ص التنفيذي لكابيتال بنك، عالء قم�سيه، اأبرز اخلدمات 
الأعمال  لرجال  العراقي  الأهلي  امل�سرف  يقدمها  التي  امل�سرفية  واملنتجات 
الت�سهيالت  على  احل�سول  خالل  من  العراق،  يف  والعراقيني  الأردنيني  وامل�ستثمرين 
التجاري  التبادل  لتمكني  العامل  املال  راأ�ص  لدعم  املتخ�س�سة  والإئتمانية  امل�سرفية 
يتما�سى  ومبا  واآمنة  �سريعة  بطريقة  والعامل  البلدين  بني  الموال  حركة  وت�سيري 
املبا�سرة  غري  الت�سهيالت  اإلى  اإ�سافة  العاملية،  امل�سرفية  املمار�سات  اأف�سل  مع 
)العتمادات التجارية( التي يقدمها امل�سرف لإمتام التعامالت التجارية مبا يتوافق 

واأحدث ال�سروط والقوانني الدولية.
وبني اجلغبري، اأن العالقات الأردنية العراقية �سهدت ومنذ الزيارة امللكية التاريخية 
تطورات  الثنائية  التفاقيات  وتوقيع  حكومية  ر�سمية  زيارات  من  تبعها  وما  لبغداد 
اإيجابية، حيث اأتاحت فر�سًا وا�سعة لتعزيز وتطوير العالقات القت�سادية بني البلدين.
العامل،  يف  املتبعة  التقنيات  اأحدث  تواكب  الأردنّية  ال�سناعات  اأن  اجلغبري،  واأكد 
اإلى  لفتًا  والأوروبية،  والإقليمية  العربية  الأ�سواق  من  الكثري  اإلى  منتجاتها  وو�سلت 
زيارات قام بها برملانيون عراقيون اإلى م�سانع اأردنية حيث اأبدوا اإعجابهم بالتطور 
لل�سناعات ذات اجلودة  العراقي  ال�سوق  الأردنية، وحاجة  له ال�سناعة  الذي و�سلت 

التي تنتجها هذه امل�سانع.
البنك ي�صارك يف منتدى التحول الرقمي 
يف الأردن للقطاعات امل�صرفية واحلكومية

الأردين  امل�سريف  القطاع  اأّن  قم�سيه،  عالء  بنك،  لكابيتال  التنفيذي  الرئي�ص  اأكد 
ميتلك اليوم فر�سًا عظيمة لتعزيز الإ�ستمال املايل يف اململكة، نظرًا لإمتالك البنوك 

بيانات �سخمة حول )�سلوكيات العمالء( غري متاحة لل�سركات ال�سغرية النا�سئة.

وقال قم�سيه خالل م�ساركته يف منتدى التحول الرقمي يف الأردن للقطاعات امل�سرفية 
واحلكومية JoDT Forum 2019” ،الذي نظمته جمعية �سركات تقنية املعلومات 
اإنتاج«:« اإن البنوك �ستكون قادرة على دفع النمو القت�سادي قدمًا يف  والت�سالت » 
حال ا�ستغلت هذه البيانات بطريقة �سحيحة، وذلك يف ظل توفر التحليالت التنبوؤية 
والت�سويق املوجه بالبيانات والتي �ست�سهم ب�سكل ملحوظ يف التو�سل الى قرارات مالية 
اأكرث دقة«.  وكان كابيتال بنك، قد قّدم رعايته لهذا املنتدى الذي عقد حتت رعاية 
حمافظ البنك املركزي الأردين الدكتور زياد فريز، معززا اإميانه باأهمية دور البنوك 

يف تطوير التكنولوجيا املالية التي تعد م�ستقبل ال�سناعة امل�سرفية. 
التكنولوجيا  يف  اجلديدة  التطورات  تواكب  مل  الأردنية  البنوك  اأن   »: قم�سيه  بني  و 
املالية، حيث اأظهرت درا�سة اأعدتها  »ماكينزي« ، اأن البنوك يف العامل تنفق ٦% على 
التكنولوجيا، يف حني يبدو اأن البنوك يف الأردن وعلى مدى ال�سنوات اخلم�ص املا�سية 
وقبل العام ٢٠١٧  اأنفقت اأقل من ١%«، مو�سحًا اأن البنوك بعد هذا التاريخ بداأت تدرك 
اأهمية دورها يف قيادة رحلة التحول الرقمي، حيث بداأت العديد من البنوك الكربى 
يف الأردن ب�سخ ا�ستثمارات �سخمة لتطوير من�ساتها الرقمية، يف خطوة تهدف لدعم 

جهود الدولة يف تعزيز تناف�سيتها من خالل جني ثمار الثورة ال�سناعية الرابعة..
اأن  اأكد قم�سيه  املالية،  التكنولوجيا  بنك يف دعم �سناعة  كابيتال  بدور  يتعلق  وفيما 
البنك يتعامل بجدية مع هذه الثورة املالية اجلديدة ويتجه نحو رحلة التحول الرقمي 
التي تهدف اإلى تزويد عمالءه باأف�سل احللول املالية يف ال�سوق املحلي، والتي تواكب 
ثورة التكنولوجيا املالية وتلبي تطلعات العمالء من ال�سركات والأفراد على حد �سواء.

وقال : » نعمل يف كابيتال بنك على مبادرات جديدة تتعلق بالتكنولوجيا املالية لعام 
٢٠١٩ و�سنعلن عنها يف الأ�سهر القادمة«.

كابيتال بنك يحقق امل�صوؤولية الجتماعية
 بهدف تعزيز التكافل الجتماعي

التكافل  تعزيز  اإلى  الهادفة  الجتماعية  للم�سوؤولية  البنك  ا�سرتاتيجية  مع  ان�سجامًا 
الإجتماعي وتقدمي الدعم للعائالت العفيفة، رعى كابيتال بنك اإحدى موائد الرحمن 

لتكية اأم علي املقامة يف مركز زها الثقايف.
اأم علي  ال�سراكة ال�سرتاتيجية مع تكية  وتاأتي هذه الرعاية من كابيتال بنك، �سمن 
والتي يقوم البنك مبوجبها بكفالة ١٠ اأ�سر حمتاجة يف جميع اأنحاء اململكة وبواقع طرد 
عديدة  تطوعية  بفعاليات  للم�ساركة  بالإ�سافة  هذا  �سهريًا.  اأ�سرة  لكل  واحد  غذائي 
خالل العام من توزيع للطرود وامل�ساركة يف موائد الرحمن املقامة خالل �سهر رم�سان 

املبارك. 
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و ا�ستمرارًا جلهوده يف دعم وتعزيز مبادئ التكافل الجتماعي داخل املجتمع الأردين، 
اأعلن كابيتال بنك عن تربعه بـ ٥٠ �سلة رم�سانية ل�سالح اأ�سر يف جمعية رعاية وكافل 
اليتيم اخلريية ومقرها املفرق. ومنذ اإنطالقه يف ال�سوق الأردين، حر�ص كابيتال بنك 
على تعزيز مواطنته ال�ساحلة يف املجتمع الأردين من خالل اإقامة �سراكات ا�سرتاتيجية 
طويلة الأمد تهدف اإلى تعزيز التعليم والنمو القت�سادي وال�ستدامة البيئية، بالإ�سافة 

تاأمني الحتياجات الجتماعية الأ�سا�سية، كتوفري الغذاء واملاأوى والرعاية الطبية  اإلى 
للمحتاجني.

ويلعب كابيتال بنك دورًا رائدًا يف امل�ساهمة يف تنمية املجتمع املحلي، وُيعد �سهر رم�سان 
املبارك فر�سة �سانحة ملوا�سلة القيام مب�سوؤولياته الجتماعية، وذلك عرب دعم �سل�سلة 
من الأن�سطة اخلريية والإن�سانية، من بينها كفالة ١٠ اأ�سر حمتاجة وفقرية وتوزيع طرود 

اخلريية ورعاية مائدة رحمن بالتعاون مع تكية اأم علي.

اأول بطولة ينظمها البنك ملوظفيه
كابيتال بنك يتوج الفائزين ببطولة ال�صطرجن 

بطولة  يف  اخلم�سة  الفائزين  قم�سيه،  عالء  بنك،  لكابيتال  التنفيذي  الرئي�ص  توج 
»كابيتال بنك الأولى لل�سطرجن ٢٠١٩«، التي عقدت بالتعاون مع الحتاد امللكي الأردين 

لل�سطرجن يوم اجلمعة املوافق ٢٢ �سباط ٢٠١٩.
وتناف�ص يف البطولة ١٢ موظفًا وموظفة، وتكونت البطولة التي امتازات باأجواء تناف�سية 
وحما�سية بني املوظفات واملوظفني امل�ساركني، من ٧ جولت ح�سب النظام ال�سوي�سري 

بواقع 3٠ دقيقة لكل لعب، حيث تناف�ص الالعبون على املراكز اخلم�سة الأولى.
وعرب قم�سية عن فخره مبا اأجنزه امل�ساركني وامل�ساركات يف البطولة، وعن جزيل �سكره 
وتقديره لالحتاد امللكي الأردين لل�سطرجن لإ�سرافه على البطولة الأولى للبنك، اإ�سافة 
اإلى جهوده الكبرية املبذولة لدفع هذا النوع من املناف�سات قدمًا ورفع راية الأردن يف 

البطولت الإقليمية والعاملية.
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»Orange« األردن تمنح شركات الموسم السادس

 من »BIG« تدريبًا متكاماًل في »الملكة رانيا للريادة«

»أمنية« تدعم مبادرة »هّمتنا« إلعادة تأهيل
 قسم األورام والدم في مستشفى البشير

 Orange ا�ستمرارًا يف تنويع م�سادر املعرفة وتعزيزًا لقدرات من�سميه، قدمت 
منو  لت�سريع  املخ�س�ص   BIG برنامج  من  ال�ساد�ص  املو�سم  ل�سركات  الأردن 
امللكة  الفر�سة للح�سول على برنامج تدريبي �سامل يف مركز  النا�سئة،  ال�سركات 

رانيا للريادة.
جاء  التدريبي  الربنامج  هذا  ان  عنها،  �سادر  بيان  يف  Orange  الأردن  وقالت 
مل�سادر  وتنويعًا  النا�سئة،  ال�سركات  لهذه  املقدمة  التدريبية  الدعائم  احد  ليكون 
املمكن  املهارات  كافة  ت�سم  متنوعة  بخربات  تزويدهم  الى  و�سوًل  معلوماتهم، 
احل�سول عليها خالل �ستة ا�سهر هي مدة تدريبهم �سمن الربنامج، ليكون برناجما 

تدريبيًا متكاماًل.
جتمع  التي  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  على  اعتمادًا  جاء  التدريب  هذا  اأن  واأ�سافت 
بني Orange  الأردن ومركز امللكة رانيا للريادة، حيث ا�ستفادت �سركات املو�سم 
ال�ساد�ص من برنامج BIG من دعم املركز يف جمالت متعددة منها عمليات ومناذج 

الأعمال، كما قدمت لهم مناذج تدريبية يف فهم احتياجات عمالئهم املحتملني، 
وكيفية بناء قاعدة البيانات، واآلية تدفق الإيرادات املعتمدة على ال�سوق، حت�سني 
�سورة املنتج، مكانة ال�سركة وعالمتها التجارية، الت�سعري وح�ساب التكاليف، بناء 

النماذج التمويلية وتقدمي ال�ست�سارات.
ل�ستقبال  الت�سجيل  باب  فتح  عن  موؤخرًا  اأعلنت  الأردن   Orange ان  الى  ي�سار 
طلبات امل�ساركة يف املو�سم ال�سابع من برنامج BIG ، حيث �سي�ستمر الت�سجيل حتى 
3٠ حزيران اجلاري، وذلك تزامنًا مع اقرتاب موعد اختتام املو�سم ال�ساد�ص من 

الربنامج.
ويزود برنامج BIG ال�سركات النا�سئة بالإر�ساد والدعم من اأجل دفع منو اأعمالها 
و�سمان تو�ّسعها يف اأ�سواق جديدة، وذلك من خالل برنامج ي�ستمر ملدة ٨ اأ�سهر، 
يعمل على تقدمي الإر�ساد والن�سح التقني والفني، ت�سميم املنتج اأو اخلدمة، و�سع 
 ،BIG  خطط الت�سويق وال�سرتاتيجية، توفري م�ساحات عمل متخ�س�سة يف من�سة
العاملية،   Orange ل�سبكة  ال�سركات  هذه  و�سم  الإعالمي  الرتويج  عن  ف�ساًل 

وت�سهيل و�سولها لربامج ت�سريع النمو والإر�ساد الرائدة على م�ستوى العامل.

»اأمنية  حملتها  مع  وان�سجامًا  الإن�سانية،  املبادرات  دعم  يف  لنهِجها  ا�ستمرارًا 
»هّمتنا«  مبادرة  لدعم  اتفاقية  اأمنية  �سركة  وقعت  العام،  طيلة  املمتدة  اخلري« 

لإعادة تاأهيل ق�سم الأورام والدم يف م�ست�سفى الب�سري.
اأمنية،  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  الطرفني  وقعها عن  التي  التفاقية،  ومبوجب 
زياد �سطارة، والرئي�ص التنفيذي ملبادرة »هّمتنا« الدكتورة فاديا �سمارة، �ستتيح 
املكافاآت  برنامج  اإلى  اإ�سافتها  بعد  املبادرة  ل�سالح  التربع  لعمالئها  اأمنية 
اخلا�ص بها umnicoin، حيث �سيتمكن العمالء من خالل الربنامج من جمع 

النقاط ومن ثم التربع بقيمتها لدعم مبادرة هّمتنا
وعقب توقيع التفاقية، اأثنى �سطارة على مبادرة هّمتنا التي تعد الأولى من نوعها 
التي تخدم الفئات الأقل حظًا من مر�سى ال�سرطان وتوفر لهم العالج العادل 
اآمنة وفق املعايري ال�سحية املعتمدة عامليًا يف مراكز عالج ال�سرطان،  يف بيئة 
مو�سحًا اأن اأمنية داأبت على اإطالق العديد من املبادرات الإن�سانية والجتماعية 

ذات الأهداف النبيلة، وحتث عمالئها با�ستمرار على امل�ساركة فيها.
 ولفت �سطارة اإلى اأن اأمنية التزمت بدعم املجتمع بكافة الو�سائل املتاحة واملمكنة 
جانب  ت�سجيع  اإلى  م�ستدامة،  تنمية  وخلق  الإيجابي  التغيري  اإحداث  بهدف 
عمالئها على دعم املبادرات الجتماعية والإن�سانية التي تن�سجم وروؤية ال�سركة 
تطبيق  عرب  للتربع،  لعمالئنا  املجال  باإتاحة  اليوم  فخورون  :«نحن  وقال   ،
umnicoin، ل�سالح مبادرة هّمتنا الهادفة اإلى  بناء جمتمع اأكرث �سحة من 
خالل حت�سني املرافق العامة والـتاأكد من ح�سول املر�سى على العالج املنا�سب 

فعال  ب�سكل  اأمنية  عمالء  بتجاوب  ثقته  عن  اآمنة«،  معربًا  �سحية  ظروف  يف 
وكبري لدعم هذه املبادرة الإن�سانية اأ�سوة مببادرات اأخرى �ساندتها ال�سركة.

اأ�سادت الدكتورة �سمارة بال�سرتاتيجية املجتمعية الفاعلة ل�سركة  من جانبها، 
اأمنية وقالت: »اإلى جانب دورها املميز يف النهو�ص بقطاع الت�سالت الأردين 
املبادرات  من  للعديد  دعمها  عرب  ال�ساحلة  مواطنتها  اأمنية  �سركة  اأثبتت 
الجتماعية والإن�سانية النوعية، ونحن �سعيدون اليوم بت�سخري اإمكانياتها وتوفري 
مبادرتنا  ل�سالح  بالتربع  ال�سركة  لعمالء  الفر�سة  اإتاحة  لنا من خالل  الدعم 
التي تهدف اإلى اإعادة تاأهيل ق�سم الأورام والدم يف م�ست�سفى الب�سري«، م�سرية 
اإلى اأن �سركة اأمنية تعد مثال يحتذى به يف دعم املبادرات وموؤ�س�سات املجتمع 

املدين.
مر�سى  لعالج  املالئم  املكان  توفري  على  تقوم  »هّمتنا«  مبادرة  اأن  اإلى  ي�سار 
يف  وال�سرطان  الدم  اأورام  ق�سم  تاأهيل  اإعادة  خالل  من  حظًا  الأقل  ال�سرطان 
م�ست�سفى الب�سري احلكومي وتزويده باأحدث الأجهزة الطبية الالزمة من جهة، 
العالجية  اخلطة  لو�سع  واملدربة  املوؤهلة  الكوادر  لتقدمي  ال�سعي  جانب  اإلى 
يف  حتما  �سُي�سهم  مما  لهم  املُثلى  ال�سحية  الرعاية  وتقدمي  للمر�سى  املنا�سبة 

حت�سني فر�ص عالجهم وتخفيف الأعرا�ص امل�ساحبة لرحلة العالج.
ومن اجلدير بالذكر اأن umnicoin، هو برنامج مكافاآت رقمي، يتيح جلميع 
عمالء اأمنية ا�ستبدال النقاط التي مت جتميعها باأي خدمة من خدمات ال�سركة 
مثل  خريّية  ملوؤ�س�سات  بها  الترّبع  اإمكانية  اإلى  بالإ�سافة  �سركائها،  خدمات  اأو 
مبادرة هّمتنا ومركز احل�سني لل�سرطان وتكّية اأم علي و�سندوق الأمان مل�ستقبل 

الأيتام واجلمعّية امللكّية للتوعية ال�سحّية والهيئة اخلريية الها�سمية

االستثمار في قطاع االتصاالت
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بنك سوسيته جنرال - يعقد اجتماعة السنوي 
ويعلن عن أرباح مقدارها 8,3 مليون دينار أردني بعد الضريبة

عقدت الهيئة العامة لبنك �سو�سيته جرنال - الأردن اجتماعها ال�سنوي يوم الثالثاء 
برئا�سة  عمان  الردنية  بالعا�سمة  البنوك  جمعية  مقر  يف   ٢٠١٩/٤/3٠ املوافق 
رئي�ص جمل�ص الإدارة ال�سيد ح�سان حمدي منكو وح�سور املدير العام ندمي قبوات 

واع�ساء جمل�ص الدارة وح�سد من امل�ساهمني وممثلي و�سائل الإعالم واملهتمني .
واأعلن مندوب مراقب عام ال�سركات قانونية الجتماع باكتمال الن�ساب القانوين 

والزامة القرارات ال�سادرة عنه للم�ساهمني.
ويف كلمة لرئي�ص جمل�ص الدارة ح�سان منكو قال :

التاريخية فقد مت بنجاح  البنك  لقد �سهد عام ٢٠١٨ ىحتول مف�سليا يف م�سرية 
عملية ال�ستحواذ على العمال امل�سرفية لبنك ابو ظبي الوطني يف الردن ، وقد 
متت هذه العملية بكفاءة ومب�ستوى عال من البتكار وب�سرعة قيا�سية وجنح البنك 
يف تعزيز مكانته يف القطاع امل�سريف ومتكن من من حتقيق معدلت منو جيدة يف 
ميزانيته لي�سيف بذلك الى معدلت النمو املرتفعة التي مت حتقيقها خالل ال�سنوات 
اخلم�ص املا�سية ومبا يحقق طموحات امل�ساهمني . وا�ساف منكو انه على امل�ستوى 
املحلي ، بقي القت�ساد الردين حتت وطاأة الحداث القليمية ال�سعبة ، كما تاثر 
النمو القت�سادي املحلي بال�سيا�سات املالية والنقدية النكما�سية وارتفاع م�ستويات 
ن�ساط قطاع  تراجع  وا�ستمرار  البطالة  ارتفاع معدلت  الى  بال�سافة  العام  الدين 
البناء والت�سييد ، وت�سري البيانات الأولية الى بلوغ معدل النمو القت�سادي احلقيقي 

حوايل ٢.٠% لعام ٢٠١٨ ، ويتوقع ان يبداأ الو�سع القت�سادي بالتح�سن التدريجي 
اعتبارا من الن�سف الثاين من العام احلايل متزامنا مع اجلهود احلكومية لتح�سني 
بيئة العمال بال�سافة الى توجه املنطقة حلالة ال�ستقرار والهدوء الن�سبي وعودة 
الى  التوقعات  ت�سري  حيث   ، و�سوريا  العراق  اجلارين  مع  التجارية  للحركة  احلياة 
ارتفاع معدل النمو احلقيقي يف عام ٢٠١٩ الى حوايل ٢.3%.واأكد منكو ان بنك 
�سو�سيته جرنال - الردن، متكن من حتقيق نتائج مميزة على الرغم من حتديات 
الو�سع القت�سادي واأثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية ) IFRS 9 ( اعتبارا 
من ٢٠١٨/١/١ والذي يقوم على منهجية القيا�ص امل�سبق ملخاطر الئتمان والتحوط 
لها قبل حدوثها ، كما ان عملية ال�ستحواذ على العمال امل�سرفية لبنك ابو ظبي 
الوطني يف الردن الأثر اليجابي يف تعزيز الرباح للعام املا�سي والتي بلغت �سافيها 
٨.3 مليون دينار اردين بعد ال�سريبة ، وا�ستنادا للنتائج التي حققها البنك خالل 
عام ٢٠١٨ فقد او�سى جمل�ص الدارة للهيئة العامة بتوزيع ارباح للعام املا�سي على 

امل�ساهمني مببلغ ٥ خم�سة مليون دينار وبن�سبة ٥%من راأ�ص املال .
وقال مدير بنك �سو�سيته جرنال - الردن  ندمي قبوات عن �سفقة ا�ستحواذ بنك 
�سو�سيته على بنك ابوظبي الوطني يف الردن حيث عزز بنك �سو�سيه مركزه املايل 
وح�س�سه ال�سوقية عام ٢٠١٨ ، حيث ارتفع اجمايل ا�سول البنك بن�سبة ٢٦% ليبلغ 
١.٧ مليار دينار يف نهاية العام املا�سي ولرتتفع بذلك ح�سة ال�سوقية من اجمايل 

منكو:
 تعد 2018 تحوال مفصليا في 

مسيرة البنك التاريخية بعد نجاح 
عملية االستحواذ على األعمال 

المصرفية لبنك أبو ظبي الوطني 
في األردن 



ا�سول البنوك الى 3.٤% مقابل ٢.٨% يف نهاية عام ٢٠١٧ ، 
كما منا اجمايل حمفظة الت�سهيالت الئتمانية للبنك بن�سبة 
 ٢٠١٨ عام  نهاية  يف  دينار  مليون   ٨٦٢،٠ ليبلغ   %٢٧.٨٥
ويقارن   ،  ٢٠١٧ عام  نهاية  يف  دينار  مليون   ٦٧٤.٦ مقابل 
ذلك مبعدل منو بلغ ٥.٥٥ لجمايل ت�سهيالت القطاع ، وقد 
حمفظة  اجمايل  حيث  من  للبنك  ال�سوقية  احل�سة  بلغت 
مع  مقارنه  املا�سي  العام  نهاية  يف   %3.3 حوايل  القرو�ص 

٢.٧% يف نهاية عام ٢٠١٧ .
فروعه  �سبكة  لتعزيز  ي�سعى  البنك  ان  قبوات  وا�ساف 
واطالق منتجات جديدة وتطوير املنتجات احلالية مبا يلبي 

احتياجات العمالء املختلفة .
قدم  كما  الدائمة  ثقتهم  على  البنك  عمالء  قبوات  و�سكر 
جهد  من  يبذلوه  ملا  الفروع  بكافة  املوظفني  لكافة  ال�سكر 
وتفاين يف خدمة البنك . ويف ختام الجتماع �سادقت الهيئة 
العامة على تقرير جمل�ص الإدارة وامليزانية ال�سنوية وح�ساب 
الأرباح واخل�سائر لل�سنة املالية املنتهية يف 3١ كانون الأول 

٢٠١٨ واخلطة امل�ستقبلية للبنك،
املالية  ال�سنة  عن  الإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  ذمة  اإبراء  ومت 

ال�سابقة ٢٠١٨ يف حدود احكام القانون .
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قبوات:
 البنك يسعى لتعزيز 

شبكة فروعه واطالق 
منتجات جديدة وتطوير 

المنتجات الحالية بما 
يلبي احتياجات العمالء 

المختلفة



التوفري  خدمة  موؤخرًا  الأردين  التجاري  البنك  اأطلق 
احللول  اأحدث  من  تعد  التي   AutoSave الآيل- 
امل�سرفية املبتكرة والذكية التي تواكب التغيري يف اأ�سلوب 
ومنط حياة العمالء لت�سجيعهم وم�ساعدتهم على الدخار 

مل�ستقبل اأف�سل. 
العميل  ت�ساعد  ب�سيطة  الآيل« هي خدمة  »التوفري  خدمة 
احلاجة  ودون  جمهود  اأي  يبذل  اأن  دون  التوفري  على 
هو  عليه  ما  فكل  ال�سهرية،  نفقاته  وتخطيط  تنظيم  الى 
بها  �سيقوم  �سراء  عملية  كل  وعند  باخلدمة،  ال�سرتاك 
بطاقته اخل�سم  النرتنت من خالل  اأو  البيع  نقاط  على 
لأقرب  للم�سرتيات  املدفوع  املبلغ  تقريب  �سيتم  املبا�سر، 
التوفري.  ح�سابه  الى  تلقائيًا  الفرق  هذا  وحتويل  دينار 
وبذلك يقوم العميل بالتوفري اآليًا وم�ساهدة ر�سيد ح�سابه 

التوفري ينمو يومًا عن يوم دون اأن ي�سعر.
 / �سواحلة  �سليم  �سّرح   ، املتميزة  اخلدمة  هذه  وعن 
م�ساعد مدير عام لالأعمال امل�سرفية اأفراد وفروع قائاًل: 
التجاري  البنك  جعل  الآيل،  التوفري  خدمة  خالل  من   «
نعي  فنحن  يومية،  وعادًة  �سهاًل  اأمرًا  التوفري  الأردين 
عمالئنا  تواجه  التي  ال�سعوبات  بع�ص  هنالك  اأن  متامًا 
التوفري، فكان  وحتدهم من الدخار واللتزام يف برامج 
تاأتي  التي  اخلدمة  هذه  لطالقنا  الرئي�سي  ال�سبب  هذا 
مفهوم  وتغيري  توفريي،  جتاري  ح�سابات  جلوائز  مكّملة 
تتنا�سب  ومرونة  �سهولة  اأكرث  يومية  الدخار وجعله عادة 

مع منط واأ�سلوب حياة الكثريين من عمالئنا

البنك التجاري الأردين يدعم
 دوري �صغار كرة القدم

انطالقًا من حر�سه الدائم على دعم وت�سجيع الن�ساطات 
قام  املجتمعية،  م�سوؤوليته  من  كجزء  املختلفة  الريا�سية 
كرة  �سغار  دوري  بدعم  موؤخرًا  الأردين  التجاري  البنك 
النادي  يف  الدولية  الكندية  املدر�سة  نظمته  الذي  القدم 
الأهلي خالل الفرتة من ٢٢/٢/٢٠١٩ لغاية ٢٠١٩/3/٢٩ 
وت�سليم  التتويج  حفل  يف  البنك  عن  ممثلني  �سارك  وقد 
على  رمزية  هدايا  بتوزيع  قاموا  كما  لالعبني،  الكوؤو�ص 

مدربي الفريق والالعبني.
لدعمه  البنك  وتكرمي  ب�سكر  املدر�سة  قامت  املقابل،  ويف 

املتوا�سل لن�ساطاتها الريا�سية املختلفة.

البنك التجاري الأردين 
يح�صل على �صهادة تقدير

موؤ�س�سة ISACA و�سركة ScanWave �سهادة  منحت 
تقدير للبنك التجاري الأردين للجهود التي بذلها البنك 
والتي  املعلومات،  تكنولوجيا  حوكمة  وتعزيز  تاأ�سي�ص  يف 
نتج عن هذه اجلهود  5. وقد   COBIT اإطار اإلى  ت�ستند 
ا�ستجابًة  املوؤ�س�سة  يف  املعلومات  تكنولوجيا  حوكمة 
يف  �سدرت  التي  الأردين  املركزي  البنك  لتعليمات 
اإطار  باعتماد  الأردن  يف  البنوك  مطالبة   ،٢٠١٦ اأكتوبر 

عمل COBIT5 وتعزيزه للو�سول اإلى م�ستوى معني.
وقد حقق البنك اجنازات كبرية يف تاأ�سي�ص حوكمة تقنية 
�ساماًل  اإطاًرا  يوفر  با�ستخدام COBIT الذي  املعلومات 
اأهدافها اخلا�سة باحلوكمة واإدارة تكنولوجيا  يف حتقيق 

اإدارة  5 اإمكانية   COBIT نظام يتيح  حيث  املعلومات، 
مع  باأكملها،  للموؤ�س�سة  �ساملة  بطريقة  املعلومات  تقنية 
لالأعمال  الكاملة  الت�سغيلية  املجالت  العتبار  يف  الأخذ 
املتعلقة  امل�سالح  ومراعاة  املعلومات  وتكنولوجيا 
الداخليني  امل�سلحة  لأ�سحاب  املعلومات  بتكنولوجيا 
ومفيد  عام  اإطار  اأن COBIT هو  حيث  واخلارجيني، 
اأو يف  للربح  �سواء كانت جتارية، غري هادفة  للموؤ�س�سات 

القطاع العام.
 ScanWave  بداأت قد  اأنه  بالذكر  اجلدير  ومن 
 C o m p r e h e n s i v e T e c h n i c a l
لإدارة  الفريد  ال�ست�ساري  Solutions الربنامج 
عام  مع ISACA يف  بال�سراكة  العمال  تكنولوجيا 
النتقالية  اخلدمات  على  معًا  املوؤ�س�ستان  وتعمل   ،٢٠١٧
خالل  2019 من   COBIT الى COBIT5 تطبيق من 
اإلى  بالإ�سافة  الحتياجات،  يلبي  فعال  متكامل  برنامج 
اخلدمات مبا يف ذلك تقييمات COBIT، وبرامج التبني 

والتدريب.
 ChrisDeMale- ISACA ممثلةبال�سيد و�سكرت 
البنك  اإدارة   Strategic Account Executive
امل�سرفية  الوحدات  مل�ساعدة  وتوجيهاتها  التزامها  على 
جمل�ص  رئي�ص  كما �سكر  املتطلبات،  حتقيق  علي  املختلفة 
اإدارة �سركة ScanWave الدكتور رمزي ال�سناع اإدارة 
البنك والفرق على عملهم املتفاين يف حتقيق هذا الإجناز 
من ISACA و  البنك كاًل  �سكر  املقابل،  ويف  العظيم. 
ScanWave على الدعم والتوجيه لإن�ساء اإطار حوكمة 
تنفيذ  يف  وامل�ساعدة  البنك  املعلومات يف  تكنولوجيا 

امل�سروع �سمن الإطار الزمني املطلوب. 

أخبار البنوك

التجاري األردني يطلق خدمة
 )Auto Save( التوفير اآللي 

74



عقدت الهيئة العامة لبنك ال�ستثمار العربي الأردين - AJIB اجتماعها 
امل�ساهمني  على  نقدية  اأرباحًا  بتوزيع  واأقرت  الأربعــون  العادي  ال�سنوي 

مببلغ ١3.٥ مليون دينار.
 وبهذا ال�سياق، اأكد هاين القا�سي رئي�ص جمل�ص الإدارة اأنه بالرغم من 
التي  الأ�سواق  يف  ال�سيا�سية  والتطورات  الكثرية  القت�سادية  التحديات 
فوائد  على  وال�سريع  الكبري  الإرتفاع  الى  بال�سافة  البنك،  بها  يتواجد 
الدينار الأردين خالل عام ٢٠١٨، ال اأن البنك حقق ن�سب منو متوازنة 
يف جانبي املوجودات واملطلوبات ومبا ي�سمن �سالبة ومتانة املركز املايل 
للبنك واجلهود الكبرية التي يبذلها من اأجل تعزيز قنوات الربحية من 
وبن�سبة  دينار  ٢مليار  حاجز  البنك  موجودات  جتاوزت  حيث  الت�سغيل. 
منو ١٠.٦% عن العام ال�سابق، وقد بلغ جمموع ودائع العمالء والتاأمينات 
املبا�سرة  الإئتمانية  الت�سهيالت  وبلغت  دينار  مليار   ١.٠٧٠ النقدية 
�ســالمـــة املحفظة  البنـك علـــى  بال�سايف ٧٥٢.٧ مليون دينار. وحافظ 
الإئتمانية وجودتها، حيث بلغت ن�سبة القرو�ص غري العاملة اإلى اإجمايل 
الت�سهيالت ٢.١٨%، والتي تعترب من اأقل الن�سب بني البنوك الأردنية. اأما 
ن�سبة كفاية راأ�ص املال فبلغت ١٥.٩٠% وفقًا لتعليمات بازل III وهي تفوق 
بكثريالن�سب العاملية واملحلية املطلوبة )٨% و١٢% على التوايل( مما يدل 

على متانة الو�سع املايل للبنك.
اأما على م�ستوى الربحية، فقد حافظ البنك على م�ستوى الأرباح يف عام 
٢٠١٨، حيث بلغت ١٦.٨ مليون دينار مقابل ١٧.٢ مليون دينار يف عام 
٢٠١٧ بعد ال�سريبة. وا�ستنادًا لهذه النتائج، وافقت الهيئة العامة العادية 
للم�ساهمني على تو�سية جمل�ص الإدارة بتوزيع اأرباح نقدية على م�ساهمي 
البنك مببلغ ١3.٥ مليون دينار وذلك ا�ستمرارًا ل�سيا�سة البنك يف تلبية 

تطلعات �سركائنا بالعمل
 واإختتم القا�سي حديثه، »اإننا نتطلع يف الفرتة املقبلة اإلى حتقيق املزيد 
والإرتقاء  التناف�سي  البنك  مركز  وتعزيز  الإيجابية  والنتائج  النمو  من 
وامل�سرفية على  املالية  احتياجاتهم  بتلبية  نفخر  الذين  العمالء  بخدمة 
بتظافر اجلهود  وياأتي ذلك  واآلية،  متنوعة  قنواٍت  �سواء، من خالل  حد 
البنك بهدف  العاملني يف  التنفيذية وجميع  التي تبذلها الإدارة  الكبرية 
الإ�ستجابة لتحديات ال�سوق والإرتقاء مب�ستوى العمل وتقدمي الأف�سل مبا 

يعود باخلريعلى العمالء وامل�ساهمني والعاملني على حد �سواء«

االستثمار العربي األردني - AJIB  يوصي بتوزيع
 13.5 مليون دينار أرباح نقدية على المساهمين
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القاضي: تجاوزت 
موجودات البنك حاجز 2 مليار 

دينار في عام 2018 وبنسبة 
نمو 10,6% عن العام السابق
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جمل�ص  رئي�ص  برئا�سة  العادية  العامة  هيئته  اجتماع  الإ�سالمي  �سفوة  بنك  قدم 
الإدارة معايل الدكتور حممد اأبو اأبو حمور وح�سور اأع�ساء جمل�ص الإدارة والرئي�ص 
التنفيذي للبنك ال�سيد �سامر التميمي وح�سور كل من ع�سو هيئة الرقابة ال�سرعية 
اأند  للبنك �سماحة الدكتور اأحمد ملحم وال�سيد اأحمد �ستيوي ممثل �سركة ديلويت 
تو�ص ومندوب مراقب عام ال�سركات ال�سيد عامر وريكات ومندوب البنك املركزي 

ال�سيد عمار فحماوي وال�سادة امل�ساهمني.   
واأ�سار معايل الدكتور حممد اأبو اأبو حمور رئي�ص جمل�ص الإدارة اإلى اأن البنك وخالل 
بن�سبة  الدخل  اجمايل  منا  حيث  ايجابية  منو  معدلت  حتقيق  ا�ستطاع   ٢٠١٨ عام 
٢3% لي�سل الى 3٧ مليون دينار اردين و بلغت �سايف ارباح البنك ٨.٤ مليون دينار 
اردين وبن�سبة منو ٤٦% وارتفع اإجمايل موجودات البنك بن�سبة ١٧ % ا�سافة الى منو 
ايجابي يف اأر�سدة ح�سابات املودعني بن�سبة ٢٠ % يف حني منت حمفظة التمويالت 
بن�سبة ١٥% وقد حافظ البنك على ن�سبة كفاية راأ�ص مال مرتفعة مقارنة مع القطاع 
امل�سريف الأردين و�سلت ٢٦ %، كما حافظ البنك اأي�سًا خالل العام ٢٠١٨ على ن�سبة 

ديون متعرثة منخف�سة بحدود ٢.%3.
اأرباح  بتوزيع  البنك  اإدارة  جمل�ص  تو�سية  على  املوافقة  العامة  الهيئة  وقررت  كما 

نقدية على امل�ساهمني مببلغ ٧ مليون دينار وما ن�سبته ٧% من راأ�ص مال البنك

بنك �صفوة الإ�صالمي الراعي الف�صي
 للموؤمتر الرتبوي للمدار�س اخلا�صة 

بتنظيم من  للمدار�ص اخلا�سة  الرتبوي  املوؤمتر  برعاية  الإ�سالمي  بنك �سفوة  قام 

من  انطالقًا  والتعليم  الرتبية  وزير  معايل  رعاية  اأقيم حتت  والذي  كتاتيب  جمعية 
بامل�ستوى  لالرتقاء  القادمة  لالأجيال  املثلى  الفر�ص  وايجاد  التعليم  م�سوؤوليته جتاه 
التعليمي لهم، بالإ�سافة اإلى الفر�سة الت�سويقية ملنتجات وخدمات البنك من خالل 

تواجد موظفي البنك يف اجلناح املخ�س�ص لهم داخل املوؤمتر.
والع�سرين..  الواحد  القرن  يف  املمكنة  »املدر�سة  للموؤمتر  الرئي�سي  العنوان  وحتت 
والقيادات  العلماء  نقا�سية مب�ساركة نخبة من  اإقامة حلقات  اأفكار وممار�سات« مت 
الرتبوي  القرار  و�سناع  �سني  ومتخ�سّ جامعات  واأ�ساتذة  والتعليمية  الرتبوية 
والتعليمي على امل�ستوى الر�سمي والأهلي ممن �ساهموا يف تطور التعليم يف الوطن 
املعر�ص ملتقًى دوليًا وعربيًا ح�سره ما يزيد على 3٠٠ م�سارك من  ليكون  العربي 

داخل الأردن وخارجه.  
وت�سلم البنك يف ختام اأعمال املوؤمتر درعًا تكرمييًا تقديرًا لدعمه ورعايته للموؤمتر.

بنك �صفوة الإ�صالمي يرعى اجتماعًا  
يف مركز احل�صني لل�صرطان و موؤمتر

 نقابة ال�صيادلة الأردنيني 
غري  املوظفني  ادخار  ل�سندوق  العامة  الهيئة  اجتماع  الإ�سالمي  �سفوة  بنك  رعى 
الأطباء يف مركز احل�سني لل�سرطان والذي اأقيم يف اأبراج مركز احل�سني لل�سرطان  
مبنى ال�سيخ خليفة  بهدف مناق�سة القوائم املالية بح�سور ما يقارب ١٤٠٠ موظفًا.

وتاأتي هذه الرعاية ملركز احل�سني لل�سرطان اميانًا من البنك بدور املركز والتزامًا 
منه بدعم جميع القطاعات املحلية العامة واخلا�سة التي تلعب دورًا مهمًا يف بناء 

بنك »صفوة اإلسالمي« يوصي بتوزيع أرباح  نقدية
على المساهمين بنسبة %7 



وتقدم القطاع الطبي يف اململكة وخدمة املواطنني يف كافة املجالت . 
نا�سر  املهند�ص  ال�سندوق  رئي�ص  قبل  من  البنك  تكرمي  احلفل  نهاية  يف  مت  وقد 
اأكرث من خم�سة  الزعبي على رعايته لالجتماع وموا�سلة دعمه للمركز على مدى 
اأعوام ، حيث تواجد موظفي البنك يف الركن املخ�س�ص للرتويج ملنتجات وخدمات 

البنك املختلفة .
احتاد  مع  بالتعاون  الأردنيني  ال�سيادلة  نقابة  موؤمتر  برعاية  البنك  قام  كما 
ال�سيادلة الدويل حتت رعاية دولة رئي�ص الوزراء الأفخم بعنوان: »ت�سّور امل�ستقبل 

معًا: حتويل ال�سيدلية ملكان رعاية �سحية متميز« 
اإذ ي�ساهم بنك �سفوة الإ�سالمي من خالل رعايته الذهبية لهذه التظاهرة العلمية 
مكانته  وتعزيز  واحل�ساري  الريادي  الأردن  دور  اإبراز   يف  امل�ساعدة  اإلى  العربية 
الطبية يف املنطقة والعامل حيث متكن موظفي البنك ومن خالل الركن الرتويجي 
واملنتجات  باخلدمات  وتعريفهم  واحل�سور  الزوار  ا�ستقطاب  من  بالبنك  اخلا�ص 

الع�سرية التي يقدمها البنك والتي تنا�سب كافة احتياجاتهم.

اإعالن اأ�صماء الفائزين بال�صحب ال�صهري
  ل�صهر اآذار على ح�صاب توفري الأطفال »كنزي«

قام بنك �سفوة الإ�سالمي باإجراء ال�سحب ال�سهري على اأ�سماء الطفال اخلم�سة 
الفائزين باجلوائز ال�سهرية حل�ساب توفري الأطفال كنزي الأول من نوعه يف ال�سوق 
امل�سريف ال�سالمي  يف الأردن الذي و يقدم خم�سة جوائز �سهرية بقيمة ٩٩٩ دينار 
اجلائزة  اإلى  اإ�سافة  احل�ساب  فتح  عند  املجانية  الرتحيبية  الهدايا  من  والعديد 

الكربى وتبلغ قيمتها ٢٠ الف دينار حيث يجري ال�سحب عليها  نهاية كل عام .  
للحمالت  نتيجة  وا�سح  ازدياد  ي�سهد  احل�ساب  يف  املدخرين  اعداد  ان  العلم  مع 
الدعائية التي يقوم بها البنك للرتويج للح�ساب ب�سكل م�ستمر وم�ساركته بالعديد 
من الفعاليات لالأطفال وذويهم للرتكيز على توجيه اأبنائهم نحو امل�سار ال�سليم يف 
ال�ستقالل املايل مما يجعلهم اأكرث وعيًا واأكرث م�سوؤولية من حيث تقدير قيمة املال 

وكيفية ا�ستخدام النقود بحكمة . 
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البنك األهلي األردني يقّر توزيع  أرباح نقدية بنسبة )%6(
 من رأس المال مع )4%( أخرى كأسهم مجانية

أخبار البنوك

عقدته  الذي  ال�سنوي  اجتماعها  خالل  الأردين  الأهلي  للبنك  العامة  الهيئة  اأقرت 
موؤخرًا، توزيع اأرباح نقدية على م�ساهمي البنك بن�سبة ٦% من راأ�ص مال البنك بقيمة 
بلغت ١١،٦ مليون دينار اأردين، اإلى جانب توزيع اأ�سهم جمانية بن�سبة ٤% اأي�سًا، وذلك 

عن العام املايل ٢٠١٨.
ويف كلمته للم�ساهمني خالل الجتماع الذي عقد برئا�سة رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك، 
داود،  مو�سى  حممد  للبنك،  العام  التنفيذي/املدير  الرئي�ص  وبح�سور  املع�سر،  �سعد 
اأع�ساء  جانبه  واإلى  احل�سني،  احمد  الدكتور  العام،  التنفيذي/املدير  الرئي�ص  ونائب 
و�سائل  وممثلي  امل�ساهمني  من  عدد  عن  ف�ساًل  التنفيذية،  والإدارة  الإدارة  جمل�ص 
الإعالم ومندوب مراقب عام ال�سركات، ومدققي احل�سابات اخلارجيني �سركة اإرن�ست 
ويونغ، اأو�سح رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك الأهلي الأردين، باأن البنك ا�ستطاع بالرغم من 
التحديات ال�ستثنائية التي مرت ول زالت متر بها اململكة واملنطقة باأ�سرها، من حتقيق 
ن�سب منو على �سعيد موؤ�سراته املالية، كما متكن من ت�سجيل العديد من الإجنازات، 

اإلى جانب النجاح على �سعيد مبادراته ال�سرتاتيجية التي نفذها خالل العام ٢٠١٨.
اأن  مبينًا  احل�سور،  مع   ٢٠١٨ عام  نهاية  يف  املتحققة  املالية  النتائج  املع�سر  و�سارك 
اأرباحًا مريحة بلغت 33،٢ مليون دينار قبل ال�سريبة مع ن�سبة منو بلغت  البنك حقق 
٦٥.٤% مع ا�ستمرار البنك يف �سيا�سة تخفي�ص امل�ساريف، حيث انخف�ست امل�سروفات 
الأخرى بن�سبة ١٥.٥% وذلك يف ترجمة ل�سرتاتيجية البنك الهادفة اإلى تنويع م�سادر 
 %٢ بن�سبة  موجوداته  اإجمايل  يف  ارتفاعًا  البنك  �سجل  كما  الإنفاق.   وتر�سيد  الدخل 
املتعرثة )بعد  الديون  ن�سبة  انخفا�ص ملمو�ص يف  دينار، مع  مليار  الى  ٢،٧٨3  لت�سل 
املخ�س�سات  تغطية  ن�سبة  اأن  علمًا   %٥.٨٦ اإلى  و�سلت  حتى  املعلقة(  الفوائد  طرح 

للديون املتعرثة بلغت ٧٢%.
واأ�سار املع�سر اإلى اأن هذه النتائج حتققت نتيجًة لتخاذ البنك يف العام ٢٠١٨ للعديد من 
اخلطوات واإطالقه املبادرات ال�سرتاتيجية النوعية والرامية لتعزيز اإمكانياته ملواكبة 
التغيريات املت�سارعة، حيث عزز البنك روؤيته الطموحة واملتجددة من خالل ال�ستمرار 
يف تبني منظور »الزدهار امل�سرتك« والذي يعد امتدادًا طبيعيًا للنهج املوؤ�س�سي للبنك 

والذي يعتمد على ال�ستثمار يف املجتمعات املحلية كركيزة اأ�سا�سية  للنهو�ص بالقت�ساد 
 Corporate Culture املوؤ�س�سية  ثقافتنا  لتطوير  الى جهودنا  اإ�سافًة  الوطني.  
اأ�س�ص  حتكمها  والبتكار  لالبداع  بيئة  خلق  يف  البنك  ور�سالة  روؤية  من  تنطلق  والتي 

التعاون والن�سجام وفريق العمل الواحد.
ومن جانبه، قال الرئي�ص التنفيذي/ املدير العام للبنك الأهلي الأردين، حممد مو�سى 
اإثبات قدرته ومرونته يف احتواء التحديات  داود باأن البنك وا�سل خالل العام ٢٠١٨ 
اإطار  اأهدافه املندرجة يف  على امل�ستوى املحلي وتخطيها، ومتكن من بلوغ العديد من 
البنك،  ل�سرتاتيجية  الثالث  الركائز  مظلة  وحتت  ال�سرتاتيجي  التحول  برنامج 
العمالء  »رحلة  نهج  مع  تخ�س�سًا  واأكرث  اأكرب  نحو  على  بالعمالء  بالهتمام  واملتمثلة 
والتوظيفي،  الفني  ب�سقيها  الت�سغيلية  الكفاءة  ورفع   ،”Customer Journey

ف�ساًل عن تعزيز الإبداع والتطوير.
البنك  عزم  موؤكدًا  املقبلة،  ال�سنوات  خالل  البنك  تطلعات  حول  حديثه  داود  واختتم 
وحت�سني  موؤ�سراته  خمتلف  يف  والتقدم  التغيري  رحلة  موا�سلة  على  الأردين  الأهلي 
مرتبته يف ال�سوق املحلية من حيث احل�سة ال�سوقية، ما ي�سمن له حتقيق روؤيته الرامية 
للم�ساركة يف بناء جمتمع واقت�ساد يحقق ال�ستمال املايل ويقدم جتربة متميزة للعمالء 

واملوظفني وامل�ساهمني وفقًا ملبادئ ال�ستدامة التي يرتكز عليها.

البنك الهلي الردين �صريك ا�صرتاتيجي 
يرعى اأهم الفعاليات يف الردن

جيل  تن�سئة  وبهدف  املختلفة  الطالب  مهارات  وتطوير  تنمية  على  البنك  من  حر�سًا 
اأقامته  الذي  الوظيفي  املعر�ص  يف  الأردين  الأهلي  البنك  �سارك  ماليًا،  ومثقف  واٍع 
»King’s Academy« موؤخرًا، والذي اأقيم مب�ساركة اأكرث من ١٥٠ طالب وطالبة 
يف خمتلف املراحل الدرا�سية حيث قدم اأكرث من خم�سون خمت�سًا وخبريًا من خمتلف 
املجالت  اإيجاد  يف  مل�ساعدتهم  وذلك  امل�ساركني  للطالب  ن�سائحهم  التخ�س�سات 

الدرا�سية املنا�سبة لهم.
ال�سيرباين  الأمن  مل�سابقة  احل�سرية  رعايته  الأردين  الأهلي  البنك  قدم  كما 
�سمو  العهد،  ويل  وح�سور  برعاية  اقيمت  والتي   ”Jordan’s Top Hacker“
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التقنّية،  احل�سني  جامعة  يف  اأقيمت  والتي  املعظم،  الثاين  عبداهلل  بن  احل�سني  الأمري 
تكنولوجيا  تخ�س�سات  يف  الأردنية  اجلامعات  خمتلف  من  وطالبة  طالبا   ٨٨ مب�ساركة 

املعلومات وعلم احلا�سوب.
ويل  موؤ�س�سة  مبادرات  اإحدى  التقنية،  احل�سني  جامعة  من  بتنظيم  امل�سابقة  واقيمت 

العهد، بال�سراكة مع مركز 
امللك عبداهلل الثاين للت�سميم والتطوير )كادبي(، وحتت ادارة جمموعة من املربجمني 
الأردنيني الذين قاموا بتطوير بيئة افرتا�سية حتاكي العامل الواقعي، وهدفت امل�سابقة 
اإلى ن�سر الوعي حول بناء الكفاءات والأخالقيات يف اأمن املعلومات من خالل �سل�سلة من 
امل�سابقات الإلكرتونية، وبناء قاعدة اأ�سا�سية لالإبداع والتوعية باأهمية الأمن ال�سيرباين 

والربجمة بني طلبة اجلامعات الأردنية.
وقدم البنك الأهلي الأردين رعايته لنهائيات بطولة »ريد ُبل نيمار جونيورز فايف« والتي 
اأقميت موؤخرًا يف جالريي راأ�ص العني مب�ساركة ١٦ فريقًا من جميع اأنحاء اململكة و�سمن 
الفئة العمرية من ١٦-٢٥ �سنة، وجاءت هذه الرعاية �سمن برامج البنك التي تهدف الى 
ت�سجيع وتنمية املواهب الريا�سية لدى ال�سباب ومتكينهم من تطوير قدراتهم وموا�سلًة 

لدوره يف ن�سر وتر�سيخ الثقافة الريا�سية.
ويحر�ص البنك الأهلي الأردين كموؤ�س�سة م�سوؤولة جمتمعيًا على دعم موؤ�س�سات املجتمع 

التي حر�ست  اأم علي  امل�ستدامة وبالأخ�ص تكية  التنمية  اإلى حتقيق  التي ت�سعى  املحلي 
جمتمعنا،  يف  العفيفة  العائالت  احتياجات  و�سد  اجلوع  مكافحة  على  تاأ�سي�سها  ومنذ 
�سعيًا لتحقيق الأمن الغذائي والق�ساء على الفقر الغذائي يف خمتلف اأنحاء اململكة من 
لدعم  ال�سراكة  اتفاقية  بتجديد  البنك  قام  لذلك  املختلفة.  واأن�سطتها  براجمها  خالل 
اأم علي للعام الرابع على التوايل، والتي جاءت ا�ستمرارًا جلهود البنك يف تقدمي  تكية 
الدعم لربامج تكية اأم علي ون�ساطاتها املختلفة، اإ�سافة اإلى موا�سلة البناء على النتائج 

الإيجابية التي حققتها ال�سراكة خالل الأعوام الأربعة املا�سية.

برنامج “ahli777” لتوظيف ال�صباب وتطوير قدراتهم
الأردين،  امل�سريف  القطاع  م�ستوى  على  نوعه  من  الأول  يعترب  والذي   ahli777 برنامج 
والذي يعك�ص حر�ص البنك الأهلي الأردين على تطوير ومتكني قدرات ال�سباب جت�سيدًا 
لإ�سرتاتيجيته القائمة على الزدهار امل�سرتك اأعلن عن فتح باب الت�سجيل جمددًا لطلبة 
اجلامعات املتواجدين حاليًا على مقاعد الدرا�سة، اإ�سافًة اإلى فتح باب الت�سجيل جلميع 

اخلريجني الذين مل ي�سبق لهم العمل منذ عام ٢٠١٤ ولغاية الآن.
الأهلي  للبنك  العام  املدير  التنفيذي/  الرئي�ص  اأعرب  املنا�سبة،  بهذه  له  تعليق  ويف 
النجاح  الى  داود  اأ�سار  كما   ، الربنامج  بهذا  اعتزازه  داود عن  مو�سى  الأردين، حممد 
الكبري الذي حققه الفوج الأول من الربنامج والذي مت من خالله تدريب وتوظيف العديد 

من طلبة اجلامعات الأردنية.

البنك الأهلي »�صريك البداع« ملوؤمتر في�صبوك
2019 meetup F8 للمطورين 

 meetup  F8« للمطورين  في�سبوك  ملوؤمتر  لالبداع«  »ك�سريك  رعايته  البنك  قدم 
2019«، والذي عقد حتت رعاية وزير الإت�سالت وتكنولوجيا املعلومات معايل املهند�ص 
مركز  يف  ال�سنوي    F8 موؤمتر  اقامة  مع  تزامًنا  موؤخرا  امليت  البحر  يف  غرايبة  مثّنى 
�سنويا  يعقد  والذي  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  في�سبوك  ل�سركة  التابع  املوؤمترات 
في�سبوك  �سركة  برامج  ومن�سات  اأدوات  على  احلا�سلة  التطورات  ابرز  عن  للحديث 

املختلفة. 
من  يناق�ص  والذي   F8 موؤمتر  لبث  دولة   ٤٥ �سمن  من  اختريت  قد  الأردن  وكانت 
وفريق  زوكربريج  مارك  في�سبوك  �سركة  موؤ�س�ص  قبل  من  مقّدمة  مهمة  عناوين  خالله 
مًعا  للعمل  املحلية  وال�سركات  للمطورين  فر�سة  يعد  اأنه  كما  لل�سركة،  العاملي  القيادة 
تعريف  الى  بالإ�سافة  والأفكار،  وتبادل اخلربات  التكنولوجيا  م�ستقبل  ا�ستك�ساف  على 
منتجاته  طريق  عن  بالعامل  في�سبوك  بها  يرتبط  التي  بالطريقة  املحليني  املطورين 

وابتكاراته املختلفة. 
دعم  يف  البنك  جلهود  ا�ستمرارا  تعد  ال�سراكة  هذه  باأن  الأهلي  البنك  ادارة  وا�سارت 
اإقامة مثل هذه الفّعاليات يف الأردن تتيح للمهتمني  الرياديني واملبدعني ال�سباب، وباأن 
التطورات  اأبرز  وا�ستعرا�ص  في�سبوك،  �سركة  ابتكارات  اأحدث  على  التعرف  فر�سة 

احلا�سلة على منتجات واحدة من اأكرب ال�سركات التكنولوجية يف العامل. 

79العدد 56    حزيران   2019





Investment
In The INSURANCE
Sector

2019

أرباح 

التأمين
 للربع األول



اإلستثمار في قطاع التأمين

82

عقدت الهيئة العامة العادية ل�سركة التاأمني الأردنية 
الثالثاء  يوم  وال�ستني �سباح  اجتماعها ال�سابع 
يف  الكائن  ال�سركة  مقر  يف   ٢٠١٩/٤/3٠ املوافق 
رئي�ص  بدير  عثمان  الردنية  برئا�سة  العا�سمة 
الدارة  جمل�ص  اع�ساء  وح�سور  الدارة  جمل�ص 
القانوين  الن�ساب  بهم  اكتمل  ال�سركة  وم�ساهمني 
قانونية  ال�سركات   واأعلن مندوب عطوفة مراقب   ،
ومت مناق�سة  عنه  ال�سادرة  والقرارات  الجتماع 

تقرير جمل�ص الإدارة ال�سنوي لعام ٢٠١٨  . 
بدير قال  الدارة عثمان  جمل�ص  لرئي�ص  كلمة  ويف 
الو�ساع  ا�ستمرارية   ٢٠١٨ العام  �سهد  لقد   ، فيها 
ب�سكل  املنطقة  فيها  التي متر  ال�سعبة  القت�سادية 
الن�سطة  كافة  على  اأثرت  التي  الركود  وحالة  عام 
خم�ص  عن  يزيد  ما  منذ  القت�سادية  والقطاعات 
الإقليمية  لالزمات  انعكا�سا  جاءت  والتي  �سنوات 
التزامات  من  عنها  نتج  وما  قائمة  زالت  ما  التي 
وال�سديقة  ال�سقيقة  الدول  على  �سخمة  مالية 
اللتزامات  لتغطية  ودعمته  الردن  مع  وقفت  التي 
ال�سافية التي يواجهها والناجتة عن عده الزمات ، 
مما ادى الى تراجع هذا الدعم ب�سكل حاد ، كما ان 
العمالة الردنية يف دول اخلليج مهدده بعودة جزء 
البطالة  ن�سبة  �سريفع  مما  الوطن  ار�ص  الى  منها 
واقت�سادية  اجتماعية  م�ساكل  من  ي�ساحبها  وما 
اململكة  يف  الجنبية  ال�ستثمارات  تراجع  ان  كما   ،
من  مزيد  وفر�ص  ال�سعار  وارتفاع  الدخول  وتدين 
ال�سرائب ، جميعها اثقلت كاهل القت�ساد الردين 
ن�سبة  ورفعت  املواطن  على  ثقيلة  اعباء  الى  واأدت 

البطالة والفقر .
ال�سعبة  والتحديات  الظروف  وا�ساف بدير رغم 
التي تواجهها اململكة ال انه ما يزال هناك توقعات 
ايجابية حول ن�ساط القت�ساد الردين خ�سو�سا يف 
ظل فتح احلدود مع العراق و�سوريا والتفاقيات التي 

، وتوقع انطالق عمليات  ال�ساأن  وقعت موؤخرا بهذا 
حيث   ، ال�سقيقني  البلدين  كال  يف  العمار  اإعادة 
 ، فيه  دور  الردين  اخلا�ص  للقطاع  يكون  ان  يتوقع 
املوؤ�سرات  بع�ص  يف  ال�ستقرار  حتقيق  الى  ا�سافة 
القت�سادية ومنو يف بع�ص القطاعات ويف مقدمتها 
ال�سياحي وامل�سريف والت�سالت ، كما ان حمافظة 
النقدي  ال�ستقرار  على  الردين  املركزي  البنك 
على  كان  �سواء  م�ستثمر  لي  ا�سا�سية  ركيزة  يعترب 

امل�ستوى الدويل او العربي .
املايل 3،٢  التداول يف �سوق عمان  لقد و�سل حجم 
دينار  مليار   ٢،٩ ب  مقارنة  اردين  دينار  مليار 
ا�سعار  موؤ�سر  فاإن  ذلك  الى  اإ�سافة   ،  ٢٠١٧ عام 
الى  نقطه  انخف�ص من ٢١٢٦،٨  املايل  �سوق عمان 
القيمة  وانخف�ست   ،  ٢٠١٨ عام  نقطه   ١٩٠٨،٨
 ٩٠٠ بحوايل  املدرجة  ال�سركات  لأ�سهم  ال�سوقية 
نهاية  يف  دينار  مليار  ١٦،١دينار  م�سجلة   ، مليون 
 ،  ٢٠١٧ عام  دينار  مليار   ١٧ بـ  مقارنة   ٢٠١٨ عام 
ب�سكل  القت�سادي  النمو  معدل  يتح�سن  اأن  ويتوقع 
انتعا�سا يف  يتوقع الردن  متوا�سع عام ٢٠١٩ حيث 

ال�سادرات وال�سياحة والتحويالت اخلارجية .
وا�ساف بدير ، على �سعيد الحداث التي مرت بها 
قدمته  الدي  العر�ص  هو   ٢٠١٨ العام  هذا  ال�سركة 
كامل  ل�سراء  برغبتها   )Aetna( ايتنا  �سركة 
ا�سهم م�ساهمي �سركة التاأمني الردنية ، والذي على 
لل�سركة  العادية  غري  العامة  الهيئة  دعوة  مت  �سوئه 
م�ساهمي  ا�سهم  كامل  بيع  على  املوافقة  اجل  من 
�سركة التامني الردنية يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 
٢٠١٨/٧/٢٩ ، ووافقت الهيئة العامة على بيع تلك 
ال�سهم والذي مت الإف�ساح عنه للجهات التنظيمية 
املخت�سة ح�سب ال�سول والقانون والذي ترتب عليه 
وفقا  املايل  ال�سوق  يف  ال�سركة  ا�سهم  تداول  وقف 
 )  ٩٩  ( رقم  عمان  بور�سة  عن  ال�سادر  للتعميم 

شركة التأمين األردنية تعقد اجتماعها السنوي
 السابع والستين إلعالن نتائج عام 2018

بدير:
 محافظة البنك 
المركزي االردني 

على االستقرار 
النقدي يعتبر 

ركيزة أساسية 
ألي مستثمر 

سواء كان على 
المستوى الدولي 

أو العربي
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تاريخ 3٠/٢٠١٨/٧ .
ومتا�سيا مع قرار الهيئة العامة غري العادي امل�سار اليه ، فقد اتيح املجال ل�سركة ايتنا 
) Aetna( للقيام باجراءات التحري النايف للجهالة ) due diligence ( والقيام 
التحري  اإجراءات  ا�سفرت  وقد   ، ال�سركة  ل�سجالت  الالزمة  والتدقيق  التحقق  بعملية 
ل�ستكمال  لزمة  ومتطلبات  مالحظات  عن   ) due diligence( للجهالة  النايف 
املباحثات واملفاو�سات املتعلقة بامتام وتنفيذ ال�سفقة والتي مل تنته اجراءاتها بنهاية 
القت�سادية  للظروف  نظرا  فاإنه  لل�سركة  الت�سغيلي  العمل  �سعيد  وعلى   .  ٢٠١٨ العام 
ال�سعبة واملناف�سة ال�سديدة وال�سيا�سة الكتتابية املتحفظة لل�سركة التي ادت الى وقف 
التعامل مع بع�ص احل�سابات اخلا�سرة ، فقد بلغت الق�ساط املكتتبة لهذا العام مبلغ ٧3 
مليون دينار بانخفا�ص مقداره ٨% ونتيجة اأخذ خم�س�سات فنية اإ�سافية وخم�س�سات 
اأخرى تتعلق بالعمل الفني فقد بلغ �سايف الربح مبلغ ١١٥ األف دينار ، حافظت ال�سركة 
على ن�سبة ح�ستها يف ال�سوق املحلي ) الذي يعمل به حوايل ٢٤ �سركة تاأمني ( ومقدارها 
حوايل ١٠% . وا�ساف ان فرع تامني املركبات ل زال ي�سهد تذبذبا حادا يف نتائجه ب�سبب 
ارتفاع اعداد احلوادث ومعدلتها ووجود ثقافة تعامل غري م�سوؤولة من جهات خمتلفة 

ا�ستنزفت قدرات �سركات التامني ب�سكل عام .
ا�ستمرار  الى  اأدى  مما  الردنية  التامني  �سركة  على  بالغا  اأثرا  ال�سلوك  لهذا  كان  وقد 

حتقيق خ�سائر يف هذا الفرع حيث بلغت هذا العام ) ٢٩٠( األف دينار مقابل خ�سائر 
ق�سية  زالت  ول  املا�سي  الرئي�سي  املركز  يف  للعام  دينار  الف   )  ٥٥٠  ( مببلغ  حمققة 
املطالبة بتحرير التامني �سد الغري للمركبات يف الردن ق�سية رئي�سية لقطاع التامني 
منذ عدة �سنوات ، ولكن القرار يتم تاجيله ب�سكل متوا�سل بالرغم من اخل�سائر املحققة 

واملتوا�سلة يف هذا النوع من التامني جتنبا لإ�سافة اأعباء مالية على املواطن الردين .
واأ�ساف بدير اإن ن�سبة الإ�سغال يف بنايات ال�سركة املوؤجرة ت�سل الى حوايل ٧٤% وهي 
وتوا�سل   ، ال�سركة  لرباح  رافدا  عائداتها  وت�سكل  الظروف  هذه  مثل  يف  جيدة  ن�سبة 
�سركة التامني الردنية احلفاظ على ا�ستثماراتها العقارية والتي �سكلت ال�سمانة الولى 
والقاعدة املالية املتينة ، وتبلغ القيمة ال�سوقية لهذه العقارات 3٨ مليون دينار بناء على 
تقييمها من قبل ثالث مكاتب عقارية مرخ�سة ومعتمدة ، اأي بزيادة ١٨ مليون دينار عن 
قيمتها الدفرتية . ويف نهاية الجتماع تقدم بدير بال�سكر اإلى امل�ساهمني على ح�سورهم 
ودعمهم جلهود القائمني على ال�سركة ، واإلى موظفي ال�سركة وكافة العمالء والوكالء 
و�سركات اإعادة التاأمني التي تعاملت ال�سركة معها بكل �سدق. واأعرب عن تفاوؤله بالعام 
ارباح  املقبلة.وبلغت  الفرتة  خالل  اأف�سل  نتائج  حتقيق  على  ال�سركة  قدرة  وعن   ٢٠١٩
التاأمني الأردنية للربع الأول من العام احلايل قبل ال�سريبة ٦٩3 الف دينار مقابل ٤٨٢ 

الف دينار للفرتة نف�سها من العام ٢٠١٨.
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األردنية الفرنسية للتأمين تقرر توزيع أرباح
بنسبة 12.2% من رأس مال  الشركة

206 الف دينار أرباح الشركة في الربع األول من العام الجاري

للتاأمني  الفرن�سية  الأردنية  لل�سركة  العامة  الهيئة  اأقرت 
املوافق  اخلمي�ص  يوم  ظهر  العمومي  اجتماعها  يف 
٢٠١٩/٤/٢٥ يف قاعة يا هال يف املدينة الريا�سية بح�سور 
العام  واملدير  بلتاجي  عقل  ال�سيد  الدارة  جمل�ص  رئي�ص 
وبح�سور  الدارة  جمل�ص  واع�ساء  زعرب  وائل  وليد  د. 
مندوب عام مراقب ال�سركات الذي اعلن قانونية اجلل�سة 
ما  والوكالة   بال�سالة   يحملون   م�ساهمني   وبح�سور 
البالغ ٩.١٠٠  ال�سركة  مال  را�ص  %  من  جمموعه ٨٥.٥ 

مليون �سهم / دينار.
التي  كلمته  يف  بلتاجي   عقل  الدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
الردن  اأن  وامل�ساهمني  الدارة  باع�ساء جمل�ص  بها  رحب 
الغايل بقيادته الها�سمية الفذة ، يعطي الفر�ص املنا�سبة 
ملن ي�سعى ويجتهد لتحقيق مبتغاه من النتائج واملكت�سبات 
يف  املرتدية  القت�سادية  الأو�ساع  من  بالرغم  وانه   ....
املنطقة واآثارها ال�سلبية ، اإل اأن ال�سركة متكنت من حتقيق 
اأرباح عززت بها املوقف املايل لل�سركة، م�سريا باأن الف�سل 
لذلك ، يعود اإلى العمل احلريف الدوؤوب وال�سمعة واملهنية 
املبا�سرة مدعمني مبجل�ص  الإدارة  بها  تتمتع  التي  العالية 
ال�سركة  يف  العاملني  كافة  وبجهود  وقادر  متفهم  اإدارة 
الذي جعل  الأمر  لديهم،  ما  اأف�سل  ابراز  على  وحر�سهم 
ال�سركة حتتل مركز متقدم بني ال�سركات يف �سوق التاأمني 

الأجهزة  كافة  مقدمتهم  ويف  العمالء  ويجعل  الأردين، 
اأموالهم  ال�سركة حري�سة فعليا على  باأن  المنية يدركون 

وممتلكاتهم ، م�سري باأن ثقتهم هي الأولوية لل�سركة.
ثقتهم  منحوهم  الذين  ال�سركة  عمالء  بلتاجي  و�سكر 
موظفي  لكافة  وال�سكر  امل�سري،  بدعم  وا�ستمروا  الغالية 
ال�سركة والعاملني فيها، واأع�ساء جمل�ص الإدارة الذي كان 
لتعاملهم وار�سادهم مل�سرية الإدارة املبا�سرة لل�سركة الأثر 

املهم
ان  بلتاجي   اكد    ٢٠١٩ لعام  امل�ستقبلية  اخلطة  عن  واما 
وكوادرها  تطوير  ال�سركة   يف  لالإ�ستثمار   ت�سعى  ال�سركة 
برامج  تطوير   يف  وال�ستمرار   تخ�س�ساتهم،  بكافة  

ال�سركة ومواكبة الع�سر  فيما يتعلق   العام يف  احلا�سوب 
العمل   انظمة   تطوير   الى  بالإ�سافة  ن  باملعلوماتية  
اأ�ساليب  تنفيذ  املهام  وتفعيل  ادوات  الرقابة   وحتديث  
ال�سركة   ا�ستثمارات   اأوجه  ،وتنويع  واخلارجة  الداخلية  
مبا  يحقق  اف�سل العوائد  .. وت�سعى ال�سركة الى  تدعيم  
اخلدمات  امل�ساندة  املهنية والفنية  وتعزيز  الحتياطات  
على  والرتكيز  طرف  اي   ملواجهة  ومتتينها  الفنية  
اخلدمات   اف�سل  وتقدمي   املميزين  العمالء   ا�ستقطاب  
الردين    الحتاد   مع  التعاون   الى   بالإ�سافة  لهم  
ال�سركة   يفيد   مبا  التاأمني   وادارة  التاأمني   ل�سركات  

والوطن   واملواطن  .
جمل�ص  اع�ساء  لزمالئه  �سكره  بلتاجي  ال�سيد  وجه  كما 
ويبدون  اأبدوا  الذين  جوفيكو  ا�سرة  ابناء  وكافة  الدارة 
منهم  فرد  لكل  متمنيا   ، لوطنهم  وولء  عملهم  يف  تفاين 

كل اخلري والفالح.
و�سادقت الهيئة العامة على تقرير جمل�ص الدارة وتقرير 
وابراء   ،  ٢٠١٨ املنتهية  ال�سنة  عن  احل�سابات  مدقق 
املنتهية يف  ال�سنة  امل�سوؤولية عن  املجل�ص من  ذمة اع�ساء 
انتخاب  مت  كما   . القانون  احكام  بحدود   ٢٠١٨/١٢/3١
املالية  لل�سنة  ح�سابات  مدققي  و�سركاه  غو�سه  ال�سادة 
٢٠١٩ وتوزيع ارباح بن�سبة ١٢.٢% من را�ص مال  ال�سركة.
وبلغت اأرباح الربع الول لل�سركة يف العام احلايل ٢٠٦ الف 

دينار مقابل ٢٢٠ الف لنف�ص الفرتة من العام ٢٠١٨ . 
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بلتاجي: احتلت الشركة 
مركزا متقدما بين الشركات 

في سوق التأمين األردني 
بجهود العاملين فيها

شركة األولى للتأمين توافق على توزيع 5.5% من 
رأس مال الشركة أرباح نقدية على المساهمين

عقدت �سوليدرتي - ال�سركة الأولى للتاأمني اإجتماع 
الهيئة العامة العادي برئا�سة رئي�ص جمل�ص الإدارة 
جمل�ص  اأع�ساء  وح�سور  ب�سي�سو  اأ�سرف  ال�سيد 
عالء  ال�سيد  لل�سركة  التنفيذي  والرئي�ص  الإدارة 
عبداجلواد وح�سور اأع�ساء هيئة الرقابة ال�سرعية 
اأعمال  لل�سركة وال�سادة امل�ساهمني، ت�سمن جدول 
ومناق�سة  قراءة  العامة  للهيئة  العادي  الإجتماع 
لعام  ال�سركة  اأعمال  عن  الإدارة  جمل�ص  تقرير 
لل�سركة  ال�سرعية  الرقابة  هيئة  وتقرير   ،٢٠١٨
وامليزانية  اخلارجيني  احل�سابات  مدققي  وتقرير 
عليها،  وامل�سادقة  اخلتامية  واحل�سابات  العامة 
اإ�سافة اإلى اإقرار البيانات املالية لعام ٢٠١٨، اإلى 
جانب اإبراء ذمة جمل�ص الإدارة عن الفرتة املنتهية 

يف ٢٠١٨/١٢/3١ وفقًا لأحكام القانون.

عبداجلواد  عالء  ال�سيد  التنفيذي  الرئي�ص  واأ�سار 
ا�ستطاعت   ٢٠١٨ عام  وخالل  ال�سركة  اأن  اإلى 
اأرباح  حيث  بلغت  ايجابية  منو  معدلت  حتقيق 
ال�سركة ٢.٧ مليون دينار لعام ٢٠١٨ مقابل ٢.٥ 
مليون دينار لعام ٢٠١٧ بن�سبة منو بلغت ٨%، كما 
حققت ال�سركة منوًا يف هام�ص املالءة املالية حيث 
�سوء  يف   ،٢٠١٧ لعام   %3٢٩ مقابل   %3٤٥ بلغت 
التو�سية  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  اأو�سى  فقد  ذلك 
من   %٥.٥ توزيع  على  باملوافقة  العامة  الهيئة  اإلى 
امل�ساهمني.    على  نقدية  اأرباح  ال�سركة  مال  راأ�ص 
على  احل�سول  من  ال�سركة  متكنت  وقد  هذا 
ت�سنيف املالءة املالية FSR من وكالة الت�سنيف 
)جيد(   B++ مب�ستوى   AM Best  العاملية
التوايل كما ورفعت الت�سنيف  ال�سابعة على  لل�سنة 
الإئتماين  )ICR( لل�سركة اإلى “bbb” مبنظور 

اإيجابي بدًل من م�ستقر.

عبد الجواد: 
الشركة استطاعت تحقيق 

معدالت نمو ايجابية و نمواً في 
هامش المالءة المالية



اإلستثمار في قطاع التأمين

الهيئة العامة للمجموعة العربية األردنية للتأمين
 تبرز أهم ما حققته من نجاحات عديدة في 2018

الأردنية  العربية  املجموعة  ل�سركة  العامة  الهيئة  عقدت 
للتاأمني اجتماع الهيئة العامة العادي الثاين والع�سرين لعام 
٢٠١٨ ، للنظر يف الأمور املدرجة على جدول اأعمال الجتماع 

وح�سب الأ�سول.
يو�سف  ال�سيد  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  الجتماع  ح�سر  وقد 
وممثل  عبداهلل  فايز  نا�سر  ال�سيد  العام  واملدير  الدلبيح 
يف  التاأمني  اإدارة  وممثل  ال�سركات،  عام  مراقب  عطوفة 
اخلارجي  احل�سابات  ومدقق  والتجارة،  ال�سناعة  وزارة 
امل�ساهمني  من  وعدد  الإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  وال�سادة 

والإدارة التنفيذية يف ال�سركة.
 ٢٠١٨ لعام  الإدارة  جمل�ص  تقرير  على  امل�سادقة  مت  حيث 
على  وامل�سادقة   ،  ٢٠١٩ لعام  لل�سركة  امل�ستقبلية  واخلطة 
تقرير مدققي احل�سابات عن القوائم املالية املوحدة لل�سركة 
لل�سنة املالية املنتهية يف ٢٠١٨/١٢/3١ ، واملوافقة بالجماع 
ال�سنة  عن  الدارة  جمل�ص  واع�ساء  رئي�ص  ذمة  اإبراء  على 

املالية ٢٠١٨ بحدود احكام القانون
حققته  ما  اهم  ابرزت  اجتماعها  خالل  ومن  املجموعة 
الأق�ساط  حجم  يف  زيادة  حققت  حيث  باإدارتها  ال�سركة 
دينار  مليون   )٢.٥( مبقدار  التاأمني  اأنواع  جلميع  املكتتبة 
ال�سريبة  قبل  الأرباح  اإجمايل  وبلغ  اإنتاج عام ٢٠١٧م،  عن 
)٧3٨( األف دينارًا لعام ٢٠١٨ مقابل مبلغ مقداره )٦٢٧( 
�سايف  اأما   ،١٢-٢٠١٧-3١ يف  املنتهية  للفرتة  دينارًا  األف 

الرباح فقد بلغت )٦٥٠( األف دينار بعد ال�سريبة  يف عام 
٢٠١٨ مقابل مبلغ )٥٩٠( األف دينار للفرتة املنتهية يف 3١-

١٢-٢٠١٧م.
كلمته  اكد يف  الدلبيح  يو�سف  ال�سيد  الدارة  رئي�ص جمل�ص 
باأن ال�سركة ما زالت بف�سل اجلهود امل�سرتكة من قبل جمل�ص 
الإدارة والعاملني يف ال�سركة تتقدم يف اعمالها �سنة بعد �سنة 
اأثرت  والتي  املنطقة  بها  متر  التي  ال�سعبة  الظروف  ورغم 
بدورها على الإقت�ساد الأردين ال ان ال�سركة ا�ستطاعت ان 

حتقق نتائج جيدة يف جميع الدوائر الفنية
من  وبالرغم  ال�سركة  ان   ، حديثه  يف  الدلبيح  وا�ساف 
على  حتافظ  ان  ا�ستطاعت  انها  ال  املدفوعة  التعوي�سات 
املدفوعة  ال�سيولة  باإدارة  وقامت  كما  ال�سركة  لدى  ال�سيولة 
بطريقة كفوءه وا�ستطاعت ت�سديد الإلتزامات املرتتبة عليها 

وحافظت على ال�سيولة النقدية لديها ..
لثقتهم  والعمالء  امل�ساهمني  كافة  ب�سكر  حديثه  وختم 
املوظفني  وكافة  التنفيذية  الدارة  ،و�سكر  بال�سركة  الكبرية 
وزارة  الى  بال�سافة  عملهم  يف  وتفانيهم  لإخال�سهم 
الأردين  الإحتاد  والى  التاأمني  وادارة  والتجارة  ال�سناعة 
ل�سركات التاأمني ملا قدموه من عون لرفع م�ستوى التاأمني يف 
العام  الأول من  الربع  ال�سركة يف  اأرباح  بلغت  و قد  الردن. 
دينار  الف   3٠٤ اأرباح  مقابل  دينار  الف   ١٩٧.٥ اجلاري 

لنف�ص الفرنة من العام املا�سي.

الدالبيح:
استطاعت الشركة 

تسديد اإللتزامات 
المترتبة عليها بكفاءة 

مع المحافظة على 
السيولة النقدية لديها
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197.5 ألف دينار أرباح الشركة للربع األول من العام الجاري

الشرق األوسط للتأمين توصي بتوزيع أرباح بنسبة  5%  على المساهمين

اق�ساطا  للتامني  الو�سط  ال�سرق  �سركة  حققت 
اجمالية خالل العام املا�سي بحجم ٤٠.٧ مليون 
 ٢٥.٤ الجمالية  التعوي�سات  بلغت  فيما  دينارا 
مليون . وبلغ �سايف ح�سة ال�سركة من هذة العقود 

١3.٧ مليون دينار
قيمتها  �سافية  ارباحا  ذلك  اثر  ال�سركة  وحققت 

١.٥مليون دينار 
يف  اجتمعت  التي  العامة  الهيئة  �سادقت  وقد 
برئا�سة   ٢٠١٩/٤/٢٩ املوافق  ح�سني  امللك  نادي 
وح�سور  الدارة  رئي�ص جمل�ص  نائب  عازر  وا�سف 

على   %٩٤.٥ بن�سبة  ا�سهما  يحملون  م�ساهمون 
جمل�ص  تو�سية  اقرت  كما  العمومية  امليزانية 
مال  را�ص  من   %٥ بن�سبة  ارباح  بتوزيع  الدارة 

ال�سركة البالغ ٢٢ مليون دينار
واظهرت ميزانية ال�سركة اأن حجم ا�ستثماراتها يف 
خمتلف القطاعات بلغت ٦3 مليون دينار. وحتتفظ 
 ٧ بحجم  واجبارية  اختيارية  باحتياطات  ال�سركة 
 3٩.3 امللكية  حقوق  جمموع  وبلغ   . دينار  ماليني 

مليون دينار.
وبلغت اأرباح الربع الأول لل�سركة من العام اجلاري 
لنف�ص  دينار  مليون   ١.٥ مقابل  دينار  الف   ٧٠٨

الفرتة من عام ٢٠١٨.

708 ألف دينار أرباح الشركة في الربع األول للعام الجاري



1.97 مليون دينار أردني صافي أرباح الشرق 
العربي للتأمين للربع األول 2019

 - للتاأمني  اخلليج  جمموعة  اإدارة  جمل�ص  �سادق 
البيانات  على   )gig – Jordan( الأردن 
وذلك   ٢٠١٩/3/3١ يف  كما  املنتهية  للفرتة  املالية 
يف اجتماعه الثاين ل�سنة ٢٠١٩ يوم ٢٠١٩/٠٤/٢٥، 
برئا�سة نا�سر اللوزي رئي�ص املجل�ص، وح�سور اأع�ساء 
الدكتور  لل�سركة  التنفيذي  والرئي�ص  الإدارة  جمل�ص 

علي الوزين.
اللوزي  نا�سر  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  �سرح  وقد 
من  الأول  الربع  نهاية  يف  ال�سركة  اأعمال  نتائج  باأن 
ربح  بلغ  ، حيث  التوقعات  مع  ان�سجمت  العام ٢٠١٩ 
الكتتاب ٢.٩٨ مليون دينار اأردين فيما بلغت الأرباح 
بن�سبة  و  دينار  مليون   ٢.٦٢٠ حوايل  ال�سريبة  قبل 
ربح  �سايف  بلغ  فيما   ٢٠١٨ عام  عن   %٧٧ بلغت  منو 

الفرتة بعد ال�سريبة ١.٩٧٤ مليون دينار اأردين.
املكتتبة  الأق�ساط  اأن  الوزين  الدكتور  اأ�ساف  كما 
 ٢٩.٩ مع  مقارنة  اأردين  دينار  مليون   ٢٩.٢ بلغت 
ال�سابق  العام  من  الفرتة  لنف�ص  دينار  مليون 
التعوي�سات  بلغت  حني  يف  انخفا�ص ٢.٤%،  بن�سبة 
مع ٢١.٦ مليون  مقارنة  دينار  املدفوعة ١٦ مليون 
دينار لنف�ص الفرتة من العام ال�سابق بن�سبة انخفا�ص 
بلغت ٢٦% مما انعك�ص ايجابياً  على النتائج الفنية 
ن�سبة  تخفي�ص  ال�سركة  ا�ستطاعت  لل�سركة. كما 
الأق�ساط  �سايف  اإلى  العمومية  و  الإدارية  امل�ساريف 
املكت�سبة من ٢٨% كما يف ٢٠١٨/3/3١ اإلى ٢3% كما 
يف نهاية الربع الأول من عام ٢٠١٩ مما �ساهم اأي�سًا 
اإلى   %٩١ من  املجمعة  اخل�سارة  ن�سبة  تخفي�ص  يف 

٧٩% لنف�ص الفرتات املذكورة.
ودائعها  تعزيز  ا�ستطاعت ال�سركة  اأخرى  جهة  من 
نهاية  مع  دينار  مليون   ١.٦ جمموعه  مبا  البنكية 
الربع الأول من ال�سنة لي�سل جمموع الودائع البنكية 

اإلى ٤٦.١ مليون دينار اأردين متثل ٤٤% من جمموع 
اأ�سول ال�سركة و يعزز من هام�ص مالءتها.

كما و ت�ستمر ال�سركة يف تطوير خدماتها ومنتجاتها 
التاأمينية وال�ستثمار يف الو�سائل التكنولوجية وتطوير 
القدرات الفنية للعاملني لتح�سني موؤ�سرات اليرادات 

والربحية خدمة لعمالء ال�سركة وم�ساهميها.
العربي  ال�سرق  �سركة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
للتاأمني ع�سو يف جمموعة اخلليج للتاأمني املتواجدة 
حافظت  وقد  هذا  واإقليمية،  عربية  دول  عدة  يف 
وكالة  مع   ٢٠١٨ للعام  ت�سنيفها  على  ال�سركة 
قوة  بلغت  العاملية  A.M Best حيث  الت�سنيف 
ت�سنيفها  B++ وبلغ  درجة  لل�سركة  املالية  املالءة 

الئتماين bbb خالل العام ٢٠١٨
ال�سرق   | gig �سركة   عقدت  قد  كما 
العادي  العامة  الهيئة  اجتماع  للتاأمني  العربي 
مقر  يف  للعام ٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٥وذلك 
النظر يف  اأجل  الرئي�سي يف جبل عمان، من  الإدارة 

الأمور املدرجة على جدول اأعمال الإجتماع ومناق�سة 
املنتهية يف  لل�سنة  املالية  وبياناتها  ال�سركة  ح�سابات 

٢٠١٨/١٢/3١ وامل�سادقة عليها.
نا�سر  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  الجتماع  ح�سر  وقد 
الوزين  علي  الدكتور  التنفيذي  والرئي�ص  اللوزي 
وممثل عطوفة مراقب عام ال�سركات وممثلي اإدارة 
اإلى  اإ�سافة  اخلارجي  احل�سابات  ومدقق  التاأمني 
امل�ساهمني  من  وعدد  ال�ستة  الإدارة  جمل�ص  اأع�ساء 
ال�سركة  اأ�سهم  جمموع  ميثلون ١٩،٤٨٦،٤٢٥ من 
اأي  اأ�سل ٢١،٤3٨،٢٥٢ �سهمًا  والوكالة من  بالأ�سالة 

ما ن�سبته ٩٠.٨٩% من اأ�سهم راأ�ص املال.
ال�سنوية  الأرباح  اأن  اللوزي  نا�سر  ال�سيد  �سرح  وقد 
ال�سابق  العام  خالل  دينار  3.٢١3 مليون  بلغت 
املكتتبة ٨٥.٢ مليون  بلغت الأق�ساط  كما   ،٢٠١٨
١٠٠.١ مليون  املوجودات  دينار اأردين و بلغ جمموع 
و�سلت  فقد  البنوك  لدى  الودائع  ، اأما  اأردين  دينار 
للعام  ٤٢.٧ مليون دينار  مقابل  اإلى٤٧ مليون دينار 
الفنية 3٤.٥  �سات  بلغ جمموع املخ�سّ ، وقد   ٢٠١٧
يف  دينار  مليون   3٦.٩ مع  مقارنة  دينار  مليون 

العام ٢٠١٧.
م�سرية gig| ال�سرق  املجل�ص اأن  رئي�ص  اأ�ساف  وقد 
متييز  على  ترتكز  للتاأمني واإ�سرتاتيجياتنا  العربي 
اخلدمات  بتقدمينا  وذلك  غريهم  عن  عمالئنا 
م�ساحلهم. اأن  لرعاية  الهادفة  املتكاملة  التاأمينية 
وحدة  تدعمها  امل�ستقبل  نحو  ال�سركة  خطوات 
اخلربات  من  املتكاملة  للتاأمني  اخلليج  جمموعة 
ل�ستغالل  متني  اأ�سا�ص  على  تقوم  التي  والكفاءات 
كافة ال�سبل املتاحة التي من �ساأنها حت�سني اخلدمات 
الكلي  الإقت�ساد  ب�سكل خا�ص ودعم  الأفراد  ورعاية 

على وجه العموم.

اللوزي:
نتائج أعمال الشركة في 

نهاية الربع األول من العام 
2019 انسجمت مع التوقعات 
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القوائم المالية كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨
الحمدلله رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إلى السادة / مساهمي البنك اإلسالمي األردني
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بمقتضى قانون البنوك األردني رقم 28 لس���نة 2000م، وما تضمنه بش���أن البنوك اإلس���المية، والنظام األساس���ي للبنك، تقدم هيئة الرقابة الشرعية 
للبنك التقرير التالي:

لقد راقبت هيئة الرقابة الشرعية المبادئ المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعامالت والتطبيقات التي طرحها البنك خالل الفترة المالية المنتهية بتاريخ 
2018/12/31م. وكذلك قامت بالمراقبة الواجبة إلبداء رأي عّما إذا كان البنك تقيد بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، ومدى التزامه بالفتاوى والقرارات 

واإلرشادات المحددة التي تّم إصدارها مّنا، والتثتبت  من التزام البنك بها.
تقع على اإلدارة مسؤولية تنفيذ العمل في البنك وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية والتأكد من ذلك، أما مسئوليتنا فتنحصر في إبداء الرأي المستقل 

بناًء على مراقبتنا لعمليات البنك، وفي إعداد تقرير لكم.
لقد قمنا بالمراقبة التي اشتملت على فحص التوثيق واإلجراءات المتبعة من البنك على أساس اختبار كل نوع من أنواع العمليات، وذلك من خالل دائرة 

التدقيق الشرعي الداخلي.
لقد قمنا بتخطيط وتنفيذ المراقبة من أجل الحصول على جميع المعلومات والتفسيرات التي اعتبرناها ضرورية لتزويدنا بأدلة تكفي إلعطاء تأكيد معقول 

بأن البنك لم يخالف أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
في رأينا:

أ( أن العق���ود والعملي���ات والمعام���الت الت���ي أبرمها البنك خالل الس���نة المنتهية ف���ي 2018/12/31م، التي اطلعنا عليها تّمت وفق���ًا ألحكام ومبادئ 
الشريعة اإلسالمية.

ب( أن توزع األرباح وتحميل الخس���ارة على حس���ابات أرباح االس���تثمار وصندوق مواجهة مخاطر االستثمار يتفق مع األساس الذي تّم اعتماده مّنا وفقًا 
ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

ج( أن جمي���ع المبال���غ الت���ي آل���ت إل���ى البنك من مصادر أو بطرق ال تتفق مع أحكام ومبادئ الش���ريعة اإلس���المية لم يضمها البنك إل���ى إيراداته، ويتم 
صرفها في أغراض خيرية.

د( أن مس���ؤولية إخ���راج ال���زكاة تقع على المس���اهمين، وليس هناك تخويل إلدارة البنك  إلخراجها مباش���رة، لعدم توافر قان���ون لتحصيلها، وعدم نص 
النظام األساسي للبنك أو قرارات الجمعية العمومية، أو توكيل من المساهمين بذلك، لذا فإن على المساهم تزكية أسهمه عند تحقق الشروط 

والضوابط الشرعية للزكاة، مع األخذ في االعتبار ما يأتي:
  إذا كانت النية عند الشراء لألسهم أو االكتتاب بها هي المتاجرة والتداول. فإنه يزكي القيمة السوقية لألسهم واألرباح الموزعة.

 إذا كانت النية عند الشراء لألسهم أو االكتتاب بها هي الحصول على األرباح وليست المتاجرة، فإنه ُيزكى األرباح الموزعة باإلضافة إلى ما يخّص 
أسهمه من الموجودات الزكوية في البنك، )علمًا بأّن الزكاة هي )26 فلسًا/سهم( ستة وعشرون فلسًا لكل سهم.

وفي حال عدم توفر الس���يولة الالزمة يمكن تأجيل الزكاة أو جزء منها بحيث تصبح دينًا حتى توفرها. وتش���كر هيئة الرقابة الش���رعية إدارة البنك 
ومنسوبيه على إيالئها العناية بااللتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، وعلى حسن إدارتها، ونتائج البنك الطيبة.

والحمدلله رب العالمين،،،

التاري�خ :  22  جمادى األولى  ، 1440 ه�
المواف�ق :  28  كانون الثاني )يناير(  ،2019 م

التقرير الشرعي لهيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م

الى السادة مساهمي البنك اإلسالمي األردني 
شركة مساهمة عامة

عمان – المملكة األردنية الهاشمية
تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة

الـــرأي
لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة للبنك اإلس���المي األردني )ش���ركة مس���اهمة عامة محدودة( )»البنك«( وش���ركاتها التابعة المش���ار 
إليها )»المجموعة«( والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 كانون األول 2018 وقائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل اآلخر 
الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة وقائمة مصادر واس���تخدامات أموال صندوق القرض الحس���ن 

الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وااليضاحات حول القوائم المالية الموحدة وملخص ألهم السياسات المحاسبية.
ف���ي رأين���ا، إن القوائ���م المالي���ة الموحدة المرفقة ُتظه���ر بعدالة، من كافة النواحي الجوهري���ة، المركز المالي للمجموعة كما ف���ي 31 كانون األول 2018 
وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للس���نة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا ألحكام ومبادئ الش���ريعة اإلس���المية حس���بما تقرره هيئة الرقابة الش���رعية 

للبنك، وطبقا لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.
أساس الرأي

لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا لمعايير المراجعة للمؤسس���ات المالية اإلس���المية الصادرة عن هيئة المحاس���بة والمراجعة للمؤسس���ات المالية اإلسالمية، إن 
مسؤولياتنا وفقًا لهذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا. نحن مستقلون 
ع���ن البن���ك، وفقًا لقواعد الس���لوك المهني للمحاس���بين القانونيين الص���ادر عن المجلس الدولي لمعايير الس���لوك المهني للمحاس���بين باإلضافة إلى 
متطلبات السلوك المهني االخرى المالئمة لتدقيق القوائم المالية في األردن، وقد التزمنا بمتطلبات السلوك المهني ومتطلبات المجلس الدولي 

لمعايير السلوك المهني للمحاسبين. لقد قمنا بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة وتوفر أساسًا إلبداء الرأي.
امور التدقيق الهامة

ان أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي وفقًا الجتهادنا المهني كانت األكثر جوهرية خالل تدقيق القوائم المالية للسنة الحالية. لقد تمت دراسة 
ه���ذه األم���ور ضم���ن اإلطار الكل���ي لتدقيق القوائم المالي���ة إلبداء رأينا حول ه���ذه القوائم وال نبدي رأي���ًا منفصاًل حول هذه األمور. ت���م وصف إجراءات 

التدقيق المتعلقة بكل امر من األمور المشار اليها ادناه.
لقد قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات والمتعلقة بتدقيق القوائم المالية. باإلضافة لكافة األمور المتعلقة بذلك. بناء عليه 
ف���أن تدقيقنا يش���مل تنفيذ اإلجراءات التي تم تصميمها لالس���تجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في القوائ���م المالية. ان نتائج إجراءات التدقيق 

التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة بمعالجة األمور المشار اليها ادناه، توفر أساسا لرأينا حول تدقيق القوائم المالية المرفقة.

الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم والتمويالت )ذمم البيوع المؤجلة، ذمم إجارة منتهية بالتمليك، القرض الحسن والذمم األخرى(، أرصدة وحسابات 
للذمم  المتوقعة  االئتمانية  بالخسائر  المتعلقة  اإليضاحات  إن  المطفأة.  بالتكلفة  المالية  والموجودات  مصرفية  ومؤسسات  بنوك  لدى  استثمار 
والتمويالت )ذمم البيوع المؤجلة، ذمم إجارة منتهية بالتمليك، القرض الحسن والذمم األخرى(، أرصدة وحسابات االستثمارات لدى بنوك ومؤسسات 

مصرفية والموجودات المالية بالتكلفة المطفأة قد تم اإلفصاح عنها في إيضاحات القوائم المالية رقم )2(، )5(، )6(، )7(، )9(، )12( و)15(.

تعتب���ر الخس���ائر االئتمانية المتوقع���ة لذمم العم���الء والتمويالت )ذمم 
البي���وع المؤجلة، ذم���م إجارة منتهية بالتمليك، القرض الحس���ن والذمم 
األخ���رى( والموج���ودات المالية بالتكلفة المطفأة ه���ي أحد األمور التي 
تؤث���ر عل���ى نتائج أعم���ال البن���ك، باإلضافة ال���ى كونها من األم���ور التي 
تتطل���ب الكثير من االجته���اد لتحديد المرحلة التي يجب تصنيف الذمة او 

التمويل وقياس خسائر االئتمانية المتوقعة.  
يقوم البنك باقتطاع 10٪ من صافي أرباح االستثمار الُمشترك وتحويله 
إل���ى صن���دوق مواجهة مخاطر االس���تثمار وذلك حس���ب تعليمات البنك 

المركزي األردني وقانون البنوك.
يت���م تطبيق االجتهاد على مدخال ت عملية قياس التدني بما في ذلك 
مخاطر العميل واحتمالي���ة التعثر وتقييم الضمانات وتحديد تاريخ التعثر، 

وبالتالي احتساب التدني من ذلك التاريخ.

تضمن���ت اج���راءات تدقيقنا تقيي���م ضوابط إج���راءات منح وتس���جيل ومراقبة 
الذم���م والتمويالت وعملي���ة قياس الخس���ائر االئتماني���ة المتوقعة بما في 
ذلك متطلبات البنك المركزي األردني للتحقق من فعالية الضوابط الرئيسية 
المعم���ول به���ا والتي تحدد تدني الذم���م والتمويالت والموج���ودات المالية 
بالتكلف���ة المطف���أة والمخصص���ات المطلوبة مقابلها. كما تضمن���ت إجراءاتنا 
المتعلق���ة باختب���ار الضواب���ط تقيي���م م���ا إذا كان���ت الضواب���ط الرئيس���ية في 
العمليات المذكورة أعاله قد تم تصميمها وتطبيقها وتنفيذها بشكل فعال 

باإلضافة إلجراءات لتقيم ما يلي:
- مدى مالئمة مراحل التصنيف.

- م���دى مالئم���ة عملي���ة تحديد التع���رض االئتماني عند التعث���ر، بما في ذلك 
النظ���ر ف���ي التدفقات النقدية الناتجة عن التس���ديد والعمليات الحس���ابية 

الناتجة عنها.
- مدى مالئمة احتمالية التعثر، التعرض االئتماني عند التعثر ونسبة الخسارة 

بافتراض التعثر للمراحل المختلفة.
- مدى مالئمة وموضوعية التقييم الداخلي للتمويالت.

- صحة ومالئمة عملية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة.
- التموي���الت التي ت���م تحويلها بين المراحل، واألس���س تقي���م مدى حدوث 
ارتفاع في مستوى المخاطر للتمويالت من ناحية التوقيت باإلضافة الى 

تدهور في جودة االئتمان.
- عملي���ة احتس���اب الخس���ائر االئتماني���ة المتوقعة للتمويالت بش���كل فردي 
باإلضاف���ة الى فهم اخ���ر التطورات للتمويل من ناحي���ة التدفقات النقدية 

وإذا كان هناك أي جدولة او هيكلة.
لقد قمن���ا بتدقيق االتفاقيات القانونية والمرفقات المتعلقة بها للتأكد من 

وجود الضمانات ووجود الحق القانوني المتعلق بها.
لقد قمنا بدراسة إجراءات تقييم الضمانات وفقًا لقواعد التقييم المعتمدة 

من قبل البنك. 
لق���د قمن���ا بإع���ادة احتس���اب المبال���غ المحولة إلى صن���دوق مواجه���ة مخاطر 

االستثمار وفقًا لتعليمات البنك المركزي األردني.
كما قمنا بتقييم ما إذا كانت افصاحات القوائم المالية تعكس بشكل مناسب 

متطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.

المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للبنك لعام ٢٠١٨
تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي غير القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات. ان اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات 

األخرى ومن المتوقع ان يتاح لنا التقرير السنوي للبنك لعام 2018 بعد تاريخ مدققي الحسابات. 
ان رأينا حول القوائم المالية ال يشمل المعلومات األخرى وأننا ال نبدي اي تأكيد حول المعلومات األخرى.

فيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية، ان مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى عندما تصبح متاحة لنا، بحيث ُنقّيم فيما إذا كانت المعلومات األخرى تتعارض 
جوهريا مع القوائم المالية او من معرفتنا خالل عملية تدقيق القوائم المالية.

مسؤولية اإلدارة والمسؤولين بالحوكمة عن القوائم المالية  
إن اإلدارة مس���ؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا ألحكام ومبادئ الش���ريعة اإلس���المية حسبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للبنك 
ومعايير المحاس���بة المالية الصادرة عن هيئة المحاس���بة والمراجعة للمؤسس���ات المالية اإلسالمية، باإلضافة الى تحديد نظام الرقابة الداخلي الضروري إلعداد 

قوائم مالية موحدة خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن غلط.
كما أن اإلدارة مس���ؤولة عن تقييم قدرة للبنك على االس���تمرار كمنش���أة مس���تمرة واإلفصاح عن األمور المتعلقة بمبدأ االس���تمرارية بما في ذلك استخدام 
مبدأ االستمرارية في المحاسبة عند إعداد القوائم المالية، إال إذا كان في نية اإلدارة تصفية البنك أو إيقاف عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى 

القيام بذلك.
إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن االشراف على عملية إعداد التقارير المالية للبنك.

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية
إن أهدافن���ا تتمث���ل بالحص���ول عل���ى تأكيد معقول بأن القوائم المالية خالية من األخطاء الجوهرية س���واء الناتجة عن احتيال أو عن غل���ط وإصدار تقرير التدقيق الذي 

يتضمن رأينا.
ان التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة إن التدقيق الذي يجري وفقا لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية سيكشف دائما خطأ جوهريا عند وجوده. إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو غلط ويتم اعتبارها جوهرية، إذا 

كانت منفردًة أو مجتمعًة يمكن ان يكون لها تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية.
إننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقا لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة 

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، وكذلك نقوم بما يلي:
• تحدي���د وتقيي���م مخاط���ر االخطاء الجوهري���ة في القوائم المالية، س���واء الناتجة عن احتيال أو غل���ط، وتصميم وتنفيذ اجراءات تدقيق تس���تجيب لهذه المخاطر 
والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساسًا إلبداء الراي. إن خطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج عن غلط، لما 

قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تأكيدات غير صحيحة أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.
• الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف ابداء رأي حول مدى فعالية نظام 

الرقابة الداخلي للبنك.
• تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها التي قامت بها االدارة.

• التوصل الى نتيجة حول مالءمة استخدام االدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، وبناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، وفيما إذا كان هناك عدم 
تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك كبيرة حول قدرة البنك على االستمرار. وإذا ما توصلنا الى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا 
اإلشارة في تقرير التدقيق إلى ايضاحات القوائم المالية ذات الصلة أو تعديل رأينا إذا كانت هذه االيضاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق 
التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك فإن األحداث او الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار البنك في اعمالها كمنشأة مستمرة.
• تقييم العرض العام لهيكل القوائم المالية ومحتواها بما في ذلك االيضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعامالت واألحداث التي تحقق 

العرض العادل.
• الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية عن الشركات أو األنشطة التجارية ضمن نطاق المجموعة إلبداء الرأي حول القوائم 

المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وإنجاز عملية التدقيق للمجموعة. ونحن مسؤولون عن رأينا حول التدقيق.
إننا نتواصل مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق المهمة التي تتضمن أي نقاط ضعف مهمة في نظام 

الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.
نقوم كذلك بتزويد المس���ؤولين المكلفين بالحوكمة بما يفيد التزامنا بمتطلبات الس���لوك المهني المتعلقة باالس���تقاللية واالفصاح للمسؤولين المكلفين 

بالحوكمة عن كل العالقات واالمور االخرى التي تظهر على انها تؤثر على استقالليتنا وما شأنه ان يحافظ على هذه االستقاللية.
من تلك األمور التي يتم التواصل بها مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة، نقوم بتحديد األمور االكثر أهمية على تدقيق القوائم المالية للسنة الحالية والتي 
تمثل أمور التدقيق الهامة. اننا نقدم وصف عن هذه األمور في تقرير التدقيق اال إذا كان القانون أو التعليمات تمنع اإلفصاح عن ذلك االمر، او في حاالت نادرة 

جدا والتي بناءًا عليها ال يتم االفصاح عن ذلك االمر في تقريرنا الن العواقب السلبية المتوقعة لإلفصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنه.
تقرير حول المتطلبات القانونية

يحتفظ البنك بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية تتفق مع القوائم المالية للبنك
ونوصي بالمصادقة عليها. 

تقرير مدقق الحسابات المستقل

قائمة المركز المالي كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨

البيان

قائمة المركز المالي الموحدة 
للبنك كما في

قائمة المركز المالي المنفصلة 
للبنك  كما في

٣١ كانون األول 
٢٠١٨

٣١ كانون األول 
٢٠١٧

٣١ كانون األول 
٢٠١٨

٣١ كانون األول 
٢٠١٧

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

الموجودات

808ر635ر138ر1881ر064ر950876ر666ر138ر3181ر086ر876نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

633ر124ر49054ر915ر63393ر124ر49054ر915ر93أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

000ر979ر29821ر642ر00017ر979ر29821ر642ر17حسابات إستثمار لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

750ر600ر002ر2142ر337ر034ر0412ر613ر021ر2862ر781ر053ر2ذمم البيوع الُمؤجلة والذمم األخرى – بالصافي

435ر844ر762590ر801ر435605ر844ر762590ر801ر605موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك – بالصافي

357ر980ر78930ر703ر35732ر980ر78930ر703ر32التمويالت – بالصافي

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
735ر103ر1444ر672ر8254ر528ر69410ر692ر10حقوق الملكية – ذاتي

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
369ر053ر92925ر913ر15524ر384ر76037ر594ر36حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك

807ر108ر37978ر673ر807191ر108ر37978ر673ر191موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

978ر059ر13843ر852ر11641ر383ر2018ر355ر8إستثمارات في شركات حليفة

403ر212ر861120ر379ر403126ر212ر861120ر379ر126إستثمارات في العقارات 

535ر997ر7578ر725ر53511ر997ر7578ر725ر11قروض حسنة – بالصافي

003ر179ر65161ر920ر96664ر028ر21278ر311ر83ممتلكات ومعدات – بالصافي

076ر548ر1341ر299ر0782ر548ر1361ر299ر2موجودات غير ملموسة

718ر978ر1568ر480ر3658ر217ر26710ر679ر9موجودات أخرى

٦٠٧ر٤٠٦ر١٩٠ر٨٩٠٤ر٣٨١ر١٣٧ر٦٦٦٤ر٦١٧ر٢١١ر٢١٠٤ر٦٤٢ر١٦٠ر٤مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك وحقوق غير المسيطرين وحقوق الُملكية

المطلوبات

040ر012ر3565ر241ر0408ر012ر3565ر241ر8حسابات البنوك والمؤسسات المصرفية 

821ر493ر132ر5461ر229ر080ر0671ر717ر127ر0701ر008ر076ر1حسابات العمالء الجارية وتحت الطلب 

977ر906ر21847ر210ر97745ر906ر21847ر210ر45تأمينات نقدية

--999ر227812ر400ذمم دائنة

000ر750ر1066ر987ر00013ر750ر1066ر987ر13ُمخصصات أخرى

148ر739ر85823ر438ر96622ر760ر37323ر459ر22ُمخصص ضريبة الدخل

590ر076653ر528848ر026650ر843مطلوبات ضريبية ُمؤجلة

020ر283ر30016ر278ر67122ر369ر77019ر206ر25مطلوبات أخرى

٥٩٦ر٨٣٨ر٢٣٢ر٤٦٠١ر٢٣٣ر١٩٣ر٢٤٨١ر٩٨٠ر٢٣١ر١٤٦١ر٣٥٦ر١٩٢ر١مجموع المطلوبات

حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك

608ر716ر535ر9022ر476ر509ر6302ر960ر534ر2802ر970ر508ر2حسابات اإلستثمار الُمطلقة 

إحتياطي أصحاب حسابات اإلستثمار في 
--860ر634ر90217ر144ر18شركات تابعة وحليفة

717ر216ر8969ر824ر8487ر683ر6357ر111ر7إحتياطي القيمة العادلة - بالصافي

-517ر042ر1-517ر042ر1مخصص التزامات محتملة

847ر962ر9044ر795ر4564ر137ر7444ر358ر4مطلوبات ضريبية ُمؤجلة

مجموع حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار 
172ر896ر549ر2192ر140ر523ر7942ر416ر564ر0782ر628ر539ر2المشترك 

--487ر866165ر153حقوق غير المسيطرين

مجموع حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار 
--281ر582ر564ر9442ر781ر539ر2المشترك وحقوق غير المسيطرين

487ر350ر58036ر654ر48731ر350ر58036ر654ر31صندوق ُمواجهة مخاطر اإلستثمار 

ُمخصص ضريبة دخل صندوق ُمواجهة مخاطر 
032ر746ر7613ر455ر0323ر746ر7613ر455ر3اإلستثمار

حقوق الملكية

حقوق ُمساهمي البنك

000ر000ر000180ر000ر000180ر000ر000180ر000ر180رأس المال المدفوع

865ر438ر19875ر971ر38082ر471ر39776ر018ر84إحتياطي قانوني

752ر701ر08530ر234ر75238ر701ر08530ر234ر38إحتياطي إختياري

000ر000ر1-000ر000ر1-إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

810ر213ر7041ر383ر1221ر208ر4641ر375ر1إحتياطي القيمة العادلة

893ر220ر88379ر308ر36483ر577ر83385ر765ر89أرباح مدورة

٣٢٠ر٥٧٥ر٨٧٠٣٦٧ر٨٩٧ر٦١٨٣٨٥ر٩٥٨ر٧٧٩٣٧٤ر٣٩٣ر٣٩٣مجموع حقوق الملكية – مساهمي البنك

مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
اإلستثمار المشترك

  وحقوق غير المسيطرين وحقوق الملكية
٦٠٧ر٤٠٦ر١٩٠ر٨٩٠٤ر٣٨١ر١٣٧ر٦٦٦٤ر٦١٧ر٢١١ر٢١٠٤ر٦٤٢ر١٦٠ر٤

حسابات مدارة لصالح الغير:

389ر967ر31730ر574ر38935ر967ر31730ر574ر35اإلستثمارات المقيدة

حسابات الوكالة باإلستثمار )المحافظ 
843ر477ر482376ر148ر843358ر477ر482376ر148ر358اإلستثمارية(

499ر562ر37046ر215ر49963ر562ر37046ر215ر63حسابات الوكالة باإلستثمار

قائمة الدخل للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠١٨

البيان

قائمة الدخل الموحدة للبنك 
للسنة المنتهية في

قائمة الدخل المنفصلة للبنك 
للسنة المنتهية في

٣١ كانون األول 
٢٠١٨

٣١ كانون األول 
٢٠١7

٣١ كانون األول 
٢٠١٨

٣١ كانون األول 
٢٠١7

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

074ر057ر646141ر792ر074138ر057ر646141ر792ر138إيرادات البيوع المؤجلة

116ر805433ر116442ر805433ر442إيرادات التمويالت

أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
614ر795995ر614918ر795995ر918حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك

290ر895ر0432ر740ر2903ر895ر0432ر740ر3أرباح موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

760ر02686ر252ر7601ر02686ر252ر1أرباح موزعة من الشركات التابعة والحليفة

170ر676797ر511ر1701ر676797ر511ر1إيرادات إستثمارات في العقارات

584ر535ر59343ر075ر58443ر535ر59343ر075ر43إيرادات موجودات مؤجرة وإجارة منتهية بالتمليك

855ر429ر9041ر024ر8552ر429ر9041ر024ر2إيرادات إستثمارات أخرى

--46٣ر٢٣٠ر4٨٨١9١ر75٨ر١9١إيرادات حسابات اإلستثمار المشترك

--991ر447ر9942ر038ر2صافي نتائج أعمال الشركات التابعة

حصة األموال الداخلة في اإلستثمار من أرباح 
--110ر678722ر602الشركات الحليفة

46٣ر٢٣٠ر4٨٨١9١ر75٨ر564١9١ر4٠٠ر١6٠١94ر4٠٠ر١94إجمالي إيرادات حسابات اإلستثمار المشترك

)642ر554ر53()569ر628ر51()642ر554ر53()569ر628ر51(حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة

حصة أصحاب حسابات اإلستثمار من صافي نتائج 
--)386ر440ر2()088ر034ر2(أعمال الشركات التابعة 

حصة حقوق غير المسيطرين من صافي نتائج 
--)605ر7()906ر4(أعمال الشركات التابعة

حصة األموال الداخلة في اإلستثمار من أرباح 
--)110ر722()678ر602(الشركات الحليفة

)046ر123ر19()849ر175ر19()046ر123ر19()849ر175ر19(حصة صندوق مواجهة مخاطر اإلستثمار

حصة البنك من إيرادات حسابات اإلستثمار 
775ر55٢ر٠7٠١١٨ر954ر775١٢٠ر55٢ر٠7٠١١٨ر954ر١٢٠المشترك بصفته مضاربًا ورب مال

423ر96424ر21325ر96426ر25أرباح البنك الذاتية

حصة البنك من إيرادات اإلستثمارات المقيدة 
375ر349ر1872ر375222ر349ر1872ر222بصفته مضاربًا

أجرة البنك من إيرادات اإلستثمارات المقيدة 
446ر473ر3732ر276ر4463ر473ر3732ر276ر3بصفته وكياًل

783ر337ر25319ر809ر69018ر646ر28619ر097ر19إيرادات الخدمات المصرفية

964ر035ر0932ر567ر9641ر035ر0932ر567ر1أرباح العمالت األجنبية

536ر674ر9041ر681ر0361ر886ر8531ر907ر1إيرادات أخرى

٣٠٢ر44٨ر٨44١46ر5٣6ر499١46ر97٠ر٨٢6١46ر٠5٠ر١47إجمالي الدخل

)618ر153ر37()936ر566ر40()734ر392ر37()032ر818ر40(نفقات الموظفين

)790ر734ر7()406ر452ر7()280ر736ر7()939ر453ر7(إستهالكات وإطفاءات

)615ر517ر20()175ر424ر22()730ر652ر20()850ر549ر22(مصروفات أخرى

-)000ر300(-)000ر300(خسائر ائتمانية متوقعة – ذاتي 

)000ر250()000ر525()000ر250()000ر525(مخصصات أخرى 

)٠٢٣ر656ر65()5١7ر٢6٨ر7١()744ر٠٣١ر66()٨٢١ر646ر7١(إجمالي المصروفات

279ر792ر32780ر268ر75575ر938ر00580ر404ر75الربح قبل الضريبة

)884ر777ر26()563ر575ر25()702ر799ر26()078ر596ر25(ضريبة الدخل

٣95ر٠١4ر76454ر69٢ر٠5٣49ر١٣9ر9٢754ر٨٠7ر49الربح بعد الضريبة

الحصة األساسية للسهم من ربح السنة
فلـس / دينــارفلـس / دينــارفلـس / دينــارفلـس / دينــار

0/2770/3010/2760/300

قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠١٨

البيان

قائمة الدخل الشامل اآلخر 
الموحدة للبنك للسنة المنتهية 

في

قائمة الدخل الشامل اآلخر 
المنفصلة للبنك للسنة المنتهية 

في

٣١ كانون األول 
٢٠١٨

٣١ كانون األول 
٢٠١7

٣١ كانون األول 
٢٠١٨

٣١ كانون األول 
٢٠١7

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

395ر014ر76454ر692ر05349ر139ر92754ر807ر49الربح بعد الضريبة

بنود الدخل الشامل اآلخر بعد الضريبة:

التغير في إحتياطي القيمة العادلة للموجودات 
157ر894602ر803169ر342599ر167المالية – بالصافي

552ر616ر65854ر862ر85649ر738ر26954ر975ر49مجموع الدخل الشامل اآلخر للسنة

قرارات اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية وقرارات مجلس إدارة البنك 
تعيين سعادة الـدكتـــور حسين سعيد سعيفان رئيس تنفيذي / مـديــر عــــام للبنك 

اعتبارًا من صباح يوم  األربعاء الموافق  ٢٠١٩/٥/١ .

ثالثًا : تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك لمدة اربع سنوات )2019م-2023م( وهم :
- فضيلة األستاذ الدكتور محمود علي مصلح  السرطاوي .
- فضيلة األستاذ الدكتور عبد الستار عبد الكريم أبو غدة .

- فضيلة األستاذ الدكتور »محمد خير« محمد سالم العيسى .
- فضيلة األستاذ الدكتور عبد الرحمن إبراهيم زيد الكيالني .

رابعـــًا :  الموافق���ة على توزيع أرباح على المس���اهمين بنس���بة )15٪ ( نق���دًا من رأس مال 
البنك المدفوع البالغ  مائة وثمانون مليون دينار / سهم .

خامسًا: انتخاب شركة ارنست ويونغ مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2019 .
كما قررت الهيئة العامة غير العادية التي عقدت بنفس التاريخ ما يلي :

1- الموافق���ة عل���ى زي���ادة رأس مال البنك بمقدار )20( مليون دينار / س���هم »عش���رين  
مليون دينار/سهم« ليصبح ) 200( مليون دينار/سهم » مائتي مليون دينار /سهم« 
ب���داًل م���ن )180( مليون دينار/ س���هم » مائ���ة وثمانين مليون دينار / س���هم«، وذلك 
بتوزيع أسهم مجانية بنسبة )11.11٪( على المساهمين كل بنسبة مساهمته في 
رأس م���ال البنك كما هم في اليوم الخامس عش���ر م���ن تاريخ موافقة هيئة األوراق 
المالية على تس���جيل أسهم الزيادة وذلك بعد استكمال اإلجراءات القانونية الالزمة 

على ان تتم تغطية الزيادة من األرباح المدورة و االحتياطي االختياري .
2- تعديل عقد التأس���يس والنظام األساس���ي للبنك ليصبح رأس مال البنك  )200(  مليون 
دين���ار / س���هم »مائت���ي مليون دينار/ س���هم« ب�����داًل م���ن )180( مليون دينار / س���هم 

»م���ائ�����ة وثمانين مليون دينار / سهم«.

قررت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك اإلسالمي األردني في اجتماعها األربعين 
المنعقد يوم األثنين  ٢٣ شعبان ١٤٤٠هـ الموافق٢٩ نيسان ٢٠١٩م ما يلي:  

اواًل:  انتخ���اب مجل���س إدارة جديد للس���نوات األربع���ة القادم���ة )2019م-2023م(مكون من 
السادة:- 

1- سعادة األستاذ موسى عبد العزيز شحادة .
2- مجموعة البركة المصرفية ويمثلها:-

 أ  - سعادة السيد حمد عبد الله علي  العقاب.
ب - سعادة السيد هود هاشم احمد هاشم.

 ج - سعادة السيد عدنان عبد الله السليمان  البَسام.
 د - سعادة السيد نور«محمد شاهر« »محمد لطفي« مهايني.

3-  معالي السيد سالم احمد  جميل الخزاعلة.   
4- معالي السيد ايمن عبد الكريم بشير حتاحت  .

5- سعادة السيد عيسى حيدرعيسى  مراد  .
6- سعادة الدكتور نبيه احمد سالمة الزينات.
7- سعادة الفاضلة ملك فوزي راغب غانم. 

8- سعادة السيد صالح يعقوب محمد حسين .
وقرر مجلس اإلدارة انتخاب ســـعادة األســـتاذ موســـى عبد العزيز شحادة رئيسًا لمجلس 
اإلدارة وانتخاب ســـعادة الســـيد حمد عبد الله العقاب  ممثًال عن شـــركة مجموعة البركة 

المصرفية نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة.
ثانيًا : نظرًا النتخاب ســـعادة األســـتاذ موســـى عبد العزيز شـــحادة المدير العام  للبنك 
اإلســـالمي األردني لعضوية مجلـــس اإلدارة وتطبيقًا للقانون ولتعليمات الحاكمية 
المؤسســـية التـــي تمنع  الجمع بيـــن عضوية مجلس اإلدارة للبنـــك ومنصب المدير 
العام، فقد اســـتقال سعادة االستاذ موسى عبد العزيز شحادة من منصب الرئيس 
التنفيذي / المدير العام اعتبارًا من مســـاء يوم الثالثاء الموافق ٢٠١٩/٤/٣٠  وتقرر 

اإلستثمار في قطاع التأمين
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شركة مساهمة عامة محدودة
(سجل الشركة رقم ١٢٤)

Email:jib@islamicbank.com.jo

www.jordanislamicbank.com 

القوائم المالية كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨
الحمدلله رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إلى السادة / مساهمي البنك اإلسالمي األردني
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بمقتضى قانون البنوك األردني رقم 28 لس���نة 2000م، وما تضمنه بش���أن البنوك اإلس���المية، والنظام األساس���ي للبنك، تقدم هيئة الرقابة الشرعية 
للبنك التقرير التالي:

لقد راقبت هيئة الرقابة الشرعية المبادئ المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعامالت والتطبيقات التي طرحها البنك خالل الفترة المالية المنتهية بتاريخ 
2018/12/31م. وكذلك قامت بالمراقبة الواجبة إلبداء رأي عّما إذا كان البنك تقيد بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، ومدى التزامه بالفتاوى والقرارات 

واإلرشادات المحددة التي تّم إصدارها مّنا، والتثتبت  من التزام البنك بها.
تقع على اإلدارة مسؤولية تنفيذ العمل في البنك وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية والتأكد من ذلك، أما مسئوليتنا فتنحصر في إبداء الرأي المستقل 

بناًء على مراقبتنا لعمليات البنك، وفي إعداد تقرير لكم.
لقد قمنا بالمراقبة التي اشتملت على فحص التوثيق واإلجراءات المتبعة من البنك على أساس اختبار كل نوع من أنواع العمليات، وذلك من خالل دائرة 

التدقيق الشرعي الداخلي.
لقد قمنا بتخطيط وتنفيذ المراقبة من أجل الحصول على جميع المعلومات والتفسيرات التي اعتبرناها ضرورية لتزويدنا بأدلة تكفي إلعطاء تأكيد معقول 

بأن البنك لم يخالف أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
في رأينا:

أ( أن العق���ود والعملي���ات والمعام���الت الت���ي أبرمها البنك خالل الس���نة المنتهية ف���ي 2018/12/31م، التي اطلعنا عليها تّمت وفق���ًا ألحكام ومبادئ 
الشريعة اإلسالمية.

ب( أن توزع األرباح وتحميل الخس���ارة على حس���ابات أرباح االس���تثمار وصندوق مواجهة مخاطر االستثمار يتفق مع األساس الذي تّم اعتماده مّنا وفقًا 
ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

ج( أن جمي���ع المبال���غ الت���ي آل���ت إل���ى البنك من مصادر أو بطرق ال تتفق مع أحكام ومبادئ الش���ريعة اإلس���المية لم يضمها البنك إل���ى إيراداته، ويتم 
صرفها في أغراض خيرية.

د( أن مس���ؤولية إخ���راج ال���زكاة تقع على المس���اهمين، وليس هناك تخويل إلدارة البنك  إلخراجها مباش���رة، لعدم توافر قان���ون لتحصيلها، وعدم نص 
النظام األساسي للبنك أو قرارات الجمعية العمومية، أو توكيل من المساهمين بذلك، لذا فإن على المساهم تزكية أسهمه عند تحقق الشروط 

والضوابط الشرعية للزكاة، مع األخذ في االعتبار ما يأتي:
  إذا كانت النية عند الشراء لألسهم أو االكتتاب بها هي المتاجرة والتداول. فإنه يزكي القيمة السوقية لألسهم واألرباح الموزعة.

 إذا كانت النية عند الشراء لألسهم أو االكتتاب بها هي الحصول على األرباح وليست المتاجرة، فإنه ُيزكى األرباح الموزعة باإلضافة إلى ما يخّص 
أسهمه من الموجودات الزكوية في البنك، )علمًا بأّن الزكاة هي )26 فلسًا/سهم( ستة وعشرون فلسًا لكل سهم.

وفي حال عدم توفر الس���يولة الالزمة يمكن تأجيل الزكاة أو جزء منها بحيث تصبح دينًا حتى توفرها. وتش���كر هيئة الرقابة الش���رعية إدارة البنك 
ومنسوبيه على إيالئها العناية بااللتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، وعلى حسن إدارتها، ونتائج البنك الطيبة.

والحمدلله رب العالمين،،،

التاري�خ :  22  جمادى األولى  ، 1440 ه�
المواف�ق :  28  كانون الثاني )يناير(  ،2019 م

التقرير الشرعي لهيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م

الى السادة مساهمي البنك اإلسالمي األردني 
شركة مساهمة عامة

عمان – المملكة األردنية الهاشمية
تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة

الـــرأي
لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة للبنك اإلس���المي األردني )ش���ركة مس���اهمة عامة محدودة( )»البنك«( وش���ركاتها التابعة المش���ار 
إليها )»المجموعة«( والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 كانون األول 2018 وقائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل اآلخر 
الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة وقائمة مصادر واس���تخدامات أموال صندوق القرض الحس���ن 

الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وااليضاحات حول القوائم المالية الموحدة وملخص ألهم السياسات المحاسبية.
ف���ي رأين���ا، إن القوائ���م المالي���ة الموحدة المرفقة ُتظه���ر بعدالة، من كافة النواحي الجوهري���ة، المركز المالي للمجموعة كما ف���ي 31 كانون األول 2018 
وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للس���نة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا ألحكام ومبادئ الش���ريعة اإلس���المية حس���بما تقرره هيئة الرقابة الش���رعية 

للبنك، وطبقا لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.
أساس الرأي

لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا لمعايير المراجعة للمؤسس���ات المالية اإلس���المية الصادرة عن هيئة المحاس���بة والمراجعة للمؤسس���ات المالية اإلسالمية، إن 
مسؤولياتنا وفقًا لهذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا. نحن مستقلون 
ع���ن البن���ك، وفقًا لقواعد الس���لوك المهني للمحاس���بين القانونيين الص���ادر عن المجلس الدولي لمعايير الس���لوك المهني للمحاس���بين باإلضافة إلى 
متطلبات السلوك المهني االخرى المالئمة لتدقيق القوائم المالية في األردن، وقد التزمنا بمتطلبات السلوك المهني ومتطلبات المجلس الدولي 

لمعايير السلوك المهني للمحاسبين. لقد قمنا بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة وتوفر أساسًا إلبداء الرأي.
امور التدقيق الهامة

ان أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي وفقًا الجتهادنا المهني كانت األكثر جوهرية خالل تدقيق القوائم المالية للسنة الحالية. لقد تمت دراسة 
ه���ذه األم���ور ضم���ن اإلطار الكل���ي لتدقيق القوائم المالي���ة إلبداء رأينا حول ه���ذه القوائم وال نبدي رأي���ًا منفصاًل حول هذه األمور. ت���م وصف إجراءات 

التدقيق المتعلقة بكل امر من األمور المشار اليها ادناه.
لقد قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات والمتعلقة بتدقيق القوائم المالية. باإلضافة لكافة األمور المتعلقة بذلك. بناء عليه 
ف���أن تدقيقنا يش���مل تنفيذ اإلجراءات التي تم تصميمها لالس���تجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في القوائ���م المالية. ان نتائج إجراءات التدقيق 

التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة بمعالجة األمور المشار اليها ادناه، توفر أساسا لرأينا حول تدقيق القوائم المالية المرفقة.

الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم والتمويالت )ذمم البيوع المؤجلة، ذمم إجارة منتهية بالتمليك، القرض الحسن والذمم األخرى(، أرصدة وحسابات 
للذمم  المتوقعة  االئتمانية  بالخسائر  المتعلقة  اإليضاحات  إن  المطفأة.  بالتكلفة  المالية  والموجودات  مصرفية  ومؤسسات  بنوك  لدى  استثمار 
والتمويالت )ذمم البيوع المؤجلة، ذمم إجارة منتهية بالتمليك، القرض الحسن والذمم األخرى(، أرصدة وحسابات االستثمارات لدى بنوك ومؤسسات 

مصرفية والموجودات المالية بالتكلفة المطفأة قد تم اإلفصاح عنها في إيضاحات القوائم المالية رقم )2(، )5(، )6(، )7(، )9(، )12( و)15(.

تعتب���ر الخس���ائر االئتمانية المتوقع���ة لذمم العم���الء والتمويالت )ذمم 
البي���وع المؤجلة، ذم���م إجارة منتهية بالتمليك، القرض الحس���ن والذمم 
األخ���رى( والموج���ودات المالية بالتكلفة المطفأة ه���ي أحد األمور التي 
تؤث���ر عل���ى نتائج أعم���ال البن���ك، باإلضافة ال���ى كونها من األم���ور التي 
تتطل���ب الكثير من االجته���اد لتحديد المرحلة التي يجب تصنيف الذمة او 

التمويل وقياس خسائر االئتمانية المتوقعة.  
يقوم البنك باقتطاع 10٪ من صافي أرباح االستثمار الُمشترك وتحويله 
إل���ى صن���دوق مواجهة مخاطر االس���تثمار وذلك حس���ب تعليمات البنك 

المركزي األردني وقانون البنوك.
يت���م تطبيق االجتهاد على مدخال ت عملية قياس التدني بما في ذلك 
مخاطر العميل واحتمالي���ة التعثر وتقييم الضمانات وتحديد تاريخ التعثر، 

وبالتالي احتساب التدني من ذلك التاريخ.

تضمن���ت اج���راءات تدقيقنا تقيي���م ضوابط إج���راءات منح وتس���جيل ومراقبة 
الذم���م والتمويالت وعملي���ة قياس الخس���ائر االئتماني���ة المتوقعة بما في 
ذلك متطلبات البنك المركزي األردني للتحقق من فعالية الضوابط الرئيسية 
المعم���ول به���ا والتي تحدد تدني الذم���م والتمويالت والموج���ودات المالية 
بالتكلف���ة المطف���أة والمخصص���ات المطلوبة مقابلها. كما تضمن���ت إجراءاتنا 
المتعلق���ة باختب���ار الضواب���ط تقيي���م م���ا إذا كان���ت الضواب���ط الرئيس���ية في 
العمليات المذكورة أعاله قد تم تصميمها وتطبيقها وتنفيذها بشكل فعال 

باإلضافة إلجراءات لتقيم ما يلي:
- مدى مالئمة مراحل التصنيف.

- م���دى مالئم���ة عملي���ة تحديد التع���رض االئتماني عند التعث���ر، بما في ذلك 
النظ���ر ف���ي التدفقات النقدية الناتجة عن التس���ديد والعمليات الحس���ابية 

الناتجة عنها.
- مدى مالئمة احتمالية التعثر، التعرض االئتماني عند التعثر ونسبة الخسارة 

بافتراض التعثر للمراحل المختلفة.
- مدى مالئمة وموضوعية التقييم الداخلي للتمويالت.

- صحة ومالئمة عملية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة.
- التموي���الت التي ت���م تحويلها بين المراحل، واألس���س تقي���م مدى حدوث 
ارتفاع في مستوى المخاطر للتمويالت من ناحية التوقيت باإلضافة الى 

تدهور في جودة االئتمان.
- عملي���ة احتس���اب الخس���ائر االئتماني���ة المتوقعة للتمويالت بش���كل فردي 
باإلضاف���ة الى فهم اخ���ر التطورات للتمويل من ناحي���ة التدفقات النقدية 

وإذا كان هناك أي جدولة او هيكلة.
لقد قمن���ا بتدقيق االتفاقيات القانونية والمرفقات المتعلقة بها للتأكد من 

وجود الضمانات ووجود الحق القانوني المتعلق بها.
لقد قمنا بدراسة إجراءات تقييم الضمانات وفقًا لقواعد التقييم المعتمدة 

من قبل البنك. 
لق���د قمن���ا بإع���ادة احتس���اب المبال���غ المحولة إلى صن���دوق مواجه���ة مخاطر 

االستثمار وفقًا لتعليمات البنك المركزي األردني.
كما قمنا بتقييم ما إذا كانت افصاحات القوائم المالية تعكس بشكل مناسب 

متطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.

المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للبنك لعام ٢٠١٨
تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي غير القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات. ان اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات 

األخرى ومن المتوقع ان يتاح لنا التقرير السنوي للبنك لعام 2018 بعد تاريخ مدققي الحسابات. 
ان رأينا حول القوائم المالية ال يشمل المعلومات األخرى وأننا ال نبدي اي تأكيد حول المعلومات األخرى.

فيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية، ان مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى عندما تصبح متاحة لنا، بحيث ُنقّيم فيما إذا كانت المعلومات األخرى تتعارض 
جوهريا مع القوائم المالية او من معرفتنا خالل عملية تدقيق القوائم المالية.

مسؤولية اإلدارة والمسؤولين بالحوكمة عن القوائم المالية  
إن اإلدارة مس���ؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا ألحكام ومبادئ الش���ريعة اإلس���المية حسبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للبنك 
ومعايير المحاس���بة المالية الصادرة عن هيئة المحاس���بة والمراجعة للمؤسس���ات المالية اإلسالمية، باإلضافة الى تحديد نظام الرقابة الداخلي الضروري إلعداد 

قوائم مالية موحدة خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن غلط.
كما أن اإلدارة مس���ؤولة عن تقييم قدرة للبنك على االس���تمرار كمنش���أة مس���تمرة واإلفصاح عن األمور المتعلقة بمبدأ االس���تمرارية بما في ذلك استخدام 
مبدأ االستمرارية في المحاسبة عند إعداد القوائم المالية، إال إذا كان في نية اإلدارة تصفية البنك أو إيقاف عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى 

القيام بذلك.
إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن االشراف على عملية إعداد التقارير المالية للبنك.

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية
إن أهدافن���ا تتمث���ل بالحص���ول عل���ى تأكيد معقول بأن القوائم المالية خالية من األخطاء الجوهرية س���واء الناتجة عن احتيال أو عن غل���ط وإصدار تقرير التدقيق الذي 

يتضمن رأينا.
ان التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة إن التدقيق الذي يجري وفقا لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية سيكشف دائما خطأ جوهريا عند وجوده. إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو غلط ويتم اعتبارها جوهرية، إذا 

كانت منفردًة أو مجتمعًة يمكن ان يكون لها تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية.
إننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقا لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة 

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، وكذلك نقوم بما يلي:
• تحدي���د وتقيي���م مخاط���ر االخطاء الجوهري���ة في القوائم المالية، س���واء الناتجة عن احتيال أو غل���ط، وتصميم وتنفيذ اجراءات تدقيق تس���تجيب لهذه المخاطر 
والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساسًا إلبداء الراي. إن خطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج عن غلط، لما 

قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تأكيدات غير صحيحة أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.
• الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف ابداء رأي حول مدى فعالية نظام 

الرقابة الداخلي للبنك.
• تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها التي قامت بها االدارة.

• التوصل الى نتيجة حول مالءمة استخدام االدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، وبناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، وفيما إذا كان هناك عدم 
تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك كبيرة حول قدرة البنك على االستمرار. وإذا ما توصلنا الى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا 
اإلشارة في تقرير التدقيق إلى ايضاحات القوائم المالية ذات الصلة أو تعديل رأينا إذا كانت هذه االيضاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق 
التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك فإن األحداث او الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار البنك في اعمالها كمنشأة مستمرة.
• تقييم العرض العام لهيكل القوائم المالية ومحتواها بما في ذلك االيضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعامالت واألحداث التي تحقق 

العرض العادل.
• الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية عن الشركات أو األنشطة التجارية ضمن نطاق المجموعة إلبداء الرأي حول القوائم 

المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وإنجاز عملية التدقيق للمجموعة. ونحن مسؤولون عن رأينا حول التدقيق.
إننا نتواصل مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق المهمة التي تتضمن أي نقاط ضعف مهمة في نظام 

الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.
نقوم كذلك بتزويد المس���ؤولين المكلفين بالحوكمة بما يفيد التزامنا بمتطلبات الس���لوك المهني المتعلقة باالس���تقاللية واالفصاح للمسؤولين المكلفين 

بالحوكمة عن كل العالقات واالمور االخرى التي تظهر على انها تؤثر على استقالليتنا وما شأنه ان يحافظ على هذه االستقاللية.
من تلك األمور التي يتم التواصل بها مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة، نقوم بتحديد األمور االكثر أهمية على تدقيق القوائم المالية للسنة الحالية والتي 
تمثل أمور التدقيق الهامة. اننا نقدم وصف عن هذه األمور في تقرير التدقيق اال إذا كان القانون أو التعليمات تمنع اإلفصاح عن ذلك االمر، او في حاالت نادرة 

جدا والتي بناءًا عليها ال يتم االفصاح عن ذلك االمر في تقريرنا الن العواقب السلبية المتوقعة لإلفصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنه.
تقرير حول المتطلبات القانونية

يحتفظ البنك بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية تتفق مع القوائم المالية للبنك
ونوصي بالمصادقة عليها. 

تقرير مدقق الحسابات المستقل

قائمة المركز المالي كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨

البيان

قائمة المركز المالي الموحدة 
للبنك كما في

قائمة المركز المالي المنفصلة 
للبنك  كما في

٣١ كانون األول 
٢٠١٨

٣١ كانون األول 
٢٠١٧

٣١ كانون األول 
٢٠١٨

٣١ كانون األول 
٢٠١٧

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

الموجودات

808ر635ر138ر1881ر064ر950876ر666ر138ر3181ر086ر876نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

633ر124ر49054ر915ر63393ر124ر49054ر915ر93أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

000ر979ر29821ر642ر00017ر979ر29821ر642ر17حسابات إستثمار لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

750ر600ر002ر2142ر337ر034ر0412ر613ر021ر2862ر781ر053ر2ذمم البيوع الُمؤجلة والذمم األخرى – بالصافي

435ر844ر762590ر801ر435605ر844ر762590ر801ر605موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك – بالصافي

357ر980ر78930ر703ر35732ر980ر78930ر703ر32التمويالت – بالصافي

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
735ر103ر1444ر672ر8254ر528ر69410ر692ر10حقوق الملكية – ذاتي

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
369ر053ر92925ر913ر15524ر384ر76037ر594ر36حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك

807ر108ر37978ر673ر807191ر108ر37978ر673ر191موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

978ر059ر13843ر852ر11641ر383ر2018ر355ر8إستثمارات في شركات حليفة

403ر212ر861120ر379ر403126ر212ر861120ر379ر126إستثمارات في العقارات 

535ر997ر7578ر725ر53511ر997ر7578ر725ر11قروض حسنة – بالصافي

003ر179ر65161ر920ر96664ر028ر21278ر311ر83ممتلكات ومعدات – بالصافي

076ر548ر1341ر299ر0782ر548ر1361ر299ر2موجودات غير ملموسة

718ر978ر1568ر480ر3658ر217ر26710ر679ر9موجودات أخرى

٦٠٧ر٤٠٦ر١٩٠ر٨٩٠٤ر٣٨١ر١٣٧ر٦٦٦٤ر٦١٧ر٢١١ر٢١٠٤ر٦٤٢ر١٦٠ر٤مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك وحقوق غير المسيطرين وحقوق الُملكية

المطلوبات

040ر012ر3565ر241ر0408ر012ر3565ر241ر8حسابات البنوك والمؤسسات المصرفية 

821ر493ر132ر5461ر229ر080ر0671ر717ر127ر0701ر008ر076ر1حسابات العمالء الجارية وتحت الطلب 

977ر906ر21847ر210ر97745ر906ر21847ر210ر45تأمينات نقدية

--999ر227812ر400ذمم دائنة

000ر750ر1066ر987ر00013ر750ر1066ر987ر13ُمخصصات أخرى

148ر739ر85823ر438ر96622ر760ر37323ر459ر22ُمخصص ضريبة الدخل

590ر076653ر528848ر026650ر843مطلوبات ضريبية ُمؤجلة

020ر283ر30016ر278ر67122ر369ر77019ر206ر25مطلوبات أخرى

٥٩٦ر٨٣٨ر٢٣٢ر٤٦٠١ر٢٣٣ر١٩٣ر٢٤٨١ر٩٨٠ر٢٣١ر١٤٦١ر٣٥٦ر١٩٢ر١مجموع المطلوبات

حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك

608ر716ر535ر9022ر476ر509ر6302ر960ر534ر2802ر970ر508ر2حسابات اإلستثمار الُمطلقة 

إحتياطي أصحاب حسابات اإلستثمار في 
--860ر634ر90217ر144ر18شركات تابعة وحليفة

717ر216ر8969ر824ر8487ر683ر6357ر111ر7إحتياطي القيمة العادلة - بالصافي

-517ر042ر1-517ر042ر1مخصص التزامات محتملة

847ر962ر9044ر795ر4564ر137ر7444ر358ر4مطلوبات ضريبية ُمؤجلة

مجموع حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار 
172ر896ر549ر2192ر140ر523ر7942ر416ر564ر0782ر628ر539ر2المشترك 

--487ر866165ر153حقوق غير المسيطرين

مجموع حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار 
--281ر582ر564ر9442ر781ر539ر2المشترك وحقوق غير المسيطرين

487ر350ر58036ر654ر48731ر350ر58036ر654ر31صندوق ُمواجهة مخاطر اإلستثمار 

ُمخصص ضريبة دخل صندوق ُمواجهة مخاطر 
032ر746ر7613ر455ر0323ر746ر7613ر455ر3اإلستثمار

حقوق الملكية

حقوق ُمساهمي البنك

000ر000ر000180ر000ر000180ر000ر000180ر000ر180رأس المال المدفوع

865ر438ر19875ر971ر38082ر471ر39776ر018ر84إحتياطي قانوني

752ر701ر08530ر234ر75238ر701ر08530ر234ر38إحتياطي إختياري

000ر000ر1-000ر000ر1-إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

810ر213ر7041ر383ر1221ر208ر4641ر375ر1إحتياطي القيمة العادلة

893ر220ر88379ر308ر36483ر577ر83385ر765ر89أرباح مدورة

٣٢٠ر٥٧٥ر٨٧٠٣٦٧ر٨٩٧ر٦١٨٣٨٥ر٩٥٨ر٧٧٩٣٧٤ر٣٩٣ر٣٩٣مجموع حقوق الملكية – مساهمي البنك

مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
اإلستثمار المشترك

  وحقوق غير المسيطرين وحقوق الملكية
٦٠٧ر٤٠٦ر١٩٠ر٨٩٠٤ر٣٨١ر١٣٧ر٦٦٦٤ر٦١٧ر٢١١ر٢١٠٤ر٦٤٢ر١٦٠ر٤

حسابات مدارة لصالح الغير:

389ر967ر31730ر574ر38935ر967ر31730ر574ر35اإلستثمارات المقيدة

حسابات الوكالة باإلستثمار )المحافظ 
843ر477ر482376ر148ر843358ر477ر482376ر148ر358اإلستثمارية(

499ر562ر37046ر215ر49963ر562ر37046ر215ر63حسابات الوكالة باإلستثمار

قائمة الدخل للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠١٨

البيان

قائمة الدخل الموحدة للبنك 
للسنة المنتهية في

قائمة الدخل المنفصلة للبنك 
للسنة المنتهية في

٣١ كانون األول 
٢٠١٨

٣١ كانون األول 
٢٠١7

٣١ كانون األول 
٢٠١٨

٣١ كانون األول 
٢٠١7

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

074ر057ر646141ر792ر074138ر057ر646141ر792ر138إيرادات البيوع المؤجلة

116ر805433ر116442ر805433ر442إيرادات التمويالت

أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
614ر795995ر614918ر795995ر918حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك

290ر895ر0432ر740ر2903ر895ر0432ر740ر3أرباح موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

760ر02686ر252ر7601ر02686ر252ر1أرباح موزعة من الشركات التابعة والحليفة

170ر676797ر511ر1701ر676797ر511ر1إيرادات إستثمارات في العقارات

584ر535ر59343ر075ر58443ر535ر59343ر075ر43إيرادات موجودات مؤجرة وإجارة منتهية بالتمليك

855ر429ر9041ر024ر8552ر429ر9041ر024ر2إيرادات إستثمارات أخرى

--46٣ر٢٣٠ر4٨٨١9١ر75٨ر١9١إيرادات حسابات اإلستثمار المشترك

--991ر447ر9942ر038ر2صافي نتائج أعمال الشركات التابعة

حصة األموال الداخلة في اإلستثمار من أرباح 
--110ر678722ر602الشركات الحليفة

46٣ر٢٣٠ر4٨٨١9١ر75٨ر564١9١ر4٠٠ر١6٠١94ر4٠٠ر١94إجمالي إيرادات حسابات اإلستثمار المشترك

)642ر554ر53()569ر628ر51()642ر554ر53()569ر628ر51(حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة

حصة أصحاب حسابات اإلستثمار من صافي نتائج 
--)386ر440ر2()088ر034ر2(أعمال الشركات التابعة 

حصة حقوق غير المسيطرين من صافي نتائج 
--)605ر7()906ر4(أعمال الشركات التابعة

حصة األموال الداخلة في اإلستثمار من أرباح 
--)110ر722()678ر602(الشركات الحليفة

)046ر123ر19()849ر175ر19()046ر123ر19()849ر175ر19(حصة صندوق مواجهة مخاطر اإلستثمار

حصة البنك من إيرادات حسابات اإلستثمار 
775ر55٢ر٠7٠١١٨ر954ر775١٢٠ر55٢ر٠7٠١١٨ر954ر١٢٠المشترك بصفته مضاربًا ورب مال

423ر96424ر21325ر96426ر25أرباح البنك الذاتية

حصة البنك من إيرادات اإلستثمارات المقيدة 
375ر349ر1872ر375222ر349ر1872ر222بصفته مضاربًا

أجرة البنك من إيرادات اإلستثمارات المقيدة 
446ر473ر3732ر276ر4463ر473ر3732ر276ر3بصفته وكياًل

783ر337ر25319ر809ر69018ر646ر28619ر097ر19إيرادات الخدمات المصرفية

964ر035ر0932ر567ر9641ر035ر0932ر567ر1أرباح العمالت األجنبية

536ر674ر9041ر681ر0361ر886ر8531ر907ر1إيرادات أخرى

٣٠٢ر44٨ر٨44١46ر5٣6ر499١46ر97٠ر٨٢6١46ر٠5٠ر١47إجمالي الدخل

)618ر153ر37()936ر566ر40()734ر392ر37()032ر818ر40(نفقات الموظفين

)790ر734ر7()406ر452ر7()280ر736ر7()939ر453ر7(إستهالكات وإطفاءات

)615ر517ر20()175ر424ر22()730ر652ر20()850ر549ر22(مصروفات أخرى

-)000ر300(-)000ر300(خسائر ائتمانية متوقعة – ذاتي 

)000ر250()000ر525()000ر250()000ر525(مخصصات أخرى 

)٠٢٣ر656ر65()5١7ر٢6٨ر7١()744ر٠٣١ر66()٨٢١ر646ر7١(إجمالي المصروفات

279ر792ر32780ر268ر75575ر938ر00580ر404ر75الربح قبل الضريبة

)884ر777ر26()563ر575ر25()702ر799ر26()078ر596ر25(ضريبة الدخل

٣95ر٠١4ر76454ر69٢ر٠5٣49ر١٣9ر9٢754ر٨٠7ر49الربح بعد الضريبة

الحصة األساسية للسهم من ربح السنة
فلـس / دينــارفلـس / دينــارفلـس / دينــارفلـس / دينــار

0/2770/3010/2760/300

قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠١٨

البيان

قائمة الدخل الشامل اآلخر 
الموحدة للبنك للسنة المنتهية 

في

قائمة الدخل الشامل اآلخر 
المنفصلة للبنك للسنة المنتهية 

في

٣١ كانون األول 
٢٠١٨

٣١ كانون األول 
٢٠١7

٣١ كانون األول 
٢٠١٨

٣١ كانون األول 
٢٠١7

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

395ر014ر76454ر692ر05349ر139ر92754ر807ر49الربح بعد الضريبة

بنود الدخل الشامل اآلخر بعد الضريبة:

التغير في إحتياطي القيمة العادلة للموجودات 
157ر894602ر803169ر342599ر167المالية – بالصافي

552ر616ر65854ر862ر85649ر738ر26954ر975ر49مجموع الدخل الشامل اآلخر للسنة

قرارات اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية وقرارات مجلس إدارة البنك 
تعيين سعادة الـدكتـــور حسين سعيد سعيفان رئيس تنفيذي / مـديــر عــــام للبنك 

اعتبارًا من صباح يوم  األربعاء الموافق  ٢٠١٩/٥/١ .

ثالثًا : تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك لمدة اربع سنوات )2019م-2023م( وهم :
- فضيلة األستاذ الدكتور محمود علي مصلح  السرطاوي .
- فضيلة األستاذ الدكتور عبد الستار عبد الكريم أبو غدة .

- فضيلة األستاذ الدكتور »محمد خير« محمد سالم العيسى .
- فضيلة األستاذ الدكتور عبد الرحمن إبراهيم زيد الكيالني .

رابعـــًا :  الموافق���ة على توزيع أرباح على المس���اهمين بنس���بة )15٪ ( نق���دًا من رأس مال 
البنك المدفوع البالغ  مائة وثمانون مليون دينار / سهم .

خامسًا: انتخاب شركة ارنست ويونغ مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2019 .
كما قررت الهيئة العامة غير العادية التي عقدت بنفس التاريخ ما يلي :

1- الموافق���ة عل���ى زي���ادة رأس مال البنك بمقدار )20( مليون دينار / س���هم »عش���رين  
مليون دينار/سهم« ليصبح ) 200( مليون دينار/سهم » مائتي مليون دينار /سهم« 
ب���داًل م���ن )180( مليون دينار/ س���هم » مائ���ة وثمانين مليون دينار / س���هم«، وذلك 
بتوزيع أسهم مجانية بنسبة )11.11٪( على المساهمين كل بنسبة مساهمته في 
رأس م���ال البنك كما هم في اليوم الخامس عش���ر م���ن تاريخ موافقة هيئة األوراق 
المالية على تس���جيل أسهم الزيادة وذلك بعد استكمال اإلجراءات القانونية الالزمة 

على ان تتم تغطية الزيادة من األرباح المدورة و االحتياطي االختياري .
2- تعديل عقد التأس���يس والنظام األساس���ي للبنك ليصبح رأس مال البنك  )200(  مليون 
دين���ار / س���هم »مائت���ي مليون دينار/ س���هم« ب�����داًل م���ن )180( مليون دينار / س���هم 

»م���ائ�����ة وثمانين مليون دينار / سهم«.

قررت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك اإلسالمي األردني في اجتماعها األربعين 
المنعقد يوم األثنين  ٢٣ شعبان ١٤٤٠هـ الموافق٢٩ نيسان ٢٠١٩م ما يلي:  

اواًل:  انتخ���اب مجل���س إدارة جديد للس���نوات األربع���ة القادم���ة )2019م-2023م(مكون من 
السادة:- 

1- سعادة األستاذ موسى عبد العزيز شحادة .
2- مجموعة البركة المصرفية ويمثلها:-

 أ  - سعادة السيد حمد عبد الله علي  العقاب.
ب - سعادة السيد هود هاشم احمد هاشم.

 ج - سعادة السيد عدنان عبد الله السليمان  البَسام.
 د - سعادة السيد نور«محمد شاهر« »محمد لطفي« مهايني.

3-  معالي السيد سالم احمد  جميل الخزاعلة.   
4- معالي السيد ايمن عبد الكريم بشير حتاحت  .

5- سعادة السيد عيسى حيدرعيسى  مراد  .
6- سعادة الدكتور نبيه احمد سالمة الزينات.
7- سعادة الفاضلة ملك فوزي راغب غانم. 

8- سعادة السيد صالح يعقوب محمد حسين .
وقرر مجلس اإلدارة انتخاب ســـعادة األســـتاذ موســـى عبد العزيز شحادة رئيسًا لمجلس 
اإلدارة وانتخاب ســـعادة الســـيد حمد عبد الله العقاب  ممثًال عن شـــركة مجموعة البركة 

المصرفية نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة.
ثانيًا : نظرًا النتخاب ســـعادة األســـتاذ موســـى عبد العزيز شـــحادة المدير العام  للبنك 
اإلســـالمي األردني لعضوية مجلـــس اإلدارة وتطبيقًا للقانون ولتعليمات الحاكمية 
المؤسســـية التـــي تمنع  الجمع بيـــن عضوية مجلس اإلدارة للبنـــك ومنصب المدير 
العام، فقد اســـتقال سعادة االستاذ موسى عبد العزيز شحادة من منصب الرئيس 
التنفيذي / المدير العام اعتبارًا من مســـاء يوم الثالثاء الموافق ٢٠١٩/٤/٣٠  وتقرر 
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685 ألف دينار أرباح األولى للتمويل  في الربع األول للعام الجاري

2.519  مليون دينار أرباح شركة  بندار للتجارة واالستثمار عام 2018

الأردن   - للتمويل  الأولى  �سركة  م�ساهمو  قر 
)FFCO(، تو�سية جمل�ص اإدارتها بتوزيع اأرباح 
يف  ال�سركة  واأ�سافت  املا�سي.  العام  عن  نقدية 
باملائة من   ٤ متثل  التوزيعات  اأن  للبور�سة،  بيان 

القيمة ال�سمية لل�سهم، وبواقع ٤٠ فل�سًا لل�سهم.
دينار،  مليون   3٥ احلايل  ال�سركة  راأ�سمال  ويبلغ 
دينار  ا�سمية  بقيمة  �سهم،  مليون   3٥ على  موزعًا 

لل�سهم
العام  عن  ذاتها  بالقيمة  نقدية  اأرباحًا  وزعت  و 

٢٠١٧

 ،٢٠١٨ عام  عن  ال�سنوية  ال�سركة  اأرباح  وكانت 
اأ�سا�ص  على  باملائة   ٤٥.٨١ بن�سبة  تراجعت 
باأرباح  مقارنة  دينار،  مليون   ١.٧3 �سنوي، اإلى 

قيمتها 3.١٩ مليون دينار عن عام ٢٠١٧
اجلاري  للعام  الول  الربع  اأرباح  بلغت  بينما 
الف  بقيمة١٥٦  اأرباح  مقابل  دينار  الف   ٦٨٥
حجم  وكان   ٢٠١٨ عام  عن  نف�سها  للفرتة  دينار 
اليرادات للربع الول للعام اجلاري ١.٥٥٨ مليون 
 ١.٨١٨ بقيمة  ايرادات  اجمايل  مقابل  دينار 

مليون دينار للفرتة نف�سها عن العام املا�سي 

وال�ستثمار  للتجارة  بندار  ل�سركة  العامة  الهيئة  �سادقت 
احدى  التمويلي،  للتاأجري  متكني  لـ�سركة  التابعة 
امليزانية  على   ،INVESTBANK جمموعة  �سركات 
وح�ساب  واخل�سائر  الأرباح  وح�ساب  لل�سركة  العمومية 
.٢٠١٨ اأول  كانون   3١ يف  املنتهية  املالية  لل�سنة   التوزيع 
الذي  العادية  العامة  الهيئة  اإجتماع  خالل  ذلك  جاء 
املدرجة  املوا�سيع  يف  للنظر   ، الثنني  ام�ص  يوم  انعقد 
على جدول الأعمال، وا�ستعرا�ص اإجنازات ال�سركة للعام 
٢٠١٨ و خطتها امل�ستقبلية للعام ٢٠١٩. وح�سر الجتماع 
ن�سبته   ما  اأي  �سهما  يحملون١٨.٥٥٥.٨٤٨  م�ساهمون 
٩٢.٧٨% من راأ�سمال ال�سركة البالغ ٢٠ مليون دينار �سهم 
موزعني ١٨.٤٥٦.١٥٨ مليون �سهما بالأ�سالة و ٩٩.٦٩٠ 
اأعلن مندوب عام ال�سركات ع�سام  �سهما بالوكالة حيث 

رباح عن قانونية الجتماع.
�سركة  اأن  و�ساح  اأبو  عمر  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  واأ�سار 
الذي  الأمر  متميزة  منو  ن�سب  حتقيق  توا�سل  بندار 
بلغت  حيث  لل�سركة،  املالية  النتائج  على  ايجابا  انعك�ص 
 ٢.٩٩٦ حوايل   ٢٠١٨ العام  خالل  الت�سغيلية  الإيرادات 
عام  دينار  مليون   ٢.3٩٥ مع  )مقارنة  دينار  مليون 
٢٠١٧(، كما حققت ال�سركة اأرباحًا �سافية بعد ال�سريبة 
اأردين )مقارنة  واملخ�س�سات بلغت ٢.٥١٩ مليون دينار 
بلغ ١٢.٦%  وبعائد  مع ١.٦٨٤ مليون دينار عام ٢٠١٧( 
اأردين. دينار  مليون   ٢٠ البالغ  ال�سركة  راأ�سمال   على 

وت�سعى ال�سركة خالل العام ٢٠١٩ الى الإ�ستمرار بتعزيز 
دورها يف �سوق الإقرا�ص املحلي وذلك من خالل حر�سها 
تطلعات  مع  تتالءم  منتجات  بابتكار  الإ�ستمرار  على 
وتوقعات عمالئنا امل�ستهدفني ومبا يتوافق مع ا�سرتاتيجية 
ال�سركة. بالإ�سافة الى الإ�ستمرار بال�سعي لتحقيق اأهداف 
امل�ساهمني بتح�سني املركز املايل لل�سركة وزيادة الربحية.      
ال�سكر  العامة  الهيئة  اإجتماع  ختام  يف  و�ساح  اأبو  ووجه 
املتوا�سل  ودعمهم  ثقتهم  على  ال�سركة  مل�ساهمي 
ال�سركة  وموظفي  التنفيذية  الإدارة  جهود  الى  بالإ�سافة 
وعملهم  لتفانيهم  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  واأع�ساء 
امل�ستهدفة. والجنازات  النتائج  لتحقيق   الدوؤوب 
الإجتماع  خالل  العادية  العامة  الهيئة  اأقرت  كما 
ال�سنة  عن  املالية  والبيانات  الإدارة  جمل�ص  تقرير 
وامل�سادقة  ال�سركة  عمل  وخطة   ٢٠١٨ املالية 
امل�ستقل  اخلارجي  املدقق  تقرير  اإلى  اإ�سافة  عليها، 
الإدارة  جمل�ص  واأع�ساء  رئي�ص  ذمة  واإبراء  لل�سركة، 
القانون. اأحكام  �سمن  بالإجماع   ٢٠١٨ العام   عن 
براي�ص  �سركة  انتخاب  العامة  الهيئة  واأعادت  كما 
امل�ستقل  القانوين  املحا�سب   )PWC( كوبرز  واترهاو�ص 
لتحديد  الإدارة  جمل�ص  وتفوي�ص   ٢٠١٩ لعام  لل�سركة 
العام  من  الول  للربع  ال�سركة  اأرباح  وبلغت  اأتعابهم. 
احلايل ٥٨٧.٦ الف دينار مقابل ٤٧3 الف دينار للفرتة 

نف�سها من عام ٢٠١٨.
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مساهمو األولى للتمويل يقرون توزيعًا نقديًا
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الأردنية، على  التجارية  الت�سهيالت  ل�سركة  العامة  الهيئة  �سادقت 
وح�ساب  واخل�سائر  الأرباح  وح�ساب  لل�سركة  العمومية  امليزانية 

التوزيع لل�سنة املالية املنتهية يف 3١ كانون اأول ٢٠١٨.
املوا�سيع  يف  للنظر  العادي،  العامة  الهيئة  اإجتماع  يف  ذلك  جاء 
للعام  ال�سركة  اإجنازات  وا�ستعرا�ص  الأعمال،  املدرجة على جدول 

٢٠١٨ و خطتها امل�ستقبلية للعام ٢٠١٩.
ال�سركة  اأن  فريز  جمال  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اأكد  جهته،  من 
املمكنة،  النتائج  اأف�سل  اإلى  و�سول  اأهدافها  حتقيق  يف  ا�ستمرت 
حيث حققت ال�سركة اأرباحًا �سافية بعد ال�سريبة واملخ�س�سات يف 
نهاية عام ٢٠١٨ مبلغ 3.١ دينار، علما باأن ال�سركة انتهت من كافة 
ق�سايا �سريبة الدخل لعامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠ ومل يتبقى اأية مطالبات 
موجودات  اجمايل  ارتفعت  كما  ال�سركة،   على  �سابقة  �سريبية  
ال�سركة بن�سبة ٤ باملئة حيث بلغت ٤٨.3 دينار يف نهاية عام ٢٠١٨ 
حقوق  �سايف  وارتفع   ،٢٠١٧ عام  نهاية  يف  دينار   ٤٦.٤ بـ  مقارنة 
نهاية عام  دينار يف  بلغ ٢٧.٢  باملئة حيث  بن�سبة 3.٩  امل�ساهمني 

٢٠١٨ مقارنة بـ ٢٤.٩ دينار يف نهاية عام ٢٠١٧.
واأ�سار فريز اإلى اأن هذه النتائج تعك�ص ال�سيا�سة الطموحة لل�سركة 
اململكة  يف  مناف�سيها  بني  وقوية  ثابتة  مكانة  تبوء  اإلى  والهادفة 

الأردنية الها�سمية.
ولكافة  التنفيذية  لالإدارة  �سكره  عن  فريز  جمال  ال�سيد  وعرب 
العاملني على اجلهود املبذولة يف �سبيل حتقيق هذه النتائج املالية.

اإلى ذلك، اأقرت الهيئة العامة العادية خالل الإجتماع تقرير جمل�ص 
وامل�سادقة  ال�سركة  عمل  وخطة   ٢٠١٨ املالية  ال�سنة  عن  الإدارة 
كما  لل�سركة،  امل�ستقل  اخلارجي  املدقق  تقرير  اإلى  اإ�سافة  عليها. 
تعيني  وكذلك  التوزيع  وح�ساب  واخل�سائر  الأرباح  ح�ساب  اقرت 
ال�سيد/ نا�سر عواد حممد اخلالدي ع�سوًا  يف جمل�ص الإدارة بدًل 
من ال�سادة البنك ال�ستثماري. واإبراء ذمة رئي�ص واأع�ساء جمل�ص 

الإدارة عن العام ٢٠١٨ بالإجماع �سمن اأحكام القانون.
كما واأعادت الهيئة العامة انتخاب �سركة براي�ص واترهاو�ص كوبرز 
)PWC( املحا�سب القانوين امل�ستقل لل�سركة لعام ٢٠١٩ وتفوي�ص 

جمل�ص الإدارة لتحديد اأتعابهم.

الهيئة العامة لشركة التسهيالت
 التجارية تستعرض انجازات 2018

فريز: نتائج الشركة 
تعكس السياسة الطموحة 
للشركة والهادفة إلى تبوء 

مكانة ثابتة وقوية بين 
منافسيها في المملكة
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مدارس النظم الحديثة تحتفل بتخريج طالب 
وطالبات الفوج الرابع عشر

مدير  وبح�سور  الذويب  حممد  الأ�ستاذ  معايل  برعاية 
ال�سيد  املدر�سة  مدار�ص النظم احلديثة ومدير  عام 
اأقيم  املدر�سة..  اإداريي  كبار  من  ولفيف  عو�ص  دعا�ص 
حفل تخريج طالب الفوج الرابع ع�سر / ذكور م�ساء يوم 
اخلمي�ص املوافق ١٨-٤-٢٠١٩ على م�سرح ق�سر الثقافة.

البهيجة  الفقرات  من  عدًدا  الحتفال  ت�سمن  وقد 
القراآن  من  اآيات  وقراءة  امللكي  ال�سالم  بعزف  بداأت 
الدكتور  العام  املدير  قدمها  خا�سة  وكلمة  الكرمي، 
باأبنائه  فخره  عن  فيها  اأعرب  العفوري  م�سطفى 
ملجموعة  الهمم  فيها  وحمفًزا  وجناحاتهم،  الطلبة 
من القيم الأخالقية، وبذل املزيد من اجلهود لتحقيق 
م�ستقبل م�سرق، وا�ستمل احلفل على فقرة فنية متنوعة 
بالولء  الرابع ع�سر مت�سمة  للفوج  تتميز باخل�سو�سية 
الحتفال  راعي  بت�سليم  الحتفال  واخُتِتم  والوطنية، 

معايل الأ�ستاذ حممد الذويب ال�سهادات للخريجني يف 
للخريجني  وال�سعادة  والأماين  الأفراح  تغمرها  اأجواء 

واأولياء الأمور وجميع احل�سور.
مدير  وبح�سور  كمال  مروان  الأ�ستاذ  معايل  وبرعاية 
ال�سيدة  املدر�سة  مدار�ص النظم احلديثة ومديرة  عام 
غادة اأبو هدبة وجمع غفري من املعلمني  وكبار اإداريي 
املدر�سة.. اأقامت  مدار�ص النظم احلديثة حفل تخريج 
الرابع ع�سر يف م�سريتها، على م�سرح ق�سر  طالباتها 

الثقافة يوم اجلمعة املوافق ١٩-٤-٢٠١٩.
بداأت  البهيجة  بفقراته  الحتفال  متيز  وقد 
وقراءة  املكان  اأرجاء  يف  ي�سدح  امللكي  بال�سالم 
عام  مدير  األقى  وقد  احلكيم،  الذكر  من  اآيات 
العفوري  م�سطفى  مدار�ص النظم احلديثة الدكتور 
اعتزازه  عن  فيها  احلفل  اأعرب  يف  خا�سة  كلمة 

باإجنازات اخلريجات،  وحفز فيها الهمم على النجاح 
وا�ستمرار العطاء.

هذا وقد ت�سمن احلفل  فقرة فنية متنوعة تت�سم بتنمية 
راعي  اختتم  اأن  اإلى  والنتماء،  والوطنية  الولء  ح�ّص 
احلفل  معايل الأ�ستاذ مروان كمال  بت�سليم ال�سهادات 
والهدايا  للخريجات، يف اأجواء مفعمة بالفرح والأماين 

العظيمة  مب�ستقبل م�سرق.

طلبة مدار�س النظم احلديثة يوا�صلون 
اكت�صاح املراكز املتقدمة

 يف م�صابقة الإبداع يف اللغة العربية
تاأهل الطالبان يو�سف حممد خري جربوع  عن املرحلة 
املرحلة  عن  معاقبة  الكرمي  عبد  والطالب  الثانوية 

الأ�سا�سية العليا يف تاأليف ال�سعر
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ليفوز  الو�سط  اإقليم  م�ستوى  على  العربية  اللغة  يف  الإبداع  م�سابقة  يف  م�ساركتهما  بعد 
الطالبان باملركز الأول فيها. كما فاز الطالب حمزة غزوان باملركز الثالث يف كتابة املقالة 

وفازت الطالبة دانة ه�سام  املجايل باملركز اخلام�ص.
اللغة  ملعلمي  والحرتام  التقدير  وكل  الأداء،  يف  الراقي  امل�ستوى  بهذا  النظم  لطلبة  هنيئا 

العربية ومعلماتها على جهودهم وعطائهم املميز.

 فريق مدار�س النظم احلديثة لل�صطرجن يظفر
 ببطولة وزارة الرتبية والتعليم لل�صطرجن

لل�سطرجن  والتعليم  الرتبية  وزارة  ببطولة  يظفر  مدار�ص النظم احلديثة لل�سطرجن،  فريق 
ال�سف  من  مالك  و�سيف  الثانوي،  الأول  ال�سف  �سرار من  وليد  الطالب  اأبدع  حيث 
ذهبية  على  الأ�سا�سي  باحل�سول  ال�سابع  ال�سف  من  �سالح  وموؤيد  الأ�سا�سي،  التا�سع 

الفرق- ذكور، كما ملع الطالب �سيف مالك باإحرازه لذهبية الفردي - ذكور.

طالب النظم يف م�صابقة اإنتل العاملية
�ساكًرا  العاملية،  اإنتل  مل�سابقة  ح�سني الطلبة املتاأهلني  الأمري  العهد  ويل  التقى  �سمو 
يف  الدويل  امل�ستوى  على  للمناف�سة  اجلهود  من  املزيد  لبذل  لهم  وم�سجًعا  جهودهم، 

املجالت كافة.
وقد �سارك الطالب عبد اهلل العمري من مدار�ص النظم احلديثة/ ذكور  للم�ساركة يف 
م�سابقة اإنتل التي اأقيمت يف الوليات املتحدة الأمريكية يف ولية اأريزونا، خالل الفرتة 
ما بني ١٢-١٨ اأيار،  وتعد هذه امل�سابقة اأكرب م�سابقة عاملية يف جمال البحوث العلمية 
اأن طلبة مدار�ص النظم احلديثة ي�ساركون  بالذكر  ويجدر  املدار�ص.  م�ستوى طلبة  على 

�سنوًيا يف هذه امل�سابقة، ويحر�سون على الو�سول اإلى اأعلى مراحلها.
الن�ساطات المنهجية وتنمية املواهب وبث  وتاأتي هذه امل�ساركات �سمن برنامج تعزيز 

روح البداع بني الطلبة ل�سقل �سخ�سيتم وتنميتها.
فقد حر�ست املدر�سة منذ ن�ساأتها على اتخاذ مركزا مميزا بني مدار�ص اململكة وترك 

ب�سمة وا�سحة يف قطاع التعليم على م�ستوى اململكة.



إطالق مدونة الكترونية لخريجي 
»عمان العربية« وتقديم خاتم خاص لكل خريج

تهدف املدونة، التي ينت�سب لها اخلريج من خالل موقع الفي�سبوك »قروب ، اتاحة نافذة 
واأ�سئلة  للبقاء على توا�سل مع جامعته، وبالتايل جتيب اجلامعة على ا�ستف�سارات  للخريج 

اخلريجني، ومتابعة اأخبار اخلريجني والهتمام بهم .
 الرابط اللكرتوين للمدونة : 

/https://www.facebook.com/groups/BlogsAAU
خامت  ت�سميم  عن  العربية  عمان  جامعة  يف  العامة  والعالقات  الإعالم  دائرة  اأعلنت  كما 

للخريج حمفور عليه ا�سم و�سعار اجلامعة و�سنة تاأ�سي�ص اجلامعة و�سنة التخرج.
فريج  كمال  الأ�ستاذ  العامة  والعالقات  الإعالم  ل�سوؤون  اجلامعة  رئي�ص  م�ساعد  ودعا 
اجلامعة  يف  والعاملني  كافة  والكليات  ال�سنوات  خمتلف  من  واجلدد  القدامى  اخلريجني 

الراغبني يف اقتناء اخلامت امل�سنع من الف�سة مراجعة عمادة �سوؤون الطلبة.

خبريان يعر�صان يف »عمان العربية« لأثر
 امل�صاريع الوروبية يف اجلامعات الأردنية

واأثرها على اجلامعات  الوروبية  )امل�ساريع  بعنوان  ندوة  العربية   عقدت يف جامعة عمان 
اأحمد  الردنية(، عر�ص خاللها اخلبريان الأ�ستاذ الدكتور وليد �سالمة، ال�ستاذ الدكتور 
 ، بل�ص  ايرا�سمو�ص  املنفذة يف اجلامعات الردنية على غرار  للم�ساريع الوروبية  ال�سالميه 

وتيمبو�ص، والعقبات التي تواجه تنفيذ هذه امل�ساريع. 
 وقال اخلبري ال�ستاذ الدكتور وليد �سالمة، يف الندوة التي نظمها املكتب الدويل والعالقات 
الدكتورة  اخلارجية  والعالقات  الدويل  املكتب  مدير  وح�سرها  اجلامعة،  يف  اخلارجية 
�سريين اأبو غزالة، واأع�ساء هيئة التدري�ص اإن من اهم الفوائد لهذه امل�ساريع الوروبية هي 
تدريب الطواقم تدريبا ع�سريا وحديثا �سواء طواقم  اإدارية وغري اإدارية من خالل من�سات 
التدريب، ف�سال عن اإيجاد الدرا�سات امل�سرتكة مع اجلامعات الوروبية يف جمال الدرا�سات 
العليا وحتديدا املاج�ستري، حيث تنفذ ١٠ م�ساريع درا�سات ماج�ستري مع جامعات اأوروبية.  

»عمان العربية« ت�صارك يف موؤمترات
 على امل�صتوى املحلي والإقليمي

الذي عقد يف  الإ�سالمي  للت�سويق  العا�سر  العاملي  املوؤمتر  العربية يف  �ساركت جامعة عمان 
تركيا بتنظيم من الهيئة العاملية للت�سويق الإ�سالمي.

القر�سي،  ظاهر  الدكتور  الأعمال  كلية  يف  التدري�ص  هيئة  ع�سو  املوؤمتر  يف  اجلامعة  ومثل 
التناف�سية،  القدرة  حتقيق  يف  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  دور  بعنوان  بحثية  ورقة  وقدم 
التوا�سل الجتماعي )الفي�ص بوك،  وهدفت الدرا�سة الى ك�سف الدور الذي حتققه مواقع 
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تويرت املا�سنجر، الوات�ص اآب( يف حتقيق امليزة التناف�سية امل�ستدامة من حيث )التكلفة القل، 
اجلودة الأعلى، اخت�سار الوقت( يف قطاع املالب�ص ال�سرعية الن�سائية يف الردن، واأظهرت 
يف  الجتماعي  التوا�سل  ملواقع  فّعال  دور  وجود  بينها:  من  النتائج  من  مبجموعة  الدرا�سة 
حتقيق امليزة التناف�سية امل�ستدامة يف قطاع املالب�ص ال�سرعية الن�سائية يف الأردن، واأن مواقع 
ت�ساهم يف  انها  ت�ساهم يف حتقيق جودة عالية يف قطاع املالب�ص كما  التوا�سل الجتماعي 

اخت�سار وقت البيع وال�سراء وحداثة املوديل.
و�سارك يف املوؤمتر الذي تناول عدد من الق�سايا الت�سويقية والقت�سادية واملالية والإدارية 

اأكرث من ثالثني دولة عربية واإ�سالمية.
كما �ساركت اجلامعة يف املوؤمتر الوطني »اإطالق تطبيق بدائل الإ�سالح املجتمعي يف الأردن« 
الذي جاء بالتنظيم من وزارة العدل واملجل�ص الق�سائي الأردين واملنظمة الدولية لالإ�سالح 
ال�سبلي  الدكتور مطيع  املجتمعية  واملبادرات  الريادية  العمال  مركز  مدير  اجلنائي.وقدم 
الذي مثل  اجلامعة يف املوؤمتر، ورقة عمل تناولت دور جامعة عمان العربية بالت�سبيك مع 
املوؤ�س�سات الوطنية من اأجل ملء الفراغ لدى ال�سباب وتوجيههم خلدمة املجتمع، وا�ستبدال 
وكيفية  املجتمعية(،  )امل�سوؤولية  املجتمع  خدمة  ب�ساعات  للحرية  ال�سالبة  العقوبات  بع�ص 

تطبيقها من قبل اجلامعات الأردن
الدولة  وموؤ�س�سات  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  وممثلي  الق�ساة  من  عدد  املوؤمتر  يف  و�سارك 

ال�سريكة يف هذا املجال.
اأن  ب�سرورة  العربية  عمان  جامعة  يف  عقد  العلمي  البحث  تطوير  حول  موؤمتر  اأو�سى  و 

تخ�س�ص املوؤ�س�سات العامة واخلا�سة جزءا من موازناتها من اأجل دعم البحث العلمي.
اإطار  يف  والتعليم  والرتبية  العلمي  البحث  تطور  )اآفاق  موؤمتر  ختام  يف  امل�ساركون  وبني 
عمادة  مع  بالتعاون  والنف�سية  الرتبوية  العلوم  كلية  نظمته  الذي  املعا�سرة(،  التحديات 
البحث العلمي والدرا�سات العليا، اأهمية توجيه البحث الرتبوي نحو درا�سة حاجات املجتمع 

وامل�سكالت الرتبوية وتقدمي م�ساريع للحلول املقرتحة من خالل البحوث املوجهة للعمل.

ت�سم  بحث  فرق  وت�سكيل  العربية  اجلامعات  بني  امل�سرتكة  البحوث  ت�سجيع  اإلى  دعوا  كما 
باحثني من تخ�س�سات متنوعة، والعمل على اإيجاد اأوعية ن�سر يف العامل العربي ذات م�ستوى 
علمي متقدم بحيث ت�سهم يف حت�سني معامل التاأثري للبحوث مما ينعك�ص اإيجابا على م�ستوى 
يف  وتوظيفها  املتقدمة  التكنولوجيا  ا�ستخدام  على  الباحثني  وتدريب  العربية،  اجلامعات 

البحث والتدري�ص وخدمة املجتمع.

»عمان العربية« تعد ت�صاميم هند�صية لعني البا�صا
قدمت كلية الهند�سة يف جامعة عمان العربية جمموعة من الت�ساميم الهند�سية لعدد من 
املواقع التابعة لبلدية عني البا�سا اجلديدة لتطوير البنية احل�سرية فيها التي من املنتظر اأن 

يتم تنفيذ الت�سميم الذي وقع عليه الختيار الأ�سهر القادمة.
فيها  ور�سة عمل عر�ص  الهند�سة  كلية  العمارة يف  ق�سم هند�سة  نظم  مت�سل  �سعيد  وعلى 
والتي  به  املحيطة  املنطقة  وتطوير  القد�ص  دوار  ن�سب  مل�سروع  ت�سميمية  اأعمال  جمموعة 
الدكتورة  الكلية  التدري�ص يف  وباإ�سراف ع�سو هيئة  العمارة  اأجنزت من قبل طلبة هند�سة 
ورئي�ص  الطراونة،  خالد  الدكتور  ال�ستاذ  الهند�سة  كلية  عميد  بح�سور  ال�سيخلي،  نريان 

بلدية عني البا�سا ال�سيد جمال الفاعوري وجمموعة من اأع�ساء املجل�ص البلدي وعدد من 
املهند�سني يف البلدية واأع�ساء الهيئة التدري�سية يف الكلية

واأ�ساد رئي�ص بلدية عني البا�سا جمال الفاعوري بالتعاون امل�سرتك بني البلدية وجامعة عمان 
التي مت عر�سها  بالت�ساميم  �سعادته  واأعرب عن  املجتمعية،  واإميانها مب�سوؤوليتها  العربية 

وتقدميها اثناء الور�سة مبينًا اأنها ت�سماميم متمتيزة ومتنوعة الفكر املعماري.

حماكمة �صورية يف اجلامعة مب�صاركة
 8 جامعات لتعزيز املهارات القانونية

اجلزائية  ال�سورية  املحاكمة  م�سابقة  يف  الأول  املركز  طالل  بن  احل�سني  جامعة  حققت 
التي نظمتها جامعة عمان العربية، بهدف متكني طلبة احلقوق من املهارات الالزمة ل�سوق 

العمل، ورفد جهاز العدالة بالكفاءات. 
�سريين  الدكتورة  العربية  عمان  جامعة  يف  القانون  كلية  عميد  قالت  ال�سدد،  هذا  ويف 
اأبوغزالة اإن  هذه امل�سابقة تهدف اإلى توفري فر�ص التميز يف تعلم القانون، وتعزيز املهارات 
لدى الطالب عرب الربط بني النظرية والتطبيق من خالل حماكاة الدعوى اجلزائية، م�سرية 
اإلى اأن هذه امل�سابقة تن�سجم مع روؤية اجلامعة ور�سالتها يف الريادة ل�سقل مهارات ومعارف 

الطلبة وم�ساعدتهم على مواجهة احلياة املهنية.  
واأ�سافت اأن هذه امل�سابقة تعد و�سيلة مبتكرة ملحاولة ك�سب املهارات وتطوير القدرات لدى 
املذكرات  وكتابة  القانوين،  البحث  واإجراء  القانونية  امل�سائلة  حتديد  يف  احلقوق،  طلبة 
واجراء املرافعات القانونية، مبينة ان هذه امل�سابقة جزء من جهود نفذتها الكلية لك�ساب 
طلبة احلقوق املهارات ومنها تعليم الطلبة على مهارات تقدمي ال�ست�سارات يف جمال قانون 

العمل، وقانون ال�سمان الجتماعي.      
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رئيس فيالدلفيا يكرم الفائزين
 بمسابقة المكتبة الثقافية

املكتبات يف  دور  رئي�ص جامعة فيالدلفيا على  �سامل  ال�سيخ  الدكتور معتز  الأ�ستاذ  اأكد 
اإثراء الطالب اجلامعي معرفيًا .

وقال اأن املكتبات كانت و�ستبقى على امتداد الزمان واملكان حا�سنة الفكر وركن الأدب 
بح�سارة  الرتقاء  اأجل  من  واملراجع  والكتب  البيانات  وقواعد  واملخطوطات  والرتاث 

الأمم وال�سعوب.
جاء ذلك خالل احلفل التكرميي الذي اأقامته دائرة املكتبة وم�سادر املعلومات للطلبة 

الفائزين وامل�ساركني يف امل�سابقة الثقافية التي اأقامتها .
�سكره  عن  املعلومات  وم�سادر  املكتبة  عام  مدير  الطوبا�سي  عدنان  الدكتور  وعرب 
لالأ�ستاذ الرئي�ص على رعايته ودعمه لهذه امل�سابقة ، كما وجه ال�سكر لكل الطلبة الذين 

�ساركوا فيها من كافة كليات اجلامعة .
اإحدى ن�ساطات املكتبة الثقافية والتي ت�ساهم ب�سقل �سخ�سية  اأن هذه امل�سابقة  وقال 
الطالب وتنميتها وحثه على التزود مبا حتويه املكتبة من م�سادر وكتب ومراجع ودوريات 

وقواعد بيانات الإلكرتونية .
ويف ختام امل�سابقة �سلم الأ�ستاذ الدكتور الرئي�ص ال�سهادات واجلوائز التقديرية للطلبة 

الفائزين.

متري�س فيالدلفيا تنظم ندوة علمية بالتعاون 
مع  جامعة و�صت �ص�صرت- بن�صلفانيا

�سمن �سيا�سة كلية التمري�ص-جامعة فيالدلفيا بالتعاون الدويل مع اجلامعات العاملية 
قامت الدكتورة را�سيل جوزيف من جامعة و�ست �س�سرت-بن�سلفانيا المريكية تخ�س�ص 
متري�ص اخلداج وحديثي الولدة باإعطاء ندوة عن اأطفال اخلداج وحديثي الولدة وعن 

الجراءات احلديثة املتبعة يف ق�سم العناية املركزة حلديثي الولدة  يف القطاع ال�سحي 
التي  الوالدين . كما والقت ال�سوء على البحاث  اأمريكا ومن بينها �سرورة تواجد  يف 
اأجريت  والتي تدعم مثل هذه ال�سبل، حيث ان بقاء الوالدين مع ابنهم املري�ص يقلل من 
مدة الدخول والقامة يف امل�ست�سفى وت�سرع من عملية ال�سفاء وت�سهم يف توفري اجلهد 
واملال. وقد ح�سر هذه الندوة اأع�ساء الهيئة التدري�سية والإدارية يف الكلية بالإ�سافة اإلى 

جمموعة من طلبة الكلية املهتمني بهذا املو�سوع. 
لقد اأثرت الدكتورة را�سيل احل�سور بالعديد من املعلومات القيمة اخلا�سة باخلداج يف 

الوليات املتحدة المريكية 
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هند�صة فيالدلفيا ت�صمم دوار م�صلة عني البا�صا
ت�سعى جامعة فيالدلفيا اإلى اإعداد خريجني مزودين باملعرفة واملهارات والقيم، ولهم 
ح�سور حملي واإقليمي ودويل، ولديهم الدافع للتعلم مدى احلياة والقدرة على مواكبة 
متطلبات الع�سر. كما ت�سري ر�سالة اجلامعة الى بناء �سراكة مثمرة مع املجتمع، و�سمن 
هذا الأطار عملت كلية الهند�سة والتكنولوجيا الى حتويل ت�ساميم الطلبة الهند�سية الى 

م�ساريع قابلة للتنفيذ تخدم املجتمع.
با�سرت بلدية عني البا�سا اجلديدة موؤخرًا بتنفيذ م�سروع دوار م�سلة عني البا�سا، وهذا  
امل�سروع من ت�سميم الطلبة ق�سي حممود ونادين اخلياط ومي�سم الن�سا�ص وباإ�سراف 
باأن  علمًا  جعفر.  روان  واملهند�سة  ال�سريف  اأحالم  والدكتورة  �سالح  اأفنان  الدكتورة 
عطوفة الأ�ستاذ جمال الفاعوري رئي�ص بلدية عني البا�سا  �سارك يف ور�سة عمل نظمها 
ق�سم هند�سة العمارة يف عام ٢٠١٨ ت�سمنت جمموعة من الدرا�سات العمرانية املتعلقة 
بالرفع امليداين للمنطقة مع درا�سات عمرانية خا�سة بتاريخ املنطقة وا�ستطالع ر�سى 
ومرتاديها  املنطقة  اأهايل  روؤية  وفق  للمكان  الذهنية  اخلريطة  ور�سم  املنطقة  اأهايل 
بالإ�سافة اإلى درا�سات النفاذية احلركية يف املنطقة ودرا�سات ب�سرية خمتلفة. ويعترب 
م�سروع م�سلة عني البا�سا معلمًا ح�ساريًا ملدينة عني البا�سا حيث مت اأختياره من جمموعة 

اعمال ت�سميمية اجنزت من قبل طلبة ق�سم هند�سة العمارة يف جامعة فيالدلفيا.
طلبة  باأن  والتكنولوجيا   الهند�سة  عميدكلية  العبيدي  قا�سم  الدكتور  الأ�ستاذ  واأ�سار 
الطلبة يف  م�ساريع  ومن خالل  �ساهموا  التدري�ص  هيئة  واع�ساء  العمارة  ق�سم هند�سة 
و�سع العديد من الت�ساميم املعمارية  مل�ساريع قابلة للتنفيذ تخدم املجتمع منها م�سروع 
دوار القد�ص وم�سروع القاعة الها�سمية وم�سروع بيت ال�سعب وحديقة عني البا�سا نالت 
لت�سميم  م�سرتك  تعاون  وهناك  اجلديدة،  البا�سا   عني  بلدية  يف  امل�سوؤولني  اعجاب 

وتنفيذ عدد من امل�ساريع احليوية �سمن برنامج خدمة املجتمع للجامعة.
ور�سة تعريفية يف جامعة فيالدلفيا عن جائزة �سمو ويل العهد لأف�سل تطبيق خدمات 

حكومية
يف  تعريفية  ور�سة  الوزراء  رئا�سة  يف  وال�سيا�سات  املوؤ�س�سي  الأداء  تطوير  اإدارة  نظمت 
العهد لأف�سل تطبيق خدمات حكومية بح�سور  جامعة فيالدلفيا عن جائزة �سمو ويل 

طلبة اجلامعة وعدد من العمداء واأع�ساء الهيئة التدري�سية.
الأ�ستاذ  ارتباط اجلائزة يف اجلامعة  والتكنولوجيا و�سابط  الهند�سة  واأكد عميد كلية 
بني  التناف�ص  فر�ص  توفري  يف  واأهميتها  اجلائزة  اأهداف  على  العبيدي  قا�سم  الدكتور 
املحمول خلدمات  الهاتف  تطبيقات  ابداعية من خالل  لتقدمي حلول  طلبة اجلامعات 

حكومية ت�سمل قطاعات خمتلفة.

ح�سد  ا�ستطاعت  حيث  الطلبة  مب�ساريع  م�ستمر  وب�سكل  اجلامعة  اهتمام  اإلى  واأ�سار   
الع�سر  ال�سنوات  خالل  والدويل  والأقليمي  املحلي  امل�ستوى  على  متقدمة  جائزة   )٤٧(
الأخرية، لفتًا اإلى اأن اجلامعة �ستوفر الدعم التقني واخلربة لطلبتها من اأجل امل�ساركة 

الفاعلة يف هذه اجلائزة.
وقّدم فريق اجلائزة عر�سًا �ساماًل عن اأهداف اجلائزة واآليات امل�ساركة فيها وكيفية 
التقدم اإليها، حيث اأ�سار الفريق اإلى اأهمية اجلائزة باعتبارها نافذة لالإبداع والبتكار 
تخدم  التي  التطبيقات  اأف�سل  لتقدمي  الأردنية  اجلامعات  طلبة  خاللها  من  يتناف�ص 

موؤ�س�سات الدولة واملجتمع.
واأع�ساء  الطلبة  لت�ساوؤلت  ال�سافية  الإجابات  اجلائزة  فريق  قدم  الور�سة  نهاية  ويف 
التدري�سية وخا�سة فيما يتعلق مبواعيد اجلائزة وتزامنها مع مواعيد الف�سول  الهيئة 

الدرا�سية. 
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حصول»جامعة عمان األهلية« على المركز األول على مستوى 
BEST POSTER AWARD الجامعات األردنية في مسابقة

الأول  باملركز  املعلومات  تقنية  كلية  من  ف�ستكي  حم�سن  بالطالب  اخلا�ص  املل�سق  فاز 
جامعة  يف  اأقيمت  والتي  العلمي  اليوم  فعاليات  يف  الأردنية،  اجلامعات  م�ستوى  على 
ال�سرق الأو�سط يوم ال�سبت املوافق ٢٠-٤-٢٠١٩ والذي ا�ستهدف كافة طلبة تكنولوجيا 
 Best املعلومات يف اجلامعات الردنية، و قد �سمت الفعاليات م�سابقة اف�سل مل�سق
الر�سمية واخلا�سة. من  العديد من طاّلب اجلامعات  Poster Award مب�ساركة 
اجلدير ذكره اأن الدكتور وائل توغوج من ق�سم علم احلا�سوب �سارك كع�سو جلنة حتكيم 

يف فعاليات ذلك اليوم.

 اتفاقية تعاون بني جامعة عمان الأهلية
 و«اأبو غزالة العاملية« للتدريب اإلكرتونيًا 

تقدمي  بهدف  تعاون  اتفاقية  العاملية«  غزالة  اأبو  و«طالل  الأهلية  عمان  جامعة  وقعت 

ومنت�سبيها،  اجلامعة  لطالب  القدرات  وبناء  لين«  »اأون  الإلكرتوين  التدريب  خدمات 
وقعها الدكتور طالل اأبوغزالة ورئي�ص اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �ساري حمدان.

العربية  املن�سة  و�سيتعاون اجلانبان يف تنظيم وعقد دورات تدريبية رقمية من خالل 
الأولى يف جمال التدريب الرقمي »من�سة تدريب اأون لين« لطالب اجلامعة والراغبني 

من منت�سبي اجلامعة يف جمالت متعددة. 
املالية  العلوم  )املحا�سبة،  اأبرزها  جمالت  عدة  يف  التدريبية  الدورات  املن�سة  وت�سم 
وامل�سرفية، الت�سويق الرقمي وو�سائل التوا�سل الجتماعي، اإدارة امل�ساريع، اإدارة املوارد 
عربي  دويل  حما�سب  �سهادة  وبرنامج  التجارية،  والعالمات  الفكرية  امللكية  الب�سرية، 

 .”IACPA“  قانوين معتمد
باأهمية  اأبوغزالة  الدكتور طالل  روؤية  اأونالين متا�سيًا مع  اإطالق من�سة تدريب  وياأتي 
توفري فر�ص التعليم للجميع واأثره على املجتمعات، واإيجابيات التعليم الرقمي ودوره يف 
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عملية نقل املعلومة واإي�سالها اإلى اأكرب عدد من الأفراد. 
والبتكار  الإبداع  بفر�ص  الطلبة  تزويد  اأهمية  على  موؤكدًا  اجلامعة  رئي�ص  وحتدث 
وبني  املعرفة،  جمالت  خمتلف  يف  ومهارات  خربات  لكت�ساب  اللكرتوين  والتوا�سل 
اأبو غزالة وا�ستعداد جامعة عمان الأهلية على تفعيل  اعتزازه مبوؤ�س�سة الدكتور طالل 

برنامج تعاوين تنفيذي.
املتحدة  و«املجموعة  العاملية«  اأبوغزالة  »طالل  خالل  من  الرقمية  املن�سة  تقدمي  ويتم 
خمتلف  يف  العملية  اخلربات  واإك�سابهم  الأفراد  قدرات  لتعزيز  التعليمي«  لالإنتاج 
و�سائل  اأحدث  با�ستخدام  بعد  عن  تدر�ص  دورات  توفري  طريق  عن  وذلك  املجالت 
التدريب اللكرتوين، كما ميكن احل�سول على املزيد من املعلومات وال�ستف�سارات من 
التوا�سل عرب  اأو     www.tadribonline.com الإلكرتوين  املن�سة  خالل موقع 

. info@tadribonline.com  الربيد الإلكرتوين
اجلامعة  لطلبة  حما�سرة  اأبوغزالة  طالل  الدكتور  األقى  التوقيع،  حفل  هام�ص  وعلى 
واأع�ساء هيئة التدري�ص يف اجلامعة بعنوان »التعليم الرقمي«، حيث حتدث عن تاأهيل 
الطلبة قبل مرحلة العمل وم�ساعدتهم على اكت�ساب املهارات التي يحتاجونها للنجاح يف 
العامل املهني وتطوير قطاع التعليم والتدريب واملعرفة يف الوطن العربي، وو�سع اأحدث 
وتاأهيلهم  الطلبة  متناول  والت�سالت يف  املعلومات  تقنية  والو�سائل يف جمال  الأدوات 
واإثرائهم باخلربات الوا�سعة التي توؤهلهم لالإيفاء مبتطلبات �سوق العمل املحلي والعربي.

جامعة عمان الأهلية تدعم اليوم العاملي حلرية ال�صحافة
املمول  ال�سباب«  »متكني  وم�سروع  وال�سويد  الأهلية  عمان  جامعة  من  م�سرتك  بدعم 

من الحتاد الأوروبي، احتفلت املوؤ�س�سة ال�سحفية الأردنية » الراأي« و اليون�سكو م�ساء 
الربعاء ١٥-٥-٢٠١٩ باليوم العاملي حلرية ال�سحافة الذي ي�سادف يف 3 اأيار من كل 
والت�سال جمانة غنيمات وممثلة  الإعالم  ل�سوؤون  الدولة  وزيرة  وذلك  بح�سور  عام، 
اإريك  ال�سفري  الأردن  يف  ال�سويد  مملكة  و�سفري  فارينا  كو�ستانزا  الأردن  يف  اليون�سكو 
اأولنهاغ و رئي�ص الق�سم ال�سيا�سي يف البعثة الأوروبية ال�سيد ايجيدو�سنافيكا�ص ورئي�ص 
جمل�ص اإدارة الراأي اأمين املجايل وممثلني عن الإعالم، والنقابات املهنية، واجلامعات 
حتديات  ملواجهة  طريق  خارطة  ل�سياغة  حماولة  يف  املدين،   واملجتمع  وال�سفارات، 

�سبكات التوا�سل الجتماعي وكيف ت�سبح منربا للم�سداقية. 

حما�صرات يف »عمان الهلية« وزيارات هامة بهدف اثراء الطلبة 
توجًها لتطبيق اجلانب العملي لطلبة كلية احلقوق يف جامعة عمان الأهلية، قام عدد من 
طلبة الكلية باإ�سراف الدكتور �سالح حجازي بزيارة حمكمة اجلنايات الكربى والتقى 
الطلبة مع عطوفة رئي�ص حمكمة اجلنايات القا�سي هايل العمر والنائب العام القا�سي 

ا�سرف العبد اهلل، وح�سر الطلبة جانب من املحاكمات لدى الهيئات املختلفة.
الأكادميي  للتطوير  الأهلية  عمان  جامعة  يف  والت�سميم  العمارة  كلية  �سعي  و�سمن 
العمارة  هند�سة  تدري�ص  اأ�ساليب  يف  التكنولوجية  امل�ستجدات  اآخر  على  والطالع 
عامليًا، وجه ق�سم هند�سة العمارة  دعوة للربوفي�سور و�سيم جابي من جامعة كارديف/ 
بريطانيا لإلقاء حما�سرة علمية للطلبة واأع�ساء الهيئة التدري�سية حيث حتدث ال�ستاذ 
 Parametric الدكتور جابي عن العمارة البارمرتية واأ�ساليب الت�سميم الرقمي ) 

 .)architecture and computational methods in design
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الغرايبة يرعى اليوم العلمي
 الريادة واإلبداع في جامعة اربد األهلية 
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حتت رعاية معايل املهند�ص مثنى الغرايبة وزير الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات، 
العلمي  اليوم  الأهلية،  اربد  جامعة  يف  املعلومات  وتكنولوجيا  العلوم  كلية  اقامت 

الأول حتت عنوان الريادة والإبداع.
لعطوفة  وكلمة  الكلية،  لعميد  كلمة  تخلله  فقد  العلمي،  اليوم  افتتاح  برنامج  وعن 
رئي�ص اجلامعة، وكلمة ملعايل راعي اللقاء، وتناولت اجلل�سة الأولى مو�سوع ريادة 
املنعم  عبد  النائب  و�سعادة  اللقاء،  راعي  معايل  كل من:  الأعمال حتدث خاللها 
الدكتور  و�سعادة  الأردين،  النواب  جمل�ص  يف  القانونية  اللجنة  رئي�ص  العودات/ 
اأجمد العريان الرئي�ص واملوؤ�س�ص لفارم�سي ون، و�سعادة دميا بيبي الرئي�ص التنفيذي 
ملوؤ�س�سة اجناز، وتناولت اجلل�سة الثانية مو�سوع الأمن ال�سيرباين وحتدث خاللها 
القوات  يف  املعلومات  تكنولوجيا  دائرة  رئي�ص  الرو�سان/  يو�سف  العقيد  من:  كل 
احلجاوي،  كلية  عميد  ال�سمايل/  اأحمد  الدكتور  والأ�ستاذ  الأردنية،  امل�سلحة 
والأ�ستاذ الدكتور اأحمد اخل�ساونة/ مدير مركز تكنولوجيا املعلومات والت�سالت 
اأمري اخل�ساونة عر�ص فيديو بعنوان »القد�ص  والتعليم اللكرتوين، وقدم الطفل 
امل�ساركني  تكرمي  مت  اجلل�سات  وبعد  الأمة«،  وجدان  يف  حا�سرة  وهي  اأحمر  خط 

والداعمني لليوم العلمي، ومت عمل جولة يف معر�ص اليوم العلمي.

جل�صة حوارية لدعم املبادرات ال�صبابية يف جامعة اإربد الأهلية
مندوبًا عن رئي�ص جامعة اإربد الأهلية الأ�ستاذ الدكتور زياد الكردي، رعى الدكتور 
حممد الرو�سان عميد �سوؤون الطلبة يف اجلامعة جل�سة حوارية بعنوان البحث عن 
اأر�سية م�سرتكة لدعم املبادرات ال�سبابية يف اجلامعة، بتنظيم من عمادة �سوؤون 
الطلبة يف اجلامعة، وبجهود من الطالب علي احلايك موؤ�س�ص املبادرة يف اجلامعة، 
برامج  م�سرتكة ممثلة مبديرة  اأر�سية  البحث عن  موؤ�س�سة  من  وبدعم  وبالتعاون 
عميد  نائب  بطيحة  ر�سوان  الدكتور  وبح�سور  �سليم،  ر�سا  ال�سيدة  الأردن  مكتب 
اأع�ساء الهيئتني التدري�سية والإدارية، وجمع كبري  �سوؤون الطلبة، وجمع كبري من 

من طلبة اجلامعة، يف مدرج الكندي.

واألقى الدكتور ر�سوان بطيحة نائب عميد �سوؤون الطلبة كلمة قال فيها بعد ترحيبه 
باحل�سور: اإن مو�سوع هذه اجلل�سة دعا اإليه ديننا احلنيف، وقد كان �سيدنا حممد 
�سلى اهلل عليه و�سلم له اكرب الدور يف احلث على اخلري والتطوع، فقد نذر نف�سه 
لنور  والع�سبية  والتخلف  اجلهل  ظلمات  من  الأمة  ليخرج  اخلري  وعمل  للتطوع 
الإ�سالم والعلم واملعرفة، واأ�ساف بان العمل التطوعي من اأهم عوامل تقدم الأمم 
وازدهارها، وهو جزء مهم من متطلبات احلياة املعا�سرة وركيزة اأ�سا�سية يف بناء 
املجتمعات وتطورها، وبان العمل التطوعي مرتبط باخلري وحماربة ال�سر والف�ساد 
يف  تغيري  اأ�سلوب  وهو  ملجتمعاتهم  الأفراد  انتماء  يعزز  والتطوع  املجتمعات،  يف 
املجتمع لالأف�سل، والتطوع يغر�ص يف ال�سباب معاين اخلري واحلب والعطاء وي�ستغل 

وقت ال�سباب ملا فيه م�سلحتهم.
طلبة  من  املبادرة  لأ�سحاب  وتقديره  �سكره  قدم  بطيحة  الدكتور  كلمة  وبنهاية 
املبادرات اخلرية  اإلى عقد مثل هذه  يبادروا  اأن  الطلبة احل�سور  ودعا  اجلامعة، 

التي تفيد جمتمعاتنا التي حتتاج لالأيادي ال�سبابية البي�ساء يف عمل اخلري.
وخالل اجلل�سة مت عر�ص عدد من مبادرات طالب وطالبات جامعه اإربد الأهلية، 
ودار حوار بني ال�سباب املبادرين، واحل�سور ال�سبابي والأكادميي، حول احلاجات 
الحتياجات،  حتديد  خاللها  من  يتم  التي  والكيفية  املبادرات،  هذه  تلبيها  التي 
وكيف تيم التعامل مع العقبات التي تواجهها ومت عر�ص الجنازات التي حققتها، 
املبادرة  لدعم  ملجتمعي(  مل�سروع  احلواري  )اللقاء  بعنوان  حلواريه  عر�ص  ومت 
ال�سبابية التطوعية ومت عر�ص مبادرة اأ�سنع م�ستقبلك باأيدك، املبادرات التي مت 
ت�سويرها يف برنامج كرفان لقناة روؤيا حول تعزيز امل�ساركة املدنية لل�سباب عرب 

الإعالم �سمن برنامج ملجتمعي .
وي�سار اإلى اأن مبادرة طلبة اجلامعة اإربد الأهلية، قد �سارك فيها كل من الطلبة، 
واأحمد  باأيدك،  م�ستقبلك  ا�سنع  مببادرة  احلايك  علي  التالية:  املبادرات  عن 
وعمر  اأزهر،  مببادرة  الرو�سان  وجمد  البيئي،  ال�سلوك  تغيري  مببادرة  دروي�ص 

الزعبي  بحملة اإنقاذ �سلبي.



خواطر

.. تبغه  من  اأكرث  يحبِك  رجال  اأن  ت�صدقي  ل   -
... يدخن  ل  رجٌل  اذا   يل  -فالأف�صل 

.. يدخْنه  مل  الذي  تبغه  من  اأكرَث  يحبِك  لن  اأي�صا  هذا   -
.. موجود  �صيء  من  اأكرث  يحبِك  لن  الأوَل  اأن  الفرق 

... مفقود  �صيء  فمن  الثاين  اأما 
.... �صجائري  فهاِك 

..! اأ�صبع  مل  نا  اأ اأبي،  يا  اجلوع  يقتلني   -
... بني  يا  ال�صبع  يقتلك  بل   -

... اأبي  يا  جائع  لكنني   -
وحَدك... جتوع  يومًا  تركتك  فهل   ، مثلك  اأجوع  نا  اأ و   -

... اأبي  يا  موجع  و  قا�س  اجلوع   -
... بني  يا  مب�صٌر  قدر  اجلوع   -

ينتظرك... طويٌل  جوٌع  هناك  زال  ما 
... ياأكل  ما  يحب  ل  ان  فقط  عليه  ي�صبع  ل  من 

... اأبي  يا  اأ�صبع  ل  اأن  علي  ملاذا   -
... بني  يا  تعي�س  اأن  اأجل  -من 

علي! العي�س  يتحتم  اأبي  يا  وملاذا   -
... اأجلك  ومن  بني  يا  اأجلي  من   -

... اأبي  يا  قليال  مت  هال   -
!... جدا  جائع  نا  اأ

... عنهم  رغما  اأبطال  احلياة  اأجنبتهم  الذين  كل  اإلى 
... منها  بد  ل  بطولة  املر�س  فكان 

... ـه  قـمـيـ�صَ يـا 
... م�صجدي  كن 

... غيبه  ظهِر  عن  اعتكايف   علي  ردَّ 
... وزرًا  فيك  ك�ِصبُت  ما 

... غيِظه  لوعِة  من  اأزاريُرك   له  و�صفعت  اإل 
... القدر 

نظر  الواحد  الزنزانة  باب  ُفتح  كلما  اجلرمية..  ا�صحاِب  كعادُة 
لكنها  النظرة  تف�صَر  ان  تقدر  ل  اليهم...قد  القادم  الى  اجلميُع 

عنٍي  بذات  ...و  واخلطر  بالرتقِب  حمفوفٌة  ثابتة  م�صتقرٌة  
... الق�صة  ا�صحاب  ....فكُلهم  واحدة 

.... اليه  اأعد  كاأمنا  ينتظره  مبكاٍن  جل�س 
على  ..و  رجال  الع�صرَة  يقارُب  ما  كانوا  و  اأحدهم  اليه  اقرتب 

.... �صاأله  منه  ا�صتعجال 
 ! فعلت  ماذا   -

رجال!  ده�صُت  يعرفه:-  ل  اًل  �صوؤ يحت�س  كمن  قال 
بجانبي  وكانت  كبرية  ب�صرعة  ال�صيارة  قيادتي  اأثناء 

اأده�صُه  مل  لو  رجٌل  امامي  مرَّ  كيف  اعِرف  ل  زوجتي... 
... فده�صُته  زوجتي...  لقتلُت 

... هربت  و  بدماِئه  خلفي  ملًق  وتركُته 
الذي  منزيل  باحرتاق  مرًة   ، تطاردين  اخذت  لعَنته  لكن 

فاأرهقتني  ابنتي،  مر�صت  ثم   ، زوجتي  اإثرِه  على  فقدُت 
املقتول  هذا  روَح  اأن  حينها  ...�صعرُت  العالج  تكاليُف 

! اأنت  ..و  فعلت  مبا  فاعرتفت  تطاردين  
!.... رجال  قتلت  نا  اأ  -  

بجانبي  وكانت  كبرية  ب�صرعة  ال�صيارة   قيادتي  اأثناء 
ده�َصُه  تفاديُت  رجٌل   امامي  مرَّ  كيف  اأعِرُف  ...ل  زوجتي 
للخطف  ابني  تعر�س  ثم   ... زوجتي  بذلك  فقدت  لكنني 

اخلبز  به  اتناول  ما  خطفه  الذي  الرجل  يل  ترك  ما  و 
حار�ُس  يل  تعر�س   ، الثرياء  اأحد  ل�صرقِة  ...فا�صُطررت 

فقتلته.  طعنته   .. بيتِه 
ده�َصه!  تفاديُت  الذي  الرجل  نف�س  كان  انه  بالأمر  الغريب 

 ...... ا�صمه  كان  و 
غرُي  اأنهم  من  بالرغم  اجلميع  م�صامِع  على  ال�صم  وقع  عند 

احلديث  حا�صري 
... الول  ال�صجني  راخ  �صُ وقِع   وعلى 

! بده�صه  انا  قمُت  الذي  الرجل  نف�س  انه  تقول  ماذا 
... واحد  باندها�س  ا�صواتهم  تعالت 

... ده�صته  نا  ...اأ قتلته  ..انا  ده�صته  قتلته...انا  انا 
ب�صرعة  �صيارَته  يقوُد  رجاًل  هناك  كان  ذاِتها  اللحظِة  يف 

املاَر  �صي�صدم  كان  ان  بعد  يعلم  ل  زوجُته  جانبه  والى  كبرية  
.... �صيقتله  لحقا  اأنه  ام  الآن  امامه 

.. احت�صاِنه  يف  منغم�صٌة  وهي  ذراعيه  بني  يطوُقها  وهو 
هناك  ...انظري  لها  قال 

! ترين  ماذا 
... واأنت   .. �صيء  : ل  قالت 

... اأي�صا  �صيء  ل  قال: 
... معا  ينظراِن  كانا  حيث  ...الى  هناك  حيث  الى  ذهبت 

.. الآن  ماذا ترى   : قالت 
نِت ! واأ اأراِك...  قال: 

اأراك ...  : قالت 
ننا  اإ بل  اخر  �صيٍء  اأيَّ  و  اأ نتاأمل  او  نن�صى  باأن  لي�صت  امل�صكلة 

عندما  اطيَبنا  وما  ن�صامح  عندما  اق�صانا  ...فما  ننتهي  حقا 
... نبت�صم 

بقلــم : هديل الرحامنة

رصاصيات
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and supports such avenues, where the survival 
of parents with their patient children reduces the 
duration of admission and stay in hospital and 
accelerate the process of healing and contribute to 
save effort and money. The seminar was attended 
by faculty members and administrators in addition 
to a group of college students who are interested in 
this subject. 
Dr. Rachel has enriched the audience with valuable 
information about preterm birth in the United States 

Philadelphia’s Engineering Faculty
 Designed the Circle of Ain al - Basha

Philadelphia University aims to prepare graduates 
with knowledge, skills and values, with a local, 
regional and international presence, motivated 
by lifelong learning and the ability to keep up with 
the demands of the times. The University’s mission 
also calls for building a fruitful partnership with the 
community. Within this framework, the College of 
Engineering and Technology has transformed the 
engineering students’ designs into viable projects 
that serve the community.
The new municipality of Ain Al-Basha  has recently 
started the project of Ain Al-Basha circle. This 
project is designed by Qusay Mahmoud, Nadine 
Al-Khayyat and Maysim Al-Nashash, under the 
supervision of Dr. Afnan Saleh and Dr. Ahlam Al-
Sharif. 
Prof. Qassem Al-Obaidi, Dean of the Faculty of 
Engineering and Technology, said that the students 
of the Architecture Department and the faculty 
contributed, through the projects of the students, to 

the development of many architectural designs for 
projects that can be implemented. Those projects 
such as; Al-Quds circle, Hashemite Hall, People 
House, and Ain Al-Basha park serve society. 
There is joint cooperation to design and implement 
a number of vital projects within the community 
service program of the university.
Introductory Workshop at the University of 
Philadelphia about HH Crown Prince Award for the 
Best Application of Government Services
The Department of Institutional Performance and 
Policy at the Prime Minister organized an introductory 
workshop at the University of Philadelphia on the 
HH Crown Prince’s Award for the best application 
of government services in the presence of university 
students and a number of deans and faculty 
members.
The Dean of the Faculty of Engineering and 
Technology and the award liaison officer at the 
University, Professor Qassem Al-Obaidi stressed 
the objectives of the award and its importance in 
providing opportunities for competition among 
university students to provide innovative solutions 
through mobile applications for government services 
covering different sectors.
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PHILADELPHIA PRESIDENT 
HONORS WINNERS OF CULTURAL 
LIBRARY COMPETITION       

rof. Dr. Moataz Sheikh Salem, President 
of Philadelphia University, emphasized 
the role of libraries in enriching university 
students.
He said that the libraries have been 

throughout the time and place incubator of thought 
and the corner of literature, heritage, manuscripts, 
databases, books and references in order to promote 
the civilization of nations and people.
This came during the ceremony held by the Library 
and Information Resources Department for the winners 
and participants in the cultural competition held by the 
library.
Dr. Adnan Al-Tubasi, General Director of the Library 
and Information Resources, thanked the President for 
his sponsorship and support for this competition. He 

also thanked all the students who participated from all 
faculties of the university.

Nursing Faculty in Philadelphia Organizes a 
Scientific Seminar in Collaboration with the 
University of West Chester - Pennsylvania

In the framework of the policy of the College of 
Nursing-Philadelphia University in cooperation with 
international universities, Dr. Rachel Joseph of the 
University of West Chester, Pennsylvania, USA, has 
been providing nursing and neonatal nursing with a 
seminar on premature and newly born infants and 
the recent procedures in the Department of Intensive 
Care for Newborns in the health sector in America 
including the need for parents to be present. She also 
sheds light on the research that has been conducted 

P
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 “Amman Arab University” Participates in Conferences 
at the Local and Regional Level

Amman Arab University participated in the 10th International 
Conference on Islamic Marketing, held in Turkey, organized 
by the International Commission for Islamic Marketing.
The university was represented in the conference by a 
faculty member at the Faculty of Business; Dr. Zaher Al-
Qurashi. He presented a research paper entitled ”The Role 
of Social Networking Sites in Achieving Competitiveness“. 
The study aims at revealing the role of social networking 
sites )Facebook, Twitter, Messenger, and Whats App) In 
achieving the competitive advantage in terms of )low cost, 
top quality, shortening time) in the sector of women’s legal 
clothing in Jordan, the study showed a range of results, 
including: The social networking sites contribute to the 
achievement of high quality in the clothing sector and 
contribute to shortening the time of sale and purchase and 
the modernity of the model.

.“Amman Arab University” is Doing Engineering 
Designs for Ain Al-Basha
Faculty of engineering at the Amman Arab University 
prepared a set of engineering designs for a number of sites 
in the new municipality of Ain Al-Basha to develop new 
urban structure which is expected to be implementation of 
the chosen design for the coming months.
On the other hand, the Department of Architecture in the 
Faculty of Engineering organized a workshop in which a 
series of design works were presented for the project of Al-
Quds Circle and the development of the surrounding area. 
That has been carried out by the students of architecture 
and supervised by the faculty member Dr. Niran Al Sheikli. 
, The Mayor of Ain Al-Basha, Mr. Jamal Al-Faouri, a group of 
municipal council members, a number of engineers in the 
municipality and the faculty members of the college.

 

Mock Trial at the University with the Participation of 8 
Universities to Enhance Legal Skills

Al-Hussein Bin Talal University has made the first centre 
in criminal trial competition organized by Amman Arab 
University, to enable students of skills for the job market, 
and provide the justice system with qualified people. 
In this regard, the Dean of the Faculty of Law at Amman 
Arab University; Dr. Shereen Abu-Ghazaleh said that this 
competition aims to provide opportunities for excellence in 
learning the law and enhance the skills of the students by 
linking theory and practice through simulating the criminal 
case. She noted that this competition is consistent with 
the vision of the university and its mission in leadership 
to improve the skills and knowledge of students and help 
them to encounter their professional life.   
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LAUNCH OF AN ELECTRONIC CODE FOR THE 
GRADUATES OF “AMMAN ARAB UNIVERSITY” AND 
PROVIDE A SPECIAL RING FOR EACH GRADUATE

he blog, which the graduate is affiliated with 
through the Facebook site ”Group“, aims to 
provide a window for the graduate to stay in 
touch with their university, and thus answer 
the university questions and questions of 

graduates, and follow the news of graduates and care of 
them.
 Blog Link: 
 https://www.facebook.com/groups / BlogsAAU /  
The Department of Information and Public Relations at the 
Amman Arab University also announced the design of a 
graduation ring engraved with the name and logo of the 
university and the year of establishment of the university 
and the year of graduation.
The assistant president of the University Information 
and public relations, Mr. Kamal Farij, called for old and 
new graduates from different years and colleges and all 
employees of the university who wish to purchase the 
silver ring from the Deanship of Student Affairs.
Two Experts Present in ”Amman Arab University“ the 

impact of European Projects in Jordanian Universities
 A seminar on ”European projects and their impact on 
Jordanian Universities“ was held at the Arab Amman 
University. The two experts, Prof. Walid Salamah 
and Prof. Ahmad salaymeh presented the European 
projects implemented in Jordanian universities such as 
Erasmus Plus and Tempus, and obstacles facing the 
implementation of these projects. 
 The seminar was held in the International Bureau and 
External Relations at the University, attended by the 
Director of the International Bureau and External Relations 
Dr. Sherine Abu-Ghazaleh, and the faculty members. 
The expert, Dr. Walid Salamah said that one of the most 
important benefits of these European projects is the 
modern administrative and non-administrative teams’ 
training. Thus is being done through the training platforms, 
as well as the establishment of joint studies with European 
universities in the field of graduate studies, specifically 
Masters, where the implementation of 10 projects studies 
with European universities.  

T
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The bank is concerned to develop the skills of different 
students and to raise conscious and financially educated 
generation. [01] [02] Jordan Ahli Bank participated in 
the exhibition, ”King’s Academy“ recently, which was 
held with the participation of more than 150 students 
in different stages of the school where more than fifty 
specialists and experts from different disciplines and 
their advice to participating students in order to help 
them find the appropriate fields of study for them.
The Jordan Ahli Bank has also sponsored the exclusive 
event of Jordan’s Top Hacker, which was held under 
the patronage and presence of the Crown Prince His 
Highness Prince Al Hussein Bin Abdullah II, which 
was held at Al Hussein Technical University, with the 
participation of 88 students from various Jordanian 
universities in the fields of Information Technology and 
Computer Science.

Program “Ahli777” to Recruit Youth
 and Develop their Abilities

Ahli777 program, which is the first of its kind in the 
Jordanian banking sector, reflects the keenness of the 
Jordan Ahli Bank keenness to develop and empower the 
youth. They embody its strategy of common prosperity. 
The bank announced the reopening of registration for 
university students currently on the school, in addition 
to the graduates who have not worked since 2014 until 
now.

Jordan Ahli Bank “Creative Partner” in the Facebook 
Conference for Developers F8 meetup 2019

The bank has sponsored the ”Facebook Developer 
Conference“ ”F16 Meetup 2019“ as innovation partner. It 
was held under the patronage of His Highness, engineer 
Muthanna Gharaibeh, Minister of Communications and 
Information Technology at the Dead Sea recently, in 
conjunction with the establishment of the F8 Annual 
Conference at the Facebook Conference Center in 
the USA Which is held annually talking about the most 
prominent developments in the tools and platforms of 
various Facebook programs.



JORDAN AHLI BANK DISTRIBUTES CASH 
DIVIDENDS OF (%6) OF CAPITAL WITH (%4) 
OTHERS AS FREE SHARES

he General Authority of Jordan Ahli Bank 
approved the distribution of 6% of the bank’s 
share capital to JD 11.6 million in addition to 4% 
bonus shares for the fiscal year 2018.
In his address to the shareholders during the 
meeting, which was held under the chairmanship 

of the Chairman of the board of directors of the bank, Mr. 
Saad Al Muasher, in the presence of the CEO / General 
Manager of the bank, Mohammed Musa Daoud, the 
Deputy CEO / Director General, Dr. Ahmed Al Hussein, 
the board of directors, executive directors, a number of 
shareholders, media representatives, general monitor, 
and the external auditors,“Ernest Wong“ company. The 
Chairman of the board of directors of Jordan Ahli Bank, 
said that despite the extraordinary challenges that the 
Kingdom and the entire region have undergone, the bank 
has managed to achieve the highest levels of investment 
in the Kingdom, in addition to the success of its strategic 
initiatives in 2018.

Jordan Ahli Bank is a Strategic Partner that 
Sponsors the Most Important Events in Jordan

Bank News
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2018 after tax amounted to JD 16 million, while the profit 
before income tax increased 7.4% from JD 19.7 million 
in 2017 to JD 21.2 million in 2018“

INVESTBANK Alliance with ARAMEX in Shop & Ship 
and 50% Discount on Shipping Charges

Dawwas:
 We add more benefits to our 
diverse portfolio of innovative 
financial solutions that fit the 

lifestyle of our customers

INVESTBANK announced )Investment Bank), the 
pioneer in providing innovative banking solutions in 
Jordan, to renew his agreement with a strategic partner, 
serviced by shuttle ”shop and ship“ for an additional 
year until 31 December 2019.
The ”InvestBank Shop & Ship“ credit cards will provide 
50% discount on shipping charges for the first two 
orders, 15% discount on all shipping charges and 
2% cash return on all local, international and online 
purchasing transactions. With this credit card, and a 
lifetime membership for new members of the ”Shop & 
Ship“ 
InvestBank managing director Montaser Dawwas 
expressed the bank’s pride in its strategic partnership 
with Aramexl: ”We are always looking at INVESTBANK 
to reward our customers with special offers that add 
more benefits to our diverse and innovative portfolio 
of financial solutions that are suitable for their modern 
lifestyle“.

The Bank Launches the Largest Campaign to 
Recover 100% Cash Return on Credit Cards

A new rewards campaign under the slogan ”We take 
hold of your purchases“ and its award-winning 100% 
return dividend goes to one winner of the bank’s credit 
card campaign. It lasts for a month; one winner will 
be given the opportunity to recover the full value of 
his purchases which will be done by the credit card, 
whether local or international, is valid up to JD 5000. 
Customers who use all credit card types and categories 
will get 20 opportunities in raffle. This will happen if the 
credit card is activated. However, it will be at the end of 
the campaign, as well as doubling these opportunities 

when having international or electronic purchase. 
Commenting on the campaign, the bank’s general 
manager, Montaser Dawwas, said: This campaign is our 
way of expressing our thanks and appreciation to our 
customers for choosing our cards to conduct their daily 
banking transactions“
INVESTBANK strengthens its career in support of sport 
and youth. The signing of an agreement to sponsor the 
Jordanian Al Jazira football club reflects the bank’s 
continued efforts to support youth and sport activities 
in the Kingdom.



INVESTBANK BANK
DISTRIBUTES %11 OF THE SHARE CAPITAL TO 
SHAREHOLDERS OF JD 11 MILLION

he General Authority of the Investment Bank, at 
its annual general meeting held at the General 
Administration building in Shmeisani, chaired by 
Beshr Jardaneh, approved the recommendation 
of the Board of Directors to distribute 11% cash 

dividends to the shareholders of the bank’s capital of JD 
100 million, net of JD 16 million in 2018
The General Director of Companies, Mr. Zakariyya Al-
Smadi, announced the legality of the meeting after the 

presence of 17 shareholders holding 83.9% of the Bank’s 
paid-up capital of JD 100 million. The meeting was also 
attended by the representative of the Central Bank of 
Jordan; Mrs. Nesreen Qasouh and Mr. Mohammad 
Mallahi
In his address to the General Authority, Jardaneh said: 
The bank’s results to reflect the state of stability in 
balanced performance in terms of maintaining good 
levels and returns for its shareholders. The net profit in 
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REFLECT THE STABILITY OF BALANCED 
PERFORMANCE IN TERMS OF MAINTAINING GOOD 
LEVELS AND RETURNS FOR ITS SHAREHOLDERS 
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changing of the financial services sector over the past 
years, notably the global competition, economic instability 
and continuous change in instructions such as the Basel 3 
directives concerning capital adequacy requirements and 
liquidity ratios, terrorism and international sanctions. 
 

During a Meeting with an Industrial
 Delegation Headed by Al-Jaghbir

Al - Salem Discusses with Industrialists Prospects of 
Cooperation and Promising Opportunities in Iraq

The chairman of Capital Bank, Mr. Khalil Al Salem, said 
that Capital Bank will spare no effort to provide innovative 
financial and banking services to Jordanian and Iraqi 
investors in order to boost bilateral economic and trade 
relations, especially after His Majesty’s historic visit to Iraq 
earlier this year.
Al-Salem urged Jordanian industrialists to take advantage 
of the exceptional and positive opportunities provided by 
the bilateral agreements signed during the visit of Prime 
Minister Dr. Omar Al-Razzaz and his government team 
recently to Baghdad by establishing joint investments and 
industries with their Iraqi counterparts in the high added 
value sectors that Iraq needs and possesses. Jordan 
highlighted the importance of joint cooperation between 
the two sides and the establishment of a balanced 
partnership based on mutual interests and benefits.
  

The Bank Participates in the Digital Transformation 
Forum in Jordan for Banking and Government Sectors
”The banking sector today has great opportunities to 
enhance financial inclusion in the Kingdom as banks have 
huge data on customer behavior that is not available to 
emerging small businesses,“ said Alaa Qamseieh, the 
CEO of Capital Bank.
”Banks will be able to drive economic growth if these data 
are used correctly,“ said Qamseieh, who participated 
in the Jordan Digital Transformation Forum )JDT Forum 
2019), organized by the Association of ICT Companies. 
Provide predictive analysis and data-driven marketing 
that will significantly contribute to more accurate financial 
decisions. ”  Capital Bank sponsored the forum, which was 
held under the patronage of Dr. Ziad Fariz, Governor of 

the Central Bank of Jordan. He also expressed his belief in 
the important role of banks in the development of financial 
technology, which is the future of the banking industry. 
 

Capital Bank Achieves Social Responsibility to 
Promote Social Solidarity

In line with the bank’s strategy of social responsibility to 
promote social solidarity and support for families, Capital 
Bank sponsored a chaste tables of Rahman )charity 
tables) for tkiyet UM Ali in Zaha cultural center.
The sponsorship comes from Capital Bank, part of the 
strategic partnership with Tkiyet Um Ali, under which the 
Bank will secure 10 needy families throughout the Kingdom 
with one food package per family per month. Furthermore, 
there is a participation in many voluntary activities during 
the year from the distribution of parcels and participation 
in the charity tables of the holy month of Ramadan.  
 

First Championship Organized by
 the Bank for its Employees

Capital Bank Crowns Winners of Chess Championship

The CEO of the Capital Bank, Ala’a Qamseieh, crowned 
five winners in the championship “first Capital Bank chess 
2019“, which was held in cooperation with the Jordanian 
Chess Federation on Friday 22 February 2019.
The championship, which competed in a competitive and 
enthusiastic atmosphere between the employees and the 
participating staff, consisted of 7 rounds according to 
the Swiss system with 30 minutes per player. The players 
competed for the top five.   

AL - SALEM DISCUSSES WITH INDUSTRIALISTS PROSPECTS OF 
COOPERATION AND PROMISING OPPORTUNITIES IN IRAQ



CAPITAL BANK, ANNOUNCES THE ISSUANCE 
OF A US $ 40 MILLION LOAN

apital Bank announced that it 
has successfully completed the 
issuance of a US $ 40 million loan for 
7 years through its investment arm, 
Capital Investments, as the issuing 
manager.

The cross was issued through non-public 
presentation (subscription) a fixed interest 
rate of 7.0% per annum payable every 
six months, the Bank said that release 
came within the requirements )Basel III) to 
strengthen the capital base and to diversify 
funding sources.
 

Reviewing Its Experience
 in Cash Management

Capital Bank is the Exclusive Sponsor of the 
Brinks Cash Solutions Seminar
Capital Bank has provided exclusive 
sponsorship to the Brinks Cash-Ecosystem 
Solutions seminar on cash solutions through 
a presentation by Zain Banking Manager Zain 
Malhas.
The presentation presented by Capital Bank 
discussed the factors that have affected the 
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of these flows. These conditions have been reflected in 
the performance of most of the world’s financial markets, 
which witnessed a decline and significant fluctuations, 
and led to higher interest rates and lower exchange rates 
in most emerging economies. 
Al-Masri affirmed that in light of these data, the Arab Bank 
Group continued its strong performance in 2018 with pre-
tax profits of US $ 1.1 billion. These results reflect the 
strength of the bank’s financial position and the success 
of its policies, which focus on achieving sustainable 
growth in its activities, which is the culmination of its 
achievements and a clear indication of its success in 
dealing with regional and international developments.

The general authority approved the recommendation 
of the Arab Bank›s board of directors for the 

distribution of cash dividend to the shareholders of 
45% for the year 2018

Arab Bank Achieves Social Responsibility through 
Initiatives that Contribute to the Service of Society 
In cooperation with the Charity Clothing Bank, this is one 
of the departments of the Jordanian Hashemite Charity 
Organization. The Arab Bank has recently sponsored 
the activities of Orphan Day. This is the first activity in 
the governorates during this year. It aims to provide 
the suitable coverage for 2008. The program included 
many interactive and fun activities for children such 
as entertainment video, healthy meals, shopping with 
children through the selection of clothes, shoes and toys 
with the participation of Arab Bank volunteers. 
The Arab Bank has recently sponsored the activities 
of Orphan Day held in the Governorate of Aqaba with 
the participation of Arab Bank volunteers. More than 
90 children have been invited to participate in several 
activities, most notably the orphans’ clothing activity.
Arab Bank is the Strategic Sponsor of Conferences 
Focusing on the Future Development of Banking Services
As part of the Arab Bank’s sponsorship series for 
conferences related to financial technology, the bank 
sponsored the conference on ”The reality of the Palestinian 
banking sector in its Arab environment“, held in the 
Kempinski Hotel - Dead Sea, under the title ”Financial 

technology innovations and the Future of Banking 
Services“. <That was in cooperation with the Central 
Bank of Jordan, the Palestinian Monetary Authority, the 
Association of Banks in Jordan and the Association of 
Banks in Palestine.

Exclusively, Arab Bank Sponsors Events that Include 
Local and International Issues

Arab Bank recently sponsored events ”Dell 2019 makers“ 
held over two days at the W Hotel – Amman organized 
by ”Endeavor“-Jordan ”. The event is a vital platform to 
embrace entrepreneurs and investors through a number 
of networking events and workshops to support and 
stimulate investment in emerging companies and fast-
growing companies in the Arab world and Jordan in 
particular. 

Arab Bank Launches New Applications and 
Special Campaigns and Offers the Best Benefits

 to its Valued Customers
Arab Bank launched a promotional campaign for its 
credit card holders on the occasion of the ”Mother’s Day“ 
celebration. The campaign allowed Arab Bank Credit 
Card holders to pay their purchases at a rate of 0% of the 
participating stores. For credit cards and a 10% cash refund 
)up to a maximum of JD 100) when using their purchase 
cards for sweets, flowers, gifts and jewelry, as well as Smart 
Buy chain stores. The campaign also offers a number of 
special offers from the stores of DNA for electronic and 
entertainment devices and the shops of Emseeh gold and 
jewelry, which includes obtaining a cash refund up to 15% 
when buying using Arab Bank credit cards.

 



ommenting on the achievement, Mr. NimaSabbagh, 
Managing Director of Arab Bank, said: ”This global 
recognition reflects Arab Bank’s regional position not only 
in terms of strong financial performance, but also in its 
leadership role in providing integrated banking solutions to 

its clients from different sectors locally and regionally.

Arab Bank General Authority Meeting to 
Distribute Cash Dividend of 45% for the Year 2018

The Ordinary General Authority of the shareholders of Arab Bank held 
its meeting on 28/03/2019. It was under the chairmanship of Mr. Sbeih 
Al Masri, Chairman of the Board of Directors. The Board of Directors 
and the General Manager and the Shareholders have the shares of 
”Authenticity and Agency“ represented 83.38% of the capital. His 
Excellency Mr. RamziNuzha, the General Monitor of the companies, 
attended the meeting. 
Mr. Sbeih Al Masri, Chairman of Arab Bank, said: ”The global economy 
continued to grow strongly in 2018, supported by the growth in the United 
States, despite the slowdown in some other major economies, especially 
Europe and China. The strong start of global economic growth in 2018 
was negatively affected by the rise in some tariffs among some major 
economies, which slowed the growth of global trade and investment by 
the end of the year. The global economic growth has been negatively 
affected by the rise in interest rates on the dollar and the accompanying 
decline in capital flows of emerging markets. This decline has had the 
greatest impact on economies already dependent on the sustainability 
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THE FOURTH YEAR IN A ROW, ARAB BANK ”BEST BANK IN THE MIDDLE EAST“

ARAB BANK HAS RECENTLY WON THE “BEST 
BANK IN THE MIDDLE EAST 2019” AWARD FROM GLOBAL 
FINANCE, A NEW YORK-BASED MAGAZINE, ACHIEVING 
ITS FOURTH YEAR IN A ROW
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SAFWA ISLAMIC BANK DISTRIBUTES %7 
DIVIDEND TO SHAREHOLDERS

afwa Islamic Bank presented its Ordinary 
General authority chaired by the Chairman 
of the Board of Directors, Dr. Mohammed 
Abu Hammour. The meeting was attended 
by members of the Board of Directors 

and Chief Executive Officer of the Bank, Mr. Samer 
Tamimi, the member of the the bank’s legitimate 
supervision, Dr. Ahmad Milhim, the representative 
of Delloite and Touch Co. Mr. Ahmad Shteiwi, the 
representative of the Central Bank, Mr. Ammar 
Fahmawi and the shareholders.   The Chairman of the 
Board of Directors, Dr. Mohammad Abu Hammour, 
noted that during the year 2018, the Bank achieved 
positive growth rates as total income grew by 23% to 
reach JD 37 million. The bank’s net profit amounted to 
JD 8.4 million and a growth rate of 46% of the bank’s 
total assets rose by 17%. 
The general authority decided to approve the 
recommendation of the board of directors of the 
bank to distribute cash dividends to shareholders 
amounting to JD 7 million and 7% of the bank’s 
capital.

Safwa Islamic Bank, Silver Sponsor of the 
Educational Conference for Private Schools

Safwa Islamic Bank sponsored the private schools’ 
educational conference. It was organized by Katateeb 
Association. The conference was held under the 
patronage of his Highness, the minister of the 
education due to his responsibility towards education 
and finding opportunities for the coming generations 

in order to raise their educational level. Furthermore, 
there is a marketing chance of the bank’s productions 
and services, since the employees were in the bank’s 
section in the conference.

Safwa Islamic Bank Sponsors a Meeting at the 
King Hussein Cancer Center and the Jordan 

Pharmacists Syndicate
Safwa Islamic Bank sponsored the meeting of the 
non-profit staff savings fund at the King Hussein 
Cancer Center, which was held at the King Hussein 
Cancer Center Towers, Sheikh Khalifa Building, to 
discuss the financial statements in the presence of 
approximately 1400 employees.
This sponsorship comes from the bank’s belief in the 
role of the center and its commitment to support all 
local and public sectors that play an important role 
in the construction and advancement of the medical 
sector in the Kingdom and serving citizens in all fields.
Announcement of the Winners of the Monthly Draw for 
March on the Account of Saving for Children ”Kanzi“ 
”My Treasure»
Safwa Islamic Bank did the monthly draw of the 
5 winner children of the monthly prizes of the 
Children Saving account ”Kanzi“. This account is 
unprecedented in the banking Islamic Jordanian 
market. The account provides 5 monthly prizes of an 
amount of JD 999 and many free welcoming presents 
when opening the account. The account is added to 
the grand prize and is valued at JD 2000 where the 
draw is carried out at the end of each year.
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BANK AL-ETIHAD APPROVES DISTRIBUTION OF JD 
22.4 MILLION CASH DIVIDEND TO SHAREHOLDERS

egular General Authority approved to ”Bank 
al-Etihad“ in the forty-second meeting held 
on Thursday 25 April 2019 headed by Essam 
salfiti, Chairman of the Board, distribution of JD 
22.4 million cash dividends to shareholders, 
equivalent to 14% of the capital.

The meeting was completed in the presence of the 
board of directors and shareholders holding ”Asala 
)Authenticity) and Agency“ shares, representing 90.9% 
of the capital
The meeting was also attended by Central Bank 
representatives Abdullah Saeed, Ahmad Azmi, 
Corporate Representative Dr. Ayman Al-Sharari, and 

Auditor-General of Deloitte Ahmed Shteiwi.
During the meeting, the Ordinary General Authority 
discussed the bank’s business for the year 2018 and 
the future business development plan
In his speech during the meeting, Essam Salfiti pointed 
out that the results of the financial works for the year 
2018 resulted in the achievement of
The bank’s profit before tax JD (62.5) million compared 
JD (52.1) million by the end of 2017, as net profit after 
tax and provisions at the end of the year 2018 JD )41.1) 
million, up )18.1%) compared with the end of 2017, 
while continuing to exercise prudence and firmness 
hedging the bank’s financial position.
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the bank is proud of due to the uniqueness of the city 
of Jerusalem. This stressed its keenness to provide 
banking services to its clients in various locations, 
thus contributing to diversifying the financial options 
available to them and facilitating their transactions 
and meeting their banking needs.

The Bank Receives the PCI DSS 
International Certificate of 2019 

The Bank of Jordan has been awarded the PCI DSS 
2019 PCI Data Security Certificate (PCID), the third 
version of its new version, after Scan Wave CTS 
Consulting and its partners accredited to the World 
Card Security Council have conducted an audit and 
evaluation of systems, policies, safety and security 
standards applicable in the bank. It showed that the 
bank complies with all the standards and requirements 
of this certificate to ensure the security and protection 
of customer information.
Mr. Saleh Rajab Hammad, General Manager of the 
Bank of Jordan, received the International Credit 

Certificate in the presence of a group of Executive 
Directors from the bank and Dr. Ramzi Al-Sana’a, 
General Manager of Scan Wave CTS.

The 18th Winner of the JD1 Million 
Prize Award from the Bank of Jordan

Bank of Jordan recently held a draw for the monthly 
savings’ account worth a quarter million Jordanian 
dinars. Mr. Yusuf Atef Salameh Al-Zubi whose saving 
account is at Commercial Market branch. 
The award was handed within celebrations. Bank of 
Jordan aims to encourage existing clients to deposit 
money into their accounts to increase their chance of 
winning, along with encouraging new clients to open 
savings accounts at any branch so that they can enter 
the daily and monthly saving accounts draws offered.
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he general authority of the Bank of Jordan 
shareholders held its ordinary meeting 
under the chairmanship of Shaker 
Fakhouri, the chairman of the board of 
directors. During the meeting, the plenary 

approved the financial statements of the bank for the 
year 2018, approve cash dividend on participants by 
18% of the nominal value of the share, its amount is 
JD 36 million.
The decision came after, the chairman of the board 
of directors of the Bank of Jordan Shaker Fakhouri, 

announced the results of the bank’s financial 
statements for 2018, which showed a net profit for 
shareholders of JD 41.5 million for 2018.  

Bank of Jordan “Now in Jerusalem” 
 The Bank of Jordan has recently opened its new 
branch in the suburb of Al-Bareed, north of Jerusalem, 
in line with the Bank’s vision and strategic plan to 
expand and strengthen its banking activity within the 
network of its branches operating in Palestine.
The opening of this branch is an achievement that 
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GENERAL AUTHORITY OF THE SHAREHOLDERS 
OF CAIRO AMMAN BANK APPROVES THE 
RESULTS OF THE BANK FOR 2018 AND DECIDES 
TO DISTRIBUTE CASH DIVIDENDS OF %9 AND 
FREE SHARES OF %5.56

he General Authority of Cairo Amman Bank 
agreed in its ordinary meeting held on 
Monday 22/04/2019 to distribute a dividend 
of 90 fils per share, or 9% of the nominal 
value of the share. The profits for 2018 

before income tax amounted to JD 42 million, while 
the profits attributable to the shareholders of the bank 
after the income tax JD 30.1 million. The capital of the 
bank raised by JD 10 million through distributing a 
free share of 5.56% to become the capital of the bank 
JD 190 million.   

Cairo Amman Bank Participates in an Initiative 
Entitled (Development of the University of Jordan)
 
Amman - Cairo Amman Bank has provided 
materialistic and logistical support to the University of 
Jordan to enable it to succeed in its initiative entitled 
”Development of the University of Jordan“.
 The initiative was launched at a ceremony in Al- 
Hassan bin Talal theatre in students affairs in university 
on 19-3-2019 in the presence of Chairman of the 

Board of Trustees of the University Dr Adnan Badran, 
Cairo Bank Branch staff participation in the University 
of Jordan.
At the ceremony, Dr. Badran welcomed all the 
supporters and sponsors of this initiative and thanked 
them for supporting this initiative, which contributes 
to the development of the academic and research 
environment at the university.
 

T



he General authority of the Jordan Kuwait 
Bank agreed on the recommendation of the 
Board of directors to distribute cash dividends 
to shareholders by 20 percent of capital, 
equivalent to 200 Fils per share, during a 

meeting held Monday.
The bank posted a net profit after tax of JDs 42.1 million, 
up 56 percent from 2017, with a net profit of JDs 0.42 by 
the end of 2018
The Bank’s assets totaled JDs 2.7 billion  by the end of 
2018, compared with JDs 2.8 billion in 2017, while net 
direct credit facilities JDs 1.6 billion in 2018, compared 
with JDs 1.56 billion at the end of 2017, up by 4.5 percent.
Customers ‘deposits with the Bank at the end of last year 
were JD 1.9 billion, while shareholders’ equity amounted 
to JD 446 million
The Chairman of the Board of Directors, Abdulkarim Al-
Kabariti, affirmed that the bank’s overall performance 
places it within the category of banks with high financial 
strength. The capital adequacy ratio was 17.07%, while 
the leverage ratio was 16.4% at the end of 2018.
Al-Kabariti pointed out that despite the great challenges 
facing the national economy; there are positive economic 
indicators that emerged in the beginning of 2019. The IMF 
concluded its second review of the national economy, 
which showed great support for Jordan in many aspects
He noted that the bank believes that having a good 
corporate governance leads to good management of the 
bank, helps to achieve the bank’s strategic objectives 
and manages the bank’s operations in a secure manner. 
This ensures the protection of depositors’ interests and 
assures due responsibility towards shareholders and 
other stakeholders.

Jordan Kuwait Bank Participates in the Campaign 
“Towards a financially Educated Youth 2” 

On the occasion of the Arab Day for Financial Inclusion, 
which took place on 27/04/2019, the Jordan Kuwait Bank 
participated in the awareness campaign for Jordanian 
university students launched by the Central Bank of 
Jordan under the title: 
”Towards Young Economically Educated 2“ at Al-
Zaytoonah University is an awareness campaign to 
spread the banking culture of university students for the 
period )21st -25th April). 
 The aim of the campaign was to introduce the student 
to financial inclusion and to enhance the banking and 
financial knowledge of Jordanian universities students 
after graduation to start field work which will enable them 
to enter the different fields of life, which are based on 
strong foundations that enable them to manage their 
money properly and safely.
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The First Insurance Company Distributes %5.5 Cash 
Dividends of the Company’s Capital to Shareholders

Solidarity Company - First 
Insurance Company held the 
Ordinary General Authority 
meeting under the chairmanship 
of the Chairman of the Board of 
Directors, Mr. Ashraf Bseiso. It 
was attended by the Board of 
Directors and Chief Executive 
Officer of the Company Mr. Alaa 
Abdul Jawad, the members of the 
Sharia Supervisory Board of the 
Company and the shareholders. 
The report of the Company’s 
Shari’a Supervisory Board, the 
report of the external auditors, 
the general budget and the final 
accounts and their approval, in 
addition to the approval of the 
financial statements for 2018, 
and the discharge of the Board 
of Directors N the period ended 
12.31.2018 in accordance with 
the provisions of the law.

Mr. Alaa Abdul Jawad pointed 
out that during the year 2018, 
the company achieved positive 
growth rates, with profits of JD 2.7 
million for 2018 compared to JD 
2.5 million for 2017, an increase 
of 8%. The company achieved 
a growth in the financial margin 
of 345 compared to 329% for 
2017. In light of this, the Board 
of Directors recommended to 
the General Authority to approve 
the distribution of 5.5% of the 
company’s share capital to cash 
dividends.   This company was 
able to get a rating of solvency 
FSR from global rating agency 
AM Best level of B + )good) for 
the seventh consecutive year. It 
also raised the credit rating )ICR) 
for the company to ”bbb“ positive 
perspective instead of stable.

First Insurance Company

Abdul Jawad: The 
Company was able 
to achieve positive 
growth rates and 
growth in the margin 
of financial solvency
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Jordan Insurance Company Holds its 67th Annual 
Meeting to Announce the Results of 2018

The Ordinary General Authority 
of Jordan Insurance Company 
held its 67th meeting on Tuesday 
30/4/2019 at the company’s 
headquarters in the Amman. It 
was headed by Othman Budair, 
Chairman of the Board of Directors, 
the members of the board of 
directors and shareholders. The 
decision was that the annual 
report of the Board of Directors for 
2018 was discussed. 
”The year 2018 witnessed the 
continuation of the difficult 
economic conditions in the region 
in general and the recession that 
affected all economic activities 
and sectors for more than 
five years, which reflected the 
regional crises that persist and 
what resulted,“ he said. Which 

has led to a sharp decline in 
this support, and that Jordanian 
workers in the Gulf countries are 
threatened with the return of part 
of them to the homeland, which 
will affect the unemployment and 
social and economic problems. 
Furthermore, it will affect the 
foreign investments in the 
Kingdom of the decline and low 
incomes and rising prices and 
the imposition of more taxes, all 
of which burdened the Jordanian 
economy and led to a heavy 
burden on the citizen and raised 
unemployment and poverty.
The insurance profits of Jordan for 
the first quarter of this year before 
tax, JD 693 thousand compared 
to JD 482 thousand for the same 
period of 2018.

Jordan Insurance Company

JD 693 
Thousands, 
Profits of the 
Company in the 
First Quarter of 
this Year



Middle East Insurance Distributes %5 
Dividend to Shareholders

Middle East Insurance Company 
achieved a total of JD 40.7 
million last year with a total 
compensation of 25.4 million. 
The company’s net share of 
these contracts was JD 13.7 
million 
The company made a net profit 
of JD 1.5 million
The General Authority, which 
met at the King Hussein Club 
on 29/4/2019, was chaired by 
Wasef Azar, Vice Chairman of the 
Board of Directors and attended 
by shareholders holding 94.5% 
shares on the balance sheet. 

The Board of Directors also 
approved a dividend distribution 
of 5% of the capital; JD 22 
million. 
The company’s budget showed 
that the volume of its investments 
in different sectors amounted 
to JD 63 million. The Company 
maintains optional voluntary 
reserves of JD 7 million. Total 
equity amounted to JD 39.3 
million.
The company’s first-quarter 
profit for the year was JD 708,000 
compared to JD 1.5 million for 
the same period in 2018.

Middle East Insurance Co.

JD 708 thousands, 
Profit of the 
company in the 
First Quarter of 
the Current Year
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Jordan French Insurance Pays Dividends of 
%12.2 of the Company’s Capital

The company’s General Authority 
approved the Jordan French 
Insurance in the public meeting 
on Thursday, 25/4/2019 in the 
Sport City, in )Ya Halla) hall. It 
was attended by the Chairman 
Mr Aqel Beltagy and Director 
General Dr. Waleed Wael Zo’rob, 
Board members and a public 
corporate observer delegate who 
announced the meeting in the 
presence of shareholders holding 
legal authenticity and the Agency 
a total of 85.5% of the company’s 
capital of 9.100 million shares/ 
JD.  
In his welcoming speech 
of the board members and 
shareholders, Aqel Beltagy said 
that Jordan Hashemite great 
leadership gives opportunities 
to seek and strive to achieve the 
goal of results and achievements. 
Despite the deteriorating 

economic conditions in the 
region and its negative effects, 
the company was able to 
achieve profits that strengthened 
the financial position of the 
company, pointing out that the 
credit for this, the professional 
hard work, reputation and 
high professionalism of the 
department.
As for the future plan for 2019, 
Beltagy stressed that the 
company seeks to invest in the 
development of the company and 
its staff in all their specialties, and 

continue to develop the general 
computer programs in the 
company. It also keeps abreast of 
the age in terms of information as 
well as the development of work 
systems and updating methods 
of implementation of tasks and 
activating internal and external 
control tools of the company. 
The General Authority approved 
the report of the Board of Directors 
and the auditor’s report for 2018, 
and discharges the members of 
the Council from responsibility for 
the year ended 31/12/2018 within 
the limits of the provisions of the 
law. Ghoshe & Co. were also 
elected auditors for the fiscal year 
2019 and distributed dividends of 
12.2% of the company’s capital.
The company’s first-quarter profit 
for the year was JD 206,000 
compared to 220 thousand for 
the same period in 2018. 

Jordan French  Insurance Company

JD 206 Thousands, 
Profits of the 
Company in the First 
Quarter of this Year
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JD 1.97 Million Net Profit of Arab Insurance
 for the First Quarter of 2019

The Board of Directors of Gulf 
Insurance Group - Jordan )gig - 
Jordan) approved the financial 
statements for the period ended 
31/3/2019 at its second meeting 
for the year 2019 on 25/04/2019, 
chaired by Naser Allouzi, Chairman 
of the Board, management and 
CEO Dr. Ali Al Wazani. 
The results of the company›s 
operations at the end of the first 
quarter of 2019 were in line with 
expectations, with a subscription 
profit of JD 2.98 million and a pre-
tax profit of JD 2.620 million, a 
growth of 77% over 2018, net profit 
after tax amounted to JD 1.974 
million.
Dr. Al-Wazani added that the 
written premiums amounted to 
JD 29.2 million compared with JD 
29.9 million for the same period of 
the previous year by a decrease 
of 2.4 %, while the compensation 
paid JD 16 million compared to JD 
21.6 million for the same period of 
the previous year by a drop of 26%, 
which reflected positively on the 
technical results of the company. 
The company also managed to 
reduce the ratio of administrative 
and general expenses to net 
premiums earned from 28% as at 
31/3/2018 to 23% as at the end of 
the first quarter of 2019, which also 
contributed to the reduction of the 
consolidated loss ratio from 91% to 
79% for the same Periods.
On the other hand, the company 
managed to increase its bank 
deposits by JD 1.6 million by 
the end of the first quarter of the 
year to reach JD 46.1 million 
representing 44% of the total assets 
of the company and enhancing its 
solvency margin.
As the company continues to 
develop its services and insurance 
products and investment in 

technology and develop the 
technical capacity of employees to 
improve revenue and profitability 
indicators service to our clients and 
shareholders.
It is worth mentioning that Arab 
Orient Insurance Company is a 
member of the Gulf Insurance 
Group, which is located in several 
Arab and regional countries. The 
company has maintained its rating 
for 2018 with the international 
rating agency AM Best where 
the company›s financial strength 
reached B ++ and its credit rating 
bbb during 2018
 Gig has also been held by 
Arab Insurance Annual General 
Asuthority meeting for 2018 on 
25/4/2019 at the headquarters of 
the main management in Jabal 
Amman, in order to consider the 
matters on the agenda of the 
meeting and discuss the accounts 
and financial statements for the 
year ended on 31/12/2018 and 
approve them.
The meeting was attended by 
the Chairman of the Board of 
Directors Naser Allouzi, Chief 
Executive Officer Dr. Ali Al 
Wazani, a representative of the 
General Controller of Companies, 
representatives of the Insurance 

department and the external auditor, 
in addition to the six members of the 
Board of Directors and a number 
of shareholders representing 
19,486,425 of the company’s total 
shares in authenticity and the 
agency out of 21,438,252 shares, 
90.89% of the share capital.
Mr. Naser Allouzi said that the annual 
profits amounted to JD 3.213 million 
during the previous year 2018. The 
written premiums reached JD 85.2 
million, the total value of assets 
amounted to JD 100.1 million, while 
deposits with banks amounted to 
JD 47 million compared to JD 42.7 
million for 2017. The total technical 
provisions amounted to JD 34.5 
million compared to JD 36.9 million 
in 2017.
The chairman has added that the 
march gig Arab Orient Insurance 
and our strategies are based on 
distinguishing our customers from 
others by providing integrated 
insurance services aimed at 
taking care of their interests. The 
company’s steps towards the future 
are supported by the GIC Group’s 
solid expertise and competencies 
based on a solid foundation to 
exploit all available avenues that 
will improve services, take care 
of individuals in particular, and 
support the macro economy in 
general.

Arab Orient Insurance

Allouzi: The results 
of the company›s 
operations at the 

end of the first 
quarter of 2019 
coincided with 

expectations and 
the development 

continues
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Societe Generale Bank Jordan (SGBJ)
SGBJ Quarterly Profit Rises 30%

ociete Generale - Jordan’s 
net profit for the first quarter 
of this year grew by 29.9 % 
on an annual basis.

The unaudited financial results 
showed a quarterly profit of JD 3 
million )$ 4.2 million), compared to 
a profit of JD 2.31 million (USD 3.3 
million) in the first quarter of 2018
   The Bank’s results showed that its 
total income increased to JD 10.65 
million in the first quarter of 2019, 
compared to JD 6.26 million in the 
first quarter of the last year
Societe Generale’s earnings 
increased by 6 % in 2018 to reach 
JD 8.28 million, against a profit of JD 
7.81 million in 2017
 Commenting on the bank’s positive 
results, the chairman of the board 
of directors Hassan Mango said 
that the Jordanian economy being 
affected by the difficult regional 
events. They influenced the local 
economic growth, which was 
affected by deflationary fiscal and 
monetary policies, high levels of 
public debt and high unemployment 
rates.  
SGBJ achieved distinct results 
despite these challenges. The bank 
implemented )IFRS9) as of 1/1/2018. 
The International Financial Reporting 
Standard is based on an ex- anti 
measurement of credit risks. Thus, 
the bank implements precautionary 
actions.  National Bank of Abu Dhabi 
)NBAD) in Jordan had a banking 
acquisition. It had a strong profit 
growth last year of JD 3.8 million 
after tax.

Mango:
Despite the fact 
that the Jordanian 
economy is under 
the pressure of 
local difficult 
regional events, 
Société Générale 
Jordan managed to 
achieve remarkable 
results
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Bank al Etihad

 ank al-Etihad, listed on the Amman Stock 
Exchange, rose 10.2% in the first quarter of 
this year on an annual basis
In a statement to the stock market, the bank 

said that the quarterly profit on its shareholders 
amounted to JD 7.66 million  )$ 10.8 million), 
compared to a profit of JD 6.95 million  ($ 9.8 million) 
in the first quarter of 2018
Unaudited financial results indicated, the Bank’s 
total income growth rate of 15.6% in the first quarter 
of this year, reaching JD 42.52 million, compared to 
JD 36.79 million in the first quarter of last year.
Bank al-Etihad’s profits in 2018 rose by 18.07% to 
JD 41.09 million, compared with a profit of JD 34.8 

million in 2017
The bank’s Chairman of the Board of Directors, 
Essam Salfiti, said that these positive results 
indicate the continuation of the Bank’s progress and 
contribution to the Jordanian economy. They  also 
emphasize the ability of the management to take 
deliberate policies and develop long-term strategic 
plans in a manner suitable for the banking sector in 
Jordan and the surrounding region.
Salfiti also praised the efforts of the Board of 
Directors of the Bank and all employees under its 
umbrella to carry out their work in a full, safe and 
sincere manner. This is a clear evident of the bank’s 
financial results. 

Bank al-Etihad’s Profits Rises 10% 
in the First Quarter 

Salfiti: The Bank’s positive results confirm the 
ability of the management to take considered 
policies and develop long-term strategic plans 
in a manner suitable for the development of the 
banking sector
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INVESTBANK

  
NVESTBANK Bank announced today its 
net profit for the first quarter of this year to 
reach JD 4.5 million, compared to JD 3.0 
million for the same period in 2018.

According to the financial statements, 
INVESTBANK›s total pre-tax profit during the first 
quarter was JD 6.0 million, compared to JD 4.3 
million during the same period last year.
INVESTBANK managed to achieve positive 
financial results in the most of its indicators. During 
the first three months of this year, the bank›s 
assets increased by 4% to  JD 1.2 billion. The 
customers deposits increased by 7% to  JD 799 
million. Furthermore, the total of the property rights 
increased by 3% to  JD 184 million. 
Commenting on the results, INVESTBANK 
Chairman Beshr Jardaneh said: « The Bank 
continued to support its position as a leading 
financial institution in the banking sector and build 
on the successes of the past years, by introducing 
innovative banking services meet the needs and 
aspirations of individuals and institutions alike. «
According to Jaradneh, INVESTBANK enjoyed its 
strategy›s benefits. That is based on the digital 
transformation and coping the IT developments 
in the electronic banking services sector. It›s 
meant to enhance the services› quality provided 
to the customers and the e- infrastructure which 
provides safe e- interactions. Jardaneh assured 
that the INVESTBANK has being optimistic 
towards the local economic growth. In the light of 
the continuous governmental efforts, it pushes the 
economic growth forwards.  
INVESTBANK achieved a net profit after tax of 
JD 16 million  in 2018. The Bank›s income before 
income tax increased by 7.4% from JD 19.7 million  
in 2017 to JD 21.2 million  in 2018.
Total assets of the bank increased by 7.4% in 2018 
to reach JD 1.2 billion compared to JD 1.1 billion 
in 2017. Total income in 2018 was JD 50.1 million

JD 4.5 Million, Net Profit of the 
INVESTBANK in the First Quarter of 
the Current Year

Jardaneh: The 
bank managed 
to  reap the 
benefits of its 
strategy of digital 
transformation 
and keep pace 
with technological 
developments 
in the field of 
electronic banking
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Cairo Amman Bank
JD 5.47 Million, The Profits of Cairo Amman Bank for 
the First Quarter of This Year

Al-Mufti: The 
focus in 2019 will 
be to maintain 
high liquidity 
ratios and the 
quality of the 
credit portfolio

naudited financial results 
showed that Cairo Amman 
Bank achieved  quarterly 
profits. They return to 

shareholders worth JD 5.47 million )$ 
7.72 million), compared with JD 6.93 
million worth of gains ) $9.77 million) 
in the first quarter of 2018
   The Bank achieved a rise in total 
income for the first quarter of this 
year, with revenues amounting to JD 
34.69 million against a total income of 
JD 33.7 million for 2017
The Bank’s results showed that its 
total expenses increased to JD 26.4 
million in the first quarter of 2019, 
compared with JD 23.4 million in the 
first quarter of 2018
The profit of Cairo Amman Bank last 
year was JD 29.707 million, compared 
to a profit of JD 29.968 million in 2017
Regarding the positive results of the 
bank, the chairman, Yazeed Al Mufti, 
commented that despite the difficult 
economic conditions, the bank 
continues to maintain its economic 
position and credit portfolio. Al-
Mufti pointed out that the bank will 
work to increase the efficiency of 
performance and improve the level 
of customer service and launch of 
electronic branches (LINC) in the first 
half of this year. In addition, the bank 
contributes to support the community 
as part of its social responsibility.

U
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Capital Bank
Capital Bank Profits Rise 33% in 
the First Quarter of This Year

apital Bank’s profits before tax increased 
last year by 19.2% to reach JD 37.4 million 
compared to JD 31.4 million in 2017.
The Bank’s Chairman, Basem Khalil Al- 

Salem, said that the outstanding financial results 
achieved by Capital Bank last year reflected 
positively on the first quarter earnings of 2019, 
which rose 33%
Al-Salem stated that the net interest income 
increased by 2.9% to JD 52.2 million. This was 
accompanied by an improvement in the loan-to-
deposit ratio which improved from 81.9% in 2017 to 
78.6% in 2018, indicating that the bank’s efficiency 
improved. In the management of its assets and 
liabilities alike, pointing out that the bank was 
able, despite the economic conditions pressing to 
reduce the proportion of non-performing debt from 
9.8% in 2017 to 8.6% in 2018
Al-Salem stressed the recognition of Capital Bank 
for the great transformations witnessed by the 
banking sector due to the technology which is 
witnessing continuous and rapid development. He 
said: ”We have allocated a large budget to invest 
in technology and information systems in order to 
upgrade the infrastructure and improve the level of 
services provided to our customers.“ He pointed 
to the important role played by the Central Bank 
of Jordan in encouraging banks to switch to the 
use of digital banking and financial solutions, 
Legislation and banking systems in line with the 
latest technological systems, or in terms of support 
for innovation  in the field of financial technology. 
It is by supporting and empowering the owners 
of innovations to let them provide the incubator 
environment that allows them to examine their 
thoughts away from the regulatory and legislative 
requirements

Al-Salem: The 
outstanding 
financial results 
achieved by the 
Capital Bank last 
year reflected 
positively on 
the first quarter 
earnings of 2019, 
which rose %33
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JD 11.02 Million, Bank of Jordan 
Profits in the First Quarter of This year

he Bank of Jordan said that the profits 
attributable to shareholders of the bank 
amounted to JD 11.02 million in the first 
quarter of 2019, compared to profits of JD 

11.39 million in the first quarter of 2018
He pointed out that total revenue for the current 
year amounted to JD 36.38 million for the first 
quarter, compared to total revenues of JD 34.58 
million for the first quarter of 2018.
The bank’s total expenses increased to JD 19.35 
million in the first quarter of this year compared to 
JD 14.77 million in the first quarter of the last year.
Earnings per share in the first quarter of this year 
was 0.055 compared to the year 2017, when the 
share of profit was 0.058 dinars
Commenting on the results, Shaker Tawfik 
Fakhoury, the Chairman of the Bank said: 
”The bank’s business system depends on its 
ability to simulate change and adapt to the 
challenges posed by the business environment 
and competition in markets where it is present 
alongside technological challenges. The Bank 
has continued to implement the projects and work 
programs included in its strategic plan 2018-2020, 
which were mainly aimed at achieving excellence 
in customer service and readiness, and the 
development of the database and information 
system accumulated over the years. Thus, the 
bank will focus its business model primarily on the 
customer instead of the traditional which focuses 
on operations and risks.

Bank of Jordan’s

Fakhoury: The 
system of work in 
the bank depends 
on its ability to 
simulate change 
and adapt to the 
challenges posed 
by the business 
environment and 
competition in the 
market 
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rab Investment Bank posted quarterly 
profits of JD 4.15 million ($ 5.9 million) on 
the bank’s shareholders, compared to a 
profit of JD 4.29 million ($ 6.1 million) in 

the first quarter of 2018   
The bank’s results showed that its total income 
declined by 5.4 % in the first quarter of 2019 to 
JD 13.76 million compared to JD 14.54 million in 
the first quarter of 2018
The bank’s total expenses of the current year’s first 
quarter amounted to JD 8.29 million compared to 
JD 8.39 million for the same period of 2018
The profits of Arab Jordan Investment Bank in 
2018 was to JD 16.816 million, against profits of 
JD 17.175 million in 2017
 Commenting on the results, Hani Al-Qadi, the 
chairman of the bank, commented that despite the 
unfavorable domestic economic developments 
in the markets in which it is located, the Arab 
Jordan Investment Bank has consolidated its 
leadership position in the Jordanian market. So, 
the bank develops many products and leading 
banking services to its customers, banking 
activities through the application of best banking 
practices, diversifying sources of income and 
exploring available investment opportunities. 
Therefore, they enhance the financial position of 
the bank and improve its returns to the benefit of 
its customers and shareholders.
Al-Qadi pointed out that AJIB was the first bank 
in the MENA region to experience cross- borders 
conversion payments and transactions. Thus has 
been done via Block- Chain technology. It has 
been a qualitative development of the bank in the 
respect of advanced financial technology and 
harnessing it to the customer service. 

Arab Jordan Investment Bank
Arab Jordan Investment 
Bank posted a Profit of 
JD 4.15 Million in the 
First Quarter of This 
Year

Al-Qadi:  Arab 
Investment Bank 
has succeeded 
to become the 
first bank in the 
Middle East and 
North Africa 
(MENA) region 
to experience 
cross-border 
payment and 
conversion 
transactions

A



JD 25 Million,Housing Bank Net Profits in the First 
Quarter of This year

he largest and most widely traded bank in the 
Kingdom, The Housing Bank for Trade and 
Finance  has posted a 5.1% growth in total income 
to JD 90.1 million for the first three months of 2019, 
compared with JD 85.7 million achieved during the 

same period last year. There is a growth of the net interest 
income and commissions by 9.4% to reach JD 81.0 million.
Despite the allocation of JD 16.0 million for the first three 
months of this year compared to JD 4.3 million allocated 
during the same period last year. The Bank was able to 
achieve a net profit after tax of JD 25.0 million for the first 
three months of this year compared to JD 27.8 million of the 
same period last year. There was a decrease of only JD 2.8 
million, despite the increase allocations cut for the same 
period last year by JD 11.7 million.
Commenting on the results, the chairman of the Housing 
Bank, Mr. Abdul-Ellah Al-Khatib, said that the Bank 
continued to achieve strong financial results despite the 
difficult economic conditions in the region. He noted that 
these results confirm the strong performance of the bank 
and its ability to maintain on a solid and balanced financial 
center.
Mr. Al Khatib affirmed that the Housing Bank continues its 
positive contribution to the national economy. It has been 
focusing on achieving financial results in line with the 

aspirations of the bank›s shareholders and customers. Thus 
has been done by continuing to grow in order to maximize 
its operating profits, continue to develop its products and 
services and improve the quality of revenues. Therefore, 
the banks position is enhanced in the local and regional 
banking market.   Mr. Ammar Al Safadi, the chief executive 
officer of the Housing Bank, said: «The first three months 
of this year witnessed a strong improvement in the Bank›s 
main business. This was reflected in net interest income and 
commissions from major banking businesses, which rose 
by 9.4% to become JD 81.0 million. That is due to the best 
management of the bank›s assets and liabilities and working 
closely with the bank›s customers to meet their needs and 
requirements. This resulted in significant operating profit 
while maintaining a high liquidity ratio of 124% for the bank 
group.
Mr. Safadi added that the bank has also been able to improve 
the operational efficiency of operations by enhancing 
revenues and controlling costs. The bank›s operational 
efficiency ratio improved to 41.8% for the first three months 
of this year compared to 45.8% for the same period last year. 
This reflects directing the bank›s various operations in an 
optimal and deliberate manner to increase its efficiency to 
achieve higher revenues. This resulted in a 5.1% increase in 
total income to reach JD 90.1 million.
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Al- Khatib: Positive 
results confirm the bank›s 
strong performance and 
its ability to maintain 
a solid and balanced 
financial position

Al- Safadi: Success depends 
on the optimal management 
of the bank›s assets and 
liabilities and working closely 
with clients to meet their 
needs and work to meet them 

Housing Bank
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Jordan Ahli Bank’s 
JD 6.41 Million Jordan Ahli Bank’s Profits in the 
First Quarter of This Year

ordan Ahli Bank posted a 
quarterly dividend of JD 
6.41 million )$ 9.04 million) 
compared to a profit of JD 
7.09 million )$ 10.01 million) 

in the first quarter of the last year
Total income of the first quarter of this 
year was JD 29.9 million, compared 
to JD 27.8 million for the same period 
in 2018  
The Bank’s total expenses for the 
first quarter of the year increased 
by 16.65% to reach JD 19.74 million 
compared to JD 17.07 million for the 
first quarter of 2018
The basic and diluted share per share 
for this year was 0.033 versus 0.037 
for the same period last year
The bank’s annual profit rose 60% to 
JD 21.28 million in 2018, compared to 

JD 13.32 million in 2017
Commenting on the results, Saad 
Al Muasher, Chairman of the Bank, 
said that Jordan Ahli Bank has been  
a pioneer in the field of stimulating 
the pioneering environment. The 
bank believes in enhancing the role 
of the private sector in the service 
of development and enhancing 
economic and social empowerment.  
Jordan Ahli Bank launched initiatives 
in the areas of innovation and financial 
technology, embracing small and 
big companies, and harnesses the 
various means to promote them. It is a 
real translation of the framework based 
on common prosperity, which has 
become a tangible reality benefiting 
the various categories of Jordanian 
society thanks to the accumulated 

experience and experiences through 
the bank’s march fruit 
Mr. Mohammed Dawood, the 
Director General of the Bank, said: 
”The Bank reiterates its commitment 
to developing performance and 
improving all the indicators of the 
Bank to enhance the confidence of 
customers and all related parties, 
in addition to the Bank’s pursuit 
of precedence at the level of the 
Jordanian banking sector. In the 
shade of the three strategies which are 
customer care, operational efficiency, 
innovation and development.
Mr. Dawood thanked the Board of 
Directors of the Bank for its hard 
work and the team members for their 
dedication, commitment and tireless 
efforts.

Dawood: The Bank reiterates 
its commitment to improving 
performance and improving 
all indicators of the Bank to 
enhance customer confidence 
in order to obtain precedence 
in the banking sector

Muasher: Jordan Ahli Bank 
has been a pioneer in the 
field of stimulating the 
pioneering environment and 
promotes economic and 
social empowerment 
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JD 4.09 million, The Profits of Safwa 
Bank in the First Quarter of This Year

afwa Bank posted quarterly profit of JD 4.09 
million for the current year, compared to a 
profit of JD 2.64 million in the first quarter of 
the last year

Total income of the current year’s first quarter was JD 
9.76 million compared to a total income of JD 8.38 
million for the same period of 2018 
The Bank’s total expenses for the first quarter of 2019 
reach JD 5.68 million compared to JD 5.73 million in 
the first quarter of 2018
The share of the current year’s period’s profit is 19% 
compared to 17% for the same period of the last year. 
Commenting on the results, the chairman of the board 
of directors, Dr. Mohammed Abu Hammour said that 
he was looking forward to 2019 with a positive outlook 
in line with the vision of King Abdullah II, which is 
based on three axes: the state of law, an economy that 
is immune to basic services and the belief in Jordan’s 
ability to meet the challenges and opportunities.
Hammour added: Jordan has been able to overcome 
important economic reforms. We believe that the 
relative political stability in the neighboring countries, 
the opening of the crossings, the decrease in oil prices 
and the stabilization of international interest rates will 
be a good start for the Jordanian economy.
Hammour thanked the executive management of 
the bank and all its employees for their efforts and 
dedication in serving the bank and its clients with all 
efficiency and professionalism to achieve its strategic 
objectives and aspirations.

Safwa Islamic Bank

Abu Hammour: 
The relative 
political stability 
in the neighboring 
countries, the 
opening of the 
crossings, the 
decrease in oil 
prices and the 
stabilization of 
international 
interest rates will 
be a good start 
for the Jordanian 
economy

Investment In The Banking Sector

In
ve

st
m

en
t  

   
In

 T
he

 B
an

ki
ng

 S
ec

to
r

S

18 ISSUE 56    June 2019 



In
ve

st
m

en
t  

   
In

 T
he

 B
an

ki
ng

 S
ec

to
r

Investment In The Banking Sector

In
ve

st
m

en
t  

   
In

 T
he

 B
an

ki
ng

 S
ec

to
r

17

JD 9.77 million, The Profits of 
Jordan Kuwait Bank in the First 
Quarter of This Year

ordan Kuwait Bank posted a 
quarterly profit of JD 9.77 million 
)$ 13.78 million) for the year, 
compared to a profit of JD 10.21 

million ($ 14.4 million) in the first quarter of 
the last year
Total income of the current year’s first 
quarter was JD 31.59 million compared to 
a total income of JD 31.67 million for the 
same period of 2018 
The Bank’s total expenses for the first 
quarter of 2019 increased by 3.5% to 
reach JD 17.33 million compared to JD 
16.74 million in the first quarter of 2018
The share of the current year’s period’s 
profit is 0.098 compared to 0.102 for the 
same period last year.
The bank’s annual profit of 2018 rose by 
56.3 % to reach JD 42.143 million, against 
a profit of JD 26,955 thousand in 2017 
Commenting on the results, Abdul Karim 
Al Kabariti, the chairman of the bank, said 
that despite the great challenges facing 
the national economy, positive indicators 
emerged at the beginning of 2019. The IMF 
ended its second review of the Jordanian 
economy, which showed considerable 
support for Jordan in many aspects.
Al-Kabariti presented the bank’s board 
of directors, customers and shareholders 
with all respect, appreciation and affection 
to all officials and employees for their 
efforts, their sincere commitment and their 
prominent role in the bank’s success and 
development. 

Jordan Kuwait Bank

Kabariti: There are 
positive indicators 
that emerged at the 
beginning of 2019 in the 
Jordanian economy. It 
will be reflected on many 
aspects.
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The Arab Bank 
Arab Bank’s Profits Rose by 5.2% during the 
First Quarter of This Year

rab Bank’s profits rose 
by 5.2% during the first 
quarter of this year on an 
annual basis In the first 
three months of 2019, Arab 

Bank recorded a net profit after 
taxes and provisions of US $ 231.8 
million, compared with US $ 220.3 
million for the same period in 2018
The statement noted that the Bank’s 
profit before tax rose by 9.1% to 
reach US $312.8 million, with credit 
facilities amounted to US $25.8 
billion , compared with US $ 25.5 
billion  in the same period of the 
previous year,
Customer deposits at the Bank as 
of March 31, 2019 were US $ 33.7 
billion, compared to US $ 33.4 billion 
at the end of the corresponding 
period of 2018

The Bank’s Chairman, Sbeih Al 
Masri, said: ”The positive results 
underscore the Bank’s strength 
and its progress towards achieving 
sustainable and high-quality. They 
revenue from its banking operations 
based on its geographical spread 
and diversified assets.” The Bank 
has continued to grow and enhance 
its liquidity and capital base 
despite the business challenging 
environment 
Mr. Nama Sabbagh, Chief 
Executive Officer of Arab Bank, 
said that the Bank, through its 
efficient operations and core 
operational activities, has recorded 
net operating income growth of US 
$ 344.7 million compared to US $ 
334.6 million for the same period 
last year. This is due to the growth of 

net interest and commission earned 
of the major banking business
The Bank’s net interest income 
grew by 6.7% in the first quarter 
of this year, while maintaining the 
stability of operating costs. The 
ratio of expenses to income was 
83.3%
The Bank has maintained its credit 
portfolio and asset quality with non-
performing debt coverage of more 
than 100%, excluding the value of 
guarantees. The Bank maintained 
a strong financial position with 
equity of US $ 8.5 billion at the end 
of the first quarter of the year 2019, 
as well as maintaining a capital 
adequacy ratio of 15.5%
Arab Bank had made a profit of US 
$ 820.5 million in 2018, compared 
to profits of JD 533 million in 2017.

Sbeih Al-Masri: The Bank 
has continued to grow 
and strengthen liquidity 
and its capital base, 
despite the challenging 
business environment

Investment In The Banking Sector

Sabbagh: The Bank, 
through the efficiency of its 
operations and as a result of 
its core operating activities, 
achieved a net operating 
income growth 
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Investment in the finance sector

JD 685 thousands, Profit of the First Finance 
in the First Quarter of the Current Year

irst Finance Company - Jordan )FFCO) Board 
of Directors )BOD) recommended its Board of 
Directors recommendation for the distribution 
of cash dividend for the previous year. The 

company said in a statement to the stock exchange, 
that distributions represent 4 percent of the nominal 
value of the share, and 40 fils per share.
The current bank’s capital is JD 35 million, distributed 
over 35 million shares, with a nominal value of one JD 
per share.
and distributed cash dividends at the same value as 
in 2017
The company’s annual profit for the year 2018 fell 45.81 
percent year on year to JD 1.73 million, compared to a 
profit of JD 3.19 million for 2017
While the profits for the first quarter of this year JD 685 
thousand compared to profits of JD 156 thousand for 

the same period for 2018 and the volume of revenues 
for the first quarter of the current year JD 1.558 million 
compared to total revenues of JD 1.818 million for the 
same period last year F
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First Finance Shareholders Approve Cash Dividend



INVESTMENT IN THE TRANSPORT SECTOR

he general Authority of 
Jordan Express Tourist 
Transportation )JETT) held its 
twenty-sixth annual meeting 
on Wednesday 24/4/2019. It 

was headed by Mr. Kamal Al- Bakri, 
Chairman and General Controller 
delegate, Ghassan Damra and Mr 
Malek Haddad, Executive Chairman of 
the company.
At the beginning of the meeting, the 
representative of the General Controller 
of Companies announced the legality 
of the quorum in the presence of 
shareholders holding 7.377.029 million 
shares and 14.108 shares with a total of 
7.391.137 million shares representing 
68.4% of the company’s capital of JD 
10.800 million 
The Chairman of the Board of Directors, 
Kamal Al Bakri, said that despite the 
magnitude of the economic challenges 
that cast a shadow over Jordan, JETT 
continues to lead the transport sector in 
Jordan amid growth in its revenues and 
profits. Thanks to the implementation 
of the strategic plan set by the 
Board of Directors and the Executive 
Management through diversification 
of income sources and development 
and modernization approaches that 

maintain the reputation and reputation 
of JETT company.
Al Bakri said that the results of 2018 
were positive results during which 
the company achieved a growth in 
revenues of 11% over 2017, realizing 
a net profit of JD 2 million after tax, an 
increase of JD 350,000 for 2017. 
This confirms the soundness 
and approach of the company’s 
management to diversify its sources 
of income and follow the approach 
of good governance and risk 
management in the investments of the 
company and its fleet.
Al Bakri said that the company is 
continuing to acquire a number of 
sites to develop projects that will 
contribute to the achievement of 
additional income for the company. It 
will be reflected in the increase in the 
volume of revenues and profit during 
the years 2019-2020, in addition to 
the direction of ownership of a new 
building management of the company 
to dispense with leased buildings, 
during the pre-booking system using 
applications. The company’s profit 
for the first quarter of this year JD 
380 thousand compared to JD 543.7 
thousand for the same period of 2018.

JD 380 THOUSANDS, PROFITS 
FOR THE FIRST QUARTER OF THE 
CURRENT YEAR

AL-BAKRI: 
THE COMPANY 
CONTINUES TO 
OWN A NUMBER OF 
SITES TO DEVELOP 
PROJECTS THAT WILL 
CONTRIBUTE TO THE 
ACHIEVEMENT OF 
ADDITIONAL INCOME 
WILL ENHANCE 
THE VOLUME OF 
REVENUES AND 
PROFIT DURING THE 
YEARS 2019-2020:

T
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through diversification of sources of income and 
development and modernization approach that 
maintains the reputation of JETT.
He pointed out that the results of the company and 
its operational programs demonstrate the success 
and progress of the company. It also overcomed 
the challenges, difficulties and obstacles faced 
by the transport sector in general. Thus, JETT has 
become a destination for those looking for quality 
services. Thanks to the efforts of the staff’s team 
work and their faith that the achievement is always 
possible. In addition, the company continued to 
improve performance to achieve the efficiency 
of the use of capital and the rate of return on the 
shares of the company and make it attractive to the 
investors.
Haddad explained that JETT administration made 
various decisions, that contributed to the variety and 
increasing of the income resources, in addition to 
using the available resources perfectly. He pointed 
that the company is widening its investment base 
through developmental and service projects. 
Furthermore, JETT aims at establishing more gas 
stations all over the kingdom. 
They will contribute mainly to the achievement 
of higher financial resources, in addition to the 
development of the work and programs of the 
group. This will be reflected on the profits in a 
manner that meets the ambitions and aspirations 
of shareholders.
At the end of the talk, Haddad said that any work 
is an integrated system of management and staff 
and sound decisions to achieve success and all 
that is in the interest of the company, which is in the 
interest of all at the end of the day. 

HADDAD: 
ACHIEVEMENTS OF 2018 CONFIRM 
THE ADVANCED STAGE REACHED 
BY THE COMPANY IN THE TOP 
OF THE JORDANIAN TRANSPORT 
COMPANIES. ITS NET PROFIT IS OF 
JD 2 MILLION

Issue Malf
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non-monopoly law. Therefore, as accredited Transportation 
companies, we ask the Land Transport Authority and the 
Ministry of Transport to reconsider limiting this service to 
one operator. 
Haddad confirmed that tourism indicators in Jordan are 
improving. This will be reflected positively on the size of 
the company’s business, expansion plans and investment. 

He pointed out that the company is 
continuing to implement the plan to 
reduce the cost of operation through 
the development of solar power 
stations in a number of bus stops. 
Furthermore, the company has made 
many internal promotions through 
JETT Travel & Tourism, one of the 
investment arms of the company, 
as well as fleet modernization 
and the highest standards of 
safety and quality of service 
provided to the company’s 
customers and tourists.
  As for the achievements of 
2018, Haddad expressed his 
satisfaction of the positive results 
in which the company achieved a 
growth in revenues of 11% over 2017, 
realizing a net profit of JD 2 million after 
tax.
This confirms the advanced stage 
reached by the company and the 
advanced position it has achieved to be 
at the forefront of the Jordanian transport 
companies amid the growth in its revenues 
and profits. Thanks are to the implementation 
of the strategic plan set by the Board of 
Directors and the Executive Management 

JETT TAXI IS A 
NEW SERVICE 
THROUGH SMART 
APPLICATIONS 
THAT JETT WILL 
LAUNCH IN THE 
NEAR FUTURE

Issue Malf



 The company has applied the Uber 
style as the market now has only 
one company after the acquisition 
of Uber’s work on Karim which is in 
conflict with the competition law and 
monopoly
The law stipulates that the service 
should not be concentrated in the 
hands of one operator. Accordingly, 
JETT has applied for a license 
to set up JETT taxi according 
to the instructions of the smart 
applications. It was a surprise to 
receive a reply that the approval is 
only on the public yellow cap, which 
is contrary to the smart applications. 
This will pay all those who applied 
for licenses, Uber and the five 
companies to submit an invitation 

or raise a case with the Ministry of 
Industry and Trade based on the 
competition law and the prevention 
of monopoly.

Haddad stressed that our economy 
is a free economy that requires 
everyone to apply competition and 

non-monopoly. Monopolization 
of one operator does not serve 
the public interest. The aim of the 
competition is to improve service 
and develop performance. The 
citizen will remain the basis of 
several companies to provide the 
best standards of service and quality 
required. Thus, competition in the 
area of applications, particularly, 
will provide great employment 
opportunities such as the yellow 
common taxi.
Haddad stated that there was 
a coalition of transportation 
companies in 2005. The government 
considered it an effect on other 
operations. Thus, it terminated the 
coalition within the competition and 

JETT, 
PASSENGERS 
TRANSPORT 

LEADING NAME

Issue Malf
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ETT Transport is a name that surpasses itself 
in the world of transportation, making it able 
to provide the highest level of service to all 
travelers wherever they are and wherever 

they want. It has also taken steady steps in the field 
of transport in Jordan to be the leading in this field 
by providing passengers with a variety of distinctive 
of the services that have won everyone’s approval.
In an interview of the Investors magazine with JETT 
General Manager Malek Haddad, he explained that 
he managed to overcome all the obstacles and went 
through all the bumps on a long business trip to be a 
symbol of leadership in the world of transportation.
 Now, JETT has a great ability to stand up to 
strong competition by providing its services with 
a template that carries creativity and innovation, 
so that the travelers find a great diversity in the 
services provided to them which carries the quality 
and excellence, in addition to reinforcing all this 
with promotional and marketing campaigns that 
make JETT the center of attention in the market of 
passenger transport and tourism services.
 
”In the development and the advancement of the 
economy, tourism has historically been linked to 
progress in transport technology. If tourism is the 
body, the transport sector is the spirit that enables 
this body to live.
The Director General of JETT said that developed 
countries believe in honest competition to serve the 
citizens, who are interested primarily in good service 
and the appropriate price. All the countries around 
the world also encourage the provision of public 
transport service distinctive and meet the needs of 
the citizen. When the service is concentrated in the 
hands of one company, there will be no adjustment 
of prices or development in providing the required 
service.
Haddad also referred to a new service that JETT will 
launch in the near future 

9

HADDAD:
MONOPOLY FOR ONE 
OPERATOR DOES NOT 
SERVE THE PUBLIC 
INTEREST; THE GOAL 
OF COMPETITION IS 
TO IMPROVE SERVICE 
AND DEVELOPMENT OF 
PERFORMANCE, TO KEEP 
THE CITIZEN THE BASE 
OF INTEREST

J
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JETT IS A LIVING EXAMPLE 
OF LEADERSHIP IN 
MANAGEMENT LED BY ITS 
GENERAL MANAGER,
MALEK HADDAD
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that the bank is constantly launching new ideas 
and services using state-of-the-art technology, 
which helps to raise the level of service offered to 
customers.
«We work smartly and adapt to developments and 
updates around us, enabling us to respond to our 
clients’ needs with high efficiency,” said Bank al-
Etihad CEO. ”We have always sought new solutions 
and creative ideas far from stereotypical and 
traditional practices «.
«We treat our clients with transparency and respect. 
We strive to apply best practices and commitment 
to business ethics. We seek to understand the 
needs and desires of our customers and their 
individual requirements to provide them with the 
most appropriate advice and financial and banking 
solutions that are most appropriate to them.»

ISSUE MEETING

THE BANK IS 
WORKING TO 
DEVELOP ITS 

PRODUCTS ON 
ONE HAND AND ITS 

QUALIFIED STAFF ON 
THE OTHER HAND TO

 REMAIN AT 
THE CUSTOMER 

CONFIDENCE



ISSUE MEETING

SALFITI  IS A PIONEERING 
ENTREPRENEURIAL INNOVATION 

AND AN UNQUESTIONABLE BANKING SKILL
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ISSUE MEETING

SUCCESS AND PROFITS
 SPEAK ALOUD

SALFITI
IS THE MAN OF 
ACHIEVEMENTS IN 
THE BANKING SECTOR 
HIS MOTTO IS ALWAYS 
SQUATTING ON TOP



he banking sector in the country is the mainstay 
of the economy. It is the source of the economic 
situation. The local banking sector plays its 
real role in the national economy by providing 
the necessary financing for economically 

feasible projects that help in the process of advancement 
that contributes to the advancement of the economy and 
achieving sustainable development. .
Banks play an important role, both positively and negatively, 
in the process of economic growth and stimulation
Bank al- Etihad is prominent when we talk about the Jordanian 
banks in particular. It has made a positive development and 
left a clear impact on the local economy. Its successful career 
deserved to be appreciated, led wisely from day one. The 
slogan has being to reach the top despite all the challenges 
and obstacles that increased the strength of the bank and its 
financial strength to over the years of achievements 
At the beginning of his speech, Essam Salfiti stressed that 
the conditions for the development of the economy and 
the success of investment is the safe political environment. 
It has made Jordan the safe haven for investments in the 
Middle East region because of its stability and security amid 
a region suffering from political strikes.
Salfiti stressed that Jordan enjoys security and political 
stability. It has great potentials in various sectors, which 
are conducive to the advancement of economic life. The 
Kingdom has a strategic position that links the Gulf States 
with Turkey and Europe.
Salfiti called for enhancing the security of the Kingdom’s 
stability in order to increase the volume of investments and 
to develop work in the public sector to serve the national 
economy and help businessmen and investors to establish 
and succeed their projects in the Kingdom through providing 
and granting various facilities.
Salfiti pointed out that banks play a complementary role 
to the role of the government in encouraging investment 
through credit facilities that support the work of investors and 
increase the efficiency of their projects within the state
In regard to the activities of Bank al-Etihad, Salfiti said 
that the bank today is one of the largest banks operating 
in Jordan and the most successful. It is at the forefront of 
banks through the development of the size of business and 
investments.
The bank continues to develop its products to suit the 
requirements and needs of customers according to the 
highest international standards, and to develop long-term 
strategic plans carefully considered including the correct 
conditions and not to tighten and exaggerate facilitating the 
work of customers who deal with the bank.
The bank also strives to increase revenues while reducing 
expenses, adding value to shareholders. Salfiti added 
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When a country doesn’t have fairly good 
roads, hospitals, model schools, general public 
transport, and other daily life requirements for all 
citizens, then there are a great shortcoming and 
lack of services. Therefore, this will make more 
high costs during the time and create obstacles 
that are difficult to be controlled in the future. 

It is false believed that the infrastructure is extra 
expense with no returns or even a financial loose 
which causes the country outlays. However, 
infrastructure is the backbone of developments 
of countries. It can be effective to face the great 
challenges.

When the infrastructure is available in the 
country, service will be provided suitably. 
There won’t be undeserved services such as; 
houses or hospitals that are not built at the 
time or they take several years of work. Also, 
there won’t be shortage in the sanitation, water, 
and other services. It is significant to provide 
comprehensive services in order to save the 
country’s effort in facing financial expenses 
in the future. Solutions mustn’t be postponed, 

neglected, or unplanned. They are lifelong 
requirement. Providing suitable infrastructure 
allows people additional income because they 
won’t need private schools or hospitals or buying 
water. Therefore, the country’s plans should be 
for more than five or ten years. 

The plans mustn’t be at the moment only or for 
emergent cases. They should be based on future 
in order to adjust rapid growing population. 

Insufficient infrastructure causes large expense 
in the future. It won’t be controlled because 
saving money is costing. So, service need 
to be provided as soon as possible to ensure 
lower price. There is a great gap between the 
prices in 2010 and 2019; it is circa billions of 
JDs. Building the infrastructure and investing 
the financial savings are going to provide future 
financial savings and lessen the state’s burdens. 
Therefore, this should be accomplished as soon 
as possible.  

aliamaireh@yahoo.com

EDITORS LETTER 

INFRASTRUCTURE…
IS MAINLY AN 
INVESTMENT
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