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االفتتــاحيـة

Editorial

aliamaireh@investorsmgz.com

االقتصادي  النظام  إليه  يؤول  قد  ما  على  يخّيم  الغموض  يزال  ال   
فيروس  يؤّكدون أّن جائحة  بارزين  أّن مفكرين  والمالي، بيد 
كورونا ستؤدي إلى تحّوالت دائمة سياسيًا واقتصاديًا. وحتى العديد 
الطلب،  في  التغييرات  بتاتًا”،وأن  تعود  لن  المفقودة  الوظائف  من 
بسبب االضطراب االقتصادي الذي أحدثته الجائحة، ستبّدل التكوين 
المستقبلي للناتج المحلي اإلجمالي. وسوف تستمر حصة الخدمات 
ستنخفض  الشخصية  الخدمات  حصة  لكن  باالرتفاع.  االقتصاد  في 
ستؤدي  حيث  والتعليم،  والسفر،  والضيافة،  التجزئة،  تجارة  في 
الرقمنة إلى تغييرات في طريقة تنظيم هذه الخدمات وتقديمها«.

لن  المنخفضة  األجور والمهارات  ذات  الوظائف  من  فالعديد 
يقّدمون  الذين  العمال  الطلب سيزداد على  بل  المقابل،  في  تعود، 
الخدمات األساسية، مثل األمن العام للدولة، وأفراد الدفاع المدني، 
اللوجستية،  والخدمات  الصحية،  الرعاية  مراكز  في  والعاملين 
جديدة، ويزيد  عمل  فرص  مما سيخلق  والطعام،  العام،  والنقل 
الضغط لزيادة األجور وتحسين الفوائد في هذه القطاعات ذات األجور 

المنخفضة تقليدًيًا.
 لذا   فإني  أعتبر  »جائحة كوفيد 19 ستسّرع من التغيير الذي بدأ بالفعل، 
وهو االنتقال من العولمة التي ترّكز على الواليات المتحدة إلى عولمة 
أكثر تركيزاً على الصين«. وإّن »االقتصاديين اعتادوا على االستهزاء 
بدعوات البلدان لمتابعة سياسات األمن الغذائي أو الطاقة. وكانت 
مهّمة في زمن العولمة، وأنّه يمكنهم  غير  أّن الحدود  حّجتهم 

دائمًا اللجوء إلى بلدان أخرى في حال حدوث أي شيء داخل بالدهم.
حيث نرى البلدان  أهمّية الحدود،  فجأة  أثبتت  الجائحة  هذه  أّن   بيد 
تتمسك بشدة بمواردها من األقنعة والمعدات الطبية، وتكافح من 
أجل الحصول على اإلمدادات«. حيث أصيب العالم بخسائر مأساوية 
وانقطعت شحنات  العالمية،  التوريد  وُشّلت سالسل  األرواح،  في 
اقتصادي  انكماش  وحدث أعمق  الحلفاء،  بين  الطبية  اإلمدادات 

الحد من  الماضي. وأتوقع عن إمكانية  القرن  عالمي منذ ثالثينيات 
مع  األفراد، حتى  من  العديد  قبل  من  مسّمى  غير  أجل  إلى  السفر 

ظهور تدابير احتواء الجائحة تدريجيًا في جميع أنحاء العالم.
 وهو ما قد يؤدي إلى عكس عملية الحراك الدولي المتزايدة منذ نصف 
تطبيق  عملية  يسرع  الوباء  أن  أرى  التعليم،  تقريبًا.ففي  قرن 
التدريس عبر اإلنترنت والتعليم عن بعد، حيث تغلب االبتكار التقني 
التكنولوجيا  وأصبحت  التعليم،  مجال  في  المكانية  الحواجز  على 
تلعب دورا أهم في مواجهة أزمة الصحة العامة هذه، في ظل تغيرات 
يشهدها نمط التعليم التقليدي. عالوة على ذلك ومنذ بداية تفشي 
ووضعت  استباقية  إجراءات  الحكومة  اتخذت  األردن،  في  الفيروس 

خطة صارمة لمكافحة الوباء، الذي ظهر ألول مرة في البالد .
جميع  تعطيل  تم  فقد  المتعاقبة  الدفاع  قوانين  وبموجب 
باستثناء  الخاص  والقطاع  الرسمية  واإلدارات  المؤسسات 
مغادرة  من  المواطنين  ومنع  الصحي،  والقطاع  الحيوية  القطاعات 
كبير  انجاز  على  يدل  فهذا  القصوى  الضرورة  حاالت  في  إال  المنزل 
تحققه دولة بحجم األردن. وفي أواخر أبريل شهدت المدن األردنية 
وإغالق  التجوال  حظر  من  أسابيع  بعد  كبير،  بشكل  للحركة  عودة 
المحال، وفي العاصمة عمان، ازدحمت الشوارع بالسيارات والمارة.

فيروس  بظل  األردني  اقتصادنا  هل  نفسه  يطرح  الذي  فالسؤال 
التدريجي  المالي  االصالح  بطريق  يسير  كورونا  بعد  وما  كورونا 
أم  المواطن  على  مباشر  بشكل  أثرت  التي  التحديات؟؟!!  ومواجهة 
إلى الغرق  وانتظار مفاجأة ازدياد »الهبوط االقتصادي القادم«!!، لذا 

اعتبر التغيير واالصالح هو بحد ذاته الفرصة األخيرة للدولة.

االقتصاد العالمي بعد كورونا ليس كما قبله!

رئيـس التحريــر
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لقاء العدد

نادي الرماية الملكي يمنح الشغف
 في رياضة تعطي جرعة زائدة من الثقة بالنفس
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لقاء العدد

الدهامشة:تكمن أهمية نادي الرماية الملكي
في نشر رياضة الرماية وتأهيل الالعبين لألولمبياد وزيادة وعي 

مستخدمي السالح



عندما يتملكك ال�سغف يف البحث عن ريا�سة تختلف عن نظرياتها من الريا�سات الأخرى 
فالبد اأن تقودك قدماك ب�سرعة لن ي�سبق لك ان ملكتها من قبل الى نادي الرماية امللكي 

لتطلق ر�سا�سك يف ميادين الرماية بقدر عال من اجلراأة و كم كبري من احلما�ص
نادي الرماية امللكي حيث مينحك جرعة زائدة من الثقة بالنف�ص، وتفرغ فيه ال�سحنات 

ال�سلبية فتخرج من النادي وملوؤك طاقة ايجابية ل ح�سر لها 
نادي الرماية امللكي الذي بداأ باإطالق ر�سا�سته الأولى يف �سبعينيات القرن املا�سي حيث 
تاأ�س�ص النادي عام ١٩٧٤وكانت تلك اخلطوة تنفيذا لروؤية وتوجيهات جاللة امللك احل�سني 
رحمه اهلل �ساحب النظرة الثاقبة والهدف منها ن�سر ريا�سة الرماية على �سعيد املنطقة، 
و اليوم وبح�سب مدير النادي العميد املتقاعد من احلر�ص امللكي حمزة الدهام�سة يتجدد 
وذلك  النادي  تاريخ  يف  جديدة  ب�سمة  لو�سع  واأو�سع  اأكرب  لنطالقة  جديد  من  الطموح 
اخلدمات  الكفاءة يف  وزيادة  الريا�سة  هذه  اإليها  و�سلت  التي  التطورات  مواكبة  يتطلب 
والربامج التي يحتويها النادي لالرتقاء اإلى مكانة ت�سمن له مقعدا يف ال�سفوف الأولى 

على ال�سعيد العربي والعاملي.
اإدارية  بروؤية  الى رفع م�ستواه   اأفكارا جديدة تهدف  يتبنى  النادي  اإن  الدهام�سة:  وقال 
متطورة بناء على توجيهات رئي�ص النادي �سمو الأمري حممد بن طالل الذي ميلك ال�سغف 
لهذه الريا�سه وميار�سها با�ستمرار حيث اأ�سرف �سموه على كل ما يتعلق بتاأ�سي�ص النادي 
ريا�سة  يف  امل�سهورة  البالد  مناف�سة  على  بقدرتنا  لإميانه  الرماية  وميادين  مبان  من 
يتقن  الذي  املغوار  والفار�ص  الأ�سيل  العربي  قلب  �سلوعه  يف  يحمل  فالأردين  الرماية 
الرماية بالفطرة ولكن يحتاج اإلى برامج تدريب وتاأهيل ملمار�ستها مبهارة وهذا هو دور 

النادي للمرحلة املقبلة.
الثاين  امللك عبداهلل  يوليها جاللة  التي  للرعاية  وتقديره  امتنانه  الدهام�سة عن   وعرب 
للنادي مكمال م�سرية والده املغفور له احل�سني بن طالل واأكد على جل الهتمام واملتابعة 
املقدمة من جاللته للنادي وتذليل كافة العقبات التي تواجهه ودعم ابطال الرماية مما 

يجعلهم �سمن �سروط املناف�سة على ال�سعيدين املحلي والدويل.
وحتدث الدهام�سة عن النادي الذي يقع على م�ساحة 3٤٠ دومن جنوب عمان ويحتوي على 
�ستة ميادين للرماية لفتا النتباه الى اأن الدارة تعمل ب�سكل م�ستمر على حتديث ا�ستغالل 

امل�ساحة واملوارد املتوفرة ل�ستقطاب اأكرب عدد ممكن من الزوار والأع�ساء.
ال�ستة  امليادين  بني  نتنقل  ونحن  املتعة  رافقتنا  النادي  يف  »امل�ستثمرون«  جولة  وخالل 
الرماية  وت�سمى  اخلرطو�ص  ميادين  من  البداية  فكانت  املوجود  التنوع  ومل�سنا  للرماية 
على الأطباق وهو عبارة عن ميدانني  الرتاب وال�سكيت وحتمل هذه امليادين موا�سفات 
ريا�سة  وهي  الت�سبيهي  ال�سيد  وميدان  اأولومبية،  األعاب  عليه  تقام  اأن  وميكن  اأولومبية 
ت�ستهدف هواة ال�سيد عبارة عن حماكاة لت�سرف احليوانات والطيور من خالل الأطباق 

وممكن اأن تقام عليها بطولت عاملية ولكن لي�ست اأولومبية.
والبندقية  امل�سد�ص  ل�سالحي  اأمتار    ١٠ ميدان  عن  عبارة  وهو  الهوائي  ال�سالح  ميدان 
ثالثة  لبندقية  م   ٥٠ وميدان  مرت   ٢٥ وطوله  العيارات  خمتلف  امل�سد�ص  ميدان  ويوجد 
اخلدمات  يقدم  النادي  و�سيوف  العبني  ل�سرتاحة  مق�سف  النادي  ي�سم  كما  اأو�ساع، 

الالزمة لراحتهم، ويحتوي النادي على مقر لالدارة وم�ستودعات م�ستلزمات الرماية.
دولية  وبطولت  م�سابقة  اقامة  امكانية  عن  النادي  مدير  �ساألنا  النادي  يف  جولتنا  وبعد 
يف النادي فاأجابنا الدهام�سة باأن تكلفة هذه اللعبة باهظة جدا تتمثل يف الثمن الباهظ 
لالأ�سلحة والذخرية واحلاجة الى جتديدهم با�ستنمرار واأي�سا �سيانة امليادين، كما يفتقر 
امل�ساكل  هذه  وكل  ودائم  ر�سمي  ممول  وجود  الى  بالأخ�ص  الرماية  ريا�سة  اأو  النادي 
والعقبات حتد اأحيانا من قدرات النادي على التطور ال�سريع واأن النادي قادر على اقامة 
البطولت العربية فقط يف املرحلة احلالية واأ�سار الى اأنه يعترب هذا حتد �سيكون خمطط 
با�ستمرار  النادي  ي�سعى  لذلك  عاملية.  بطولت  اقامة  من  ليتمكن  املقبلة  املراحل  يف  له 
اجلهات  من  حمدودا  دعما  يتلقى  كما  والهلية  املحلية  ال�سركات  من  الدعم  لتوفري 

الر�سمية ولكن يعترب هذا الدعم غري كايف يف رفع م�ستوى هذه الريا�سة. 
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م�ستخدمي  وعي  وزيادة  الرماية  ريا�سة  ن�سر  يف  النادي  اأهمية  عن  الدهام�سة  واأعرب 
النادي  يقوم  كما  العامة،  ال�سالمة  واجراءات  المان  باحتياطات  اأنواعه  ب�ستى  ال�سالح 

بعقد الدورات لهذه الغاية بهدف ن�سر اللعبة وخلق جمهور كبري لها داخل اململكة.
ال�سكيت ومنتخب  العام كذلك منتخب  الأمن  فتاة من جهاز  وي�سم  تراب  منها منتخب 
بندقية  بال�سافة ملنتخب رجال  و�سيدات مدنيني وع�سكريني  م�سد�ص هوائي ١٠م رجال 

هوائية ١٠ م رجال وجميعهم من الجهزة المنية.
لكل  مدرب  يوفر  بحيث  للمنتخبات  واملدربني  والذخرية  الأ�سلحة  بنوفري  النادي  ويقوم 
يومية  تدريبات  باإجراء  الوطنية  املنتخبات  الرماية،وتقوم  انواع  من  نوع  وكل  منتخب 
لأي  وا�ستعدادا  املنتخبات  جاهزية  رفع  بهدف  اأكفاء  مدربني  ا�سراف  حتت  وم�ستمرة 
العربية  البطولت  يف  امل�ساركات  ملو�سوع  الدهام�سة  وتطرق  وخارجية.  داخلية  م�ساركة 
املنتخبات  مع  والحتكاك  الكافية  اخلربة  الالعبني  لك�ساب  يهدف  والذي  والدولية 
اخلارجية وكانت اخر م�ساركات النادي يف بطولة اآ�سيا التي اقيمت بقطر ب�سهر ت�سرين 
الثاين ٢٠١٩، وح�سل النادي على اأرقام تاهيلية يف رماية الرتاب والهوائي حيث حققت 
ولكن  لالأوملبياد،  توؤهلهم  اأرقاما  البطاينة  �سمرية  الالعبة  و  زيد  ابو  ا�سماء  الالعبة 
تداعيات جائحة كورونا حالت دون م�ساركتهم يف اأولومبياد طوكيو التي كانت �ستقام يف 
متوز ٢٠٢٠ حيث مت تاأجيلها لعام ٢٠٢١. ونوه الدهام�سة الى اأهمية ا�ست�سافة املنتخبات 
العربية للنادي وكان النادي قد ا�ست�ساف املنتخب اللبناين للرماية واأقام بطولة ودية مع 
املنتخب الوطني للرماية الرتاب وال�سكيت واأ�ساف الدهام�سة �ساحب اخلربة الع�سكرية 
اأن النادي ي�سعى دائما لإيجاد احللول جلميع العقبات التي متر اأمامه بعد درا�سة وجهد 
كبريين واأن للنادي تطلعات م�ستقبلية حيث يقوم بتطوير ميدان امل�سد�ص الناري واإ�سافة 
رواد  من  لل�سغار  وحتى  للكبار  الرتفيهية  الرماية  بريا�سة  املتعلقة  الن�ساطات  بع�ص 
النادي،كما ن�سعى بالتعاون والتن�سيق مع اللجنة الأولومبية لإ�سافة لعبة القو�ص والن�ساب 

الولومبية لتكون �سمن ن�ساطات ومنتخبات الرماية.

تطلعات مستقبلية بطموح يتجدد النطالقة أكبر 
وأوسع لوضع بصمة جديدة في تاريخ النادي

.

النادي يتبنى أفكاراً جديدة 
برؤية إدارية متطورة 

بناء على توجيهات رئيس 
النادي سمو األمير محمد 

بن طالل

الالعبتان أسماء ابو زيد 
وسميرة البطاينة في 

أولومبياد طوكيو التي تم 
تأجيلها لعام ٢٠٢1
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مشروع العدد

مجموعة شركات أبو خديجة
بين الخبرة الموروثة والقيادة الناجحة... 



مشروع العدد

التي  القالئل  ال�سركات  من  خديجة  ابو  عبداهلل  احلاج  �سركات  جمموعة  اإن  �سك  ل 
�سمدت وبقيت �ساهدة على جناح هذه املجموعة التي متيزت وامتازت عن غريها باأنها 
بها  العاملني  وعدد  وا�ستثمارها  واإنتاجها  عملها  يف  كبرية  عمالقة  �سركات  جمموعة 
ودورها يف حتقيق وتعزيز ال�ستثمار الناجح ، فاإذا اجتهت �سمال او غربًا او �سرقًا جتد 
مل�سات مميزة لعائلة اأبو خديجة التي تكاد تكون من ال�سركات واملجموعات العائلية التي 
حققت اجنازات وحققت نتائج تفوق ما كان متوقع منها ، فالأرقام تتحدث عن نف�سها 
اأكيد  لدليل  العامة  الهيئات  عليها  وت�سادق  ال�سركات  ت�سدرها  التي  املالية  والبيانات 
اأ�سحبت هامة ومهمة ملا حققته خالل ال�سنوات  وجديد على تطور هذه ال�سركات التي 

الع�سرين املا�سية .
بناه  الذي  العظيم  الأكادميي  ال�سرح  هذا  التطبيقية  العلوم  يعرف جامعة  ل  منا  فمن 
واأ�س�سه وا�سرف عليه احلاج الفا�سل �ساحب الأيدي البي�ساء عبداهلل اأبو خديجة الذي 
حول �سفا بدران من �سفا اإلى منارة علم وتعلم �ستبقى الأجيال تذكر وتتذكر هذا الرجل 
اأهم املناطق يف �سمال  اإلى  اأهايل املنطقة التي حتولت  وعمله النبيل الذي ا�ستفاد منه 
عمان بهذه القلعة التي اأنارت علما ومعرفة وثقافة وطيب و�سهادة وحركة وعمران واأ�سياء 
اأخرى �ساهمت يف العجلة القت�سادية ول تزال حتقق اأرباحا واأرباحا يعرفها امل�ساهمني 
ويعلمون اأنهم ا�سرتدوا راأ�ص مالهم اأرباحا وا�سهمًا وفوائد لدرجة اأن اجتماعات الهيئات 
العامة تتحول دومًا اإلى منرب خطابة ت�سيد بحكمة و�سدق واأمانة هذا الرجل املوؤمن الذي 
ي�سري اأبناءه على دربه ول يزالون يحافظون على هذا الإرث العظيم ... لي�ص هذا فح�سب 
فم�ست�سفى ابن الهيثم الذي يعترب من اأهم م�سايف عمان اخلا�سة جناحا وتطورا وتقدما 

واإبداعا وخدمة .
اأما اإذا اجتهنا نحو ال�سرق فها هي مدار�ص الحتاد التي خرجت الأوائل الإبطال ول تزال 
تفرخ وتخرج علماء اأفا�سل وطالب علم يحتلون كل املنا�سب العلمية على م�ستوى الدولة 

والتي جنحت مبد بركاتها وعطرها اإلى ثغر الأردن البا�سل حيث مدار�ص الحتاد هناك 
حتتل ال�سدارة وال�سرف مع مرتبة ل ي�ساهيها احد مبرتبته وق�ص على ذلك �سركة الأولى 
للتمويل وال�سركات العقارية والزراعية ومكاتب الو�ساطة فهي عقد لوؤلوؤ مر�سع بالذهب 
والأملا�ص ي�سع نورا وعلما وجناحا وربحا فاأ�سهم هذه ال�سركات من ذهب لأنها من تعب 
ومن لوؤلوؤ ومرجان تخطف بريق امل�ستثمرين الذين عندما يفكرون بال�ستثمار فال يجدون 
اأمامهم �سوى �سركات احلاج ونق�سد هنا هذا احلاج ذو اللحية البي�ساء والقلب الأبي�ص 
التفوق  اإلى جناح وحمطة  اأبو خديجة الذي ت�سري قافلته من جناح  الهيثم عبداهلل  اأبو 

تزدهر وتزخر بالعنب والذهب والتعب .... 
ويف يوم اجلمعة املوافق ٢٠-١٢-٢٠١٩ وبعون من اهلل وف�سله مت افتتاح م�سجد احلاج 
�سمايل  ن�سري  اأبو  منطقة  يف   ، وذلك  خديجة  اأبو  عبداهلل  اهلل تعالى  باإذن  املرحوم 
العا�سمة عمان وذلك و�سط ح�سور كثيف من اأبناء املنطقة، و�سخ�سيات وطنية ودينية 

و�سيا�سية ونواب واإعالميون.
وكان يف مقدمة م�ستقبلي احل�سور اأبناء املرحوم احلاج عبداهلل اأبو خديجة وهم �سعادة 
الدكتور هيثم اأبو خديجة، الدكتور اأحمد اأبو خديجة، ال�سيد ابراهيم اأبو خديجة، وال�سيد 
فنية  حتفة  يعد  الذي  امل�سجد  هذا  لبناء  الدعم  كل  قدموا  الذين  خديجة،  اأبو  حممد 
ومنارة علم ومعرفة ُيعتز بها، والف�سل كل الف�سل يف بنائه يعود للوالدة املربية الفا�سلة 
»هجرة احلماد« اأم الهيثم زوجة املرحوم عبداهلل اأبو خديجة التي قامت على متابعة بر 
الأبناء بوالدهم وحتقيق و�سيته يف اإن�ساء هذا امل�سجد ليكون مو�سول الإح�سان مع خالقه 

يف حياته وبعد مماته.
 وفيما ُذكر اأن ق�سم ال�سريعة يف جامعة العلوم التطبيقية اخلا�سة عندما تاأ�س�ص كان عدد 
املرحوم  �ُسئل  وعندما  اأكادمييني.  �سبعة  فيه  يعمل  كان  بينما  فقط،  �سبعة طلبة  طالبه 
احلاج عبد اهلل اأبو خديجة، هل �سيغلق هذا الق�سم، لأنه يخ�سر ماديًا بح�سابات الب�سر؟، 
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أبو خديجة 

عراقة لن تفنى 
و تاريخ خلدته 

االنجازات
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واأريده  العلم،  فاإنه �سيبقى مفتوحًا لأهل  الق�سم،  »لو بقي طالب واحد فقط يف  فكان رده: 
اأن يكون �سدقة عن اجلامعة« وقد اأمت اهلل ف�سله، وبتوفيق منه عز وجل، ا�ستمر العمل على 
تطوير ق�سم ال�سريعة يف حياة احلاج عبداهلل اأبو خديجة، لي�سبح ق�سم ال�سريعة يف اجلامعة 
كلية من اأقوى الكليات على م�ستوى اجلامعات الأردنية، وبعد وفاته رحمه اهلل اأُن�سىء امل�سجد 

بو�سيته لتكتمل ال�سورة التي ر�سمها يف و�سل اجلامعة بامل�سجد.
طابع  عليه  يغلب  الذي  والداخلي  اخلارجي  لل�سكل  الت�سميم  يف  امل�سجد  ان�سجام   يظهر 
الداخلي  الت�سميم  يف  والختزال  التجريد  فكرة  فيه  وتظهر  املعماري  والتجديد  احلداثة 
كحالة تعبريية متفوقة كبعد روحاين ميثله املبنى اإ�سافة اإلى تعزيز الرمزية الدينية فيه من 

خالل ا�ستعمال اخلط الإ�سالمي الهند�سي.
وقد امتاز امل�سجد بفن معماري مميز من ناحية الإنارة ف�سقفه ي�سمح بدخول �سوء ال�سم�ص 

لتعك�ص �سوءًا طبيعيًا مثاليًا دون وهج اأو �سطوع ي�ساعد باإ�سفاء طابع ديني فريد من نوعه.
با�ستمرارية  تكلل  خديجة  اأبو  املرحوم  تركه  الذي  املجهود  كل  و  الجنازات  هذه  وكل 
و  ال�سابق  النائب  عبداهلل  ابو  خديجة  ابو  عبداهلل  هيثم  الدكتور  ا�ستلم  عندما  النجاح 
يف  الوطن  خدمة  يف  نهجه  على  ليم�سي  اأبيه  عن  الأعمال  ريادة  الناجح  العمال  رجل 
�سقلها  التي  الردن  يف  والعلمية  العملية  جتربته  ليخلد  و  القت�سادية  املجالت  �ستى 
له. النتماء  و  الوطن  حمبة  فيه  غر�ص  الذي   ، خديجة  ابو  عبداهلل  املرحوم  والده   من 
 ، الرفيع  الطراز  من  اقت�سادي   - �سيا�سي  و  ناجح  قيادي  خديجة  ابو  هيثم  الدكتور 
مع�سره  وطيب  خلقه  دماثة  ب�سبب  النا�ص  بني  حمبوب  و  اجتماعي   ، عايل  خلق  و�ساحب 

ال�سابع  النواب  جمل�ص  يف  تواجده  اإبان  وجولت  �سولت  �ساحب  كان  فقد   ، جواره  وح�سن 
و  احلق  قول  عن  يتوانى  مل  و  وا�ستب�سال  ب�سرا�سة  املواطنني  حقوق  عن  دافع  قد  و  ع�سر 
عليه. العباء  من  تزيد  و  املواطن  �سد  كانت  التي  احلكومية  القرارات  كل  بوجه   وقف 

الو�ساع  ب�سبب  اأملهم  و  الردنيني  وجع  وعرف  املواطن  هموم  بداخله  حمل  خديجة  ابو 
اأ�سرهم  يعيلوا  الذين  الردنيني  املوظفني  املئات من  بت�سغيل  اليوم  يقوم  ، فهو  القت�سادية 

بهدف احلفاظ على �سمعة الردن العلمية والطبية.
ب�سبب  م�سبوق  غري  باهرًا  جناحًا  وا�سقاءه  ابوخديجة  ا�ستثمارات  �سجلت    
جتاوزات. اي  دون  املتزن  الذكي  العمل  و  احل�سنة  النية  و  الناجحة   الإدارة 

مع  املن�سجم  امل�سوؤولية  روح  يحملون  عليها  والعاملني  خديجة  اأبو  جمموعة  ولأن 
دورا  لهم  كان  البلد،  يف  العليا  الوطن  م�سالح  مع  الوقوف  يف  وم�سريتها  نهجها 
اأعلنت  فقد  كورونا  جائحة  جراء  بالعامل  اأملت  التي  الأزمة  يف  وا�سحا  وح�سورا  بارزا 
كاماًل  املا�سي  ني�سان  �سهر  راتب  �سرف  عن  خديجة  اأبو  عبداهلل  احلاج  جمموعة 
 ١.3 اجمايل  مببلغ  وعاماًل  موظفًا   ٢٢٠٠ عددهم  البالغ  والعاملني  املوظفني  ولكافة 
. خ�سومات  اأو  اإقتطاعات  اأي  دون  للمجموعة  التابعة  ال�سركات  يف  دينار   مليون 

كما قررت املجموعة وجت�سيدًا لنداء الوطن وروح امل�سوؤولية اأن ُتلبي نداء الواجب وامل�سوؤولية 
الوطنية من خالل دفعها ل�سريبة الدخل م�سبقًا وقبل موعد الدفع والبالغة اأكرث من ٢ مليون 
دينار بالإ�سافة اإلى قيمة اإقتطاعات ال�سمان الإجتماعي املقرة على العاملني يف املجموعة 
والبالغة ٢٥٠ األف دينار فت�سديدها ودفعها بهدف مد وتزويد تلك املوؤ�س�سات بال�سيولة املالية 

الدكتور هيثم أبو خديجة عندما 
يجتمع الخلق العالي

 مع الحنكة السياسية برجل 
اقتصادي بامتياز

مشروع العدد
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 ال�سرورية الالزمة يف هذا الوقت الذي نعي�ص به تداعيات موؤملة جلائحة فريو�ص كورونا.
الأيادي  �ساحب  املح�سن  احلاج  اهلل  باذن  املرحوم  اأ�س�سها  التي  املجموعة  وكانت 
الأوائل  ال�سركات  ومن  �سابق  وقت  يف  اأعلنت  قد  خديجة  اأبو  عبداهلل  احلاج  البي�ساء 
الوطني  للواجب  وجت�سيدًا  اإنطالقا  ال�سحة  وزارة  اإلى  التربع  يف  غريها  وقبل 
األف   ١٠٠ مببلغ  وقائده،  البالد  �سيد  لروؤى  وجت�سيدًا  والأخالقي  الإن�ساين  والدور 
للمر�سى  الالزمة  الطبية  الرعاية  توفري  يف  ال�سحة  وزارة  جهود  لدعم  دينار 
األف   ٢٠٠ مببلغ  والتربع  امل�ستجد  كورونا  بفريو�ص  باإ�سبتهم  واملجتمع  امل�سابني 
واملوؤ�س�سات  للجمعيات  كتربعات  اأخرى  األف   ١٠٠ و  وطن  همة  ل�سندوق  دينار 
. الوطن  اأنحاء  معظم  يف  واملحتاجني  للفقراء  تعنى  التي  والإن�سانية   اخلريية 
واأعربت املجموعة عن اإ�ستمرارها واإعتزازها بال�سري على نهج وم�سرية العطاء واخلري 
وحب الوطن وتلبية الواجب والذي نهلوا منه منذ تاأ�سي�ص املجموعة و�سرية الراحل احلاج 
عبداهلل اأبو خديجة موؤكدًا اأن الظرف الإ�ستثنائي التي تعي�سه الأردن يتطلب و�سفًا واحدًا 
وراء �سيد البالد وتوجيهاته احلكيمة ووراء كل اجلهود الوطنية واحلكومية التي ت�سعى 
 لتعزيز التكاتف الوطني والوحدة بني اجلميع �سمن ال�سعور بامل�سوؤولية واحل�ص الوطني .
وتوؤكد املجموعة باأن ما قدمته من تربعات يف ال�سابق ويف ال�سغط الإ�ستثنائي ما هو 
امللقاة  امل�سوؤولية  بحجم  واإدراكًا  احلبيب  وطننا  جتاه  احل�ص  يعك�ص  وطني  واجب  اإل 
على عاتقها يف هذه الظروف ال�سعبة متمنيتًا اأن يحمي الأردن �سعبًا ونظامًا وقيادًة لكي 
 نبقى ب�سالم واأمن حتت ظل راية جاللة القائد عبد اهلل الثاين ابن احل�سني حفظه اهلل.

       افتتاح مسجد الحاج 
عبداهلل ابو خديجة 

رحمه اهلل تعالى

مجموعة أبو خديجة 
تتبرع بـ3٠٠ ألف دينار 

وتسدد ٢ مليون دينار 
للضريبة مسبقًا
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االقتصاد االردني والتعافي من كورونا

صندوق النقد الدولي: سيستعيد االقتصاد األردني 
وتيرة نموه بشكل أسرع من الدول األخرى

يحتاج القت�ساد الأردين اإلى اأ�سهر عدة بعد اإمتام الفتح الكامل ملرافقه املحلية، حتى تعود 
اأرقامه كما كانت قبل تف�سي جائحة كورونا حمليا وعامليا.

ويرى خرباء اقت�ساد يف اململكة - التي ت�سجل ا�سابات ب�سيطة بحالت الكورونا- اأن عودة 
العجلة للدوران ب�سكل طبيعي، لن تكون بالأمر ال�سهل..

القطاعات  خمتلف  لعودة  خطوات  املا�سي،  ني�سان  اأبريل/  نهاية  احلكومة  اتخذت  وقد 
�سبقها فتح  العمل،  اأماكن  ل�سروط �سحة و�سالمة ملزمة يف  وفقا  العمل،  اإلى  القت�سادية 

تدريجي لهذه القطاعات بن�سب معينة من العمالة.
ولأن الأردن جزء من العامل فاإنه �سوف يتاأثر اقت�ساديا من جراء هذه اجلائحة 

حيث يقول اخلبري القت�سادي زيان زوانة، اإن القت�ساد الأردين لي�ص الوحيد الذي يعاين 
بالتطورات  اأو �سعفه  العامل كله، ويرتبط جزء من قوته  اقت�ساد  �سغوطا بل هو جزء من 

خارج حدوده.
بعد  الدوران  اإلى  العجلة  �سيعيد  بالعمل  القت�سادية  للقطاعات  ال�سماح  اأن  زوانة  وي�سيف 
فرتة اإغالق طويلة، »لكن مع يقيننا اأن العودة اإلى احلال الطبيعية لن يكون �سهال اأو �سريعا.
هذه  واأن  ال�ستمرار،  على  قدرتها  اأثبتت  قطاعات  هناك  اأن  بينت  »الأزمة  اأن  اإلى  ويلفت 

القطاعات ت�ستحق الدعم مثل ال�سناعات الدوائية والطبية، والغذائية واحليوانية.
فر�سة  تعطي  واإقليميا،  عامليا  الأزمة  اأحدثتها  التي  التوريد  �سال�سل  اختاللت  اأن  ويعترب 

كبرية لهذه ال�سناعات بالت�سدير ب�سكل اأكرب لهذه الأ�سواق.
الى تخطيط وم�سك  تبعات كورونا فالمر يحتاج  والتعايف من  الى القت�ساد  واذا تطرقنا 

زمام المور من دون التغا�سي عن الو�سع ال�سحي يف اململكة
انت�سار  على  ال�سيطرة  متت  حال  يف  اإنه  عاي�ص،  ح�سام  القت�سادي  اخلبري  يقول  حيث 
كما  ليعود  ثالثة  اإلى  يتطلب عامني  قد  الأمر  فاإن  العمل،  اإلى  القت�ساد  وعودة  الفريو�ص، 

كان عليه قبل اأزمة كورونا.
ويو�سح عاي�ص اأن ذلك ياأتي يف وقت تتوقع فيه احلكومة بدء تعايف القت�ساد خالل الربع 
كان  الذي  النمو  وخ�سارة  باملئة،   3.٧ بن�سبة  اقت�سادي  انكما�ص  توقع  مع   ،٢٠٢٠ الثالث 

متوقعا للعام احلايل بن�سبة ٢.٢ باملئة.
من  وال�ستفادة  قدرتها،  بكل  العمل  القت�سادية  القطاعات  ا�ستطاعت  »اإذا  وي�ستدرك: 
الفر�ص التمويلية التي اأتاحتها احلكومة، فاإن الأمر قد يتطلب مدة اأقل للعودة اإلى ما كان 

عليه القت�ساد قبل الأزمة.
عدم  ا�ستمرار  مع  جديدة،  اقت�سادية  قطاعات  يربز  قد  القائم  »الو�سع  عاي�ص:  ويتابع 
قدرة قطاعات اأخرى على التاأقلم، مثل ال�سياحة املت�سررة ب�سكل وا�سع، وحوالت املغرتبني 

خ�سو�سا من دول اخلليج، وتراجع ال�سادرات.
وارتفع الدخل ال�سياحي للمملكة ١٠.٢ باملئة خالل العام املا�سي اإلى ٥.٨ مليارات دولر، 
مقارنة بـ ٢٠١٨، فيما زاد اإجمايل حوالت الأردنيني العاملني يف اخلارج بن�سبة ٠.٩ باملئة، 

اإلى 3.٧ مليارات دولر خالل ٢٠١٩، وفق البنك املركزي.
اما وزير تطوير القطاع العام الأ�سبق ماهر مدادحة، يقدر اأن يبقى القت�ساد حتت تاأثري 
الفعلي منه مرتبط مبدى  التعايف  واأن  اأقل تقدير،  نهاية ٢٠٢٠ على  الفريو�ص حتى  تبعات 

ال�سيطرة على انت�ساره.
من  يجعل  ما  الإيرادات،  يف  ونق�سا  �سغوطا  »تعاين  املرحلة  هذه  يف  احلكومة  اأن  ويبنّي 
�ساأنها  من  اإدارية  اإجراءات  با�ستثناء  للقطاعات،  اأخرى  حوافز  تقدمي  عليها  ال�سعب 
التخفيف مرحليا عن هذه القطاعات. وبداأ الأردن يف وقت �سابق، بت�سدير كمامات ومعدات 
من  الإنتاجية  قدرته  زيادة  على  القطاع اخلا�ص  يعمل  فيما  اأخرى،  دول  اإلى  واأدوية  طبية 
هذه ال�سلع. وقال وزير املالية حممد الع�سع�ص، يف ت�سريحات �سحفية اإنه من املتوقع اتخاذ 

قرارات مالية �سعبة خالل املرحلة املقبلة.
دينار )٨٤٨.٨  مليون   ٦٠٢ بقيمة  املحلية  الإيرادات  انخفا�ص  اإلى  ذلك  الع�سع�ص،  واأرجع 
الأثرين  بني  للموازنة  الوقت  حان  اأنه  مو�سحا  املا�سي،  اأبريل  نهاية  حتى  دولر(  مليون 
التوقعات  اأن  باملئة، مو�سحا  بن�سبة ٤.3  القت�ساد  انكما�ص  وتوقع  وال�سحي.  القت�سادي 

ال�سابقة كانت ت�سري اإلى منو ٢.١ باملئة يف الناجت املحلي الإجمايل.
اأما �سندوق النقد الدويل، فتوقع اأن ي�ستعيد القت�ساد الأردين وترية منوه ب�سكل اأ�سرع من 
الدول الأخرى، نتيجة الإجراءات ال�سحية والقت�سادية التي اتخذتها احلكومة للحد من 

تبعات اأزمة كورونا.
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اإلستثمار في قطاع النقل

قرر جمل�ص ادارة �سركة النقليات ال�سياحية الردنية -  جت - امل�ساهمة يف دعم 
�سندوق همة وطن مببلغ مائة الف دينار  وياأتي هذا ال�سهام من �سركة  اردنية 
تخدم قطاع النقل الردين منذ عام ١٩٦٤ ولغاية الن  متمنني انتهاء هذه املحنة 

حتت ظل القيادة الها�سمية املظفرة.

اعتماد �صركة جت لنقل طرود واحتياجات
 نزلء احلجر ال�صحي

لنقل  جت  �سركة  امل�سلحة  والقوات  الربي  النقل  وهيئة  النقل  وزارة  اعتمدت 
الطرود من عمان الى فنادق ومناطق احلجر ال�سحي يف منطقة البحر امليت 

واي منطقة او فنادق اخرى يتم اعتمادها للحجر ال�سحي.
وجاء اعتماد جت لكونها �سركة موؤهلة لنقل الربيد داخل خارج الردن من خالل 

الرتاخي�ص املتعددة التي ح�سلت عليها �سابقا من اجلهات املعنية.
و�سيتم ا�ستالم الطرود يف مكاتب ال�سركة الرئي�سية الدوار ال�سابع اعتبارا من 
اخلمي�ص ، ليتم تو�سيلها يف رحلتني يوميا، ب�سرط ان ل حتتوي هذه الطرود على 

طعام او �سراب.
و�سيتم تخ�سي�ص مركز ل�ستالم الطرود يف منطقة البحر امليت لتوزيعها هناك.

و�سيتم ا�ستيفاء ر�سوم لنقل الطرود تعتمد على حجم ووزن الطرد، وذلك �سمن 
الجور املعتمدة من هيئة الت�سالت وال�سركة.

جت لنقل الركاب ت�صغل رحالت عرب ميناء العقبة
اأعلنت �سركة جت لنقل الركاب عن ت�سغيل رحالت تنطلق من ) عمان- العبديل 
ابتداء من  العقبة  الركاب يف  ميناء  الى   ) الزرقاء  اربد/   / / جممع اجلنوب 
لهم(  )امل�سرح  الردنيني  او  امل�سريني  الخوة  لنقل  وذلك   ٢٠٢٠/٦/٢٩
والراغبني بال�سفر الى جمهورية م�سر العربية .من خالل عبارات نقل الركاب 

التابعة ل�سركة اجل�سر العربي للمالحة .

تعليمات ال�صفر يف ميناء العقبة للم�صافرين
عرب اخلط البحري العقبة/نويبع

اعتبارًا من يوم الثنني املوافق 2020/06/29
العربية  م�سر  جمهورية  الى  بالعودة  الراغبني  امل�سريني  للمواطنني  ي�سمح 

باحلجز املبا�سر �سواء كانوا م�سجلني على املن�سة او غري م�سجلني.
عند و�سول امل�سافرين الى ميناء نويبع يتم اتباع الإجراءات الوقائية والحرتازية 
يف  املعنية  اجلهات  عن  ال�سادرة  بالتعليمات  املحددة  ال�سحية  وال�سرتاطات 
جمهورية م�سر العربية، وعلى الركاب اللتزام التام بجميع التعليمات والقوانني 

والأنظمة املتبعة يف موانئ جمهورية م�سر العربية.

يف حالة رغبة امل�سافر يف اإلغاء احلجز، فيمكن رد قيمة التذكرة مقابل خ�سم 
اإلغاء  يتم  ان  على  اإدارية،  كم�ساريف  للتذكرة  الأ�سا�سية  القيمة  من   )%٢٥(

التذكرة قبل ٢٤ �ساعة من تاريخ ال�سفر املحدد.
يف حالة رغبة امل�سافر تاأجيل موعد ال�سفر، فيمكن ذلك ملرة واحدة فقط، على 

ان يتم تاأجيل موعد ال�سفر قبل ٢٤ �ساعة من تاريخ ال�سفر املحدد.
متتلك ال�سركة كل احلق يف اإلغاء او تاأخري اأي من الرحالت ب�سبب القوة القاهرة 
او الظروف القاهرة او يف حال حدوث اأي امر يهدد �سالمة الركاب واملمتلكات، 
ول تتحمل �سركة اجل�سر العربي للمالحة هي او وكيلها العام اية م�سوؤولية من اأي 
نوع يف حال اإلغاء اأي من الرحالت املعلنة نتيجة القوة او الظروف القاهرة مثل 
الأحوال اجلوية او عند وجود خطر يهدد �سالمة الركاب واملمتلكات، واإذا حدث 
ما يوؤخر الوحدة البحرية او مينعها من الإبحار اأو امل�سي يف �سريها العادي او 
موا�سلة الرحلة او اكمالها للم�سافر احلق يف ا�سرتداد قيمة التذكرة او ال�سفر 
بها على رحلة اأُخرى. على الراكب ابالغ اجلهات املعنية مبيناء ال�سفر والو�سول 
والت�سريح لربان الوحدة البحرية عن اأية نقود او م�ساغ ذهب او اأية ممتلكات 
غري  الناقل  ان  على  ويوافق  ال�سفر  خماطر  الراكب  ويتحمل  بحوزته،  ثمينة 
م�سوؤول عن �سياع او تلف اأي �سيء او تاأخري ل�سخ�سه ينتج من او ب�سبب الق�ساء 

او القدر او اخطار البحر او احلريق.

مجلس إدارة »جت« يقرر التبرع بمبلغ
  مائة ألف دينار لصندوق همة وطن
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حّمل تطبيقنا الجديد 
أرسل األموال إلى 
الحسابات البنكية 

مباشرًة أو نقدًا.



حّمل تطبيقنا الجديد 
أرسل األموال إلى 
الحسابات البنكية 

مباشرًة أو نقدًا.



اكستنسيا فكرة رائدة أرست دعائمها
 لتصبح صرحًا في تكنولوجيا االتصال

اأثبتت قدرتها  التي  اك�ستن�سيا ا�سم قد يبدو غري ماألوف للبع�ص ولكنه من ال�ستثمارات 
والكرتونيا،  علميا  املتقدمة  البالد  زحمة  يف  الأردن  وو�سع  والتطور  التقدم  مواكبة  على 
تاأ�س�ست اك�ستن�سيا يف عام ٢٠٠٨ بفكرة رائدة تبناها عدد من ال�سركاء لتبداأ من طموح 
جتلى من جتارب عدد من البلدان املتقدمة يف العامل لت�سبح اليوم �سرحا يف تكنولوجيا 
الت�سال واملعلومات، موؤ�س�سة قطاع كامل وموؤهل بدعائم را�سخة وجذور ثابتة، فهي تعترب 

اليوم من اكرب مراكز الت�سال يف الردن واملنطقة.
تقدم ال�سركة نوعا جديدا من اخلدمات ت�سعى من خالله لتعزيز خدمات ال�سناد وحلول 
مراكز   لتاأ�سي�ص  والعاملية،  القليمية  ال�سركات  من  ال�ستثمارات  جلذب  الت�سال  مراكز 
ات�سال خا�سة لزبائنها يف الردن فهذه املراكز توفر خدمة لعمالئها الذين يت�سلون من 

خارج الردن
جاءت فكرة تاأ�سي�ص اك�ستن�سيا وفق الروؤية اخلا�سة بتحويل الأردن اإلى مركز ريادي يف 
الذي  الأمر  والعامل  الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة  اخلارجي  التعهد  خدمات  لتقدمي  املنطقة 

�سي�ساهم دون �سك بخلق الوظائف لالآلف من ال�سباب الأردنيني .
وقد عملت احلكومة من خالل وزارة الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات على ت�سجيع اقامة 

هذه ال�سناعة من خالل م�ساهمتها ودعمها ملركز اك�ستن�سيا يف حمافظة ال�سمال والذي 
ير�سخ فكرة ال�سراكة ما بني القطاعني العام واخلا�ص وهي من اأهم العوامل التي تدفع 

عجلة القت�ساد الى المام وت�ساهم يف منو الناجت املحلي .
وبح�سب رئي�ص جمل�ص ادارة اك�ستن�سيا املهند�ص حممد �سقر فان هذه ال�سناعة احلديثة 
التي توؤ�س�ص لالأردن مكانة يف العامل الرقمي ونحن نقبل على م�سارف الثورة ال�سناعية 
كان  التكنولوجيا،  على  العتماد  كل  وتعتمد  اللكرتونية  بالثقافة  تتحلى  والتي  الرابعة 
لك�ستن�سيا دورا بارزا يف التخفيف من حدة البطالة يف اأو�ساط ال�سباب  وتاثريا وا�سحا 
على رفع كفاءاتهم وتاأهيلهم ملواكبة التطورات اجلديدة يف مفهوم العمل والذي ي�سمن 
لهم الدراية الكافية واخلربة ال�سرورية لتطوير انف�سهم والعمل على رفع �سقف طموحهم.
واأ�ساف �سقر تقوم اك�ستن�سيا بت�سغيل عدة مراكز ات�سال يف املنطقة مثل عمان و اربد، 
اإلى عدة عمالء  املتميزة  يقدمون خدماتهم  الذين  الأردين  ال�سباب  بها فريق من  يعمل 
ومب�ستوى ل يقل جودة وكفاءة عن اأف�سل اخلدمات املقدمة يف اأنحاء اأخرى خمتلفة من 

العامل.
اأننا نهدف يف اك�ستن�سيا من خالل عملنا للنهو�ص يف قطاع املوارد الب�سرية  وقال �سقر 
خللق  مالئمة  من�سة  توؤمن  اأن  �سانها  من  الت�سال  مراكز  �سناعة  ان  حيث  الردن  يف 
على  املوارد  هذه  ي�ساعد  مما  مالئما  تدريبا  تدريبها  ليتم  الكم  يف  هائلة  عمل  فر�ص 
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صقر:
اكستنسيا صناعة حديثة 
تؤسس لألردن مكانة في 

العالم الرقمي و التكنولوجي

اكستنسيا تعمل على 
النهوض في قطاع الموارد 
البشرية في األردن ووضعه 

ضمن حدود المنافسة 



اكستنسيا نموذج في الريادة واالبتكار نجحت
 في اجتذاب الكثير من كبرى الشركات في المنطقة

تطوير طاقاتها من خالل الدارة اجليدة لها لتعمل �سمن منظور اجلودة ال�ساملة ولت�سكل 
منظومة متكاملة من املهنية العالية والكفاءة ال�سديدة وذلك لتحقيق وجهة نظر جاللة 
امللك عبداهلل الثاين بجعل الردن وجهه لقطاع ال�سناد ومراكز الت�سال وو�سعها بقوة 
على اخلارطة ملناف�سة دول املنطقة وخلق فر�ص عمل حقيقية وجادة لل�سباب الردين حيث 
الكايف من خلق ع�سرين الف فر�سة عمل من  الدعم  توفر  القطاع يف حال  بامكان هذا 
خالل تدريب وتاهيل ال�سباب الردين على املهارات ح�سب اعلى املعايري املهنية وبايدي 

خرباء متخ�س�سني يف هذا املجال
ال ق�سة جناح م�سرتكة بني  اك�ستن�سيا  فماهي  الت�سال  واأكد �سقر على فخره مبركز 
اك�ستن�سيا و ابناء الدولة الردنية  فقد جعلتهم يخرجون ما ميتلكون من مواهب وامكانيات 
لتعد ا�ستثمارا لنا ولهم وت�سعنا يف املناف�سة باإذن اهلل مع العديد من دول العامل التي تقدم 

مثل هذه اخلدمات.
تقدمي  او  اخلدمات  ترحيل  ي�سمى  ما  او  الت�سال  مراكز  �سناعة  اأن  الى  �سقر  واأ�سار 
الردن  ميلك  حيث  اململكة  دخلت  التي  احلديثة  ال�سناعات  من  تعد  بعد  عن  اخلدمات 
وال�سركات  املوؤ�س�سات  التي حتتاجها معظم  ال�سناعة  لنمو هذه  والفنية  الب�سرية  املوارد 
الكربى والتي تقوم بالتعريف بخدمات هذه املوؤ�س�سات نيابة عنها بتكلفة اقل وبكفاءات 

ب�سرية متخ�س�سة.

وا�سار الى ان بع�ص ال�سركات تلجاأ الى تقدمي خدماتها من خالل مراكز الت�سال لعدة 
تتمتع بكفاءات متخ�س�سة يف هذه  والتي  واملوؤهلة   املدربة  الكوادر  اأهمها توفري  اأ�سباب 
باأعلى مهارة ودقة حمافظة على جودة الأداء كما يجيدون لغات متعددة  املراكز وتعمل 
وهم  لغات  وبعدة  دول اخلليج  الدوليني خا�سة من  او  املحليني  العمالء  ومهمتهم خدمة 

جال�سون يف مركز ات�سال اك�ستن�سيا.
كما تعمل مراكز الت�سال على تخفيف التكلفة املالية التي قد تتحملها ال�سركة يف حال 

قامت بفتح اق�سام خا�سة داخل مقرها للقيام مبهمة الكوول �سنرت.
دورات  يف  اك�ستن�سيا  يف  العاملني  املوظفني  تاأهيل  اهمية  على  اأخرى  مرة  �سقر  واأكد 
وور�سات عمل وبرامج تدريبية متقدمة ت�ساهم يف التطوير الوظيفي م�سريا« الى ان املركز 
يعمل على تطبيق مبداأ تكافوؤ الفر�ص بني العاملني من كال اجلن�سني يف التوظيف و بيئة 

العمل و املزايا والرتقية.
ال�سركات  كربى  من  الكثري  اجتذاب  يف  جنحت  والبتكار  الريادة  يف  اأمنوذج  اك�ستن�سيا 
لتلبية احتياجاتها من خدمات،  تعمل  التي اختارت الأردن مركزا رئي�سًا  و  يف املنطقة، 
العمالء  من  اأكرب  عدد  جذب  على  مدرو�سة  ا�سرتاتيجية  خطط  خالل  من  اك�ستن�سيا 
وتطوير املحتوى املقدم من خاللها ورفع كفاءة الأداء با�ستمرار لالرتقاء الى اأعلى م�ستوى 

من تقدمي اخلدمة ..
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االستثمار في القطاع الطبي

مستشفى عمان الجراحي يعقد محاضرات علمية 
ويشارك في منتديات ومؤتمرات مهمة

ال�سحة  وزارة  مع  بالتعاون  املراأة  ل�سوؤون  الأردنية  الوطنية  اللجنة  عقدت 
٢٠١٩/٦/١٨جل�سة  املوافق  الثالثاء  اأم�ص  يوم  اجلراحي  عمان  وم�ست�سفى 
التبليغ  اآليات  و  الأ�سري  العنف  املبكر عن حالت  الك�سف  اآليات  توعية حول 
للكوادر ال�سحية يف امل�ست�سفى حيث ا�ستهدفت اجلل�سة الطوارىء و اإل�سعاف 

و اأطباء و اإداريني ما يزيد عن ٥٠ م�سارك.
يف  ال�سعيد  با�سم  الدكتور  اجلراحي  عمان  م�ست�سفى  عام  مدير  �سارك  كما 
يف   ٢٠١٩/٨/٢٥ بتاريخ  اخلام�ص  ال�ست�سفائية  و  العالجية  ال�سياحه  موؤمتر 
فندق �سانت ريج�ص حيث ناق�ص يف املومتر م�ستقبل ال�سياحه العالجية وكيفية 

تطويره وطرق ت�سهيل عالج املر�سى .
و�سارك م�ست�سفى عمان يف منتدى ال�سياحة العالجية وال�سفر ال�سحي الدويل 
التي  الطبية  بتاريخ ٢٦-٢٠١٩/١٠/٢٧ حيث مت عر�ص خدماتنا  الذي عقد 

يقدمها امل�ست�سفى من خالله.
م�ست�سفى  اقام   ٢٠١٩/١٠/٢١ الثدي  ل�سرطان  التوعيه  �سهر  ومبنا�سبة 
الردين  والربنامج  العامة  ال�سالمة  ق�سم  وبالتعاون  اجلراحي  عمان 
عنوان  حتت  حما�سرة  بالقاء  الثدي  �سرطان  على  املبكر   للك�سف 

)الوقاية من �سرطان الثدي ( ح�سرها عدد كبري من املوظفني ..
كما اقيم  يف م�ست�سفى عمان حما�سرة علمية بعنوان » اآلية التعامل مع حالت 
النفلونزا ملو�سم ٢٠١٩-٢٠٢٠ » قدمتها رئي�سة الهيئة التمري�سية. و بتاريخ 
جلنه  قامت  فقد  الكورونا  فريو�ص  عدوى  انت�سار  مع  ومتا�سيًا   ٢٠٢٠/٢/3
مت  حيث  امل�ست�سفى  يف  للكادر  توعوية  طبية  حما�سرة  بعمل  العدوى  �سبط 

ا�ست�سافة د. منت�سر البلبي�سي اخ�سائي المرا�ص املعدية
الحتفال مبنا�صبات اجتماعية وعاملية

 يف م�صت�صفى عمان اجلراحي
 ٢٠١٩/3/٢١ الم  عيد  مبنا�سبة  حفل  اجلراحي  عمان  م�ست�سفى  اأقام 
مكانه  على  وللتاكيد   ، لهن  تكرميا  وذلك  امل�ست�سفى  موظفات  جلميع   ،
كافة  املوظفني  على  الهدايا  توزيع  احلفل  ،تخلل  املجتمع  يف  العظيمة   الم 
واقيم يف امل�ست�سفى يوم التغيريالعاملي الذي �سادف يوم الربعاء ٢٠١٩/٩/١٨ 
و باأجواء عائليه مت تكرمي موظفي امل�ست�سفى بالقدمية وموظفي التدبري املنزيل 

ملا يتم بذله من جهود ولتحفيزهم الى الف�سل.
و مبنا�سبة اليوم العاملي لداء ال�سكري ٢٠١٩/١١/١٤ فقد قام م�ست�سفى عمان 

اجلراحي بالحتفال بهذا اليوم تيمنًا مبنظمة ال�سحة العاملية.
ال�سكري  مر�ص  اثر  فيها  بينت  كلمة  الق�سو�ص  رويل  الدكتور  القت  وقد 

وم�ساعفاته.

يوم طبي جماين يف م�صت�صفى عمان اجلراحي
ال�سبت  يوم   ٢٠١٩/٤/٢٠ بتاريخ  جماين  طبي  يوم  عمان  م�ست�سفى  اقام 
م�ست�سفى  من  فيها  �سارك  للم�سنني(  البي�ساء  ال�سره   ( مركز  مع 
للدار  النزلء  جميع  فح�ص  مت  حيث  و�سيادله  ومتري�ص  اطباء  عمان 
. الالزمة  املخربية  والفحو�سات  املنا�سبة  الدوية  لهم   وو�سفت 
البي�ساء  الأيادي  ا�سحاب  املحبه...  القلوب  تلك  .....لكل  العماق  من  �سكرا 
التى �ساهمت يف ر�سم ابت�سامه على وجوه امل�سنني يف اليوم الطبي املجاين الذي 

اأقامه م�ست�سفى عمان اجلراحي
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امل�ستدام  للنمو  نتيجة  ال  هي  ما   ٢٠١٩ العام  خالل  املتحققة  القوية  البنك  اأرباح 
بالإيرادات للبنك والإدارة اجليدة مل�سروفاته.

بتاريخ  اجتماعها  العربي  البنك  مل�ساهمي  العادية  وغري  العادية  العامة  الهيئة  عقدت 
٢٠٢٠/٠٤/٢٨، بوا�سطة تقنية الت�سال املرئي واللكرتوين ليكون البنك العربي بذلك 
الهيئة  اجتماعات  لعقد  الرقمي  الأ�سلوب  تتبنى  اململكة  يف  عامة  م�ساهمة  �سركة  اأول 
العامة، وذلك عماًل باأحكام قانون الدفاع رقم )١3( ل�سنة ١٩٩٢ واأمر الدفاع رقم )٥( 
ل�سنة ٢٠٢٠ والإجراءات ال�سادرة عن معايل وزير ال�سناعة والتجارة والتموين بتاريخ 

٢٠٢٠/٤/٩ مبوجب اأمر الدفاع اأعاله.
وياأتي انعقاد الجتماع عن بعد بهذا الأ�سلوب التقني املتطور يف ظل اأجواء احلظر التي 
مت فر�سها يف اململكة وذلك �سمن الجراءات الوقائية التي اتخذتها احلكومة ملجابهة 
فريو�ص كورونا امل�ستجد مبا فيها منع التجمعات واللقاءات العامة والتي قد يرتتب عليها 
زيادة انت�سار الفريو�ص وتعري�ص �سحة املواطنني واأرواحهم للخطر. حيث قامت دائرة 
مراقبة ال�سركات باعداد الجراءات والتعليمات اخلا�سة التي تنظم اجتماعات الهيئات 

العامة وجمال�ص الإدارة وهيئات املديرين لل�سركات امل�ساهمة العامة وال�سركات امل�ساهمة 
الوطني وميّكن هذه  القت�ساد  يخدم  املحدودة مبا  امل�سوؤولية  وال�سركات ذات  اخلا�سة 

ال�سركات من عقد اجتماعاتها خالل فرتة العمل بقانون الدفاع.
بهذا  عليها  املن�سو�ص  احلكومية  لالجراءات  وفقًا  مل�ساهميه،  العربي  البنك  واأتاح 
اخل�سو�ص، الفر�سة للت�سجيل م�سبقًا وب�سكل الكرتوين �سهل ومب�سط حل�سور الجتماع 
هذا  يف  العاملية  املمار�سات  واأحدث  يتما�سى  وب�سكل  متطورة  رقمية  من�سة  خالل  من 
املجال. كما اأتاح البنك مل�ساهميه الذين ميتلكون ن�سبة تقل عن ١٠% من الأ�سهم طرح 
الإدارة  جمل�ص  قبل  من  عليها  الجابة  ليتم  الجتماع  عقد  قبل  م�سبق  ب�سكل  اأ�سئلتهم 
الت�سويت  اآلية  جانب  الى  هذا  الجتماع،  خالل  و  مبا�سر  ب�سكل  التنفيذية  والإدارة 
الت�سويت  للم�ساهمني  اأتاحت  والتي  الرقمية لالجتماع  املن�سة  التي وفرتها  اللكرتوين 
ب�سكل م�سبق اأو فوري اأثناء الإجتماع على البنود املدرجة على جدول اأعمال الجتماعني 

العادي وغري العادي للهيئة العامة. 
ويف تعليقه على عقد الجتماع عربتقنية الت�سال املرئي واللكرتوين قال ال�سيد �سبيح 
التي  ال�ستثنائية  الأجواء  من  الرغم  العربي:على  البنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  امل�سري 
من  العمل  ا�ستمرارية  على  العربي  البنك  يف  حر�سنا  اأجمع،  والعامل  اململكة  تعي�سها 

تجربة هي األولى من نوعها في المملكة

انعقاد اجتماع الهيئة العامة للبنك العربي
 بتقنية االتصال المرئي
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واالقتصادية المترتبة على أزمة جائحة كورونا  واحتواء تداعياتها
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خالل توظيف اأحدث التقنيات الرقمية واملمار�سات الف�سلى الداعمة ملنظومة اأعمالنا، 
عرب  املمتدة  البنك  لأعمال  ومتطلب  �سرورة  للبنك  العامة  الهيئة  انعقاد  ي�سكل  حيث 
�سبكته املنت�سرة على امتداد ٥ قارات. واأ�ساف امل�سري: كان للتوجيهات امللكية حلماية 
القت�ساد وا�ستدامته والجراءات والتعليمات احلكومية املرنة من خالل وزارة ال�سناعة 
والتجارة والتموين ودائرة مراقبة ال�سركات الأثر الأكرب يف جناح هذه التجربة الرائدة 

والتي ت�سكل خطوة متقدمة يف اإطار تعزيز النتقال نحو القت�ساد الرقمي.
اأن  ي�سعدنا  العرموطي:  وائل  الدكتور  ال�سركات،  عام  مراقب  عطوفة  قال  جانبه  من 
املرئي  الت�سال  بتقنية  العامة  هيئته  اجتماع  العربي يف عقد  البنك  نرى جناح جتربة 
واللكرتوين والتي تاأتي ترجمة للتوجيهات امللكية ولروؤية احلكومة وحر�سها على اتخاذ 
القرارات والجراءات لتوفرياحللول والبدائل العملية املتطورة لتمكني �سركاتنا الوطنية 
فريو�ص  جائحة  اأزمة  تفر�سها  التي  امل�سبوقة  غري  التحديات  ظل  يف  اأعمالها  اأداء  من 
كورونا امل�ستجد. واأ�ساف العرموطي: متثل هذه املبادرة جت�سيدًا حيًا لل�سراكة الفاعلة 
عقد  يف  احلديثة  التقنية  الو�سائل  تبني  ي�سكل  حيث  واخلا�ص  العام  القطاعني  بني  ما 
اأن ت�سهل على امل�ساهمني  اجتماعات الهيئات العامة لل�سركات قيمة م�سافة من �ساأنها 
وال�سركات على حد �سواء وتو�سع من قاعدة امل�ساركة يف هذه الجتماعات، ونتطلع خالل 

الفرتة املقبلة اإلى تعزيز تطبيق هذا التوجه يف خمتلف ال�سركات العاملة يف اململكة. 
العربي بلغت ما  للبنك  العامة  الهيئة  امل�ساركة يف اجتماع  ن�سبة  اأن  بالذكر  من اجلدير 

ن�سبته ٧٨.١3% من الأ�سهم امل�سجلة املكونة لراأ�سمال البنك.
العربي  البنك  جمموعة  اأن  الى  امل�سري  اأ�سار  العربي  البنك  اأداء  على  تعليقه  ويف 
�سهدتها  التي  التحديات  الرغم من خمتلف  على   ٢٠١٩ العام  قويًا خالل  اأداءًا  حققت 
ال�سرائب  بعد  املجموعة  اأرباح  �سايف  بلغ  املن�سرم، حيث  العام  والعامل خالل  املنطقة 
 ٨٢٠.٥ مع  مقارنة   ٢٠١٩ العام  نهاية  يف  اأمريكي  دولر  مليون   ٨٤٦.٥ واملخ�س�سات 
مليون دولر اأمريكي يف نهاية العام ٢٠١٨ وبن�سبة منو بلغت 3.٢%، يف حني بلغت الأرباح 

قبل ال�سرائب ١.١٥ مليار دولر اأمريكي مقارنة مع ١.١٢ مليار دولر اأمريكي.«
هذا وبلغ اإجمايل اليرادات ٢.٢ مليار دولر امريكي يف نهاية العام ٢٠١٩ وبن�سبة منو 

بلغت ٤.٦% حتققت من خالل اأعمال البنك على م�ستوى تواجداته املحلية واخلارجية 
يعمل  التي  الرئي�سية  الأ�سواق  يف  اأن�سطته  بنمو  وذلك  املناطق  من  العديد  يف  املنت�سرة 
كما  اليرادات،  هذه  من   %٧٠ بتحقيق  للبنك  اخلارجية  التواجدات  �ساهمت  حيث  بها 
ارتفع �سايف اليرادات الت�سغيلية لت�سل اإلى ١.3 مليار دولر اأمريكي وذلك بف�سل النمو 
اإجمايل  انخف�ست  كما  الرئي�سية،  البنكية  الأعمال  من  املتاأتية  والعمولت  الفوائد  يف 

امل�ساريف بن�سبة 3% عن العام املا�سي.١١
اإلى ٢٦.١ مليار  لت�سل  بن�سبة ١.٢%  الت�سهيالت الئتمانية  اإجمايل حمفظة  كما منت 
دولر اأمريكي مقارنة بـ ٢٥.٨ مليار دولر اأمريكي كما يف 3١ كانون الأول من عام ٢٠١٨، 
يف حني ارتفعت ودائع العمالء بن�سبة منو بلغت ٦% لت�سل اإلى 3٦.٢ مليار دولر اأمريكي، 
كما ارتفعت حقوق امللكية وجتاوزت مبلغ ٩ مليار دولر اأمريكي وبن�سبة منو بلغت ٥% على 
الرغم من توزيع البنك اأرباحًا نقدية ا�ستثنائية على امل�ساهمني بن�سبة ٤٥% للعام ٢٠١٨ 
نتيجة انتهاء الق�سايا املرفوعة �سده يف نيويورك، هذا وقد بلغ العائد على حقوق امللكية 

ن�سبة 3.٩% .
وتاأتي اأرباح البنك القوية املتحققة خالل العام ٢٠١٩ نتيجة للنمو امل�ستدام بالإيرادات 
والإدارة اجليدة مل�سروفاته، حيث حافظ البنك على راأ�ص مال قوي ون�سب �سيولة مريحة 
جودة  على  باملحافظة  البنك  ا�ستمر  كما   ،%٧٢.١ الودائع  اإلى  القرو�ص  ن�سبة  وبلغت 
راأ�ص  ن�سبة كفاية  وبلغت  العاملة ١٠٠%،  القرو�ص غري  ن�سبة تغطية  اأ�سوله حيث فاقت 

املال ١٦.٢% كما يف كانون الأول ٢٠١٩.
وبني امل�سري اأن هذه النتائج اليجابية للبنك العربي تظهر جمددًا مقدرة البنك على 
التعامل بنجاح مع الظروف والتحديات من خالل �سيا�ساته احل�سيفة وانت�ساره اجلغرايف 
وتنوع م�سادر دخله م�سريًا اإلى اأن البنك يعمل حاليًا على تقييم الآثار املالية والقت�سادية 

املرتتبة على اأزمة جائحة فريو�ص كورونا العاملية ومواجهة واحتواء تداعياتها.
 ٢٠١٩ املالية  لل�سنة  امل�سامني  على  اأرباح  توزيع  تاأجيل  مت  اأنه  اإلى  هنا  الإ�سارة   وجتدر 
البنوك  الى  الأردين  املركزي  البنك  حمافظ  معايل  ال�سادرعن  بالتعميم  عماًل  وذلك 

العاملة يف اململكة رقم ٤٦٩3/١/١ بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩.
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عقدت الهيئة العامة لكابيتال بنك اجتماعها بوا�سطة و�سيلة الت�سال املرئي واللكرتوين، 
وقال رئي�ص جمل�ص الإدارة با�سم خليل ال�سامل ان كابيتال بنك متكن من امت�سا�ص اأثر 
ارتفاع الديون غري العاملة واملخ�س�سات املر�سودة لها يف قائمة الدخل، حيث بقيت اأرباحه 
 قبل ال�سريبة ثابتة دون اأي تغيري يذكر، مقارنة مع عام ٢٠١٨ م�سجلة 3٧ مليون دينار.
واملوافقة   ،٢٠١٩ لعام  للبنك  اخلتامية  املالية  البيانات  اإقرار  الجتماع  خالل  ومت 
البنك. اإدارة  جمل�ص  يف  م�ستقل  كع�سو  العربية  البوتا�ص  �سركة  ت�سمية   على 
التداعيات  من  للحد  الأردين  املركزي  البنك  بها  قام  التي  الإجراءات  ال�سامل  وثمن 
البنوك  جميع  وتكاتف  الوطني،  القت�ساد  على  كورونا  فريو�ص  لأزمة  ال�سلبية 
املت�سررة  القت�سادية  القطاعات  وم�ساندة  الإجراءات  هذه  لدعم  الأردنية 
اأوائل  من  ُيعد  بنك  كابيتال  اأن  اإلى  لفتًا  املتوقع،  النمو  تباطوؤ  حدة  من  والتخفيف 
القرو�ص  ل�سمان  الوطني  الربنامج  مبادرة  يف  و�ساركت  دعمت  التي  البنوك 
وال�سركات  الفردية  املوؤ�س�سات  واأ�سحاب  واحلرفيني  املهنيني  متكني  اإلى  والهادف 
مي�سرة. وكلف  ب�سروط  متويالت  على  احل�سول  من  واملتو�سطة   ال�سغرية 
والأو�ساع  الأردن،  يف  ال�ساغطة  القت�سادية  الظروف  من  بالرغم  انه  الى  وا�سار 
الناجحة  م�سريته  وا�سل  بنك  كابيتال  اأن  اإل  العراق،  يف  امل�ستقرة  غري  ال�سيا�سية 
 ٢٩ بن�سبة  الت�سغيلي  الدخل  �سايف  يف  كبريًا  منوًا  حمققا  املا�سي،  العام  خالل 
.٢٠١٨ يف  دينار  مليون   3٥.٧ مع  مقارنة  دينار  مليون   ٤٦ اإلى  لي�سل   باملئة 
واأ�ساف، ان هذا النمو جاء من�سجمًا مع توجهات البنك الرامية الى تعظيم الإيرادات 
حقوق  على  العائد  لتعزيز  وذلك  الفوائد،  غري  الأخرى  الدخل  م�سادر  من  املتاأتية 
درجات  اأعلى  وحتقيق  املال  راأ�ص  كفاية  ن�سبة  على  ال�سغط  من  والتخفيف  امل�ساهمني 

الكفاءة يف ا�ستغالل ما هو متاح من موارد مالية، وللتخفيف من ح�سا�سية اأرباح املوؤ�س�سة 
على  ال�ستقرار  من  درجة  حتقيق  وبالتايل  الفوائد،  اأ�سعار  يف  امل�ستمرة  التقلبات  جتاه 
 ٢٠١٩ خالل  الفوائد  غري  من  البنك  اإيرادات  منت  ذلك  على  وبناء  الأرباح،  م�ستوى 
لعام ٢٠١٨. دينار  مليون  باملقارنة مع ٢٨  دينار  مليون  اإلى 3٩  لت�سل  باملئة   بن�سبة 3٨ 
املعلقة  الفوائد  ا�ستثناء  بعد  الت�سهيالت  حمفظة  من  املتعرثة  الديون  ن�سبة  وانخف�ست 
لت�سل الى ٧.٢٥ باملئة يف نهاية العام ٢٠١٩ مقارنة مع ٨.٦١ باملئة للعام ٢٠١٨ مما 
بنك. كابيتال  جمموعة  لدى  الئتمانية  املحفظة  ونوعية  جودة  يف  التح�سن  على   يدل 
نهاية  يف  باملئة   ١٨.٤١ لتبلغ  املال  راأ�ص  كفاية  ن�سبة  تعزيز  من  البنك  متكن  كما 
الى  منت  فقد  امللكية  حلقوق  وبالن�سبة   ،٢٠١٨ يف  باملئة   ١٦.٢٥ مع  مقارنة   ٢٠١٩
.٢٠١٨ للعام  دينار  مليون   33٧ مع  مقارنة   ٢٠١٩ العام  نهاية  يف  دينار  مليون   3٤٧ 
ورغم  بنك  كابيتال  ان  الغول،  داود  بنك،  لكابيتال  التنفيذي  الرئي�ص  قال  جهته  من 
نتائج  ت�سجيل   ٢٠١٩ العام  خالل  ا�ستطاع  ال�سعبة،  والظروف  القت�سادية  التحديات 
من  الت�سغيلي  الدخل  �سايف  يف  الكبري  الرتفاع  بفعل  متكن  اأنه  مبينًا  متميزة،  مالية 
على  حمافظا  حت�سيلها،  يف  امل�سكوك  الديون  خم�س�سات  ارتفاع  اثر  امت�سا�ص 
املا�سي. العام  مع  قيا�سا  يذكر  تغيري  اأي  دومنا  ال�سريبة  قبل  الأرباح  م�ستوى   نف�ص 
وا�ستطاع  باحرتاف  احلالية  الأزمة  مع  بالتعامل  جنح  البنك  اأن  اإلى  الغول،  واأ�سار 
جميع  ويف  العراق  اأو  الأردن  يف  �سواء  انقطاع،  اأي  دون  العمالء  خدمة  يف  ال�ستمرار 
خدمة  ات�سال  ومركز  الإلكرتونية  اخلدمات  خالل  من  وذلك  البنك  قطاعات 
وباأعلى  ُبعد  عن  للعمل  املوظفني  اأمام  املنا�سبة  الفنية  الظروف  تهيئة  مت  كما  العمالء، 
عامليًا. بها  املعمول  املخاطر  اإدارة  معايري  لأف�سل  ووفقًا  الكفاءة  من  ممكنة   درجة 

كابيتال بنك يعقد اجتماع الهيئة العامة
 بواسطة االتصال المرئي وااللكتروني
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السالم:حّقق البنك نمواً 
كبيرا منسجمًا مع توجهات البنك 

بتعظيم اإليرادات المتأتية من 
مصادر الدخل األخرى غير الفوائد

الغول:البنك نجح بالتعامل مع 
األزمة الحالية باحتراف واستطاع 

االستمرار في خدمة العمالء دون أي 
انقطاع



يوم  والأربعني  الرابع  اجتماعها  الحتاد«  ل«بنك  العادّية  العاّمة  الهيئة  عقدت 
برئا�سة   Webex املرئي  الت�سال  تقنية  ني�سان ٢٠٢٠ عرب  املوافق 3٠   اخلمي�ص 

ال�سيد ع�سام �سلفيتي رئي�ص جمل�ص الإدارة.
واكتمل الجتماع بح�سور اأع�ساء جمل�ص الإدارة وم�ساهمني يحملون اأ�سهم »اأ�سالة 
ووكالة«، مما ي�سّكل ن�سبة ٦3.١  % من راأ�ص املال البالغ ١٦٠ مليون دينار اأردين. 
وح�سر الجتماع مندوب البنك املركزي الأردين وعطوفة مراقب ال�سركات وممثل 

مدققي احل�سابات، حيث مت الإعالن عن قانونية الجتماع. 
واأ�سار ال�سيد ع�سام �سلفيتي يف كلمته خالل الجتماع الى فخره بالإجنازات التي 
حققها البنك يف العام ال�سابق بجهود فريق عمله الذي يفتخر به. واأن نتائج الأعمال 
 )٦١.3( بلغت  ال�سريبة  قبل  للبنك  اأرباح  حتقيق  عن  اأثمرت   ٢٠١٩ للعام  املالية 
مليون دينار، كما بلغ �سايف الأرباح بعد ال�سريبة واملخ�س�سات يف نهاية عام ٢٠١٩ 
)3٨( مليون دينار، فيما ارتفع اأجمايل املوجودات لي�سل الى )٤.٥٨٠( مليار دينار 
باأرتفاع ن�سبته ١٨.٤% عن العام ال�سابق. يف حني ارتفعت حمفظة الت�سهيالت لت�سل 
الى )٢.٦3٦( مليار دينار اأردين بارتفاع ١٥.٧% عن العام ال�سابق بالإ�سافة الى 
ارتفاع ودائع العمالء لت�سل الى )3.٥٧٦( مليار دينار اردين بارتفاع ن�سبته ١٩.٦% 
متانة  لتعزيز  والتحوط  ال�ستمرار مبمار�سة احل�سافة  اأي�سًا مع  ال�سابق  العام  عن 
املركز املايل للبنك. وقام اأي�سًا بال�سارة الى تاأجيل توزيع الأرباح على امل�ساهمني 

عن ال�سنة املالية ٢٠١٩ عماًل بالتعميم ال�سادر عن معايِل حمافظ البنك املركزي 
ظروف  لها  ال�سنة  هذه  اأن  حيث   ٢٠٢٠/٤/٩ تاريخ   ٤٦٩3/١/١ رقم  الأردين 

ا�ستثنائية مع ظهور فريو�ص كورونا الذي اأّثر على وطننا احلبيب.
والبيانات  البنك  اأعمال  على  الجتماع  خالل  العادية  العامة  الهيئة  �سادقت  وقد 
نتخطى  واأن  اأف�سل  القادم  العام  يف  الظروف  تكون  اأن  اآملني   .٢٠١٩ للعام  املالية 
الأزمة من خالل ايجاد حلول مبتكرة وطرق بديلة وجهود متكاتفة لتحقيق النجاح 

واإعادة انعا�ص اقت�ساد وطننا من جديد.

بنك االتحاد يعقد اجتماع الهيئة العامة
Webex العادية عبر تقنية االتصال المرئي 

أخبار البنوك
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سلفيتي:
 االنجازات التي حققها 

البنك للعام ٢٠19 
محط فخر لجميع 

العاملين فيه أثمرت 
عن تعزيز مكانة 
البنك في السوق 

المصرفي

بالجهود المتكاتفة والحلول 
المبتكرة سنتمكن من تخطي 

أزمة جائحة كورونا وإعادة انعاش 
اقتصاد وطننا من جديد
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املوافق  الأحد  يوم  العادي  اجتماعها  الأردن  بنك  مل�ساهمي  العامة  الهيئة  عقدت 
٢٠٢٠/٠٥/١٠، برئا�سة �سعادة ال�سيد �ساكر فاخوري رئي�ص جمل�ص اإدارة بنك الأردن. حيث 
مت عقد الجتماع بتقنية الت�سال املرئي والإلكرتوين والذي كان متاحًا جلميع امل�ساهمني. 
 %٧١.٢٤ ن�سبة  ي�سكل  ما  ووكالة«،  »اأ�سالة  اأ�سهم  يحملون  م�ساهمون  الجتماع  وح�سر 
 من راأ�ص املال. واأقرت الهيئة العامة خالل الجتماع البينات املالية للبنك ل�سنة ٢٠١٩.
وجاء قرار الهيئة العامة عقب اإعالن �ساكر فاخوري رئي�ص جمل�ص الإدارة نتائج اأعمال 
البنك وبياناته املالية ل�سنة ٢٠١٩، والتي اأظهرت حتقيق �سايف ربح عائد مل�ساهمي البنك 
٤٠.٢ مليون دينار لعام ٢٠١٩. كما �سجل �سايف الربح الت�سغيلي للبنك منوًا بن�سبة ٥.%3 
عالية يف  اأداء  م�ستويات  على  البنك  وقد حافظ  دينار. هذا  مليون  اإلى ١٤٠.١  لي�سل 
موؤ�سر العائد على متو�سط الأ�سول تبلغ ن�سبته ١.٥٢%، كما بلغ العائد على متو�سط حقوق 
 م�ساهمي البنك ما ن�سبته ٩.٧٢%، وهي من اأف�سل الن�سب يف القطاع امل�سريف الردين.
كما حققت معظم بنود املركز املايل اأداًء ايجابيًا كما يف نهاية عام ٢٠١٩ فبلغت ودائع 

العمالء ارتفاعًا بن�سبة ٢.٧% لت�سل اإلى ١.٩ مليار دينار وبلغت ال�سيولة القانونية ملجموعة 
بنك الأردن ١3٨.٦%. كما �سجلت اي�سًا حمفظة الت�سهيالت الئتمانية )بال�سايف( ١.٤ 
مليار دينار، وعلى �سعيد موجودات البنك فقد �سجلت ٢.٧ مليار دينار، وبلغت حقوق 
املال فقد  راأ�ص  بن�سبة كفاية  يتعلق  البنك ٤١٤.3 مليون دينار. وفيما  امللكية مل�ساهمي 
بلغت ١٧.٠٧% وهي اأعلى من الن�سبة املقرة للعام ٢٠١٩. وهذا وقد بلغت ن�سبة تغطية 
والتاأمينات(  املعلقة  الفوائد  تنزيل  )بعد  العاملة  غري  للت�سهيالت  للديون  املخ�س�سات 
اي�سًا. الأردين  امل�سريف  القطاع  يف  الن�سب  اأف�سل  من  تعترب  وهي   %١٠٠ يقارب   ما 

و�سرح �ساكر فاخوري رئي�ص جمل�ص اإدارة بنك الأردن اأن البنك يتمتع مبركز مايل قوي 
يدل على ذلك ن�سب املالءة املالية وجودة اإدارة الأ�سول. واأ�ساف اأن البنك ي�سعى اإلى 
مواكبة  واإلى  �سرائحهم،  خمتلف  على  للعمالء  املقدمة  واملنتجات  باخلدمات  الرتقاء 
يف  املجال  هذا  يف  الرائدة  البنوك  من  نكون  وبحيث  املالية  التكنولوجيا  يف  التطورات 
 ظل هذه الظروف ال�ستثنائية التي ي�سهدها العامل اأجمع نتيجة جائحة فريو�ص كورونا.

بنك األردن يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي عبر 
منظومة االتصال عن بعد ويقر البيانات المالية للعام ٢٠19
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فاخوري: البنك يتمتع بمركز مالي قوي يدل على المالءة المالية 
وجودة إدارة األصول. باإلضافة الى قدرته على مواكبة التطورات في 

التكنولوجيا المالية



البنك سيعمل على إدارة أزمة كورونا بالطريقة التي 
ستخفف من تأثير الجائحة على حقوق مساهميه

فيما  كثب  عن  التطورات  مراقبة  يوا�سل  الإدارة  جمل�ص  باأن  فاخوري  ال�سيد  وبني 
مع  البنك  اأعمال  على  اأثرها  درا�سة  على  ويعمل   ١٩-COVID كورونا  بجائحة  يتعلق 
القت�سادية  املنظومة  من  جزء  فالبنك  الق�سوى.  الأهمية  امل�ساهمني  م�سلحة  اإيالء 
الأثر  حتليل  البنك  اأجرى  وقد  الأزمة.  هذه  بتبعات  �سك  بال  و�ستتاأثر  تاأثرت  التي 
مراكز  مرونة  اأكدت  التي  ال�ساغطة  الأو�ساع  اختبارات  خالل  من  امليزانية  على 
�سدة. ال�سيناريوهات  اأكرث  مواجهة  يف  الأردن  بنك  لدى  املال  راأ�ص  وكفاية   ال�سيولة 
�ستخفف  التي  بالطريقة  الأزمة  اإدارة هذه  على  �سيعمل  البنك  اأن  الفاخوري  واأكد  هذا 
من تاأثري اجلائحة على حقوق م�ساهميه. حيث اتخذ البنك خطوات لالإ�سراع مب�ساريعه 
الرقمي  الت�سال  و�سائل  عرب  خدماته  بتعزيز  يتعلق  فيما  خا�سة  ال�سرتاتيجية، 
التواجد  اإلى  احلاجة  من  واحلد  الورقية،  الأعمال  من  واحلد  واملوظفني،  للعمالء 
اأن  الفاخوري  واأ�ساف  العمليات.  وتب�سيط  واخلدمات،  املنتجات  لتقدمي  ال�سخ�سي 
قنواته  ال�ساعة عرب خمتلف  احتياجات عمالئه على مدار  تلبية  ملتزم مبوا�سلة  البنك 

كل  ويف  مكان  اأي  من  وال�سهولة  الراحة  مبنتهى  اإليها  الو�سول  ميكن  التي  الإلكرتونية 
وفقًا  اأ�سواق جديدة  والنمو يف  الإقليمي  التفرع  م�ساريع  ا�ستكمال  على  يعمل  كما  وقت. 
 ل�سرتاتيجيته التو�سعية مبا ي�سهم يف تنويع الإيرادات وتعزيز مركزه التناف�سي واملايل.
ولعمالء  الإدارة  جمل�ص  ولأع�ساء  للم�ساهمني  ب�سكره  فاخوري  تقدم  حديثه  نهاية  ويف 
يف  ودورهم  جهودهم  على  وموظفيه  البنك  اإدارة  ولفريق  ودعمهم،  ثقتهم  على  البنك 
حتقيق مكانة البنك التي و�سل اإليها. وتقدم بال�سكر والتقدير لكافة املوؤ�س�سات الوطنية 
دعم  يف  لدورهم  والتجارة  ال�سناعة  ووزارة  الأردين  املركزي  البنك  راأ�سها  وعلى 
اجلهات  خمتلف  تبذلها  التي  اجلهود  اأي�سًا  الفاخوري  وثمن  القت�سادية.  القطاعات 
تف�سي فايرو�ص  اأجل حماربة  اململكة من  امل�ستويات يف  والقطاعات على كافة  والأجهزة 
كورونا وحماية الوطن ومقدراته. اآملني من املولى القدير اأن يحفظ الأردن اآمنًا م�ستقرًا 
يف ظل �ساحب اجلاللة الها�سمية امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم حفظه اهلل 

ورعاه.

أخبار البنوك
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وافقت الهيئة العامة لبنك القاهرة عمان يف اجتماعها العادي الذي عقدته يوم الأربعاء 
املوافق ١٠ حزيران ٢٠٢٠ بوا�سطة الت�سال املرئي واللكرتوين على البيانات املالية لعام 
٢٠١٩ وكافة بنود جدول العمال ، وقد بلغت الرباح لعام ٢٠١٩ قبل �سريبة الدخل مبلغ 
٤٤.٢ مليون دينار مقابل ٤٢ مليون دينار ، يف حني بلغت الرباح العائدة مل�ساهمي البنك 

بعد �سريبة الدخل ٢٨.١ مليون دينار.
وقد بني ال�سيد يزيد املفتي رئي�ص جمل�ص الإدارة، اأن البنك متكن بف�سل ا�سرتاتيجيته 
باأف�سل معايري  التزامه  اإلى  بالإ�سافة  للمخاطر  واإدارته احل�سيفة  املتحفظة  و�سيا�سته 
العمل امل�سريف من حتقيق نتائج جيدة ، حيث منت موجودات البنك بن�سبة ٦.٨% لتبلغ 
 ٢،٠٥١ اإلى  لت�سل   %٧.١٦ بن�سبة  منوا  العمالء  ودائع  وحققت  دينار  مليون   3،١33.٨
مليون دينار. وانخف�ص ر�سيد الت�سهيالت الئتمانية بن�سبة 3.١% لت�سل الى ١،٥٩٩.١ 
مليون دينار مع املحافظة على جودة املحفظة حيث بلغت ن�سبة الت�سهيالت غري العاملة 
٤.٨٤% وهي اقل من املعدل �سمن القطاع امل�سريف يف الردن. هذا وقد بلغ معدل العائد 
على حقوق امل�ساهمني ٨.١٩% فيما بلغت ن�سبة كفاية را�ص املال ١٨.٠١% وهي اعلى من 

الن�سب املقررة من البنك املركزي الأردين.
�سيا�ساته  تنفيذ  يف   ٢٠٢٠ عام  خالل  �سي�ستمر  البنك  اأن  اإلى  املفتي  يزيد  ال�سيد  ونوه 
ال�سيولة وجودة  اأعماله من خالل املحافظة على ن�سب  وخطته الإ�سرتاتيجية يف تطوير 
املحفظة الئتمانية، بالإ�سافة اإلى امل�ساهمة يف دعم املجتمع املحلي كجزء من م�سوؤولية 

البنك الإجتماعية.
ويف نهاية الجتماع تقدم ال�سيد يزيد املفتي بال�سكر 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.

الهيئة العامة لمساهمي بنك القاهرة عمان تقر 
نتائج اعمال البنك لعام ٢٠19 عبر االتصال المرئي
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المفتي:
البنك سيستمر خالل ٢٠٢٠ في خطته 

اإلستراتيجية للتطوير من خالل 
المحافظة على نسب السيولة 

وجودة المحفظة االئتمانية



العادي  اجتماعيها  ال�سالمي  �سفوة  بنك  مل�ساهمي  العامة  الهيئة  عقدت 
املرئي  الت�سال  و�سيلة  بوا�سطة   ،٢٠٢٠/٠٥/٧ بتاريخ  العادي  وغري 
ل�سنة   )١3( رقم  الدفاع  قانون  باأحكام  عماًل  وذلك  واللكرتوين، 
الر�سمية  اجلريدة  يف  املن�سور   ٢٠٢٠ ل�سنة   )٥( رقم  الدفاع  واأمر   ١٩٩٢
ال�سناعة  وزير  معايل  عن  ال�سادرة  والإجراءات   ٢٠٢٠/3/3١ بتاريخ 
اأعاله. الدفاع  اأمر  مبوجب   ٢٠٢٠/٤/٩ بتاريخ  والتموين   والتجارة 

الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  حمور  اأبو  حممد  د.  برئا�سة  الجتماع  وعقد 
يحملون  وم�ساهمني  العام  واملدير  الإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  وبح�سور 
وح�سر  كما  املال،  راأ�ص  من   %٨٢.١3 حوايل  ي�سكلون  »اأ�سالة«  اأ�سهما 
العرموطي. وائل  الدكتور  عطوفة  ال�سركات  عام  مراقب   الجتماع 

ومت خالل الجتماع اقرار البنود املدرجة على جدول اأعمال الجتماعني العادي 
وغري العادي.

الإ�سالمي  �سفوة  بنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  حمور  اأبو  د.  ا�سار  املنا�سبة  وبهذه 
يف  منوا  ٢٠١٩ حمققا  العام  خالل  الطموحة  م�سريته  يف  م�سى  البنك  ان  الى 
الى  لت�سل   ٢٠١٨ العام  3٩%عن  منو  وبن�سبة  دينار  مليون   ٤3٦ بلغ  املوجودات 
١،٥٥٧ مليون دينار ، فنمت ا�ستثمارات البنك عرب قطاعات العمال املختلفة 
ذات  اجلهات  لكافة  النتائج  اأف�سل  بتحقيق  البنك  توجهات  مع  ين�سجم  ومبا 
بنمو  البنك  نتائج  على  ذلك  وانعك�ص   ، وا�سحة  ا�سرتاتيجية  �سمن  العالقة 
�سايف دخله بن�سبة ٢٠% وحمتفظا يف نف�ص الوقت مبخ�س�سات كافية ملواجهة 

 %3٢ بن�سبة  ال�سريبة  قبل  الدخل  منو  العام  �سهد  كما  م�ستقبلية،  حتديات  اي 
.٢٠١٩ يف  دينار  مليون  ٢ر١٧  الى   ٢٠١٨ يف  دينار  مليون  ١ر١3  من   مرتفعا 
ومت تعزير اليرادات الت�سغيلية للبنك بنمو و�سل الى ن�سبة ٢٧% عما حتقق خالل 
.٢٠١٩ العام  يف  املايل  املركز  قائمة  بنود  موؤ�سرات  جميع  ومنت   ،٢٠١٨  العام 
كما حتدث د. اأبو حمور عن اداء البنك خالل الربع الول من هذا العام حيث 
بني اأن وتريه النمو ما زالت م�ستمرة وان البنك ما زال يحقق ايرادات ت�سغيلية 
املتوقعة  الثار  وحول   ، ال�سابق  العام  من  الفرتة  نف�ص  خالل  حتقق  مما  اعلى 
جلائحة كورونا بني د. اأبو حمور ان البنك يعمل حاليًا على تقييم الآثار املالية 
 والقت�سادية املرتتبة نتيجة هذه اجلائحة العاملية ومواجهة واحتواء تداعياتها.
هذا وقد ا�سار د. اأبو حمور الى م�ساهمة بنك �سفوة ال�سالمي يف مكافحة جائحة 
 ١،١ مببلغ  الردنية  ال�سحة  ووزارة  وطن  همة  �سندوق  دعم  خالل  من  كورونا 
مليون دينار خالل العام احلايل كما وجه ال�سكر ملوظفي البنك على مبادرتهم 
 بالتربع براتب �سهر حل�ساب �سندوق همة وطن ومببلغ و�سل اإلى ٥٠٠ الف دينار.
قمنا خالل العام ٢٠١٩ وبف�سل اهلل تعالى و�سمن خطط التو�سع املدرو�ص بافتتاح 
3 فروع جديدة لت�سل �سبكة فروعنا الى 3٦ فرعا يف نهاية العام ٢٠١٩ لنخدم اكرب 
 �سريحة من جمتمعنا مما انعك�ص ذلك التو�سع ايجابيًا على عدد متعاملي البنك .
كما ا�سار د. اأبو حمور اإلى اأنه مت تاأجيل توزيع اأرباح على امل�ساهمني لل�سنة املالية 
٢٠١٩ وذلك عماًل بالتعميم ال�سادر عن معايل حمافظ البنك املركزي الأردين 

الى البنوك العاملة يف اململكة رقم ٤٦٩3/١/١ بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩.

بنك صفوة اإلسالمي يعقد االجتماع
 السنوي للهيئة العامة للمساهمين

أخبار البنوك
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أبو حمور:
حقق البنك أفضل 

النتائج ضمن 
استراتيجية 

واضحة ، وانعكس 
ذلك على نتائج 

البنك بنمو صافي 
دخله بنسبة ٢٠% 
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معايل  عن  ال�سادرة  والجراءات   ٢٠٢٠ ل�سنة   )٥( رقم  الدفاع  امر  باأحـكام  عماًل 
بتاريخ  معاليه  وموافقة   ،  ٢٠٢٠/٠٤/٠٩ بتاريخ  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزير 
والتمويل  بنك ال�سكان للتجارة  مل�ساهمي  العامة  الهيئة  عقدت   ،  ٢٠٢٠/٤/3٠
الجتماع العادي ال�سابع والربعني وذلك يف متام ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم الثنني 
 Microsoft واللكرتوين  املرئي  الت�سال  و�سيلة  خالل  من   ،٢٠٢٠/٥/١١ املوافق 
. البنك  راأ�سمال  ا�سهم  من   )  %  ٩٤.٠٧  ( بلغت  ح�سور  بن�سبة   ،  Teams 
حيث  الدارة  جمل�ص  رئي�ص  اخلطيب  الله  عبد  ال�سيد  الجتماع  تراأ�ص   وقد 
والتجارة  ال�سناعة  وزير  ملعايل  تقديره  بالغ  عن  بدايتها  يف  اعرب  كلمة  وجه 
اجراءات  اجناز  يف  املتميز  الداء  على  ال�سركات  عام  مراقب  وعطوفة  والتموين 
على  وحر�سهم  اللكرتونية  الت�سال  بو�سائل  الجتماعات  بعقد  لل�سركات  ت�سمح 
. الوطني  القت�ساد  يخدم  مبا  العمال  ا�ستمرارية  ل�سمان  الجراءات   ت�سهيل 
كما حتدث يف كلمته عن نتائج اأعمال بنك ال�سكان لعام ٢٠١٩ مبينًا اأنه ورغم املناف�سة 
ال�سعبة  القت�سادية  الظروف  وا�ستمرار  امل�سرفية،  البيئة  فيها  ات�سمت  التي  ال�سديدة 
ن�سبته  بارتفاع    ٢٠١٩ العام  نهاية  يف  ديناٍر  ملياَر   ٨.٤ البنِك  موجوداِت  جمموُع  بلغ 
وبلغ   ، العمالِء ٥.٨ ملياَر ديناٍر  بلغ ر�سيُد ودائِع  ال�سابق، فيما  العام  نهاية  ١.٧% عن 
اجمايل حمفظِة الّت�سهيالِت الئتمانيِة املبا�سرة  ٤.٦ مليار دينار يف نهاية عام ٢٠١٩، 

العام  نهاية  يف  الدخل  اجمايل  وبلغ   ، ديناٍر  ملياَر   ١.١ امللكيِة  حقوُق  جمموع  بلغ  فيما 
3٦١ مليون دينار بزيادة مقدارها ١٢.٢ مليون دينار عن العام ال�سابق ، وحقق البنك 
العام  يف  دينار  مليوَن   ١3٢ مقابل  ديناٍر  مليوَن   ١3٢.٢ ريبِة بلغـــت  ال�سّ قبَل  اأرباحًا 
مليون   ٩٤.٥ مقابل  ديناٍر  مليوَن   ٨3.٧ ال�سريبِة  بعَد  افيـُة  ال�سّ الأرباُح  وبلغت   ٢٠١٨
اإزاء �سدور قرار ق�سائي  بالتحوط  البنك  ، وذلك يف �سوء قرار  العام ٢٠١٨  دينار يف 
مالية  بفر�ص غرامة  املحاكم يف اجلزائر  اإحدى  وال�ستئناف من  للطعن  قابل  ابتدائي 
الجراءات  �سالمة  من  الرغم  على  اجلزائر   / والتمويل  بنك ال�سكان للتجارة  على 
ال�ستئناف. مرحلة  خالل  القانوين  الو�سع  و�سالمة  بقوة  البنك  وقناعة   امل�سرفية 
كما بلغت ن�سبُة كفايِة راأ�ِص املال ١٧.3% ون�سبُة ال�سيولِة ١٢٨%، وهما اأعلى من املّعدلت 
املوجوداِت ١  العائِد على  ُمعّدُل  وبلغ  بازل،  الأردينِّ وجلنة  املركزيِّ  البنِك  املطلوبِة من 
 .%٥.3 العاملِة  غرِي  القرو�ص  ن�سبُة  وبلغت   %٧.٦ امللكية  حقوق  على  العائد  ومعدل   %
تاريخ   ٤٦٩3/١/١ رقم  الردين  املركزي  البنك  حمافظ  معايل  تعميم  ومبوجب 
.٢٠١٩ املايل  العام  عن  امل�ساهمني  على  نقديه  ارباح  توزيع  يتم  لن  فانه   ٢٠٢٠/٤/٩ 
امل�سريف  ال�سوق  من  البنك  ح�سة  بلغت  فقد   ، للبنك  التناف�سي  الو�سع  �سعيد  وعلى 
من   %١3.٧ للبنك  ال�سوقية  احل�سة  بلغت  كما  املوجودات،  مبوؤ�سر   %١3.٩ الأردين 
بلغ  فروع  بعدد  الأردين  امل�سريف  ال�سوق  ريادته يف  على  البنك  وحافظ  العمالء،  ودائع 
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الخطيب: كان للحكومة دورها المتميز في انجاز اجراءات 
تسمح للشركات بعقد االجتماعات بوسائل االتصال االلكترونية 

بما يخدم االقتصاد الوطني



بنك االسكان يتبرع بمبلغ 3.1 مليون دينار للمساهمه في دعم جهود 
مواجهة أثار أزمة كورونا انطالقا من واجبه الوطني ودوره االنساني واالخالقي

الردن،  يف  البنوك  فروع  عدد  اجمايل  من   %١3.3 بلغت  �سوقية  بح�سة  فرعًا   )١٢٥(
كما بلغ عدد اجهزة ال�سراف اليل للبنك )٢٢٦( جهازًا وبح�سة �سوقية بلغت حوايل 
 ، فرعًا   ١٨٠ البنِك  ملجموعِة  واخلارجيِة  املحليِة  الفروِع  عدُد  و�سل  وقد   ،  %١٢.٢
. وليبيا  املتحدة  العربية  والإمارات  العراق  من  كّل  يف  الّتمثيِل  مكاتِب  اإلى  اإ�سافًة   هذا 
و�سرعة  العمل  كفاءة  لتح�سني  الدارة  جمل�ص  م�ساعي  �سمن  و  انه  اخلطيب  بني  كما 
العامة  لالإدارة  اجلديد  املبنى  الى  لالنتقال  التنفيذية  الإدارة  توجيه  مت  فقد  الجناز 
وتعزيز  وامل�ساريف،  النفقات  وتقليل  القت�سادي  وفورات احلجم  ملبداأ  للبنك، حتقيقًا 
الت�سال املهني بني دوائر البنك املختلفة ، حيث يتيح املبنى كافة العوامل الالزمة  لبيئة 
عمل مريحة وحمفزة من خالل م�ساحات منا�سبة للدوائر، تعزز من فعالية و�سهولة تنفيذ 
تعزيز  على  تعتمد  واملوظفني  العمالء  مرافق خلدمة  الى  بالإ�سافة  والتوا�سل،  الأعمال 

التوا�سل والتعاون مبا يخدم م�سلحة املوؤ�س�سة.
 وانطالقا من واجبه الوطني ودوره الن�ساين والخالقي يف ظل الظروف ال�ستثنائية التي 
متر بها اململكة ، قام البنك بقرار من جمل�ص الدارة املوقر بالتربع مببلغ 3.١ مليون دينار 
للم�ساهمه يف دعم جهود مواجهة اثار ازمة فايرو�ص كوفيد-١٩ ، كما اظهرت ا�سرة البنك 
من جمل�ص ادارة وموظفني ح�سًا عاليا بامل�سوؤولية والنتماء وقدمت تربعا مببلغ ن�سف 
مليون دينار بالإ�سافة الى تربع جلنة ن�ساط موظفي البنك ملبادرة »يوميتهم علينا« بالتعاون 
مع » نوى- احدى مبادرات موؤ�س�سة ويل العهد« ، كما قام البنك بالعمل وب�سكل مكثف على 
عدة حماور مما ي�سمن بالدرجة الأولى �سالمة املوظفني العاملني يف البنك داخل وخارج 
اململكة، وكذلك تاأمني البنية التحتية والتقنيات املتطورة للمحافظة على ا�ستمرارية العمل 
البنك واملحافظة على دميومة  وتاأمني كافة خدمات الدعم لكافة قطاعات الأعمال يف 
واجلهات  املركزي  البنك  عن  ال�سادرة  بالتعليمات  التزاما  للعمالء  البنكية  اخلدمات 

احلكومية املختلفة ، كما حر�ص البنك على تقدمي كافة اخلدمات املمكنة خالل فرتات 
 احلظر من حيث فتح بع�ص الفروع واملحافظة على ا�ستمرارية عمل ال�سرافات اللية .

املركزي  البنك  اإلى  والتقدير  ال�سكر  اخلطيب  الله  عبد  ال�سيد  وجه  كلمته  ختام  ويف 
الأردين وهيئة الأوراق املالية ودائرة مراقبة ال�سركات، ووجه �سكرًا خا�سًا للم�ساهمني 
اململكة  داخل  البنك  وموظفي  التنفيذية  والإدارة  الدارة  وجمل�ص  البنك  وعمالء 
والولء  الإخال�ص  معاين  باأ�سمى  الدوام  على  متيزت  التي  جهودهم  على  وخارجها 
يف  العزيز  الوطن  خدمة  فيه  ملا  والزدهار  التقدم  دوام  للبنك  متمنيًا  ملوؤ�س�ستهم، 
ورعاه. اهلل  حفظه  احل�سني  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة   ظل 
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رغم المنافسة الشديدة التي اتسمت 
فيها البيئة المصرفية، استطاع 
البنك المحافظة على ريادته في 

السوق المصرفي األردني بعدد فروع 
بلغ )1٢5( فرعًا

العدد ٦٠    حزيران    ٢٠٢٠



أخبار البنوك

الواحد  العادي  اجتماعها  الأردين  الإ�سالمي  البنك  مل�ساهمي  العامة  الهيئة  عقدت 
 ، والإلكرتوين  املرئي  الت�سال  بوا�سطة   ٢٠٢٠/٥/٢١ املوافق  اخلمي�ص  يوم  والأربعني 
وذلك عماًل باأحكام قانون الدفاع رقم ١3 ل�سنة١٩٩٢ وامر الدفاع رقم ٥ ل�سنة ٢٠٢٠ 
والإجراءات ال�سادرة عن وزير ال�سناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ مبوجب 
�سحادة  العزيز  عبد  مو�سى  الإدارة/  جمل�ص  رئي�ص  برئا�سة  وذلك  اأعاله،  الدفاع  اأمر 
وبح�سور  �سعيد  ح�سني  الدكتور  العام  املدير   / التنفيذي  والرئي�ص  املجل�ص  واأع�ساء 
عطوفة مراقب عام ال�سركات الدكتور وائل العرموطي ومندوب البنك املركزي الأردين 
ا�سهمًا  يحملون  الذين  للم�ساهمني  القانوين  الن�ساب  واكتمـال  العوي�سي  توفيق  ح�سام 
)بالأ�سالة والنابة والوكالة ( بن�سبة حوايل )٧٤ %( واأقرت الهيئة العامة خالل الجتماع 
الجتماع. اأعمال  جدول  على  املدرجة  والبنود   ،٢٠١٩ ل�سنة  للبنك  املالية   البيانات 
الجتماع  هذا  عقد  فيها  يتم  التي  ال�ستثنائية  الظروف  هذه  ظل  يف  �سحادة  وقال 

القت�سادية  الأو�ساع  وا�ستمرار  امل�سرفية  البيئة  فيها  ات�سمت  التي  ال�سديدة  واملناف�سة 
الأردين  الإ�سالمي  البنك  حققها  التي  بالإجنازات  اعتزازنا  عن  نعرب  فاإننا  ال�سعبة 
واجهته  التي  والعقبات  ال�سعوبات  تذليل  ا�ستطاع  حيث  اهلل  بحمد   ٢٠١٩ العام  خالل 
التمويلية  حمفظته  وتنويع  واأهدافه  ا�سرتاتيجيته  لتحقيق  الفر�ص  اأف�سل  واغتنم 
وتقدمي  وامل�ستثمرين  للم�ساهمني  العائد  اأف�سل  وحتقيق  املخاطر  لتوزيع  وال�ستثمارية 
اخلدمات  وحت�سني  وتو�سيع  بتطوير  ال�ستمرار  مع  للمتعاملني  واملزايا  اخلدمات  اأف�سل 
امل�سرفية ومواكبة اأحدث امل�ستجدات يف جمال ال�سناعة امل�سرفية وفق احكام ومبادئ 
والت�سنيفات  العاملية  اجلوائز  من  العديد  على  احل�سول  مع  الإ�سالمية،  ال�سريعة 
ونتيجة  متعامليه،  ور�سى  ثقة  ليعزز   ، عاملية  جهات  عدة  من  وال�سرعية  الئتمانية 
البنك  راأ�سمال  زيادة  متت  فقد   ، املا�سية  الأعوام  خالل  مل�سرفنا  اجليد  لالأداء 
ا�سهم  بتوزيع  دينار  مليون   ١٨٠ من  بدل  دينار  مليون   ٢٠٠ لي�سبح   ٢٠١٩ العام  خالل 

البنك اإلسالمي األردني يعقد اجتماع
 الهيئة العادية بواسطة االتصال المرئي
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شحادة:
البنك تبرع بمبلغ مليونين ومائة 

وخمسين ألف دينار للمساهمة في دعم 
جهود الحكومة األردنية لمواجهة جائحة 

فيروس كورونا

سعيد:
واصل مصرفنا السير على نفس النهج 

بتحقيق نمو في مؤشراته المالية مع 
المحافظة على حصته من السوق 

المصرفي األردني



.٢٠١٩/٦/٢٦ يوم  نهاية  يف  وذلك  املدفوع  املال  راأ�ص  من   %  ١١.١١ بن�سبة   جمانية 
الأردين  املركزي  البنك  قرر  فقد  امل�ساهمني  على  الأرباح  لتوزيع  بالن�سبة  اما 
الأردنية  البنوك  قيام  تاأجيل   ٢٠٢٠/٤/٩ تاريخ   )  ٤٦٩3/١/١  ( رقم  كتابه  مبوجب 
البيانات  مع  التوزيع  عملية  لتتم   ٢٠١٩ للعام  امل�ساهمني  على  اأرباح  بتوزيع  املرخ�سة 
املالية  للبيانات  الالحقة  الأحداث  لأخذ  القرار  هذا  وجاء   ،  ٢٠٢٠ للعام  اخلتامية 
العتبار. بعني  كورونا  جلائحة  املحتملة  ال�سلبية  بالآثار  املرتبطة   ٢٠١٩  للعام 
مع  وبالتعاون  احلكومية  الر�سمية  اجلهات  تبذلها  التي  باجلهود  �سحادة:  واأ�ساد 
يف  اجلميع  بها  مير  التي  ال�ستثنائية  الظروف  هذه  ملواجهة  القطاعات  خمتلف 
الأ�سعدة  خمتلف  على  واحتوائها  تداعياتها  مع  والتعامل  كورونا،  جائحة  ظل 
املتميز  الأداء  على  ال�سركات  مراقبة  ودائرة  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  دور  مثمنا 
املرئي  الت�سال  بو�سائل  ال�سركات  اجتماعات  لعقد  الإجراءات  وت�سهيل  اجناز  يف 
للبنك  واملميز  الفاعل  الدور  ثمن  كما   ، الأعمال  ا�ستمرارية  ل�سمان  والإلكرتوين 
واهتمامه  الأردين  امل�سريف  للقطاع  الداعمة  التوجيهات  ا�سدار  يف  الأردين  املركزي 
الوطني. لالقت�ساد  الداعمة  الإ�سالمية  امل�سارف  عمل  وطبيعة   بخ�سو�سية 
الجتماعية  وم�سوؤولياته  الوطني  م�سرفنا  واجب  من  انطالقًا  انه  �سحادة  واأ�ساف 
للم�ساهمة  دينار  األف  وخم�سني  ومائة  مليونني  مببلغ  التربع  الإدارة  جمل�ص  قرر  فقد 
اللتزام  جانب  الى  كورونا  فريو�ص  جائحة  ملواجهة  الأردنية  احلكومة  جهود  دعم  يف 
املختلفة  احلكومية  واجلهات  الأردين  املركزي  البنك  عن  ال�سادرة  بالتعليمات 
خالل  من  او  الفروع  يف  املمكنة  امل�سرفية  اخلدمات  جميع  بتقدمي  لال�ستمرار 
الأولى. بالدرجة  البنك  يف  العاملني  �سالمة  �سمان  مع  اللكرتونية،  البنك   قنوات 
ح�سني  الدكتور  قال   ٢٠١٩/١٢/3١ يف  هي  كما  ال�سنوية  البنك  ميزانية  اأرقام  وحول 
�سعيد الرئي�ص التنفيذي / املدير العام للبنك الإ�سالمي الأردين ، لقد وا�سل م�سرفنا 
على  املحافظة  مع  املالية  موؤ�سراته  يف  م�ستمر  منو  بتحقيق  النهج  نف�ص  على  ال�سري 
التمويل  اأر�سدة  جمموع  بلغ  حيث   ،٢٠١٩ للعام  الأردين  امل�سريف  ال�سوق  من  ح�سته 
ما  الأردن  يف  العاملة  للبنوك  املبا�سرة  الئتمانية  الت�سهيالت  من  للبنك  وال�ستثمار 
اإجمايل  من  للبنك  الدخارية  الأوعية  اأر�سدة  جمموع  وبلغ   %  ١٤.١ حوايل  ن�سبته 
جمموع  وبلغ   %  ١٢.٤ حوايل  الأردن  يف  العاملة  البنوك  لدى  العمالء  وح�سابات  ودائع 
ن�سبته3.٩ %. الأردن ما  العاملة داخل  البنوك  اإلى جمموع موجودات  البنك   موجودات 
وحقق البنك ارباحا خالل العام ٢٠١٩ و�سلت قبل ال�سريبة الى حوايل ٨٨.٦ مليون دينار 
وبعد ال�سريبة حوايل ٥٤.3 مليون دينار. وبلغت ن�سبة النمو يف حقوق امل�ساهمني حوايل 

٧.٢ % لت�سل الى حوايل ٤٢٢ مليون دينار وبلغ معدل العائد على حقوق امل�ساهمني بعد 
ال�سريبة حوايل ١3.3٤ % وبلغت ن�سبة كفاية راأ�ص املال يف نهاية العام ٢٠١٩ حوايل 33.٢٤ 
% ح�سب تعليمات كفاية راأ�ص املال للبنوك الإ�سالمية ال�سادرة عن البنك املركزي الأردين 
وهي ن�سبة تتجاوز الن�سبة املقررة والبالغة ١٢ % ، وذلك تاأكيدًا على متانة قاعدة البنك 
الراأ�سمالية، وقد بلغ معدل العائد على متو�سط املوجودات بعد ال�سريبة حوايل ١.٢٦ % 
كما حافظ البنك على �سالمة حمفظته الئتمانية وجودة اأ�سوله حيث بلغت ن�سبة تغطية 
 الديون غري العاملة ١٢٢.٤ %، وبلغت اأرباح ال�ستثمار امل�سرتك حوايل ١٩٧ مليون دينار.
الوكالة  وح�سابات  املخ�س�ص  ال�ستثمار  )ح�سابات  فيها  مبا  البنك  موجودات  وبلغت 
 بال�ستثمار )املحافظ ال�ستثمارية( حوايل ٤.٩٧٠ مليار دينار بن�سبة منو حوايل ٧.٦ %.
واأ�سار الدكتور ح�سني �سعيد انه انعكا�سًا لأن�سطة البنك ال�ستثمارية وتقدميه خلدمات 
لتعزيز  وتاأكيدًا  الإ�سالمية  ال�سريعة  ومبادئ  احكام  مع  تتوافق  متطورة  م�سرفية 
ال�ستثمار  )ح�سابات  فيها  مبا  الدخارية  الوعية  ار�سدة  بلغت  البنك  متعاملي  ثقة 
حوايل3٩٥.٤  ال�ستثمارية(  )املحافظ  بال�ستثمار  الوكالة  وح�سابات  املخ�س�ص 
عامل. ح�ساب  األف  حوايل٩٥١  على  موزعه   % حوايل٧.٦  منو  بن�سبة  دينار   مليار 
وا�ساف انه تطبيقًا ل�سيا�سة التنوع القطاعي واجلغرايف التي ينتهجها البنك يف تنمية 
وال�سركات  واملتو�سطة  ال�سغرية  واملوؤ�س�سات  املقدمة لالأفراد  وال�ستثمارات  التمويالت 
مع املحافظة على حتقيق عوائد جمزية بلغ اجمايل ار�سدة التمويل وال�ستثمار مبا فيها 
)ح�سابات ال�ستثمار املخ�س�ص وح�سابات الوكالة بال�ستثمار )املحافظ ال�ستثمارية( 
 حوايل3.٨١٧ مليار دينار بن�سبة منو حوايل ٧.٥ % موزعة على ٢٢٢.٩ األف معاملة.
التجمعات  خمتلف  اإلى  املميزة  خدماته  اإي�سال  على  م�سرفنا  حر�ص  كما 
ومكاتب  فروع  افتتاح  خالل  من  و�سهولة  بي�سر  والقت�سادية  ال�سكنية 
لت�سبح  جديدة  مواقع  الى  ونقلها  فروع  الى  مكاتب  حتويل  او  جديدة 
مكتبًا. و٢٨  فرعًا   ٨٠ من  تت�سكل   ٢٠١٩ نهاية  يف  البنك  تفرع   �سبكة 
وبني الدكتور ح�سني �سعيد اأن البنك م�ستمر يف ادائه املميز فالنتائج اجليدة التي حققها 
خالل العام ٢٠١٩ تعزز من موقع البنك يف القطاع امل�سريف الأردين وتخدم القت�ساد 
وتوؤكد على متتع  وم�ساهميه،  البنك  متعاملي  تطلعات  املحلي وحتقق  واملجتمع  الوطني 
على  القدرة  يف  ح�سيفة  و�سيا�سة  الأ�سول  اإدارة  يف  وجودة  قوي  مايل  مبركز  البنك 
التعامل مع خمتلف التحديات ومنها جائحة كورونا التي تع�سف بالعامل واثارها املالية 
الوطنية ملواجهتها  املوؤ�س�سات  الى جانب  البنك  وتداعياتها موؤكدًا وقوف  والقت�سادية 

واحتواء تبعاتها.

أخبار البنوك
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العامة  الهيئة  اجتماع  املوافق ٢٠٢٠/٧/٩  يوم اخلمي�ص  الأردين  التجاري  البنك  عقد 
ح�سور  وبن�سبة   )Lumi AGM( وامل�سموع  املرئي  الت�سال  و�سائل  عرب  وذلك  العادي 

)%٩٦.٤٢(
املنعقد  ال�سابق  العامة  الهيئة  اجتماع  حم�سر  على  امل�سادقة  الجتماع  خالل  وجرى 
املالية  ال�سنة  عن  ال�سنوي  الدارة  جمل�ص  تقرير  على  وامل�سادقة   ٢٠١٩/٧/٤ بتاريخ 
٢٠١٩ وخطة عمل ال�سركة لل�سنة التالية وامل�سادقة عليها وعلى تقرير مدققي احل�سابات 
عن ال�سنة املالية ٢٠١٩ وعلى امليزانية العامة وح�ساب الرباح واخل�سائر وقائمة الدخل 
كما يف ٢٠١٩/١٢/3١ علمًا باأنه لن يتم توزيع اأرباح على امل�ساهمني لل�سنة املالية ٢٠١٩ 
بتاريخ   3٩٦٤/١/١( الردين  املركزي  البنك  حمافظ  عن  ال�سادر  بالتعميم  عماًل 

)٢٠٢٠/٤/٩
كما مت امل�سادقة على ابراء ذمة جمل�ص الدارة عن اعماله ل�سنة ٢٠١٩ �سمن حدود 
احكام القانون واملوافقة على انتخاب مدققي احل�سابات ال�سادة » اآرن�ست ويونغ » لل�سنة 
املالية ٢٠٢٠ وتفوي�ص جمل�ص الدارة بتحديد اتعابهم ، حيث مت امل�سادقة على تعيني ) 

مهند �سحادة خليل ( ع�سوا يف جمل�ص الدارة اعتبارًا من تاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٢
هذا وجرى انتخاب جمل�ص ادارة جديد للبنك وذلك لنتهاء ولية جمل�ص الدارة احلايل 

حيث مت انتخاب التالية اأ�سمائهم :
* مي�سيل فايق ابراهيم ال�سايغ ب�سفته ال�سخ�سية / غري م�ستقل

* اأمين هزاع املجايل ب�سفته ال�سخ�سية / غري م�ستقل
* �سريف توفيق الروا�سدة ب�سفته ال�سخ�سية / غري م�ستقل

* عبد النور نايف عبد النور ب�سفته ال�سخ�سية / غري م�ستقل
* هرني توفيق ابراهيم عزام ب�سفته ال�سخ�سية / م�ستقل

* نا�سر ح�سني �سالح ب�سفته ال�سخ�سية / م�ستقل
* اأ�سامه عمر حمد ب�سفته ال�سخ�سية / م�ستقل

* مهند �سحادة خليل ب�سفته ال�سخ�سية / م�ستقل
* املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي ) مقعدين (

* ال�سركة الأردنية الأولى لال�ستثمار / ب�سفتها القانونية / غري م�ستقل
ويف اخلتام مت ال�ستماع لتقرير موجز حول اعمال اللجان املنبثقة عن جمل�ص الإدارة

ال�سركات  من  عددا  مظلتها  حتت  ت�سم  والتي  ال�سايغ  جمموعة  اأعلنت  قد  وكانت 
الزيوت  ل�سناعة  الوطنية  وال�سركة  التعليب  �سناعة  و�سركة  روؤيا  بقناة  متمثله 
األف دينار ل�سندوق  املعدنية ا�سافة للبنك التجاري الردين ، عن تربعها مببلغ ٩٠٠ 
كورونا  وباء  تداعيات  ملواجهة  اأيام  قبل  احلكومة  عنه  اأعلنت  الذي  وطن«   »همة 
وطن«،  »همة  ل�سندوق  دينار  الف   ٤٠٠ مببلغ  تربعت  اإنها  ال�سايغ  جمموعة  وقالت 
 ١٠٠ اإلى  ا�سافة  ال�سايغ  مي�سيل  ال�سيد  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  من  �سخ�سي  كتربع 
امللكية  الطبية  اخلدمات   / الأردنية  امل�سلحة  القوات  ل�سالح  �ستحول  دينار   الف 
التجاري  البنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص   / ال�سايغ  مي�سيل  ال�سيد  اأعلن  كماأ 
م�سريا  اأي�سا،  وطن  همة  ل�سندوق  دينار  األف   ٤٠٠ مببلغ  البنك  تربع  الأردين 
الأردين  املركزي  البنك  يف  ال�سندوق  حل�ساب  املبلغ  حتويل  �سيتم  اأنه   الى 
يف  التجاري  البنك  وتربع  ال�سايغ  جمموعة  عن  بالنيابة  ال�سايغ  مي�سيل  تربع  وياأتي 
اطار دعمهما املتوا�سل جلهود الأردن يف مواجهة وباء كورونا الذي األقى بتداعياته على 

الردن ودول العامل 
وانطالقًا من واجبهم الوطني وحر�سهم على دعم اجلهود احلكومية الدوؤوبة يف مكافحة 
وباء كورونا واحلد من انت�ساره، بادر موظفو البنك التجاري الأردين بالتربع مببلغ ربع 
مليون دينار ل�سالح �سندوق همة وطن، اآملني اأن تغطي هذه امل�ساهمة جزءًا من تكاليف 
الوباء. بهذا  امل�سابني  ملعاجلة  الالزمة  الطبية  واملعدات  والأجهزة  ال�سحية   الرعاية 
كما حّث اأي�سًا عمالئه على التربع لوزارة ال�سحة من خالل تطبيقه البنكي والذي بلغ 

جمموع التربعات لها اأكرث من ٢٠ األف دينار.

البنك التجاري االردني يعقد اجتماع الهيئة 
العامة العادي عبر وسائل االتصال المرئي
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ميشيل الصايغ 
والبنك التجاري 
يدعمان جهود 

األردن في مواجهة 
كورونا بمبلغ

9٠٠ ألف دينار



املتوازن  الداء  فـي  ال�ستقرار  حالـة  لتعكـ�ص  ال�ستثماري  البنـك  نتائـج  جـاءت 
مـن حيـث املحافظة علـى م�سـتويات وعوائـد ماليـة جيـدة مل�ساهميه، حيـث بلغــت 
الرباح ال�سافيــة فـي عـام ٢٠١٩ بعـد ال�سريبــة ١٦ مليـون دينـار، فيمـا ارتفعـت 
اأربـاح البنـك قبــل �سريبــة الدخــل بن�ســبة ١.٨ %مــن ٢.٢١ مليــون دينــار فــي 
ن�ســبة  فــي عــام ٢٠١٩ ،فيمــا حت�سنت  اإلــى ٩.٢٢ مليــون دينــار  العــام ٢٠١٨ 
الكفــاءة املالية لت�ســل اإلــى ٥٢ %فــي عــام ٢٠١٩. كمـا بلـغ جممـوع موجـودات 
البنـك كمـا فـي نهايـة عـام ٢٠١٩ مـا قيمتـه ٢.١ مليـار دينـار، فيمـا بلـغ اإجمالـي 
الدخـل فـي العـام ٢٠١٩ ليبلـغ حوالـي ٥.٥3 مليـون دينـار بارتفـاع ن�سـبته ٧.٦ 
نهايــة  فــي  املبا�سرة  الئتمانية  الت�سهيالت  بلــغ حجــم  كمــا  %عـن عـام ٢٠١٨. 
عــام ٢٠١٩ مــا قيمتــه ٦٧٤ مليــون دينــار. كمــا ارتفعــت ودائــع العمالء لتبلـغ 

٧٦٥ مليـون دينـار مقارنـة مـع ٧٤٨ مليـون دينـار فـي نهايـة عـام ٢٠١٨.
وقال رئي�ص جمل�ص ادارة البنك ب�سر جردانة اأن، كافـة املعطيات ت�سري اإلـى قـوة 
املركز املايل للبنك  ، علمـًا بـاأن ن�سـبة كفايـة راأ�ص املال ارتفعـت لت�سـل اإلـى ١٦ %

ومتكن البنـك بكفـاءة واقتـدار مـن موا�سلـة الجنازات علـى خمتلـف ال�سعـد، 
وا�سـتوعب التطـورات التقنيـة فـي خدماتـه امل�سرفية، ليكـون �سـباق فـي القطـاع 
�سمـن  لـه  اهدافـا  حددهـا  التـي  واخلدمات  امل�سارات  فـي  الردين  امل�سريف 

وجهتـه ال�سرتاتيجية

القت�ساد  تواجـه  التـي  التحديـات  تـــعـــدد  مـن  بالرغـم  و  اأنه  جردانة  واأ�ساف 
الوطنـي و اأهمهـا توا�سـع ن�سـب النمـو القت�سادي و عجـز املوازنة و الديـن العـام 
التحديـات  مـن  عـدد  مواجهـة  فـي  منعـة  اأظهـر  قـد  الوطنـي  القت�ساد  اأن  اإال 
اخلارجية ظهـرت مـن خالل التح�سـن فــي امليزان التجــاري باإرتفــاع ال�ســادرات 
ملحوظــًا  اإنتعا�ســًا  ذلــك  رافــق  و   ٢٠١٩ عــام  خالل  امل�ستوردات  اإنخفــا�ص  و 
الجنبية  العملـة  اإحتياطيـات  اإزديـاد  فـي  ذلـك  كل  اإنعكـ�ص  و  ال�سـياحة  لقطــاع 
ال�سيا�سـية  توؤكـد جنـاح  و  الردين  الدينـار  اإ�ستـــقرار  تــدعـــم  مل�ستويات مريحـة 
النقديـة احل�سيفة التـي ينتهجهـا البنـك املركزي الردين فـي تعزيـز ال�ستقرار 

النقـدي
 ٢٠٢٠ للعـام  ال�ستثماري  للبنـك  ال�سرتاتيجية  الوجهـة  ان  الى  جردانة  واأ�سار 
البنـك  خالل  مـن  وال�سغيـرة  املتو�سطة  ال�سـركات  وا�سـتقطاب  تت�سمن،خدمـة 
و�سـركاته التابعـة، لت�سـكل بيئـة م�سرفيـة تكامليـة تلبـي الحتياجات امل�سرفية 

التمويلية للعمالء.
املدرج   ،)INVB( ال�ستثماري  البنك  قدم  الوطنية  م�سوؤوليته  من  وانطالقا   

ان، تربعًا قيمته ٧٠٠ األف دينار ل�سالح �سندوق »همة وطن. ببور�سة عمَّ
واأ�سار البنك يف بيان عرب ح�سابه الر�سمي على الفي�سبوك، اإلى اأنه تقدم بهذا 

التربع، لدعم جهود الدولة يف مكافحة وباء كورونا.

البنك االستثماري يتبرع بـ7٠٠ ألف دينار 
لمكافحة وباء كورونا
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جردانة:
 نتائـج البنـك 

االستثماري 
تعكـس حالـة 

االستقرار فـي االداء 
المتوازن مـن حيـث 

المحافظة علـى 
مسـتويات وعوائـد 

ماليـة جيـدة 
لمساهميه
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يوم  وال�ستني  الرابع  ال�سنوي  اجتماعها  الأردين  الأهلي  للبنك  العامة  الهيئة  عقدت 
املرئي  الت�سال  تقنية  بوا�سطة  الجتماع  مت  حيث   ،٢٠٢٠/٥/٢١ املوافق  اخلمي�ص 
واللكرتوين وذلك عماًل باأحكام قانون الدفاع رقم )١3( ل�سنة ١٩٩٢ واأمر الدفاع رقم 
والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزير  معايل  عن  ال�سادرة  والإجراءات   ٢٠٢٠ ل�سنة   )٥(

بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بهذا اخل�سو�ص.
البنك،  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  برئا�سة  عقد  الذي  الجتماع  خالل  للم�ساهمني  كلمته  ويف 
للبنك، حممد  العام  التنفيذي/املدير  والرئي�ص  الدارة،  واأع�ساء جمل�ص  املع�سر،  �سعد 
الدكتور احمد احل�سني، وبح�سور  العام،  التنفيذي/املدير  الرئي�ص  ونائب  مو�سى داود، 
البنك  باأن  الأردين،  الأهلي  البنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اأو�سح  امل�ساهمني،  من  العديد 
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 التي توؤكد التزامنا وروؤيتنا باأن نكون ال�سريك امل�سريف الذي يخدم اأ�سرة 

املجتمع الأردين بكافة فئاتها و�سرائحها.
و�سارك املع�سر النتائج املالية املتحققة يف نهاية عام ٢٠١٩ مع امل�ساهمني، مبينًا اأن البنك 
حقق اأرباحًا بلغت 3٦،٢ مليون دينار قبل ال�سريبة مع ن�سبة منو بلغت ٩%، كما بلغت ن�سبة 
الديون املتعرّثة بعد ا�ستثناء الفوائد املعّلقة ٥.٢% يف نهاية العام ٢٠١٩ مقارنة مع ٥.٨% 
يف العام ٢٠١٨ وهي الأقل منذ )٢٠( عامًا م�ست ، كما بلغت ن�سبة تغطية املخ�س�سات 
للديون املتعرثة بحدود ٧٧% وهي اأعلى من معدلها يف اجلهاز امل�سريف الأردين والبالغ 

٦٨% وارتفعت ن�سبة كفاية راأ�ص املال اإلى ١٥.٦٦% كما يف نهاية عام ٢٠١٩ مقارنة مع 
١٤.٧3% للعام ٢٠١٨. كما ارتفعت حقوق امللكية لت�سل اإلى 3٠٨ مليون دينار يف نهاية 
ارتفع  بلغت ٢%، كما  بن�سبة منو  للعام ٢٠١٨  العام ٢٠١٩ مقارنة مع 3٠١ مليون دينار 
اإجمايل الدخل خالل عام ٢٠١٩ مبقدار ٨.3 مليون دينار ومبا ن�سبته ٧.٦% لي�سل اإلى 

١١٨.١ مليون دينار مقارنة مع ١٠٩.٨ مليون دينار خالل العام ٢٠١٨.
منوذج  �سمن  م�سافة  قيمة  خللق  �ساملة  اإ�سرتاتيجية  تطوير  على  البنك  عمل   وقد 
اأ�سحاب العالقة و امل�سلحة من ال�ستفادة من  الزدهار امل�سرتك، والذي ميكن جميع 
هذا النموذج بطريقة مبا�سرة وقابلة للقيا�ص لتحقيق التقدم والزدهار الهادف جلميع 
باأعمال  املرتبطة  الأداء  موؤ�سرات  العديد من  تطوير  على  كما عملنا  العالقة.  اأ�سحاب 
بحيث   ، فعاليتها  مدى  لقيا�ص  املنا�سبة  الآليات  وو�سع  يقدمها  التي  واخلدمات  البنك 
فئة  ربحية  تعظم  العالقة من عالقة حمدودة  اأ�سحاب  مع جميع  البنك  تتحول عالقة 

معينة دون اأخرى، اإلى نظرة �ساملة حتقق التقدم والزدهار ب�سكل اأو�سع للجميع.
ويف اإطار حر�ص البنك على تطوير ورفع كفاءة خدماته املالية ها نحن نقوم بخطوات 
العمال  لبيئة  امل�ستقبلية  روؤيتنا  اإطار  يف  التحول  ا�سرتاتيجية  تطبيق  نحو  مت�سارعة 
وعملية  اجلديدة  الفروع  هيكلة  ا�سرتاتيجية  يف  مالحمها  اأبرز  جتلت  حيث  امل�سرفية، 
اجلديدة  بحلته  بوليفارد  العبديل  فرع  بافتتاح  توجت  والتي  انت�سارها  وخطة  تطويرها 
اأحدث  با�ستخدام  الع�سري  بت�سميمه  يتميز  والذي   Ahli Flagship Branch
التجربة  هذه  نقل  على  نعمل  كما  املبتكرة  امل�سرفية  املنتجات  واآخر  الرقمية  التقنيات 

البنك األهلي األردني يعقد اجتماع الهيئة العامة 
العادي السنوي بواسطة االتصال المرئي
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المعشر: عمل البنك على تطوير إستراتيجية شاملة لخلق 
قيمة مضافة ضمن نموذج “االزدهار المشترك” 



“Ahli Flagship Branch”  البنك بحلة جديدة يتميز 
بتصميمه العصري باستخدام أحدث التقنيات الرقمية 

الفروع اجلديدة  لتعك�ص هوية  اململكة  املنت�سرة يف جميع حمافظات  البنك  فروع  لباقي 
�سمن روؤية معا�سره بالتوازي مع اجلهود املبذولة لإحالل من�سة اخلدمات الإلكرتونية 
اجلديدة كبديل يحقق الغر�ص من النت�سار اجلغرايف وذلك ترجمة خلططنا وتطلعاتنا 
اإ�سافًة الى جهودنا لتطوير ثقافتنا  للمجتمعات املحلية.   لتو�سيع نطاق ال�ستمال املايل 
بيئة  البنك يف خلق  ور�سالة  روؤية  تنطلق من  والتي   Corporate Culture املوؤ�س�سية 

لالبداع والبتكار حتكمها اأ�س�ص التعاون والن�سجام وفريق العمل الواحد.
كما عمل البنك ومن خالل ذراعه التكنولوجية، �سركة الأهلي للتكنولوجيا املالية، على 
ت�سريع منو الأعمال لل�سركات الريادية البتكارية النا�سئة حيث مت اإطالق م�سرع الأعمال 
ahli fintech accelerator يف العام ٢٠١٩ ليكون مبثابة بيئة مبتكرة لرواد الأعمال 
مت  حيث  املالية  التكنولوجيا  جمال  يف  النا�سئة  وال�سركات  الريادية  للم�ساريع  وحا�سنة 
ا�ستقبال ما يزيد عن ١١٦ من امل�ساريع الريادية من اأكرث من ١٢ دولة حول العامل ، وقد 
للتعرف  مني  عامل  م�سروع  اإطالق  اأبرزها  كان  النا�سئة،  ال�سركات  من  العديد  تبني  مت 

والتحقق من الهوية كاأول من�سة eKYC-as-a-service يف العامل العربي من خالل 
  google play و Apple store تطبيق اأنا مني واملتاح للتحميل جمانا من متجري
و الذي اأتاح الفر�سة اأمام جميع الأردنيني الأفراد القيام باإن�ساء هوية اأنا مني الرقمية 
ودون  الأهلي  لدى  بنكية  ح�سابات  فتح  امكانية  التطبيق  هذا  اأتاح  حيث  ا�ستخدامها  و 

احلاجة لزيارة الفرع.
واختتم املع�سر حديثه بتقدمي ال�سكر والتقدير اإلى البنك املركزي الأردين وهيئة الأوراق 
جمل�ص  اإلى  اإ�سافة  البنك  وعمالء  م�ساهمي  وجميع  ال�سركات،  مراقبة  ودائرة  املالية 
الدارة والإدارة التنفيذية وكافة موظفي البنك، موؤكدًا عزم البنك الأهلي الأردين على 
موا�سلة رحلة التغيري والتقدم يف خمتلف موؤ�سراته وحت�سني مرتبته يف ال�سوق املحلية من 
حيث احل�سة ال�سوقية رغم الظروف احلالية التي متر بها املنطقة والعامل، مبا ي�سمن له 
حتقيق روؤيته الرامية للم�ساركة يف بناء جمتمع واقت�ساد مزدهر يف ظل ح�سرة �ساحب 

اجلاللة الها�سمية امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني املعظم.
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اجتماعها  الكويتي  الأردين  البنك  مل�ساهمي  العادية  العادية وغري  العامة  الهيئة  عقدت 
باأحكام  بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٤، بوا�سطة و�سيلة الت�سال املرئي واللكرتوين، وذلك عماًل 
يف  املن�سور   ٢٠٢٠ ل�سنة   )٥( رقم  الدفاع  واأمر   ١٩٩٢ ل�سنة   )١3( رقم  الدفاع  قانون 
اجلريدة الر�سمية بتاريخ ٢٠٢٠/3/3١ والإجراءات ال�سادرة عن معايل وزير ال�سناعة 

والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ مبوجب اأمر الدفاع اأعاله.
وبح�سور  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  الكباريتي  الكرمي  عبد  ال�سيد  دولة  الجتماع  وتراأ�ص 
واإنابة ووكالة«  »اأ�سالة  اأ�سهما  العام وم�ساهمني يحملون  واملدير  الإدارة  اأع�ساء جمل�ص 
ي�سكلون حوايل ٨3.٥ % من راأ�ص املال، وح�سر الجتماع عطوفة الدكتور وائل العرموطي 

مراقب عام ال�سركات.
وقد �سادقت الهيئة العامة على بنود جدول اأعمال الجتماع العادي كما �سادقت على بنود 
جدول اأعمال الجتماع غري العادي والذي خ�س�ص للت�سويت على تو�سية جمل�ص الإدارة 
بزيادة راأ�سمال البنك من ١٠٠ مليون دينار اإلى ١٥٠ مليون دينار وذلك عن طريق ر�سملة 
٥٠ مليون دينار من الحتياطي الختياري وتوزيعها كاأ�سهم جمانية للم�ساهمني امل�سجلني 

ب�سجالت البنك كما يف ٢٠٢٠/3/١٧، بواقع ن�سف �سهم لكل �سهم.
و�سرح دولة ال�سيد عبد الكرمي الكباريتي رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك اأن عقد الجتماع يف 
ظل الظروف احلالية اإمنا يهدف لطماأنة اجلميع على متانة الو�سع املايل للبنك وما لديه 
من احتياطيات وخم�س�سات وحقوق ملكية، كافية ملواجهة اأية اأزمة بكل اأمان، ولتعزيز 
له  ال�سنوية �سيكون  اأرقامها  تقدمي  يف  تاأخرالبنوك  اأن  حيث  وامل�ساهمني،  املودعني  ثقة 
تاأثري �سلبي على �سمعتها، قد ينعك�ص �سلبا على القت�ساد الوطني، ومن ناحية اأخرى فاإن 
التعامالت  لقبول  املرا�سلة  العاملية  للبنوك  اأ�سا�سي  متطلب  هي  للبنوك  املالية  البيانات 
امل�سرفية كاحلوالت وفتح العتمادات وحتديد خطوط الئتمان مع البنوك املحلية. وقد 
والتجارة  ال�سناعة  لوزارة  واملميز  الرفيع  لالأداء  والثناء  ال�سكر  بالغ  عن  دولته  اأعرب 
والتموين ودائرة مراقبة ال�سركات ممثلتني مبعايل الوزير وعطوفة مراقب عام ال�سركات 
واعتماد  لأعمالها  الوطنية  املوؤ�س�سات  اأداء  ا�ستمرار  �سبيل  يف  جهود  من  تبذلنه  وما 

التكنولوجيا احلديثة لت�سيري �سوؤونها بكفاءة عالية يف ظل الظروف الراهنة.
واأ�سار الكباريتي اإلى اأن عمليات البنك الرئي�سية حققت نتائج جيدة خالل ٢٠١٩، حيث 

الهيئة العامة للبنك األردني الكويتي تجتمع
 من خالل وسيلة االتصال المرئي واإللكتروني
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الكباريتي: متانة الوضع المالي للبنك يعطيه القدرة الكافية
على مواجهة أي أزمة بكل أمان



البنك سيطلق برنامج ضمان القروض كحزمة متكاملة تهدف 
إلى حماية القطاعات االقتصادية المختلفة من تداعيات كورونا

زادت املوجودات بن�سبة ١.3% عن العام ال�سابق وبلغت ٢٧٥٦ مليون دينار، و�سجلت ودائع 
اإلى ١٨٦٦ مليون دينار، وبلغت حمفظة الت�سهيالت  العمالء منوًا بن�سبة ٤.٥% وو�سلت 
يف  عليه  كانت  عما   %3.٦ قدره  بانخفا�ص  دينار،  مليون   ١٥٧3.٨ املبا�سرة  الئتمانية 
اخل�سائر  خم�س�ص  تعزيز  على  عملنا  فقد  اأخرى،  جهة  ومن   .٢٠١٨ عام  نهاية 
الئتمانية املتوقعة مببلغ ١٤ مليون دينار مما اأثر على ربحية البنك لت�سجل ٤٦.٩ 
�سجل  فيما    ،٢٠١٨ عام  عن   %١٦ قدره  بانخفا�ص  ال�سريبة(  )قبل  دينار  مليون 
وبلغ ٤٥٩.٥ مليون  املا�سي  العام  بن�سبة 3.١% عن  ارتفاعًا  امللكية  جمموع حقوق 
دينار. و�سجلت موؤ�سرات الأداء ومعايري الت�سغيل معدلت جيدة اإذ حافظت القاعدة 
الراأ�سمالية للبنك على قوتها ومتانتها، فبلغت ن�سبة كفاية راأ�ص املال ١٩.٤٥%، فيما 

بلغ معدل العائد على حقوق امللكية ٦.٦٢%، ومعدل العائد على املوجودات ١.١%.
بالو�سع  املت�سلة  الق�سايا  من  العديد  هناك  كان   ٢٠١٩ عام  خالل  واأ�ساف، 
القت�سادي والتي كان علينا اأخذها بعني العتبار، اأهمها �سعف الدورة الإقت�سادية 
والأمنية  ال�سيا�سية  الأو�ساع  لتداعيات  اإ�سافة  ال�سركات،  من  ن�ساط عدد  وتراجع 
التي �سادت يف عام ٢٠١٩ وما قبله  الإيجابية  وبالنظر لالأو�ساع غري  املنطقة،  يف 
عالية  خم�س�سات  واقتطاع  التحوط  من  اأكرب  قدر  اإبداء  علينا  لزامًا  كان  فقد 
فقد  لذلك  الدولية.  املعايري  تتطلبه  وما  املخاطر  ملختلف  الداخلية  تقييماتنا  وفق 
كنا خالل عام ٢٠١٩ متحفظني يف جانب رغبتنا بزيادة ال�سيولة وبناء واملحافظة 
على ن�سبة كفاية راأ�ص املال باأعلى ما ميكن، وكنا مندفعني يف جانب ال�ستثمار يف 
التكنولوجيا احلديثة والعمل على اإحداث تطوير جذري يف عملياتنا يتمثل يف تركيز 
مواردنا وجهودنا للجانب التكنولوجي �سواء لالأعمال الإدارية اأو من�سات التعامل مع 
العمالء. حيث �سهد البنك خالل عام ٢٠١٩ تطورات هامة من الناحية التكنولوجية 
وكذلك  الداخلية  البنك  اأعمال  اأمتتة  بهدف  واملبادرات  امل�ساريع  العديد من  ونفذ 
مركزًا  البنك  ويتبواأ  الرقمية،  املن�سات  ا�ستخدام  نحو  العمالء  تعامالت  حتويل 
ال�سراف  اأجهزة  و�سبكة  النقال  الهاتف  وبنك  الإنرتنت  بنك  تطبيقات  يف  رياديًا 
الذاتية)Self-services(  وحلول  واخلدمات  املتنقل  والبنك  احلديثة  الآيل 
التكنولوجيا املالية )Fintech( . ويوا�سل البنك جهوده يف جمايل التحول الرقمي 

وتعزيز الأمن ال�سيرباين بالتوازي مع تقدمي جمموعة من املبادرات لالرتقاء باأداء 
البنك  توجيهات  وح�سب  العاملية  واملمار�سات  املعايري  اأف�سل  اإلى  البنك  وعمليات 

املركزي الأردين.
م�سالح  فيه  ملا  دائما  العمل  �سيوا�سل  الكويتي  الأردين  البنك  اأن  الكباريتي  واأكد 
يف  خا�سة  وطموحاتهم  تطلعاتهم  مع  من�سجمًا  اأداوؤه  ليظل  وم�ساهميه  عمالئه 
املركزي  البنك  جلهود  القوي  والداعم  ال�سريك  و�سيكون  احلالية،  الأو�ساع  ظل 
الأو�ساع  ظل  يف  ال�سقيقة  الأردنية  البنوك  مع  اإخال�ص  بكل  �سيعمل  كما  الأردين، 
التي �سيواجهها القطاع امل�سريف نتيجة ال�سعوبات و�سدة التحديات التي �ستخلفها 
جائحة كورونا على القت�ساد الكلي وال�سركات والأفراد على امتداد الوطن والعامل، 
مما ي�ستدعي مزيدا من التحوط وجتنيب املخ�س�سات م�ستقبال. ويف كل الأحوال، 
الأردين وم�سوؤوليته  يتمتع بها اجلهاز امل�سريف  التي  القوة واملتانة  فاإننا نعول على 
من  التخفيف  اأجل  من  املتوا�سلة  املركزي  البنك  مببادرات  اأ�ساد  كما  الوطنية. 
ال�سغرية  ال�ستثمارات  وت�سجيع  القت�سادية  القطاعات  وم�ساعدة  البطالة  حدة 
يف  املدعوم  التمويل  على  للح�سول  للم�ستثمرين  متويلية  نوافذ  وتوفري  واملتو�سطة 
عدة قطاعات، واأهمها ال�سناعة وال�سياحة والطاقة املتجددة والزراعة وتكنولوجيا 
املعلومات وال�ست�سارات الهند�سية وال�سحة والنقل والتعليم. اإ�سافة لإطالق برنامج 
�سمان القرو�ص كحزمة متكاملة تهدف اإلى حماية القطاعات القت�سادية املختلفة 
و�سمان ا�ستمرارية العمل الإنتاجي على خمتلف امل�ستويات، من خالل تي�سري التمويل 
واملتو�سطة  ال�سغرية  وال�سركات  الفردية  املوؤ�س�سات  وا�سحاب  واحلرفيني  للمهنيني 
النفقات  لتمويل  احتياجاتها  تغطية  على  الفئات  هذه  مل�ساعدة  مي�سرة  وكلف  ب�سروط 
العامل، ومتكني هذه القطاعات من املحافظة على �سري اعمالها  املال  الت�سغيلية وراأ�ص 
واأعرب  كورونا.  وباء  تداعيات  احتواء  اإجراءات  خالل  وخدماتها  ن�ساطاتها  وموا�سلة 
واحل�سيفة  الإنقاذية  والإجراءات  املبادرات  تلك  كل  تنعك�ص  باأن  اأمله  عن  الكباريتي 
اإيجابية وت�سهم يف تعزيز قدرة القت�ساد الوطني على  التي تتخذها احلكومة، ب�سورة 
الو�سع  اإلى  التعايف والعودة  ال�سمود وجتاوز الظروف ال�سعبة ، ومن ثم دخول مرحلة 

الطبيعي يف وقت قريب اإن �ساء اهلل.
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الهيئة  اجتماع   ٢٥-٦-٢٠٢٠ اخلمي�ص  يوم  الردن  جرنال  �سو�سيتيه  ادارة  جمل�ص  عقد 
العامة العادي عرب و�سائل الت�سال املرئي واللكرتوين و�سكل احل�سور ما ن�سبته ٩٥.٦% 
الجتماع  وح�سر  الجتماع  البنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  منكو  ح�سان  ال�سيد  تراأ�ص  وقد 
مندوب عطوفة مراقب عام ال�سركات الفا�سلة رغد ال�سريدة الجتماع، وبعد الرتحيب 

باحل�سور الكرام مت اتخاذ جمموعة من القرارات والتي كان اأهمها:
-٢-٤3 بتاريخ  واملنعقد  ال�سابق  العادي  العامة  الهيئة  اجتماع  حم�سر  على  امل�سادقة 

٢٠٢٠
 ١٢-٢٠١٩-3١ يف  املنتهية  ال�سركة  اعمال  عن  الدارة  جمل�ص  تقرير  على  امل�سادقة 

واخلطة امل�ستقبلية لعام ٢٠٢٠
امل�سادقة على تقرير مدققي ح�سابات ال�سركة عن البيانات املالية املنتهية يف تاريخ 3١-

١٢-٢٠١٩
على  ارباح  توزيع  تاجيل  املجل�ص  قرر  الردين  املركزي  البنك  متطلبات  مع  ومتا�سيا 

امل�ساهمني لعام ٢٠١٩ .
وقال ال�سيد ح�سان منكو ان معدل النمو القت�سادي احلقيقي للعام ٢٠١٩�سيرتاوح حول 
نف�ص امل�ستوى الــذي حققــه فــي عـام٢٠١٨ بواقـع ٩.١ .%كمـا ويتوقـع انكمـا�ص القت�ساد 
بن�سـبة ٧.3 % فـي عـام ٢٠٢٠ تاأثـًرا بتداعيات اأزمـة كورونا. اإلى اأن الجراءات ال�سـريعة 
التـي اتخذهـا البنـك املركـزي واحلكومـة ملواجهـة حتديـات كورونا مــن �ســاأنها التخفيــف 
مــن حــدة هــذه الزمة والتمهيــد للخــروج منهـا باأقـل اخل�سـائر بـاذن اللـه، حيـث ت�سـري 
معـدل منـو  الجمايل  املحلـي  الناتـج  وت�سـجيل  الردين  القت�ساد  تعافـي  اإلـى  التوقعـات 

ايجابـي بن�سـبة ٧.3 %خـال عـام ٢٠٢١

»سوسيتيه جنرال«
 يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي ٢٠٢٠
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منكو:
االجراءات السـريعة 
التـي اتخذهـا البنـك 

المركـزي والحكومـة 
لمواجهـة تحديـات 

كورونا خففت مــن 
حــدة األزمة للخــروج 

منهـا بأقـل الخسـائر



يوم اخلمي�ص ١٤-٥-٢٠٢٠  الردين  العربي  ال�ستثمار  بنك  ادارة  عقد جمل�ص 
و�سكل  واللكرتوين  املرئي  الت�سال  و�سائل  عرب  العادي  العامة  الهيئة  اجتماع 
احل�سور ما ن�سبته ٧٤.٧٨% وقد تراأ�ص ال�سيد هاين عبد القادر القا�سي رئي�ص 
ال�سركات  عام  مراقب  عطوفة  الجتماع  وح�سر  الجتماع  البنك  ادارة  جمل�ص 
القا�سي  ا�ستذكر  الكرام  باحل�سور  الرتحيب  وبعد   ، العرموطي  وائل  الدكتور 
ال�سيد عبد  العربي الردين وراعي نه�سته  البنك موؤ�س�ص بنك ال�ستثمار  فقيد 
القادر القا�سي واأ�سار الى ان هذا الجتماع هو الول الذي لن يح�سره الراحل 
منذ تا�سي�ص البنك قبل ٤١ عاما وطلب رئي�ص اجلل�سة قراءة الفاحتة على روح 

املرحوم.
و مت اتخاذ جمموعة من القرارات والتي كان اأهمها:

-١٢-3١ يف  املنتهية  ال�سركة  اعمال  عن  الدارة  جمل�ص  تقرير  على  امل�سادقة 
٢٠١٩ واخلطة امل�ستقبلية لعام ٢٠٢٠

امل�سادقة على تقرير مدققي ح�سابات ال�سركة عن البيانات املالية املنتهية يف 
تاريخ 3١-١٢-٢٠١٩

املحلية  الظروف  ظل  يف  العادي  العامة  الهيئة  اجتماع  نعقد  القا�سي  وقال 
والذي  العامل  حول  كورونا  لفايرو�ص  ال�سريع  النت�سار  نتيجة  ال�سعبة  والعاملية 
رافقها  وما  امل�ستويات،  كافة  على  القت�سادية  املوؤ�سرات  انخفا�ص  يف  ت�سبب 
من انخفا�ص يف معدلت ا�سعار النفط عامليا الى ا�سعار قيا�سية وانعدام حركة 
ومتنى  العامل،  انحاء  جميع  يف  والبطالة  الت�سخم  معدلت  وزيادة  ال�سياحة، 

القا�سي ال�سالمة للجميع واأن ينتع�ص القت�ساد الردين يف خمتلف قطاعاته.
كما اأعلن رئي�ص جمل�ص ادارة بنك ال�ستثمار العربي الردين هاين القا�سي عن 

تربع البنك مببلغ مليون دينار ل�سالح �سندوق »همة وطن.
واكد القا�سي ان هذا التربع ا�ستجابة لنداء الوطن يف ظل الظروف ال�ستثنائية 
كورونا  فريو�ص  ملواجهة  احلكومة  تبذلها  التي  واجلهود  الردن  بها  مير  التي 
امل�ستجد. وا�ستجابة حلجم ال�سرر الكبري الذي حلق بفئة عمال املياومة يف ظل 
الظروف التي متر بها اململكة، وانطالقًا من قيمة التكافل الجتماعي املتاأ�سلة 
مببلع  تربعه  عن  الردين  العربي  ال�ستثمار  بنك  اأعلن  الأردين،  جمتمعنا  يف 
اإحدى   - نوى  من�سة  اأطلقتها  التي  علينا«  »يوميتهم  حلملة  األفديناراأردين   3٠

مبادرات موؤ�س�سة ويل العهد.
لدعم  الجتماعية  التنمية  وزارة  مع  بالتن�سيق  الوطنية  احلملة  هذه  وتهدف 
عمال املياومة وعائالتهم والذين ي�سل عددهم اإلى ٢٠٠ األف اأ�سرة من خالل 
ح�سد التربعات من الأفراد وموؤ�س�سات القطاع اخلا�ص، حيث �سيتم توجيه هذه 
التربعات من خالل اجلهات الر�سمية وموؤ�س�سات املجتمع املدين لإعداد وتو�سيل 

املعونات الغذائية لعائالت عمال املياومة يف خمتلف مناطق اململكة.
واأعرب القا�سي عن �سكره وتقديره للجهود املبذولة ملكافحة هذا الوباء واحلد 
من انت�ساره. ودعا للم�ساهمة يف دعم حملة »يوميتهم علينا« التي اأطلقتها من�سة 
نوى واملبادرات املختلفة وموؤازرة القطاع احلكومي لنتخطى هذه الأزمة ون�سل 

�سويًا اإلى بر الأمان..

بنك االستثمار العربي األردني
 يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي ٢٠٢٠
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القاضي:
 بنك االستثمار 

العربي االردني  
يتبرع بمليون دينار 

لصندوق »همة 
وطن«
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اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري

األولى للتمويل تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي 2020

يوم  للتمويل  الولى  �سركة  عقدت 
اجتماع   ٢-٦-٢٠٢٠3 الثالثاء 
و�سائل  عرب  العادي  العامة  الهيئة 
الت�سال املرئي واللكرتوين وبن�سبة 
الجتماع  خالل  ومت   %  ٦٧ ح�سور 
اتخاذ جمموعة من القرارات والتي 

كان اأهمها:
اجتماع  حم�سر  على  امل�سادقة 
ال�سابق  العادي  العامة  الهيئة 
 ٢-٤-٢٠٢٠3 بتاريخ  واملنعقد 
امل�سادقة على تقرير جمل�ص الدارة 
عن اعمال ال�سركة املنتهية يف 3١-

.١٢-٢٠١٩
مدققي  تقرير  على  امل�سادقة 
البيانات  عن  ال�سركة  ح�سابات 
-١٢-3١ تاريخ  يف  املنتهية  املالية 

.٢٠١٩
املناق�سة  الجتماع  اأثناء  ومتت 
متعرثة  ديون  اعدام  على  واملوافقة 
للعمالء املتعرثين مبا يقارب خم�سة 

ماليني دينار كما قررت عدم توزيع 
ارباح ٢٠١٩ وتدويرها للعام املقبل.

الدارة  جمل�ص  رئي�ص  نائب  وقال 
يتعلق  فيما  خديجة  ابو  ابراهيم 
الفرتة  كورونا  وباء  تاثري  مدى  على 
ال�سركة  ان�سطة  على  ال�سابقة 
التعطل  فرتة  بداية  منذ  الت�سغيلية 
يف  ملمو�ص  انخفا�ص  الى  اأدت  فقد 
عمالء  اق�ساط  ت�سديدات  حجم 
ان�سطة  توقف  مت  كما  ال�سركة 
القت�سادي  والن�ساط  التمويل 
بتوقف  ال�سركة  كبريوقامت  ب�سكل 
�سد  املتخذة  القانونية  الجراءات 

العمالء غري امللتزمني يف ال�سداد.
واأكد ابو خديجة اأنه وبرغم الحوال 
املرافقة  ال�سعبة  القت�سادية 
ال�سركة  ان  الى  كورونا  جلائحة 
وبحمد اهلل تعالى ا�ستمرت باليفاء 
و�سداد  الغري  جتاه  بالتزاماتها 

رواتب جميع موظفيها دون خ�سم.
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أبو خديجة: برغم االحوال االقتصادية الصعبة المرافقة لجائحة كورونا إال أننا 
أوفينا بالتزاماتنا تجاه الغير وسداد رواتب جميع الموظفين دون خصم



اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري

بندار للتجارة واالستثمار« تعقد اجتماع هيئتها العامة عبر 
تقنية االتصال المرئي وتقر بياناتها المالية

للتجارة  بندار  ل�سركة  العامة  الهيئة   عقدت 
الأربعاء  يوم  العادي  ال�سنوي  اجتماعها  وال�ستثمار، 
الت�سال  و�سيلة  بوا�سطة  املوافق  ٢٠٢٠/٥/٢٧، 
 Microsoft  تقنية وبا�ستخدام  واللكرتوين  املرئي 
رقم  الدفاع  قانون  باأحكام  عماًل  Teams،  وذلك 
ل�سنة ٢٠٢٠  الدفاع رقم )٥(  واأمر  ل�سنة ١٩٩٢   )١3(
 ٢٠٢٠/3/3١ بتاريخ  الر�سمية  اجلريدة  يف  املن�سور 
ال�سناعة  وزير  معايل  عن  ال�سادرة  والإجراءات 
اأمر  مبوجب   ٢٠٢٠/٤/٩ بتاريخ  والتموين  والتجارة 

الدفاع اأعاله.
وُعقد الجتماع برئا�سة رئي�ص جمل�ص اإدارة �سركة بندار 
للتجارة وال�ستثمار، املهند�ص عمر اأبو و�ساح، وبح�سور 
م�ساهمني يحملون  )١٩،٦٠٤،٨33( �سهما اأي ما ن�سبته  
مليون   ٢٠ البالغ  ال�سركة  راأ�سمال  من   )  %٩٨.٠٢(
دينار �سهم موزعني )٢٢،٢٠٠( مليون �سهما« بالأ�سالة 
رئي�ص  اأعلن  حيث  بالوكالة  �سهما   )١٩،٥٨٢،٦33( و 

املجل�ص ال�سيد عمر ابو و�ساح عن قانونية الجتماع.
عن  و�ساح  اأبو  املهند�ص  اأعرب  الجتماع،  بداية  ويف 
الحرتازية  لالإجراءات  عاليًا  بندار  �سركة  تقدير 
والتدابري الوقائية التي فر�ستها احلكومة خالل الأ�سهر 
القليلة املا�سية ملنع انت�سار فريو�ص كورونا »كوفيد ١٩«، 

الالئقة  الطبية  والرعاية  العالجات  اأف�سل  وتوفري 
للم�سابني به.

اأن  العامة،  للهيئة  حديثة  يف  و�ساح  اأبو  واأ�ساف 
جميــع  ورغــم  العــام٢٠١٩،  خــالل  متكنت  ال�سركة 
مركزهــا  على  املحافظــة  مــن  املحيطــة،  الظــروف 
الإيــرادات  بلغــت  حيــث  التمويــل،  قطــاع  فــي  الرائــد 
ال�ســركة  حققــت  كمــا  دينار  مليون  الت�ســغيلية  ٤.3 
مليــون   ٢.٥ بلغــت   ال�سريبــة  بعــد  �سافيــة  اأرباحـًا 
دينــار اأردنــي وبعائد بلغ ١٢.٧% على راأ�سمال ال�سركة 

البالغ ٢٠ مليون دينار.
واأ�سار اأبو و�ساح، اإلى اأن ال�سركة ا�ســتمرت خــالل العــام 
٢٠١٩ يف املوازنة بني م�ســادر الأمــوال وا�ســتخداماتها، 
للو�ســول  الأداء  اأ�سهم يف حتقيق م�ســتوى عاٍل مــن  ما 

اإلــى اأهــداف امل�ســاهمني وحت�ســني مركــزها املالــي.
وحول اخلطط امل�ستقبلية لل�سركة، اأو�سح اأبو و�ساح، اأن 
تعزيــز دورهــا  اإلــى  العام ٢٠٢٠  ت�سعى  خالل  »بندار« 
طــرح  خــالل  مــن  والتمويــل  الإقــرا�ص  �ســوق  فــي 
امل�ستهدفة مــن قبــل ال�ســركة، اإ�سافــة الــى ال�ستمرار 
بالعمــل علــى تو�ســيع قاعــدة العمــالء مــن خــالل فتــح 

قنــوات ت�ســويقية جديــدة.
و�سادقت الهيئة العامة على تقرير جمل�ص الإدارة عن 

امل�ستقبلية،  ال�سركة  عمل  وخطة   ٢٠١٩ املالية  ال�سنة 
املالية  ال�سنة  عن  ال�سركة  ح�سابات  مدققي  وتقرير 
٢٠١٩، اإلى جانب اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�ص الإدارة عن 

ال�سنة املالية ٢٠١٩.
الدارة  الى  �سكره  ر�ساع  ابو  رعد  العام  املدير  وقدم 
وجميع اجلهود التي تقدمها وا�سار الى تكاتف العاملني 
يف ال�سركة وبذلهم ق�سارى جهدهم للنهو�ص مب�ستوى 
ا�سما  وال�ستثمار  للتجارة  بندار  من  جعل  مما  الداء 

براقا يف عامل القرا�ص والتمويل يف الردن.

أبو وشاح: ٢.5 مليون 
دينار أرباح »بندار« 

الصافية ونسعى لتعزيز 
دورها في سوق اإلقراض 

والتمويل

أبو رصاع: تكاتف العاملين في الشركة جعل من بندار للتجارة 
واالستثمار اسما براقا في عالم االقراض والتمويل في االردن
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أخبار البنوك

مواجهة  يف  اململـكة  جهود  لدعم  تربعها  قيمة  رفع  عن  العربي  البنك  جمموعة  اأعلنت 
مليون   ١٥ مقداره  اجمايل  مبلغ  الـى  لي�سل  امل�ستجد  كورونا  فريو�ص  انت�سـار  واحتواء 
لوزارة  دينار  ماليني  ثالثة  مببلغ  �سابق  وقت  يف  تربع  قد  العربي  البنك  وكان  دينار. 
ال�سحة دعمًا جلهودها يف مكافحة هذا الوباء. وقدم البنك العربي الزيادة يف تربعه 

ل�سندوق )همة وطن(.
كما قدم موظفو البنك تربعًا بقيمة مليون ومئتني وخم�سني األف دينار ل�سندوق )همة 
وطن( م�ساهمة منهم يف دعم اجلهود احلثيثة التي تبذلها اململكة بقيادة جاللة امللك 
عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم يف جمابهة جائحة فريو�ص كورونا امل�ستجد واحتواء 

تبعاتها القت�سادية والجتماعية على الوطن.
وي�سمل مبلغ التربع املقدم، تربع اجمايل بقيمة مليون دينار من قبل كافة موظفي البنك 
العربي يف اململكة وموظفي كل من جمموعة العربي لال�ستثمار )العربي اإنف�ست( وال�سركة 
عبداحلميد  موؤ�س�سة  موظفي  وكذلك  العربي  للبنك  للتاأجريالتابعتني  الوطنية  العربية 
�سومان، ذراع البنك العربي للم�سوؤولية الثقافية والجتماعية. و�سملت امل�ساهمة كذلك 
تربع املديرالعام التنفيذي للبنك العربي - ال�سيد نعمة �سباغ مببلغ ١٥٠ األف دينار وتربع 

نائب املدير العام - الآن�سة رندة �سادق مبلبغ ١٠٠ األف دينار.
قدم عدد من اأع�ساء جمل�ص اإدارة البنك العربي تربعًا اجماليًا بقيمة ١٥٠ األف دينار 
ل�سندوق )همة وطن( وذلك م�ساهمة منهم يف دعم اجلهود التي تبذلها اململكة ملجابهة 
فريو�ص كورونا امل�ستجد واحلد من اآثاره القت�سادية والجتماعية على الوطن واملواطنني.
 وياأتي هذا التربع انطالقًا من ح�ص امل�سوؤولية والواجب الوطني من قبل البنك العربي 
التكافل  لروح  وجت�سيدًا  اململكة  يف  الدارة  جمل�ص  واع�ساء  وموظفيه   كوادره  كافة  و 
الظروف  خمتلف  حتت  الوطن  نداء  تلبية  على  ال�سادق  واحلر�ص  ال�ساحلة  واملواطنة 
اإطار م�سوؤوليته املجتمعية يف  والتحدياتاإنطالقًا من الواجب الوطني للبنك العربي ويف 
دعم كافة اجلهود واملبادرات الوطنية الرامية الى حماربة هذا الوباء واحلد من اآثاره 

وتداعياته ال�سحية والقت�سادية والجتماعية على اململكة.
عبداهلل  امللك  جاللة  بقيادة  اململكة  تبذلها  التي  احلثيثة  اجلهود  العربي  البنك  وثمن 
والأجهزة  اجلهات  خمتلف  وم�ساركة  ورعاه  اهلل  حفظه  املعظم  احل�سني  ابن  الثاين 
والقطاعات على خمتلف امل�ستويات يف اململكة من اأجل جتاوز هذه الظروف ال�ستثنائية 
وامل�ساركة  امل�سوؤولة  واملواطنة  التعاون  قيم  وتفعيل  اجلميع  تكاتف  �سرورة  على  موؤكدًا 
الوطن  وحماية  املواطنني  و�سحة  �سالمة  على  املحافظة  ي�سمن  مبا  الفاعلة  املجتمعية 

واملحافظة على موارده ومنجزاته حتت خمتلف الظروف والتحديات.

البنك العربي يطلق تقنية الالتالم�صية عرب جمموعة 
وا�صعة من �صرافاته الآلية لأول مرة يف اململكة

اأطلق البنك العربي موؤخرًا تقنية الالتالم�سية Contactless اجلديدة عرب جمموعة 
وا�سعة من �سرافاته الآلية يف اململكة، والتي تعترب اخلدمة الأولى من نوعها يف الأردن، 
معامالتهم  اإجناز  اإمكانية  العربي  البنك  من  الآلية  ال�سرافات  مل�ستخدمي  توفر  حيث 
ب�سهولة واأمان و�سرعة اأكرب دون احلاجة لإدخال البطاقة يف جهاز ال�سراف الآيل وفق 
املتوا�سل  العربي  البنك  اإطار �سعي  اإطالق هذه اخلدمة يف  وياأتي  الطريقة العتيادية. 

لتعزيز �سل�سلة خدماته الرقمية وتفعيل خدمات مبتكرة توفر وقت وجهد العمالء.
عرب  معامالتهم  من  العديد  واإجناز  ح�ساباتهم  اإلى  الو�سول  من  العمالء  و�سيتمكن 
جمموعة وا�سعة من �سرافات البنك العربي الآلية املجهزة بتقنية الالتالم�سية من خالل 
اجلهاز  على  الظاهرة  الالتالم�سية  اإ�سارة  على  التقنية  بهذه  املزودة  البطاقات  مترير 
املزود بهذه اخلدمة، ومن ثم اإدخال الرقم ال�سري اخلا�ص بهم واملتابعة باخلدمة التي 
اأنه  بالذكر  واجلدير  الآلية.  ال�سرافات  توفرها  التي  اخلدمات  قائمة  من  بها  يرغبون 
بطاقات  اإ�سدار  اخلدمة  هذه  من  بال�ستفادة  الراغبني  العربي  البنك  لعمالء  ميكن 
جديدة مزودة بتقنية الالتالم�سية ب�سكل فوري وعلى مدار ال�ساعة عرب اأجهزة اخلدمة 
خالل  من  اأو  العربي،  البنك  فروع  من  خمتارة  جمموعة  خالل  من  املتوفرة  الذاتية 
ال�ستفادة  العربي  البنك  باإمكان عمالء  البنك. كذلك  اأي من فروع  البطاقة من  طلب 
 BandPay من خدمة الالتالم�سية لل�سراف الآيل با�ستخدام اإ�سوارة الدفع الذكي

البنك العربي وموظفيه وأعضاء مجلس اإلدارة 
يتبرعون لصندوق )همة وطن(
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من  العمالء  يتمكن  حيث  العربي،  البنك  من  املحمول  للهاتف  الذكي  الدفع  مل�سق  اأو 
اإمتام املعامالت البنكية التي يوفرها ال�سراف الآيل بكل �سهولة واأمان من خالل مترير 
اإ�سوارة الدفع الذكي BandPay اأو مل�سق الدفع الذكي املثبت على الهاتف املحمول، 
على �سعار الالتالم�سية الظاهر على جهاز ال�سراف الآيل املدعم بهذه التقنية ومن ثم 

اإدخال الرقم ال�سري اخلا�ص بهم -دون احلاجة ل�ستخدام بطاقة الدفع. 
ويف تعليقه على اإطالق هذه اخلدمة، قال ال�سيد يعقوب معتوق، مدير دائرة اخلدمات 
عرب  الالتالم�سية  تقنية  اإطالق  »يعد  الأردن:   - العربي  البنك  يف  لالأفراد  امل�سرفية 
رائدة  خطوة  اململكة  يف  مرة  ولأول  الآلية  العربي  البنك  �سرافات  من  وا�سعة  جمموعة 
اأحدث تكنولوجيا اخلدمات امل�سرفية  التي ترتكز على تبني  البنك  �سمن ا�سرتاتيجية 
مثل  »ت�سكل  معتوق:  واأ�ساف  للعمالء.«  ومميزة  فريدة  بنكية  جتربة  لتقدمي  وتوظيفها 
اخلدمات  من  متكاملة  �سل�سلة  �سمن  نوعية  اإ�سافة  املبتكرة  امل�سرفية  احللول  هذه 
وتلبي  العمالء  تتما�سى مع تطلعات  والتي  العربي  البنك  التي يقدمها  املتطورة  الرقمية 

احتياجاتهم واأ�سلوب حياتهم . 
ومن اجلدير بالذكر باأن اإ�سوارة الدفع الذكي »BandPay«، اأو مل�سق الدفع الذكي 
�سري  رقم  بدون  املختلفة  البيع  نقاط  على  اأي�سًا  ا�ستخدامهما  ميكن  املحمول  للهاتف 
�سمن حدود يومية. بالإ�سافة اإلى اأنه ميكن لعمالء البنك العربي الراغبني باحل�سول 
املحمول  للهاتف  الذكي  الدفع  مل�سق  اأو   ،»BandPay« الذكي  الدفع  اإ�سوارة  على 

اإ�سدارهما وا�ستالمهما ب�سكل فوري من اأي من فروع البنك.

البنك العربي يدعم برامج خريية
وهادفة خالل �صهر رم�صان الف�صيل

انطالقًا من مبداأ التكافل الجتماعي والقيم التي يحث عليها �سهر رم�سان الف�سيل  ويف 

اطار التعاون القائم بني البنك العربي وتكية اأم علي، وا�سل البنك العربي م�ساهمته يف 
دعم برامج تكية اأم علي خالل ال�سهر الف�سيل حيث قامت تكية اأم علي ومنذ بداية �سهر 
رم�سان بتوزيع الطرود الغذائية على الأ�سر املعتمدة بالإ�سافة اإلى توزيع وجبات الإفطار 
ال�ساخنة مبا�سرة ملنازل الأ�سر املحتاجة بدًل عن موائد الرحمن التي اعتادت تكية اأم 
للتوجيهات  ا�ستجابًة  وذلك  عّمان  العا�سمة  يف  الرئي�سي  مقرها  يف  يوميًا  اإقامتها  علي 

احلكومية ال�سادرة عن جمل�ص الوزراء وحفاظًا على �سحة و�سالمة الأ�سر املحتاجة.
ويف اطار هذه املبادرة قام البنك العربي بالتربع مبا جمموعه ١٤٦٠ وجبة اإفطار �ساخنة 
ليتم توزيعها على الأ�سر املحتاجة بالإ�سافة لتربعه بكلفة ١٤٧ طرد غذائي مت توزيعها 

على الأ�سر املنتفعة من برامج تكية اأم علي. 
اأم علي، �سامر بلقر البنك العربي على دعمهم امل�ستمر لربامج  و�سكر مدير عام تكية 
الدعم الغذائي امل�ستدام قائاًل: »ا�ستمر تعاوننا مع البنك العربي ل�سنوات عدة، وي�سّرنا 
دعمه لعمليات تكية اأم علي خالل الظروف ال�ستثنائية التي تعي�سها اململكة حاليًا، حيث 
اإدراك اأهمية اإي�سال الدعم الغذائي لالأ�سر الأكرث حاجة يف اململكة وخا�سًة  من املهم 
خالل �سهر رم�سان املبارك. ويوؤكد هذا الدعم على اإميان البنك العربي بروؤية تكية اأم 

علي املتمثلة يف الو�سول لأردٍن خال من اجلوع.
كما يوا�سل متحف الأطفال الأردن بدعٍم رئي�سي من البنك العربي هذا العام برناجمه؛ 
تف�سي  مواجهة  اإجراءات  من  كجزء  اأبوابه  اإغالق  من  بالرغم  املجتمع«،  مع  »التوا�سل 
فريو�ص كورونا امل�ستجد. حيث ي�سم برنامج »التوا�سل مع املجتمع« عدة برامج تعليمية 
ي�سممها ويقدمها متحف الأطفال لزواره من الأطفال وعائالتهم خالل العام. وحيث اأن 
برنامج �سهر رم�سان كان اأحد تلك الربامج التعليمية الأكرث �سعبية كل عام، فقد قام 
املتحف هذا العام اأي�سًا بطرح برنامٍج رم�ساين ثري اأتاحه اإلكرتونيًا عرب �سفحاته على 

و�سائل التوا�سل الجتماعي.
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�سرح ال�سيد �ساكر الفاخوري، رئي�ص جمل�ص اإدارة بنك الأردن، باأن البنك 
ا�ستحداثه  مت  الذي  وطن«  »همة  ل�سندوق  اأردين  دينار  مليون  مببلغ  تربع 
موؤخرًا ل�ستقبال التربعات املالية الكبرية، وذلك انطالقًا من ح�سه الوطني 
الر�سمية  للجهود  منه  ودعمًا  احلكيمة،  وقيادته  لالأردن  املنتمية  وروحه 
خا�سة  والهموم  الأعباء  ولتخفيف  كورونا،  فريو�ص  لأزمة  للت�سدي  الرامية 

عن كاهل الفئات الأكرث ت�سررًا.
واأو�سح الفاخوري باأن التربع الذي قدمه بنك الأردن لل�سندوق، ياأتي كجزء 
املوؤ�س�سية  للم�سوؤولية  ا�سرتاتيجيته  عليها  تقوم  التي  وبراجمه  مبادراته  من 
املجتمعية املت�سمة باملرونة ملواكبة الق�سايا امللحة، والتي تكر�ص مبا تت�سمنه 
ملفاهيم التكافل الجتماعي والت�سامن الوطني، ف�ساًل عن حتفيز املوؤ�س�سات 
على اختالف قطاعاتها وجمالت عملها على القتداء بهذا النهج والوقوف 

�سفًا واحدًا ملا فيه خري اململكة.
املتعددة  قنواته  الأردن قد وجه  بنك  باأن  �سياق مت�سل،  الفاخوري يف  وبنّي 
للت�سهيل على اأبناء الوطن عملية التربع ل�سندوق »همة وطن«؛ ممكنًا اإياهم 
من التربع النقدي، اأو التربع ب�سيكات اأو باحلوالت النقدية وعرب خدمة »اإي 

.BOJ Mobile فواتريكم« من تطبيق البنك الذكي
واأكد الفاخوري باأن بنك الأردن واإذ يحر�ص على م�سلحة عمالئه واملتعاملني 
معه، فاإنه يلتزم مبوا�سلة تلبية احتياجاتهم على مدار ال�ساعة، وذلك عرب 
خمتلف قنواته الإلكرتونية التي ميكن الو�سول اإليها مبنتهى الراحة وال�سهولة 

 BOJ اأي وقت، مبا فيها مركز اخلدمة الهاتفية وتطبيق  اأي مكان ويف  من 
Mobile، ومن خالل فروعه املنت�سرة يف اأنحاء اململكة.

بدورهم  اللتزام  الكرام  الأردن  بنك  بعمالء  الفاخوري  ويهيب  هذا 
بالإجراءات الحرتازية التي ت�سمن �سالمتهم و�سالمة من حولهم، متمنيًا 

للجميع ال�سحة والعافية.
بنك الأردن يقدم وجبات اإفطار لالأ�صر العفيفة

�سهر  خالل  ينفذها  التي  املجتمعية  الأردن  بنك  م�سوؤولية  لربامج  ترجمة 
كورونا،  جائحة  اأزمة  ظل  يف  الأردين  �سعبنا  مع  وللتكاتف  املبارك  رم�سان 
اإفطار رم�سانية  بتوزيع وجبات  الثقايف  وبالتعاون مع مركز هيا  البنك  قام 
متكاملة وهدايا للعيد على العديد من الأطفال الأقل حظًا وعلى عائالتهم يف 
كل من حمافظة العا�سمة وحمافظة الزرقاء، وذلك بهدف الوقوف بجانبهم 

وم�ساعدتهم على حتمل الأعباء التي يعي�سونها.
من  للعديد  وعطائه  دعمه  يف  الدائمة  البنك  جهود  هيا  مركز  ثمن  كما 
براجمه، ولدوره الجتماعي املميز الذي يقوم به يف خدمة املجتمع املحلي. 
ياأتي حر�سًا  الأردن  الوجبات من بنك  توزيع  باأن  بالذكر  هذا ومن اجلدير 
منه على تعزيز قيم التكافل والتعا�سد الجتماعي يف �سهر رم�سان الف�سيل، 
اخلريية  للربامج  املتنامي  ودعمه  املجتمع  بخدمة  اهتماماته  �سل�سلة  و�سمن 
الأقل  وخا�سة  املجتمع  فئات  خمتلف  وخدمة  مل�ساعدة  وتوجهاته  والجتماعية، 

حظا. 
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بنك الأردن يجدد �صراكته 
مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية

قام بنك الردن بتجديد �سراكته مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية، وذلك 
منه  وادراكًا  املجتمع  يف  حظًا  الأقل  الفئات  م�ساندة  يف  لدوره  تعزيزًا 
باأهمية دعم اجلمعية لتنفيذ مهمتها الإن�سانية برعاية الأطفال الأيتام 

وفاقدي ال�سند الأ�سري. 
 ويقوم البنك من خالل هذه ال�سراكة التي بداأت يف عام ٢٠٠٤ بكفالة 
اإربد،   SOS اأطفال  قرية  يف  العائلية  املنازل  لأحد  اجلارية  امل�ساريف 
والتي تقدم كافة خدمات الرعاية الأ�سرية البديلة لالأطفال والتي ت�سمل 

املاأكل والتعليم والرعاية ال�سحية والأن�سطة الالمنهجية.
واأثنت املديرة الوطنية جلمعية قرى الأطفال SOS الأردنية ال�سيدة رنا 
واعربت  للجمعية  وم�ساهمته  دعمه  يف  الردن  بنك  جهود  على  الزعبي 
ال�سراكة ال�سرتاتيجية. هذا ومن اجلدير  عن فخرها واعتزازها بهذه 
اختيار  يف  الدائم  البنك  حر�ص  من  ياأتي  الإتفاقية  جتديد  اأن  بالذكر 
فئات  جميع  على  بالنفع  تعود  التي  املجتمعية  امل�سوؤولية  برامج  وتنفيذ 
املجتمع وبخا�سة الربامج التي ُتعنى بالأطفال عمومًا وبالأيتام وفاقدي 
حياة  وتوفري  م�ساعدتهم  �ساأنها  من  والتي  خ�سو�سًا  الأ�سري  ال�سند 

كرمية لهم.
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الرامية  الر�سمية  للجهود  دعمه  تو�سيع  عن  الإ�سالمي  �سفوة  بنك  اأعلن 
اأردين  دينار  مليون  مببلغ  بالتربع  وذلك  كورونا،  جائحة  لأزمة  للت�سدي 
جتاه  امل�سوؤوليات  بتحمل  املتوا�سلة  بامل�ساركة  منه  التزامًا  وطن،  همة  ل�سندوق 
كورونا. جائحة  اأزمة  من  ت�سررًا  الأكرث  الفئة  خا�سة  املجتمع،  واأبناء   الوطن 
تربعات  اإلى  الأرباح،  اإجمايل  من   %١٠ ن�سبته  تبلغ  والذي  التربع  هذا  وي�ساف 
منذ  الأزمة  احتواء  من  احلكومة  لتمكني  توجيهها  مت  التي  ال�سابقة  البنك 
ال�سحة  وزارة  ل�سالح  ر�سدت  اأردين  دينار  األف   ١٠٠ مت�سمنًة  بدايتها، 
ال�سندوق. ل�سالح  البنك  موظفو  قدمها  دينار  مليون  ن�سف  عن  ف�ساًل   الأردنية، 
ويف تعليق له على هذا التربع الإ�سايف، قال املدير العام/ الرئي�ص التنفيذي لبنك �سفوة 
امل�سرفية  املوؤ�س�سات  من  الإ�سالمي  �سفوة  بنك  كان  لطاملا  متيمي:  �سامر  الإ�سالمي، 
ال�سباقة يف تلبية الواجب الوطني، ومواكبة التحديات امللحة، الأمر الذي ينبثق من قيم 
البنك وا�سرتاتيجية اأعماله للم�سوؤولية املوؤ�س�سية املجتمعية التي ل تنف�سل عن ق�سايا 

الوطن.
من  خا�سة  متعامليه  احتياجات  بتلبية  قام  الإ�سالمي  �سفوة  بنك  اأن  اإلى  وي�سار 
عليهم  امل�ستحقة  الأق�ساط  اقتطاع  تاأجيل  خالل  من  اأي�سًا  دعمهم  الذين  الأفراد 
ودون   ،٢٠٢٠ وني�سان  اآذار  ل�سهري  واملرابحة  الإجارة  معامالت  على  واملرتتبة 
خمتلف  خالل  من  وذلك  املوؤجلة،  الأق�ساط  على  عمولت  اأو  ر�سوم  اأية  ا�ستيفاء 
الى  الأحد  من  ظهرًا  الثالثة  ال�ساعة  وحتى  �سباحًا  العا�سرة  ال�ساعة  من  فروعه 
الإلكرتونية  قنواته  خمتلف  عرب  ال�ساعة  مدار  على  خدمتهم  جانب  اإلى  اخلمي�ص، 
اململكة. ومناطق  مدن  خمتلف  يف  املوزعة  الآيل  ال�سراف  اأجهزة  فيها   مبا 

بنك �صفوة الإ�صالمي يطلق تطبيق »�صفوة موبايل« 
بحلته اجلديدة بعد حتديثه

على طريق موا�سلة تعزيز كفاءة و�سمولية قنواته امل�سرفية الرقمية، اأطلق بنك �سفوة 

الإ�سالمي ن�سخة حمدثة من تطبيق »�سفوة موبايل« بحلة جديدة تت�سمن باقة اأو�سع من 
اإجراء  اإثراء جتربة املتعاملني، ومتكينهم من من  املزايا واخلدمات التي �ست�ساهم يف 
املزيد من املعامالت امل�سرفية من اأي مكان ويف اأي وقت مبنتهى الأمان وال�سهولة عرب 

هواتفهم الذكية.
وت�سمل اخلدمات واملزايا الإ�سافية التي يقدمها تطبيق »�سفوة موبايل« بحلته اجلديدة 
ملتعاملي البنك، خدمة اإدارة بطاقة املرابحة الإلكرتونية مبا يت�سمنه ذلك من معرفة 
تفا�سيل البطاقة واإ�سافة املزيد من اخلدمات مثل تغيري حالة البطاقة وتفعيل خدمة 
الفروع  اأي من  لزيارة  ودون احلاجة  �سقف حركات حمدد،  الإلكرتوين �سمن  الت�سوق 
والولء  النقاط  خدمة  اإلى  بالإ�سافة  بالتف�سيل،  البطاقة  حركات  عن  وال�ستعالم 
التحديث  خالل  من  اإليها  الو�سول  من  الإ�سالمي  �سفوة  بنك  متعاملو  �سيتمكن  والتي 
اجلديد للتطبيق، حيث �سيتمكن املتعامل من متابعة ر�سيد نقاطة، ومن ثم حتويلها اإلى 
اآليًا وب�سغطة زر واحدة، ، ف�ساًل عن خدمة ت�سديد حزمة  مكافاأة نقدية على بطاقته 
من الفواتري دفعة واحدة؛ اإذ ميكن للمتعاملني �سداد قيمة فواتريهم املحفوظة لديهم 
م�سبقًا دفعة واحدة وبحركة واحدة، اأو اختيار جمموعة من الفواتري املحفوظة و�سداد 

قيمتها بحركة واحدة.
وت�ساف هذه اخلدمات واملزايا اإلى ما كان يقدمه التطبيق �سابقًا من اإمكانية التحديث 
وال�سرتاك  والوجه،  الأ�سبع  ب�سمة  خالل  من  التطبيق  اإلى  والدخول  للبيانات،  الآيل 
الذاتي يف اخلدمة، ف�ساًل عن خدمة فتح احل�سابات اإلكرتونيًا، وطلب دفاتر ال�سيكات، 
باملتعامل،  اخلا�ص  الآيبان  رقم  على  واحل�سول  ومعرفة  العمالت،  اأ�سعار  ومعرفة 
والطالع على معلومات الفروع وال�سرافات ومواقعها، بالإ�سافة اإلى اإجراء التحويالت 

الداخلية واخلارجية بني احل�سابات.
الإ�سالمي  �سفوة  بنك  قنوات  من  واحدًا  يعد  موبايل«  »�سفوة  تطبيق  اأن  اإلى  وي�سار 
عن  ف�ساًل  الإلكرتوين،  واملوقع  اأونالين،  �سفوة  اأي�سًا:  ت�سمل  والتي  الإلكرتونية، 

احل�سابات الر�سمية للبنك على من�سات التوا�سل كالفي�سبوك وتويرت.

بنك صفوة اإلسالمي يعلن تبرعه بمليون دينار أردني 
لصندوق »همة وطن«

أخبار البنوك
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أرباح 

التأمين
 للربع الثاني



التأمين األردنية تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي
 وغير العادي باستخدام تقنية االتصال المرئي

العامة  الهيئة  اإجتماع  الردنية  التاأمني  �سركة  عقدت 
الأحد  يوم  ال�سركة  مل�ساهمي  العادي  غري  و  العادي 
من  ع�سرة ظهًرا  الثانية  ال�ساعة  املوافق 3١/٥/٢٠٢٠ 
تطبيًقا  وذلك  امل�سموع  املرئي  التوا�سل  و�سائل  خالل 
لأمر الدفاع رقم )٥( ل�سنة ٢٠٢٠ واخلا�ص باإجراءات 
وزير  معايل  عن  ال�سادرة  العامة  الهيئة  انعقاد 
.  ٩/٤/٢٠٢٠ بتاريخ  التموين  و  والتجارة   ال�سناعة 
ادارة  مندوب  و  ال�سركات  مراقب  من  كل  ح�سر  و 
التاأمني و ممثلي �سركة التدقيق اخلارجي )ديلويت اند 
تو�ص( واأع�ساء جمل�ص الدارة و بن�سبة بلغت ٨٥% من 
م�ساهمي ال�سركة و قد مت اقرار جميع البنود الواردة يف 

جدول الجتماع.
كما كانت قد اأعلنت ال�سركة عن تربع مببلغ ١٠٠ الف 
للمجهود  دعمًا  وطن(  )همة  �سندوق  ل�سالح  دينار 

الوطني يف مكافحة اإنت�سار فريو�ص كورونا.

شركة التأمين 
األردنية تتبرع بمبلغ 
مائة ألف دينار لصالح 

صندوق همة وطن 
لمواجهة فايروس 

كورونا

حققت �سركة ال�سرق الو�سط للتاأمني، يف الربع الأول من 
مقارنة  دينار  الف    3٩.٨ قيمتها  ارباحا  اجلاري  العام 
باأرباح قيمتها ٦٦٦.١ الف دينار يف الربع الأول من العام 

املا�سي.
العام  من  الأول  الربع  خالل  اإيرادات  اإجمايل  وو�سل 
٦.٠٥مليون  مقابل  دينار،  ٥.٥١ مليون  اجلاري، مبلغ 

دينار يف الربع الأول من عام ٢٠١٩. 
وبلغ �سايف الق�ساط املكتتبة للربع الول ٢٠٢٠ ما قيمته 
الربع  يف  دينار  مليون   ٤.٧٤ مقابل  دينار  مليون   ٤.٤٤

الول من العام املا�سي
اجلاري  للعام  الول  الربع  يف  املوجودات  جمموع  وكان 
للفرتة  دينار  مليون  دينار مقابل ٨٦.٩3  مليون   ٨٩.٨٨

نف�سها يف العام ٢٠١٩
الربع  فرتة  ربح  من  لل�سهم  ال�سا�سية  احل�سة  وو�سلت 
ح�سة  مقابل  دينار   ٠.٠٠٢ اجلاري  العام  من  الول 
املا�سي  للعام  نف�سها  الفرتة  ربح  من  لل�سهم  ا�سا�سية 

٠.٠3٠ دينار.
الأو�سط  لل�سرق  املالية املتحققة  النتائج  ويف تعليقه على 
رجائي  قال    ٢٠٢٠ اآذار   3١ يف  املنهية  للفرتة  للتاأمني 
�سوي�ص الرئي�ص التنفيذي لل�سركة اأن العام احلايل كان 
يحمل الكثري من ال�سعاب على جميع امل�ستويات ال�سيا�سية 
الإدارة  جمل�ص  بجهود  ال�سركة  متكنت  لكن   ، وال�سحية 
من  ووكالئها  موظفيها  وكافة  التنفيذية،  واإدارتها   ،
مواجهة هذه التحديات وموا�سلة اأدائها القوي، واحلفاظ 
على  وحافظت  التاأمني  لعمال  الإيجابية  النتائج  على 
اأعلن  قد  كان  كما  الأق�ساط.  من  اإيراداتها  وتوازن  تنوع 
مدير عام �سركة ال�سرق الأو�سط للتاأمني املهند�ص ماجد 

�سمريات عن تربع ال�سركة مببلغ ١٠٠ الف دينار ل�سالح 
�سندوق )همة وطن( يف بادرة اإلى دعم املجهود الوطني 
 ملكافحة انت�سار جائحة كورونا والتبعات الناجتة عن ذلك.

بدعم  �ساهمت  قد  كانت  ال�سركة  اأن  �سمريات  واأو�سح 
الحتاد  به  قام  الذي  التربع  خالل  من  ال�سحة  وزارة 
تقديره  �سمريات عن  واأعرب  التاأمني.  ل�سركات  الأردين 
الأردنية  احلكومة  تبذلها  التي  باجلهود  واعتزازه 
بتوجيهات من جاللة امللك املعظم، وكذلك جهود القوات 

امل�سلحة والأجهزة الأمنية.

39.8 ألف دينار أرباح الشرق األوسط للتأمين للربع االول 2020

صويص:
الشرق االوسط للتامين 

استطاعت المحافظة على 
تنوع وتوازن إيراداتها من 

األقساط للربع االول.

سميرات:
 الشرق األوسط للتأمين تتبرع 

بمبلغ ١٠٠ الف دينار لصندوق 
)همة وطن( لدعم المجهود 

الوطني لمكافحة انتشار 
جائحة كورونا

اإلستثمار في قطاع التأمين
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 �سركة جمموعة اخلليج للتامني - الردن تتربع 
وطن«  همة   « ل�سندوق  دينار  الف   ١٠٠ مببلغ 
لدعم اجلهود الوطنية ملواجهة فايرو�ص كورونا.
ارتفعت اأرباح �سركة ال�سرق العربي للتاأمني، يف 
الربع الأول من العام اجلاري لت�سل الى ٢.١٥ 
مليون دينار مقارنة باأرباح قيمتها ١.٩٧ مليون 

دينار يف الربع الأول من العام املا�سي.
من  الأول  الربع  خالل  اإيرادات  اإجمايل  وزاد 
العام اجلاري، لي�سل اإلى ١٤.٩٤ مليون دينار، 
من  الأول  الربع  يف  دينار  ١3.٨١مليون  مقابل 

عام ٢٠١٩. 
وبلغ �سايف الق�ساط املكتتبة للربع الول ٢٠٢٠ 
ما قيمته ١٠.٩٧ مقابل ١١.٧٥ مليون دينار يف 

الربع الول من العام املا�سي

للعام  الول  الربع  يف  املوجودات  جمموع  وكان 
اجلاري ١١٢.٦٨ مليون دينار مقابل ١٠٩.٠٤ 

مليون دينار للفرتة نف�سها يف العام ٢٠١٩
وو�سلت احل�سة ال�سا�سية لل�سهم من ربح فرتة 
الربع الول من العام اجلاري ٠.١ دينار مقابل 
نف�سها  الفرتة  ربح  من  لل�سهم  ا�سا�سية  ح�سة 

للعام املا�سي ٠.٠٩٢ دينار.
ال�سيد  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  �سرح  وقد 
ال�سركة  اأعمال  نتائج  باأن  اللوزي  نا�سر 
ايجابية. جاءت   ٢٠٢٠ الول   للربع 

كما بني رئي�ص املجل�ص باأن هذه النتائج مل تكن 
لتتحقق لول الدعم الكبري الذي تتلقاه ال�سركة 
وامل�ساهمني  للتاأمني  اخلليج  جمموعة  من 
العمالء  ثقة  الى  بالإ�سافة  الإدارة،  وجمل�ص 
ومتابعة  ودعم  للعاملني،  املميزة  واجلهود 
ال�سلة. ذات  والرقابية  احلكومية   اجلهات 

ويف تعليقه على النتائج املالية املتحققة لل�سرق 
للتاأمني للفرتة املنهية يف 3-3١-٢٠٢٠    العربي 
التنفيذي  الرئي�ص  الوزين  علي  الدكتور  قال 
لل�سركة اأن اأعمال ال�سركة للربع الول من العام 
من  بالرغم  املقايي�ص  بكل  جيدة  كانت  احلايل 

التحديات التي ت�سهدها املنطقة.
ومن اجلدير بالذكر ان �سركة جمموعة اخلليج 
دينار  الف   ١٠٠ مببلغ  تتربع  الردن   - للتامني 
الوطنية  اجلهود  لدعم  وطن«  همة   « ل�سندوق 

ملواجهة فايرو�ص كورونا.
اخلليج  جمموعة  اأن  اإلى  الإ�سارة  وجتدر 
 )gig – Jordan( الأردن   - للتاأمني 
للتاأمني  اخلليج  جمموعة  اأع�ساء  اأحد  هي 
من  وهي  الكويت،  دولة  مقرها  والتي 
يف  تنوعًا  والأكرث  التاأمني  جمموعات  اأكرب 
اأفريقيا. و�سمال  الأو�سط  ال�سرق   منطقة 

اللوزي:
النتائج االيجابية للشرق العربي 

للتامين تؤكد ثقة العمالء 
ووالئهم الكبير للشركة 

2.15 مليون دينار أرباح الشرق العربي للتأمين للربع االول 2020

الوزني:
أعمال الشركة للربع االول من العام 

الحالي كانت جيدة بكل المقاييس 
بالرغم من التحديات التي تشهدها 

المنطقة 
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347.4 ألف دينار أرباح األردنية الفرنسية للتأمين للربع األول 2020

للتاأمني  الفرن�سية  الردنية  ال�سركة  عقدت 
الثالثاء  ال�سنوي  العامة  الهيئة  اجتماع  )جوفيكو( 
املرئي  الت�سال  و�سيلة  عرب   ٢٠٢٠/٠٧/٠٧ املوافق 
واللكرتوين عمال باأحكام قانون الدفاع )١3( ل�سنة 
الجراءات  و   ٢٠٢٠ ل�سنة   )٥( الدفاع  اأمر  و   ١٩٩٢
والتجارة  ال�سناعة  وزير  معايل  عن  ال�سادرة 
الدفاع  اأمر  بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٩ مبوجب  والتموين 
تطبيق  خالل  من  الجتماع  عقد  مت  حيث   ، اأعاله 
Zoom برئا�سة رئي�ص جمل�ص الدارة عقل بلتاجي 
واع�ساء جمل�ص الدارة وبح�سور مندوب عام مراقب 
ومندوبني  اجلل�سة  قانونية  اعلن  الذي  ال�سركات 
اإدارة التاأمني وم�ساهمني يحملون بالأ�سالة والوكالة 
البالغ  ال�سركة  ما جمموعه ٧٦.٦٥ % من راأ�ص مال 

٩.١٠٠ مليون �سهم / دينار .
رحب رئي�ص جمل�ص الدارة معايل ال�سيد عقل بلتاجي 
ال�سركات  عام  ومراقب  الإدارة  جمل�ص  باأع�ساء 
التاأمني  اإدارة  ومندوبني  عرموطي  وائل  الدكتور 
بالأردن  وفخره  امتنانه  عن  عرب  حيث  وامل�ساهمني، 
التي  والفذة  احلكيمة  الها�سمية  والقيادة  الغايل 
من  وجعلت  ومتينة  منيعة  اأنها  ال�سنني  عرب  اأثبتت 

الأردن م�سربا للمثل يف العامل اأجمع.
الدارة  جمل�ص  تقرير  على  العامة  الهيئة  وافقت 
 / ال�سنوية  املالية  والبيانات  امل�ستقبلية  واخلطة 
امليزانية العمومية واحل�سابات اخلتامية لل�سركة عن 
من   %٥ بن�سبة  الرباح  وتوزيع   ٢٠١٩ املا�سي  العام 

را�ص مال ال�سركة.
كما �سادقت الهيئة العامة على تقرير جمل�ص الدارة 
املنتهية ٢٠١٩،  ال�سنة  وتقرير مدقق احل�سابات عن 
وابراء ذمة اع�ساء املجل�ص من امل�سوؤولية عن ال�سنة 
القانون،  احكام  بحدود   ٢٠١٩/١٢/3١ يف  املنتهية 
كما مت انتخاب ال�سادة �سركة اإرن�ست ويونغ مدققني 

ح�سابات خارجية لل�سركة لل�سنه املالية ٢٠٢٠.
واأ�ساف بلتاجي اأن ال�سركة متكنت من حتقيق اأرباح 
ال�سعوبات  رغم  لل�سركة،  املايل  املوقف  بها  عززت 
التي واجهتها املنطقة واآثارها ال�سلبية على القت�ساد 
الكادر  جهود  تكاتف  ان  الى  م�سريا  وال�ستثمار، 
على  وحر�سهم  ال�سركة  يف  العاملني  وكافة  الداري 
ال�سركة  جعل  الذي  المر  لديهم،  ما  اأف�سل  ابراز 
حتافظ على مركزها املتقدم بني ال�سركات يف �سوق 
الذين  العمالء  الأردين، ويف مقدمتهم كافة  التاأمني 
لديهم ولء كبري لل�سركة وثقتهم باأن ال�سركة حري�سة 

على اأموالهم وممتلكاتهم.
واما عن اخلطة امل�ستقبلية لالعوام الثالثة القادمة، 
لالإ�ستثمار  دائما  ت�سعى  ال�سركة  ان  بلتاجي  اأكد 
تخ�س�ساتهم،  بكافة  وكوادرها  ال�سركة  تطوير  يف 
على  القادمة  الفرته  يف  �سيكون  الرتكيز  ان  كما 
الربامج التقنية لتواكب التغيريات ال�سريعة واحللول 
ت�سهيل تقدمي اخلدمات  �ساأنها  التي من  اللكرتونية 

التاأمينية للعمالء.
الحتاد  مع  التعاون  ل�ستمرارية  ال�سركة  ت�سعى  كما 
لتجاوز  التاأمني  واإدارة  التاأمني  ل�سركات  الردين 
العقبات التي تقيد تطوير �سناعة التاأمني يف ال�سوق 

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

فرد منهم كل اخلري والنجاح.
قبل  اأرباح  ال�سركة حققت  باأن  بالذكر  ومن اجلدير 
لعام ٢٠١٩ مبا قيمته ٢.٠٥٠.١٨١ دينار  ال�سريبة 

بن�سبة ارتفاع ٥٥% عن العام ال�ساب
وحققت ال�سركة الأردنية الفرن�سية للتاأمني، يف الربع 
الأول من العام اجلاري ارباحا قيمتها 3٤٧.٤ الف 
يف  دينار  الف   ١٧٨.٨ باأرباح قيمتها  مقارنة  دينار 

الربع الأول من العام املا�سي.
وو�سل اإجمايل الإيرادات خالل الربع الأول من العام 

 ٥.٩٩ مقابل  دينار،  ٦.٩3 مليون  اجلاري، مبلغ 
مليون دينار يف الربع الأول من عام ٢٠١٩. 

ما   ٢٠٢٠ الول  للربع  املكتتبة  الق�ساط  �سايف  وبلغ 
قيمته ٨.٢3 مليون دينار مقابل ٤.٥٩ مليون دينار 

يف الربع الول من العام املا�سي
لالردنية  املتحققة  املالية  النتائج  على  تعليقه  ويف 
  ٢٠٢٠ اآذار   3١ يف  املنهية  للفرتة  للتاأمني  الفرن�سية 
قال الدكتور وليد زعرب مدير عام ال�سركة اإن تاريخ 
ال�سركة العريق يف جمال الـتاأمني يف الأردن اأعطاها 
اخلربة الكافية والنظرة الثاقبة يف هذا املجال مما 
اخلدمات  اأف�سل  وتقدمي  والتميز  التطور  من  مكنها 
بتغطيات اأكرب مع احلفاظ على اجلودة التي تنا�سب 

جميع الحتياجات

زعرب:
الشركة تسعى لتقديم أفضل 

الخدمات بتغطيات أكبر 
مع الحفاظ على الجودة التي 

تناسب جميع االحتياجات

بلتاجي:
 الشركة تحافظ على مركزها 

المتقدم بين الشركات في 
سوق التأمين األردني، وتسعى 

دائما لإلستثمار في تطوير 
نفسها

اإلستثمار في قطاع التأمين
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161.6 ألف دينار أرباح المجموعة العربية األردنية
 للتأمين للربع االول 2020

حققت �سركة املجموعة العربية الردنية للتامني ، يف 
الربع الأول من العام اجلاري ارباحا قيمتها ١٦١.٦ 
الف دينار مقارنة باأرباح قيمتها ١٩٧.٥ الف دينار 

يف الربع الأول من العام املا�سي.
وو�سل اإجمايل اإيرادات خالل الربع الأول من العام 
 3.٩٥ مقابل  دينار،  ٤.٦١ مليون  اجلاري، مبلغ 

مليون دينار يف الربع الأول من عام ٢٠١٩. 
ما   ٢٠٢٠ الول  للربع  املكتتبة  الق�ساط  �سايف  وبلغ 
الربع  يف  دينار  مليون   3.٩٢ مقابل   3.٥٧ قيمته 

الول من العام املا�سي
وكان جمموع املوجودات يف الربع الول للعام اجلاري 
دينار  مليون   ٢٦.٢٠ مقابل  دينار  مليون   ٢٦.٩٩

للفرتة نف�سها يف العام ٢٠١٩
فرتة  ربح  من  لل�سهم  ال�سا�سية  احل�سة  وو�سلت 
العام اجلاري ٠.٠١٧ دينار مقابل  الربع الول من 
للعام  نف�سها  الفرتة  لل�سهم من ربح  ا�سا�سية  ح�سة 

املا�سي ٠.٠٢٠ دينار.
للمجموعة  املتحققة  املالية  النتائج  على  تعليقه  ويف 
اآذار  العربية الردنية  للتاأمني للفرتة املنهية يف 3١ 
يو�سف  ال�سيد  الدارة  جمل�ص  رئي�ص  قال    ٢٠٢٠
اجلهود  بف�سل  زالت  ما  ال�سركة  باأن  الدلبيح 
يف  والعاملني  الإدارة  جمل�ص  قبل  من  امل�سرتكة 

ورغم  �سنة  بعد  �سنة  اعمالها  يف  تتقدم  ال�سركة 
الظروف ال�سعبة التي متر بها املنطقة والتي اأثرت 
ال�سركة  ان  ال  الأردين  الإقت�ساد  على  بدورها 
الدوائر  جميع  يف  جيدة  نتائج  حتقق  ان  ا�ستطاعت 

الفنية
ومن اجلدير بالذكر باأن املجموعة العربية الأردنية 
للتاأمني ومنذ تاأ�سي�سها يف عام ١٩٩٦م و�سعت ن�سب 
اأعينها هدفًا اأ�سا�سيًا ل حتيد عنه يتلخ�ص باأن تكون 

تقدمي  يف  بالثقة  وجدارة  اأ�سالة  والأكرث  الأميز 
تاأمينية  حماية  ذات  املتخ�س�سة  التاأمينية  احللول 
عالية اجلودة لعمالئها و�سركائها يف ال�سوق املحلي.

الدالبيح:
ما زالت بفضل الجهود 

المشتركة من قبل 
مجلس اإلدارة والعاملين 

في الشركة تتقدم في 
اعمالها وتحقق نتائج 

ايجابية مستمرة

اإلستثمار في قطاع التأمين
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402.1 ألف دينار أرباح التأمين الوطنية للربع االول 2020

من  الأول  الربع  يف  الوطنية،  التاأمني  �سركة  حققت 
دينار  الف    ٤٠٢.١ قيمتها  ارباحا  اجلاري  العام 
الربع  يف  دينار  الف   ١٤٢.٢ باأرباح قيمتها  مقارنة 

الأول من العام املا�سي.
وو�سل اإجمايل اإيرادات خالل الربع الأول من العام 
 ٤.٤٧ مقابل  دينار،  مليون   3.٩٤ اجلاري، مبلغ 

مليون دينار يف الربع الأول من عام ٢٠١٩. 
ما   ٢٠٢٠ الول  للربع  املكتتبة  الق�ساط  �سايف  وبلغ 
قيمته ٢.٧١ مليون دينار مقابل 3.١٦ مليون دينار 

يف الربع الول من العام املا�سي
وكان جمموع املوجودات يف الربع الول للعام اجلاري 
دينار  مليون   ٢٦.٨٢ مقابل  دينار  مليون   ٢٧.٨٨

للفرتة نف�سها يف العام ٢٠١٩
وو�سلت احل�سة ال�سا�سية لل�سهم من ربح فرتة الربع 
العام اجلاري ٠.٠٥٠ دينار مقابل ح�سة  الول من 
ا�سا�سية لل�سهم من ربح الفرتة نف�سها للعام املا�سي 

٠.٠١٨ دينار.
الوطنية  للتامني  املالية  النتائج  على  تعليقها  ويف 
للفرتة املنهية يف 3١ اآذار ٢٠٢٠  قالت الدكتورة منال 
جرار املدير العام لل�سركة اأن النتائج املتميزة ل�سركة 
يف  املبذولة  للجهود  تتويجا  جاءت  الوطنية  التاأمني 
تواكب  التي  املبتكرة  التامينية  اخلدمات  يف  التو�سع 
ل  ال�سركة  اأن  د.جرار  واكدت  العمالء،  متطلبات 
زالت من اأف�سل �سركات التامني الريادية وخدماتها 
منو  ن�سبة  حتقيق  من  متكنت  لذلك  اللتزام  يعلوها 
يف الرباح حمافظة على توازن حمفظتها التامينية .

اجتماعها  الوطنية  التاأمني  �سركة  عقدت  كما 
الأربعاء  يوم  واخلم�سون  اخلام�ص  ال�سنوي  العادي 
�سختيان  منجد  برئا�سة   ٢٠٢٠/٦/١٠ املوافق 
اأع�ساء  كافة  ،وبح�سور  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
ال�سركة  يف  التنفيذية  والإدارة  الإدارة  جمل�ص 
القانوين. الن�ساب  �سكلوا  الذين  ال�سركة   وم�ساهمي 

كما ح�سر الجتماع مدير دائرة مراقبة ال�سركات د. 

وائل العرموطي وممثلي عن اإدارة التاأمني و مدققي 
.EY ح�سابات ال�سركه

�سادقت  ،حيث  الجتماع  قانونية  �سختيان  واأعلن 
التي  الأعمال  جدول  بنود  كافه  على  العامة  الهيئة 
مت مناق�ستها ومت اإعاده تعيني ال�سادة ارن�ست و يونغ 

)EY( كمدققي حل�سابات ال�سركه للعام ٢٠٢٠.
الت�سال  و�سائل  عرب  عقد  والذي  الجتماع  وخالل 
املالية  القوائم  اأن  �سختيان  ،بني  واللكرتوين  املرئي 
اأرباحا  اأظهرت   ٢٠١٩/١٢/3١ يف  املنتهية  لل�سنة 
نتيجة  وذلك  دينار  األف   ٥١١ اإلى  و�سلت  اجمالية 
الرتكيز على نوعية الأخطار املكتتبة واعتماد ال�سركة 
الكتتاب،  عند  �سليمة  فنية  واأ�س�ص  معايري  على 
نتيجة  جيدة  ا�ستثمارية  اأرباح  حتقيق  اإلى  بالإ�سافة 
يف  ال�ستثمارية  حمفظتها  بتنويع  ال�سركة  قيام 

جمالت خمتلفة.
اأعرب  العادي  العامة  الهيئة  اجتماع  ختام  ويف 

اأن  متمنيا  احل�سور  لكافة  �سكره  عن  �سختيان 
كافة  وعلى  ال�سركة  على  خري  عام   ٢٠٢٠ عام  يكون 
ال�سلبية  الآثار  ،متجاوزين  القت�سادية  القطاعات 
امل�ستمرة  واملتابعة  اجلهود  ظل  يف  كورونا  جلائحة 

لقائد الوطن جاللة امللك عبداهلل الثاين.

جرار:
 خدمات شركتنا يعلوها 
االلتزام مما مكنها من 

تحقيق نسبة نمو في االرباح 
مع المحافظة على توازن 

محفظتها التأمينية

سختيان:
وصلت األرباح للعام الماضي 

5١١ ألف دينار نتيجة التركيز 
على نوعية األخطار المكتتبة 

واالعتماد على معايير فنية 
سليمة عند االكتتاب

اإلستثمار في قطاع التأمين
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األولى للتأمين تتبرع بمبلغ 100 الف دينار لصندوق )همة وطن(
 لدعم المجهود الوطني لمكافحة انتشار جائحة كورونا

حققت �سركة الأولى للتاأمني، يف الربع الأول من العام 
مقارنة  دينار  الف    3٩٩.٧ قيمتها  ارباحا  اجلاري 
باأرباح قيمتها ٥٨٥.٨ الف دينار يف الربع الأول من 

العام املا�سي.
وو�سل اإجمايل اإيرادات خالل الربع الأول من العام 
 ٢.١٧ مقابل  دينار،  ٢.٤٠ مليون  اجلاري، مبلغ 

مليون دينار يف الربع الأول من عام ٢٠١٩. 
وكان جمموع املوجودات يف الربع الول للعام اجلاري 
دينار  مليون   ٦٠.٧٤ مقابل  دينار  مليون   ٦٤.٢٠

للفرتة نف�سها يف العام ٢٠١٩
وو�سلت احل�سة ال�سا�سية لل�سهم من ربح فرتة الربع 
العام اجلاري ٠.٠١٤ دينار مقابل ح�سة  الول من 
ا�سا�سية لل�سهم من ربح الفرتة نف�سها للعام املا�سي 

٠.٠٢١ دينار.
لالأولى  املتحققة  املالية  النتائج  على  تعليقه  ويف 
اآذار ٢٠٢٠  قال عالء  املنهية يف 3١  للفرتة  للتاأمني 
نتائج  ان  لل�سركة   التنفيذي  الرئي�ص  اجلواد  عبد 

وخطة  ا�سرتاتيجية  مع  من�سجمة  جاءت  الول  الربع 
عمل حمكمة ارتكزت على تعزيز اليرادات.

تربع  عن  عبداجلواد  الرئي�ص  اأعلن  قد  كان  كما 

�سندوق  ل�سالح  دينار  الف   ١٠٠ مببلغ  ال�سركة 
)همة وطن( دعمًا للمجهود الوطني ملكافحة اإنت�سار 

فريو�ص كورونا.

عبد الجواد:
األولى للتأمين تجدد خطتها 

المحكمة والتي ترتكز على 
تعزيز االيرادات

399.7 ألف دينار أرباح األولى للتأمين )سوليدرتي( للربع االول 2020
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الأردنية  التعليمية  املوؤ�س�سات  للتكنولوجيا �سرٌح عريق بني  �سمية  الأمرية         جامعة 
بنت احل�سن  �سمية  المرية  �سمو  راأ�سهم  وعلى  ادارته،  رباطة جاأ�ص  متانته من  ا�ستمد 

املعظمة رئي�ص جمل�ص اأمناء اجلامعة والدكتور م�سهور الرفاعي رئي�ص اجلامعة. 
اأهم  التكنولوجيا  باتت  التي  الرابعة  ال�سناعية  الثورة  م�سارف  على  ونحن  فاليوم     
التكنولوجيا  و�سائل  باأحدث  اجلامعي  التعليم  يف  القمة  على  اجلامعة  ترتبع  اأ�سلحتها، 

فل�سان حالها كفيل اأن يقدم لنا اإجنازاتها بكل فخر واعتزاز. 
منح  على  تركز  حيث  الدرا�سة،  جمالت  يف  والبتكار  التميز  بني  اجلامعة  جتمع     
للم�ساهمة  يوؤهلهم  مما  جميعها،  التخ�س�سات  يف  التدري�ص  من  عال  م�ستوى  الطلبة 
التخ�س�سات  من  جمموعة  وتقدم  امل�ستمر.  العاملي  التطور  ومواكبة  املجتمع  بناء  يف 

الأكادميية التي �سممت خ�سي�سًا لتالئم ميول ال�سباب، ولتمكنهم من حتقيق اأهدافهم 
متميزة  كفاءات  وتخريج  الإبداع  ت�سجيع  متينة،  اأكادميية  اأ�س�ص  على  م�ستقبلهم  وبناء 
التكنولوجيا  عامل  ي�سهده   الذي  التكنولوجي  التطور  تواكب   فريدة،   تخ�س�سات   يف 

واملعرفة.                      
العلمية  للجمعية  مملوكة  وهي  املا�سي  القرن  ت�سعينيات  اأوائل  اجلامعة  تاأ�س�ست      
اجلامعة،  رئي�ص  وبح�سب  الأردن.  يف  التطبيقية  للبحوث  مركز  اأقدم   ،)RSS(امللكية
امللكي  ال�سمو  �ساحبة  من  وبتوجيهات  اجلامعة  فاإن  الرفاعي  م�سهور  الدكتور  الأ�ستاذ 
اجلامعة  وت�سعى  والإجناز  التميز  م�سرية  على  حافظت  احل�سن  بنت  �سمية  الأمرية 
لالرتقاء يف التميز واملنح الدرا�سية واللتزام والبتكار، وروح املبادرة التي من �ساأنها دفع 
عجلة التطور يف القطاع اخلا�ص. واأنها  ت�سعى جاهدة اأن تكون رائدة يف التعليم وبناء 
قطاعات تكنولوجيا املعلومات والت�سالت والإلكرتونيات والأعمال يف الأردن واملنطقة، 
ومن�سة للبحوث العلمية ملختلف املوؤ�س�سات الأردنية، وتقدم برامج اأكادميية نوعية تواكب 
العلمي  البحث  وتعزيز  العمل،  �سوق  احتياجات  تلبي  دوليًا(  )معتمدة  الدولية  املعايري 
التنمية  وحتقيق  وحاجاته،  املجتمع  خدمة  يف  وامل�ساهمة  العمل،  ب�سوق  املرتبط  املبتكر 
وفق  الإدارية  كافة اخلدمات  وتقدمي  ل�سمان اجلودة،  فعال  نظام  تطوير  و  امل�ستدامة، 
بب�ساطة هو  الرئي�ص: »هدفنا  يقول  ال�سدد  وبهذا  وال�سفافية،  والكفاءة  معايري اجلودة 
اأن تكون جامعة الأمرية �سمية للتكنولوجيا »جامعة امل�ستقبل«، حيث يتم تاأهيل الطالب 
املوهوبني تاأهياًل عاليًا؛ لي�سبحوا على ا�ستعداد لالن�سمام لأ�سواق العمل املتناف�سة يف 

القرن ٢١ وما بعده. 
    واأ�ساف الدكتور الرفاعي اأنه يف اأقل من ثالثني عاما، اأ�سبحت اجلامعة رائدة لدرا�سة 
وتكنولوجيا  والهند�سة  والكمبيوتر  واللكرتونيات  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا 
الأعمال، ومركز للتميز التعليمي يف كل من الأردن واملنطقة املحيطة بها. حيث اأن الطلب 
درا�سته.  يكمل  اأن  قبل  يتلقى عرو�ص عمل  وبع�سهم  م�ستمر،  ازدياد  على خريجيها يف 
وعالوة على ذلك، تركز اجلامعة على اأن�سطة البحوث يف املجالت الرئي�سية التي تن�سط 

القت�ساد الأردين.
ح     وبا�ستح�سار اخلربة الوا�سعة للدكتور رئي�ص اجلامعة يف جمال البحث العلمي، و�سّ
يكمن  والتي  الأردنية،  الأبحاث يف اجلامعات  تواجه  التي  الرئي�سية  التحديات  اأبرز  لنا 
اأهمها يف امليزانية املخ�س�سة للبحث العلمي يف اجلامعات. وقد يتح�سن الو�سع يف حال 
مت تقدمي الدعم من القطاع اخلا�ص لرعاية البحث العلمي. ومن التحديات الأخرى هو 
انتاج الأبحاث من النوع الذي ين�سر يف املجالت الدولية ذات ال�سمعة الدولية، فعندها قد 

حت�سل على مزيد من التمويل من هذه املوؤ�س�سات.
    وعن الت�سبيك الدويل للجامعة يوؤكد رئي�ص اجلامعة اأنها تناف�ص على امل�ستوى العاملي، 
الحتاد  من  دعم  على  ح�سلت  وقد  العاملية،  الت�سنيفات  يف  متقدمة  مراكز  وحتقق 
اإدارة ٥ من  الأوروبي مل�ساريعها، حيث ح�سلت على دعم ل ٤١ م�سروعًا، وت�سرف على 
 ،)AACSB(و  )ABET( اأمريكيا  اعتمادًا  معتمدة  كلياتها  كافة  واأن  امل�ساريع،  هذه 
ولديها برنامج قوي للتبادل الطالبي مع جامعات كربى عاملية، وقامت اجلامعة حديثًا 
)جامعة  مرموقة  واأوروبية  اأمريكية  جامعات  مع  م�سرتكة  اأكادميية  برامج  با�ستحداث 
اأريزونا، جامعة اأنديانا، جامعة ميت�سغان – ديربورن، جامعة اأوكالند(.  ووفًقا لت�سنيفات 
كيو اإ�ص QS العاملية ٢٠٢٠، فقد ح�سلت اجلامعة على املرتبة الأولى يف الأردن وال�ساد�سة 
اأع�ساء  املن�سورة مقارنة بعدد  الأبحاث  ن�سبة عدد  العربية من حيث  ع�سرة يف املنطقة 

هيئة التدري�ص.

لقاء خاص مع رئيس جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا

األستاذ الدكتور مشهور الرفاعي

الرفاعي: المنافسة على 
المستوى العالمي وتحقيق 

مراكز متقدمة في 
التصنيفات العالمية
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جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا صرح عريق 
يثبت مكانته بين مؤسسات التعليم األردنية



حافظت الجامعة بتوجيهات ومتابعة سمو األميرة سمية بنت 
الحسن رئيس مجلس أمناء الجامعة على مسيرة التميز واإلنجاز

املوارد  وتنمية  اإعداد  حول  متمحورا  التعليمي  دورها  يكون  باأن  اجلامعة  ول�سعي   
الب�سرية وتاأهيلها لأداء دورها احليوي يف نه�سة املجتمع وامل�ساركة يف م�سرية التحديث 
 - مبا�سر  ب�سكل   - خالله  من  ت�سهم  فهي  للجامعة  الأ�سا�سي  الدور  هو  وليظل  والنمو، 
بهذا  النهو�ص  يرتبط جناح اجلامعة يف  الوطني، وبالتايل  القت�ساد  تعزيز م�سرية  يف 
تقدمها  التي  العلمية  املخرجات  م�ستوى  بني  املواءمة  درجة  زيادة  يف  وجناحها  الدور 
للمجتمع وبني الحتياجات املتطورة واملتجددة ل�سوق العمل والرتقاء بنوعية اخلريجني 

وال�ستجابة ملتطلبات التطور املعا�سر.
وا�سلت  التي  الوظيفي  الإر�ساد  اأ�سبوع  اإلى  اجلامعة  رئي�ص  اأ�سار  ال�سدد  هذا  ويف     
اجلامعة تنظيمه كفكرة رائدة ترتبط باجلامعة التي حتر�ص دائما على تبّني املبادرات 
التي ت�سهم يف خدمة طالبها وت�ساعدهم على بدء حياتهم العملية. حيث يدعى للم�ساركة 
يف الأ�سبوع اجلهات الراغبة يف تدريب طالب اجلامعة اأو توظيف خريجيها بهدف عر�ص 
فر�ص العمل املتاحة لديها، والتعريف باأن�سطتها، والتعرف على اجلامعة والتخ�س�سات 
من  اأعداد  توظيف  يف  تتمثل  حقيقية  فوائد  املنا�سبة  ولهذه  فيها،  املتقدمة  والربامج 

اخلريجني وتوفري فر�ص تدريبية للطالب.
اأولويات اجلامعة بقاوؤها على الطريق املن�سجم مع  اأهم  اأن  اإلى     ونوه رئي�ص اجلامعة 
طالب  تخريج  طريق  عن  اإل  ذلك  يكون  ول  ومكانتهاعامليًا،  �سمعتها  وتعزيز  ر�سالتها، 
متميزين جاهزين لالنخراط يف �سوق العمل، بالإ�سافة الى حت�سني ترتيب اجلامعة يف 
الت�سنيفات العاملية للو�سول الى م�ساف اجلامعات العاملية املرموقة، اأما الأولوية الثانية 
فهي تعزيز ال�سراكات مع موؤ�س�سات التعليم العايل املحلية والقليمية والدولية من خالل 
طرح برامج م�سرتكة لال�ستفادة من جتارب اجلامعات العاملية، وثالثا تعزيز ال�سراكات 
تطبيقية  وابحاث  م�سرتكة  م�ساريع  على  للعمل  واخلا�ص  العام  القطاع  موؤ�س�سات  مع 

خلدمة املجتمع.
   وقال الرفاعي اأن اجلامعة تراقب جودة التدري�ص فيها با�ستمرار وتطبق اأ�س�ص ومعايري 

معينة ل�سمان ذلك ت�سمل نوعية التدري�ص واملناهج املقدمة. 
على  احل�سول  ومنها  نف�سها.  عن  تتحدث  التي  بالإجنازات  اجلامعة  وتزخر  هذا       
و�سام ال�ستقالل من الدرجة الأولى من جاللة امللك املعظم لتميزها يف قطاع تكنولوجيا 
امتحان  �سنوات متتالية يف  ل�ست  الأولى  املرتبة  والأعمال. وعلى  والت�سالت  املعلومات 
يف  الطلبة  جلميع  جودتها  و�سمان  العتماد  هيئة  تعقده  الذي  اجلامعية،  الكفاءة 
اجلامعات الأردنية، على امل�ستوى العام، ويف ٨٢% يف تخ�س�ساتها على امل�ستوى الدقيق 

لربامج اجلامعة. 
  كما ح�سلت اجلامعة على العتماد الأمريكي )ABET( لأربعة تخ�س�سات عام ٢٠١3 
لتكون اأول جامعة اأردنية حت�سل على هذا العتماد لهذه التخ�س�سات، ويف عام ٢٠١٩ 
مت جتديد العتماد ل�ست �سنوات قادمة مع اإ�سافة برنامج خام�ص، وح�سول كلية امللك 

طالل لتكنولوجيا الأعمال على العتماد الأمريكي )AACSB( الذي ميثل اأعلى مرجع 
مينح العتمادات لكليات اإدارة الأعمال يف العامل؛ لت�سبح اجلامعة بذلك واحدة من ٥% 
من جامعات العامل تنال الإعتماد، ومن ٢% من جامعات العامل خارج الوليات املتحدة 

الأمريكية.  
الأولى على م�ستوى  املرتبة  العام على          وقد ح�سل فريق من طلبة اجلامعة هذا 
اجلامعات العربية ولل�سنة اخلام�سة على التوايل وكذلك على املرتبة )٤( عامليًا من بني 
)٤٠٤٩( فريق يف م�سابقة IEEE - Extreme. وكانت اجلامعة هذا العام بطل ال�سرق 

 .ACM الأو�سط واأفريقيا يف م�سابقة الربجمة
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           وفًقا لتصنيفات QS  العالمية ٢٠٢٠، 
حصلت الجامعة على المرتبة األولى في 
األردن والسادسة عشرة في المنطقة 

العربية من حيث نسبة عدد األبحاث 
المنشورة مقارنة بعدد أعضاء هيئة 

التدريس

استحقاقًا لمسيرة الريادة، حصلت الجامعة 
على االعتماد الدولي )AACSB(، وهو أعلى 

مرجع يمنح االعتمادات لكليات إدارة 
األعمال في العالم

ترّكز الجامعة على البعد الدولي، ولها 
تشبيك برامجي مع جامعات دولية عريقة، 
وتدير مشاريع أوروبية، وتحظى بدعم من 

االتحاد األوروبي 

العدد ٦٠    حزيران    ٢٠٢٠



أسرة جامعة فيالدلفيا تتبرع »بخمسين ألف دينار« 
دعمًا لوزارة الصحة في مواجهة أزمة )كورونا (

يف  الوطني  الإ�سهام  جمال  يف  وعطاءها  جهودها  فيالدلفيا  جامعة  توا�سل  كما 
اجلامعة  ا�ستكملت  وقد  )كورونا(،  جائحة  عن  النا�سئة  الطارئة  الأزمة  مواجهة 
التعليم  جمال  يف  خطتها  يف  قدما  لل�سري  والتجهيزات  والإجراءات  التدابري  كافة 
خالل  ومن  اجلامعة،  ومن�سة  تيم(  )مايكرو�سوفت  تطبيقات  خالل  من  بعد،  عن 
ن�سبة  بلغت  حتى   ، املجال  هذا  يف  مبكرا  اجلامعة  انتهجتها  التي  التدريب  خطة 
املبا�سر. التعليم  يف  العتيادية  الن�سب  عن  يزيد  ما  وح�سورهم  الطلبة   متابعة 

واإميانًا من جامعة فيالدلفيا باأهمية ت�سافر اجلهود الوطنية التي تبذلها موؤ�س�سات 
الدولة الر�سمية والأهلية من اأجل حماية الوطن و�سحة اأبنائه فقد قررت اأ�سرة اجلامعة 
التربع مببلغ خم�سني األف دينار لدعم جهود وزارة ال�سحة مبا ي�سهم يف توفري املواد 
 والتجهيزات الالزمة للوزارة من اأجل مكافحة الوباء وتبعاته على الوطن واملواطن.

الها�سمية  ولقيادته  للوطن  وولءها  املنا�سبة جتدد جامعة فيالدلفيا عهدها  وبهذه 
بقيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم، ليظل الأردن الغايل ح�سنًا 
منيعًا يف وجه كل التحديات، وتدعو اهلل اأن يحيط الأردن ملكا و�سعبا بعني رعايته، 

ليخرج من الأزمة وتبعاتها قويا �سامدا، بتعاون اأبنائه وت�سامن موؤ�س�ساته.

جامعة فيالدلفيا و«التعليم اللكرتوين عن بعد
اطلقت جامعة فيالدلفيا من�سة التعليم الإلكرتوين التي طورتها اجلامعة ومت البدء 
املوقع  خالل  من  منازلهم  يف  وهم  ملحا�سراتهم  الطلبة  وح�سور  املحا�سرات  ببث 

الر�سمي للجامعة.
اأع�ساء  جميع  �سم  لقاء  خالل  اجلامعة  رئي�ص  �سامل  ال�سيخ  معتز  الدكتور  واأكد 
الهيئة التدري�سية وعمداء الكليات ،ان اجلامعة م�ستمرة يف تطبيق التعلم عن ُبعد 
كبديل لنظام التعليم التقليدي اإلى حني النتهاء من اأزمة انت�سار فريو�ص »كورونا« 
 ،واأكد على �سرورة تطوير منط التعليم اللكرتوين يف اجلامعة مبا يخدم الطلبة .

هذا وتقوم عمادة التعلم عن بعد ومركز احلا�سوب بالإ�سراف املبا�سر على كافة 
تو�سيحيًا  دلياًل  موقعها  على  اجلامعة  وفرت  ،حيث  اللكرتوين  التعليم  خدمات 
لكل من اأع�ساء الهيئة التدري�سية والطلبة و�سرح اآلية الدخول للمن�سة اللكرتونية 
والتفاعل مع املحا�سرات كما و�سكلت جلنة ملتابعة التعليم الإلكرتوين يف كل كلية 
املحا�سرات  اإعداد  على  املدر�سني  تدريب  الفعلية  مهمتها  املدربني  من  طاقمًا 
جناح  وثبت   . التطبيق  خالل  م�ساكل  من  يطراأ  ما  وحل  التفاعلية  اللكرتونية 
يف  عالية  كفاءة  التدري�ص  هيئة  اع�ساء  واأظهر   ، اجلامعة  يف  املعتمدة  املن�سة 

التعامل معها .

وقد عملت اجلامعة على تطبيق خطة تنفيذية ل�صتدامة
 العملية التعليمية يف ظروف الأوبئة

ان  ال�سرطاوي  خالد  الدكتور  ال�ستاذ  فيالدلفيا  جامعة  رئي�ص  نائب  و�سرح 
التدري�سية  العملية  على  ال�سلبي  واأثرها  الوبئة  خماطر  ملواجهة  ال�ستعدادات 
على م�ستوى عال حيث �سادق جمل�ص عمداء اجلامعة على خطة تنفيذية لتقدمي 
اخلدمات التعليمية بالكامل با�ستخدام تكنولوجيا التعليم الإلكرتوين الذي ي�سمن 

التفاعل بني املدر�ص والطلبة انف�سهم عرب النرتنت .
وقال ال�ستاذ الدكتور ع�سام جنيب عميد التطوير والتعلم عن بعد ان اجلامعة 
اعدت من�سة الكرتونية على موقع اجلامعة الإلكرتوين كما جهزت دورات تدريبية 
الكرتونية للمدر�سني والطلبة للتعامل مع املن�سة وقال ان البنية التحتية املتوفرة 
 كافية لتغطية برنامج متكامل للتعلم عن بعد من خالل ال�سفوف الذكية التي وفرتها .
ويذكر اأن اجلامعة اعدت اكرث من خم�سني مادة تعليمية تفاعلية م�سجلة وحمملة 
على املوقع الإلكرتوين ،وهي �ساحلة للبث املتزامن وغري املتزامن ملواجهة اأخطار 

انت�سار الأوبئة والظروف اجلوية ال�سيئة
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رئيس مجلس أمناء جامعة إربد األهلية يشيد بجهود
 جاللة الملك لموجهة تداعيات جائحة كورونا

ال�سقور  حممد  الدكتور  معايل  الأهلية  اإربد  جامعة  اأمناء  جمل�ص  رئي�ص  اأ�ساد 
ورعاه  اهلل  حفظه  املعظم  احل�سني  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  بجهود 
وتوجيهاته ال�سامية للحكومة ملواجهة تداعيات جائحة كورونا والتي �سجلت فيها 
العام  والأمن  العربي  الأردنية اجلي�ص  امل�سلحة  القوات  املعنية كافة من  الأجهزة 
اجلماعي  العمل  يف  اأمنوذج  الأزمات  واإدارة  ال�سحة  ووزارة  الأمنية  والأجهزة 
اأي�سًا على  والذي خفف الكثري على املواطنني وتوفري الأمن والأمان ومبا حافظ 

�سحة و�سالمة املواطنني.
واأ�ساف الدكتور ال�سقور باأننا قد �ساهدنا على اأر�ص الواقع ما قامت به اجلامعة 
ممثلة برئي�سها والعاملني فيها خالل الأزمة لدليل وا�سح على حر�سهم ال�سديد يف 
دميومة العمل والتوا�سل يف هذه الفرتة ملوا�سلة تقدمي اخلدمات لأبنائنا الطلبة 

ووفق الإجراءات واخلطط الناجحة التي و�سعتها اجلامعة بهذا اخل�سو�ص.
اجلامعة  رئي�ص  اخل�ساونة  من�سور  اأحمد  الدكتور  الأ�ستاذ  اأ�ساد  جانبه  ومن 
اأثبتوا  والذين  والإدارية  التدري�سية  الهيئتني  اأع�ساء  قبل  من  املبذولة  باجلهود 
اأزمة جائحة كورونا بكل حرفية ومهنية عالية، وذلك  التعامل مع  قدراتهم على 
بتطبيق اجلميع لالإجراءات الحرتازية والوقائية امل�سبقة التي و�سعتها اجلامعة 
من خالل ت�سكيل عدة جلان متخ�س�سة ملواجه هذه الأزمة، والتي مت فيها التعامل 
وفق ما هو خمطط له، واأ�سار اإلى اأنه قد مت حو�سبة جميع اأعمال اجلامعة واملواد 
الدرا�سية مما �سهل الكثري يف توفري متطلبات التعلم عن بعد والتوا�سل مع الطلبة 
لها  ي�سهد  جناح  ق�سة  اجلامعة  خالله  �سجلت  والتي  الإلكرتونية  املن�سات  عرب 
التعلم  للطلبة عن طريق  امتحاناتها  اجلامعة عقدت جميع  باأن  منوهًا  اجلميع، 
بتطوير  مهتمة  اجلامعة  باأن  وبني  املا�سي،  الدرا�سي  الف�سل  خالل  الإلكرتوين 
وحماية  والتخزين  ال�سعة  حيث  من  احلا�سوبي،  النظام  لتطوير  التحتية  ببنيتها 
متطلبات  ليواكب  اجلامعة  يف  الإلكرتوين  التعلم  مركز  بتفعيل  وذلك  الأنظمة، 

التعلم عن بعد.

اأ.د الرحيمي نائب رئي�س احتاد الأكادمييني والعلماء العرب يزور 
جامعة اإربد الأهلية بهدف توقع مذكرة تعاون م�صرتك

ال�سامية  امللكية  الروؤى  تنفيذ  يف  الأهلية  اإربد  جامعة  وفل�سفة  روؤية  من 
مع  تفاعلها  يف  واإداريًا  اأكادمييًا  الب�سرية  املوارد  لتنمية  الوطنية  والإ�سرتاتيجية 
املجتمع وتطوير خططها وتوطني التعليم لتخريج طلبة موؤهلني علميًا وفنيًا وتقنيًا، 
اأحمد من�سور اخل�ساونة رئي�ص جامعة الأهلية مبكتبه  ا�ستقبل الأ�ستاذ الدكتور 
الأ�ستاذ الدكتور �سامل الرحيمي/ نائب رئي�ص احتاد الأكادمييني والعلماء العرب/ 
ممثل الأردن يف الحتاد، وذلك بهدف التباحث لتوقيع مذكرة تعاون م�سرتك بني 

الطرفني، بح�سور الأ�ستاذ الدكتور اأمين الأحمد نائبالرئي�ص.
الرحيمي،  بالدكتور  اجلامعة،  رئي�ص  اخل�ساونة  الدكتور  رحب  اللقاء  بداية  ويف 
وقال اإنه ل�سرف لنا يف احليا�ص الأردين الأبي اأن احت�سنت جامعة اإربد الأهلية 
الأخوة العلماء العرب الأ�سقاء بداية هذا العام، باإ�سهار الحتاد يف رحابها حتت 
واأ�ساد  العربية،  الدول  التابع جلامعة  العربية  القت�سادية  الوحدة  مظلة جمل�ص 

بالحتاد ومبا يقدمه من جهود مميزة خدمة للجامعات الأردنية والعربية.
اإربد  باأننا فخورين بالتعاون مع جامعة عريقة كجامعة  واأ�سار الدكتور الرحيمي 
واإداريًا،  اأكادمييًا  اأعمالها  لتنمية  وم�ساندتها  خدماتنا  لها  �سنقدم  التي  الأهلية 
وقدم �سكره جلامعة اإربد الأهلية التي ت�سع العلم نربا�سًا ومنهاجًا لعملها، وقدم 
اأن  اإيجاد هذا الحتاد بدًء من اخلطابات الأولية واإلى  �سكره لكل من �ساهم يف 
و�سل الحتاد اإلى واقع حقيقي، وبني باأن العلم يعلو ول يعلى عليه، ونحن اأمة اقراأ، 
يف  علمائها  بقدرات  العلم،  وبو�سلتها  قبلتها  العربية  الأمة  تكون  اأن  اأهمية  وبني 
�سبيل النهو�ص وتقدم قدرات الدول العربية، وبني باأن اجلامعات هي امل�سوؤولة اأوًل 
عن خدمة جمتمعاتها بعقد الندوات واحلوار ملناق�سة م�سري اأمتنا العربية، ومتنى 
مركز  الحتاد  ليكون  فكريًا  زخمًا  ي�سيفوا  اأن  الحتاد  اأع�ساء  العلماء  نخبة  من 

اإ�سعاع فكري على م�ستوى الوطن العربي.

االستثمار في القطاع التعليمي

75 العدد ٦٠    حزيران    ٢٠٢٠







Investment in the finance sector

First Finance Holds 2020 Ordinary 
Plenary Meeting

he First Finance Company held on 
Tuesday 23-6-2020 the ordinary general 
assembly meeting through the means 
of visual and electronic communication, 
with a attendance rate of 67%. During the 

meeting, a set of decisions were taken, the most 
important of which were:
Approving the minutes of the previous ordinary 
general assembly meeting held on April 23rd, 2020
Approving the report of the Board of Directors on 
the company’s business that ended on 31-12-2019 
and the future plan for 2020
Approving the report of the company’s auditors on 
the financial statements ended on 31-12-2019
During the meeting, discussion and approval of 
executing bad debts of troubled clients amounted 
to approximately five million JD, also, it decided not 

to distribute the profits of 2019 and recycle them for 
the next year.
Deputy Chairman of the Board of Directors Ibrahim 
Abu Khadija said regarding the extent of the impact 
of the Corona pandemic, the previous period on 
the company’s operational activities since the 
beginning of the breakdown period has led to a 
significant decrease in the size of the company’s 
customer reimbursement payments as well as 
funding and economic activities have been largely 
stopped and the company has stopped the legal 
measures taken against non-paying customers.
Abu Khadija confirmed that, despite the difficult 
economic conditions accompanying the Corona 
pandemic, the company, continued to fulfill its 
obligations towards others and pay the salaries of 
all its employees without deduction.

Abu Khadijah: 
Despite the difficult 
economic conditions 
accompanying the 
Corona pandemic, 
we have fulfilled 
our obligations to 
others and to pay 
the salaries of all 
employees without 
deduction
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Bindar for Trade and Investment Holds 
its Plenary Meeting via Visual ICT and 

Approves its Financial Statements

he general authority of Bindar Trade and 
Investment Company held its regular annual 
meeting on Wednesday 27/5/2020, by means 
of video and electronic communication and 
using Microsoft Teams technology, pursuant 

to the provisions of Defense Law No. (13) of 1992 and 
Defense Order No. (5) of 2020 published in the Official 
Gazette on 3/31/2020 and the procedures issued by his 
excellency the Minister of Industry, Trade and Supply 
on 9/4/2020 in accordance with the above defense 
order.
The meeting was held under the chairmanship of the 
Chairman of the Board of Directors of Bindar for Trade 
and Investment Company, Eng. Omar Abu Wishah, 
in the presence of shareholders holding (19,604,833) 
shares, or 98.02% of the company’s capital amounting 
to JD 20 million, distributed shares (22,200) million 
shares “on behalf of (19,582,633) shares of the 
agency, where the speaker of the council, Mr. Omar 
Abu Wishah, announced the legality of the meeting.
At the beginning of the meeting, Eng. Abu Wishah 
expressed Bindar’s appreciation for the precautionary 
measures and preventive measures imposed by the 
government during the past few months to prevent the 
spread of Corona virus “Covid 19”, and to provide the 
best treatments and appropriate medical care for those 
infected with it.
Abu Wishah told the General Authority, that during  
2019, despite all surrounding conditions, the company 

was able to maintain its leading position in the financing 
sector, where operating revenues amounted to JD 3.4 
million, the company achieved net profits after a tax of 
JD 12 million, amounting to JD 2.5 million, 12.7% On 
the company’s capital of 20 million dinars.
Abu Wishah pointed out that the company continued 
during 2019 in the balance between the sources of 
funds and their uses, which contributed to achieving 
a high level of performance to reach the goals of 
shareholders and improve its financial position.
The Director General Raad Abu Rassaa thanked the 
management’s efforts and pointed to the solidarity of 
the employees of the company and their best efforts to 
improve the level of performance, which made Bindar 
for Trade and Investment a brilliant name in the world 
of lending and financing in Jordan.

Abu Rassaa:
The solidarity of the 
employees of the 
company made Bindar 
Trade and Investment 
a bright name in the 
world of lending and 
financing in Jordan 

Abu Wishah:
JD 2.5 million, are net 
profits of “Bindar”, we 
seek to enhance its role in 
the lending and financing 
market.
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SAFWA ISLAMIC BANK ANNOUNCES A 
DONATION OF ONE MILLION JD TO THE 
“HIMMAT WATAN” FUND

afwa Islamic Bank announced the expansion of 
its support for the official efforts aimed at tackling 
the Corona pandemic crisis, by donating 
an amount of one million JD to the “Himmat 
Watan” fund, in commitment to continuous 
participation in assuming responsibilities 

towards the homeland and the people of society, especially 
the most affected group by the Corona pandemic crisis. 
This donation, which amounts to 10% of the total profits, 
is added to the bank’s previous contributions that were 
directed to enable the government to contain the crisis 
since its inception, including 100,000 JD allocated to 
the Jordanian Ministry of Health, as well as half a million 
dinars provided by the bank’s employees for the fund. 
Commenting on this additional donation, General Manager 
/ CEO of Safwa Islamic Bank, Samer Tamimi said: “Safwa 
Islamic Bank has always been among the leading banking 
institutions in meeting the national duty and keeping pace 
with urgent challenges, which stems from the values of 
the bank and its business strategy for the corporate social 
responsibility that is inseparable from the nation’s issues.”
Safwa Islamic Bank Launches the Updated “Safwa Mobile” 
Application 
On the way to further enhancing the efficiency and 
comprehensiveness of its digital banking channels, 
Safwa Islamic Bank launched an updated version of the 
application “Safwa Mobile”   includes a broader package 

of features and services that will enrich the customer 
experience, and enable them to Conducting more banking 
transactions from anywhere  at any time in the safest and 
easiest way through their smartphones.
The services and the extra benefits that the updated 
“Safwa Mobile” application offers  to the bank’s 
customers, service electronic cost-plus card including 
the knowledge of the card details and adding more 
services such as changing the card status and 
activating the e-shopping service within the ceiling of 
specific movements ,  without the need to visit any of 
the branches and inquire about the card movements in 
detail, in addition to the points and loyalty service that 
Safwa Islamic Bank customers will be able to access 
through the new update of the application, where the 
customer will be able to follow a point balance, and then 
convert it into a cash reward on the card automatically 
with one click. Also, there is one-bill payment service; as 
customers can pay the value of their previously saved 
invoices in one payment and with one transaction, or 
choose a set of saved invoices and pay for them with 
one transaction.
It is noteworthy that the “Safwa Mobile” application is one 
of the Safwa Islamic Bank electronic channels, which 
also includes: Safwa Online, the website, as well as the 
bank’s official accounts on communication platforms 
such as Facebook and Twitter.

S
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hiladelphia University donates “50,000 
JD” to support the Ministry of Health in the 
face of the crisis (Corona)
Philadelphia University continues its efforts 
in the field of national contribution in the 
face of the emergency crisis caused by 

the Corona pandemic. The university has completed 
all measures, procedures and equipment to move 
forward in its plan in the field of distance education, 
through (Microsoft Team) applications and the 
university platform, and through a plan the training 
that the university adopted early in this field, until the 
rate of students’ follow-up and attendance reached 
more than the usual levels in direct education. 
Philadelphia University believes in the importance 
of concerted national efforts exerted by the official 
and private state institutions for the protection 
of the nation and the health of its children. The 
university decided to donate an amount of 50,000 
JD to support the efforts of the Ministry of Health to 
contribute to providing the materials and equipment 
necessary for the ministry to combat the epidemic 
and its consequences for the country and the citizen. 
On this occasion, Philadelphia University renews 
its covenant and loyalty to the homeland and its 
Hashemite leadership, led by His Majesty King 
Abdullah II Ibn Al-Hussein, so that Jordan remains a 
strong bulwark in the face of all challenges, and calls 

upon God to surround Jordan as a king and people 
with care, to get out of the crisis and its strong and 
steadfast consequences, with the cooperation of its 
children and the solidarity of its institutions.

Philadelphia University and
 “Online E-Learning”

Philadelphia University has launched the university’s 
e-learning platform that has started broadcasting 
lectures and students attending their lectures at 
home through the university’s official website. 
Dr. Mutaz Sheikh Salem, President of the University, 
stressed during a meeting that included all faculty 
and deans of colleges that the university continues 
to apply distance learning as an alternative to the 
traditional education system until the end of the 
crisis of the spread of “Corona” virus, and stressed 
the need to develop the pattern of electronic 
education in the university to serve Students. 
Prof. Essam Najeeb, Dean of Development and 
Distance Learning, said that the university has 
prepared an electronic platform on the university’s 
website and has also prepared electronic training 
courses for teachers and students to deal with the 
platform and said that the available infrastructure is 
sufficient to cover an integrated program for distance 
learning through the smart classes that it provided.  
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contactless technology by passing cards provided 
with this technology on the contactless signal shown 
on the device provided with this service, and then 
enter their password and follow up with the service 
they want from the list of services provided by ATMs. 
Arab Bank customers can also take advantage of 
the contactless service of the ATM using the smart 
payment bracelet «BandPay» or the smart payment 
poster for the mobile phone from the Arab Bank, where 
customers can complete the banking transactions 
provided by the ATM with ease and safety by passing 
the «smart payment bracelet» BandPay Or the smart 
payment tag installed on the mobile phone, on the 
contactless logo displayed on the ATM supported 
with this technology and then enter their password - 
without the need to use a payment card. 
It is worth noting that the «BandPay» smart bracelet, 
or the mobile payment smart tag, can also be used at 
various points of sale without a secret number within 
daily limits. In addition, Arab Bank customers who 
wish to obtain a «BandPay» smart payment bracelet, 
or a mobile payment smart tag, can issue and receive 
them immediately from any of the bank›s branches.

 Arab Bank Supports Charitable and Targeted 
Programs during the Holy Month of Ramadan 

Based on the principle of social solidarity and the 
values promoted by the holy month of Ramadan, 
and in the framework of the existing cooperation 
between the Arab Bank and Tkiyet Umm Ali, the Arab 
Bank continued its contribution in support of Tkiyet 
Um Ali programs during the holy month, whereby 
Tkiyet Umm Ali has distributed food parcels 
to families since the beginning of Ramadan in 
addition to distributing hot breakfast meals directly 
to the homes of the needy families instead of the 

gatherings, which Tkiyet Um Ali used to hold daily 
in her main headquarters in the capital, Amman, in 
response to government directives issued by the 
cabinet and to preserve the health and safety of the 
needy families.
Within the framework of this initiative, the Arab Bank 
donated a total of 1460 hot breakfast meals to be 
distributed to needy families, in addition to donating 
the cost of 147 food parcels distributed to families 
benefiting from the Tkiyet Um Ali programs. 
The Director General of Tkiyet Um Ali, Samer 
Balkar thanked the Arab Bank for their continuous 
support to the sustainable food support programs, 
saying: «Our cooperation with the Arab Bank has 
continued for several years, and we are pleased 
to support Tkiyet Um Ali activities during the 
exceptional circumstances that the Kingdom is 
currently experiencing, as it is important to realize 
the importance of delivering food support to the 
most needy families in the Kingdom, especially 
during the holy month of Ramadan. This support 
confirms the Arab Bank’s belief in seeing Um Ali’s 
hospice of reaching a hunger-free Jordan. ”
The Children›s Museum Jordan, with major support 
from the Arab Bank, continues this year its program. 
“Communicating with the community,” despite its 
closing doors, as part of measures to tackle the new 
Corona virus outbreak. As the «Communicating 
with Society» program includes several educational 
programs designed and offered by the Children›s 
Museum for its children visitors and their families 
during the year. As the Ramadan program was 
one of those most popular educational programs 
every year, the museum also launched this year a 
rich Ramadan program that made it available online 
through its pages on social media.

ARAB BANK, ITS EMPLOYEES AND MEMBERS 
OF THE BOARD OF DIRECTORS DONATE TO THE 
“HIMMAT WATAN” FUND 



he Arab Bank Group announced that it has 
raised the value of its donation to support 
the Kingdom›s efforts to confront and 
contain the spread of the new Corona virus, 
to reach a total amount of JD 15 million. The 
Arab Bank had previously donated JD three 

million to the Ministry of Health in support of its efforts 
to combat this pandemic. The Arab Bank presented the 
increase in its donation to the “Himmat Watan” fund.
The bank employees also made a donation of one 
million two hundred and fifty thousand JDs to the 
(Himmat Watan) fund, as a contribution from them to 
support the untiring efforts made by the Kingdom under 
the leadership of His Majesty King Abdullah II Ibn Al-
Hussein the Great in confronting the pandemic of the 
emerging corona virus and containing its economic 
and social consequences on the country.
The donation amount includes a total donation of one 
million dinars by all the employees of the Arab Bank 
in the Kingdom and the employees of both the Arab 
Investment Group (Arab Invest) and the Arab National 
Leasing Company affiliated with the Arab Bank, as 
well as employees of the Abdul Hameed Shoman 
Foundation, the arm of the Arab Bank for cultural and 
social responsibility. The contribution also included 
the donation of JD 150,000  to the Executive Director-
General of the Arab Bank - Mr. Naama Sabbagh, and 
the Deputy Director-General - Ms. Randa Sadiq, the 
amount of JD 100,000.
A number of the members of the Board of Directors of 
the Arab Bank made a total donation of JD 150,000  to 
the “Himmat Watan” fund, as a contribution from them 
to support the efforts made by the Kingdom to confront 

the emerging corona virus and reduce its economic 
and social effects on the country and citizens.
 The Arab Bank appreciated the untiring efforts made by 
the Kingdom, led by His Majesty King Abdullah II Ibn Al-
Hussein, may God protect him, his patronage, and the 
participation of various entities, agencies, and sectors 
at various levels in the Kingdom in order to overcome 
these exceptional circumstances, stressing the need 
for all to unite and activate the values of cooperation, 
responsible citizenship and effective community 
participation in a manner that ensures preserving the 
safety and health of citizens, protecting the country, 
and preserving its resources and achievements under 
various circumstances and challenges.

 Arab Bank Launches the First Contactless 
Technology through a Wide Range of ATMs 

 in the Kingdom 
Arab Bank recently launched the new contactless 
technology through a wide range of ATMs in the 
Kingdom, which is the first one in Jordan, providing 
Arab Bank ATM users the ability to complete their 
transactions easily, safely and more quickly without 
the need to insert the card into the ATM Automated 
according to the usual method. The launch of this 
service comes in the context of the Arab Bank’s 
continuous endeavor to enhance its digital services 
chain and to activate innovative services that save 
customers time and effort.
Customers will be able to access their accounts and 
complete many of their transactions through a wide 
range of automated Arab Bank ATMs equipped with 
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distinctive social role in serving the local community. 
It is worth noting that the distribution of meals from the 
Bank of Jordan are a concern to enhance the values 
of social solidarity in the holy month of Ramadan, and 
within its series of interests in community service and 
its growing support for charitable and social programs, 
and its tendencies to assist and serve different groups of 
society, especially the disadvantaged. 

Bank of Jordan Renews its Partnership with SOS 
Children’s Villages Association of Jordan

Bank of Jordan has renewed its partnership with the 
Jordanian SOS Children’s Villages Association, in order 
to reinforce its role in supporting the disadvantaged 
groups in society, and aware of the importance of the 
association’s support for the implementation of its 
humanitarian mission to care for orphans and families 

who lost family bonds. 
 Through this partnership, which started in 2004, the 
bank guarantees the current expenses of a family home 
in the SOS children village of Irbid, which provides 
all alternative family care services for children, which 
include food, education, health care and extracurricular 
activities.
The National Director of the Jordanian SOS Villages 
Association, Mrs. Rana Al-Zoubi, commended the 
efforts of Bank of Jordan in its support and contribution 
to the association and expressed pride and pride in this 
strategic partnership. It is worth noting that the renewal 
of the agreement comes from the permanent bank’s 
eagerness to choose and implement social responsibility 
programs that benefit all groups of society, especially 
programs that concern children in general and orphans 
and those who lost family bonds in particular, which 
would help them and provide them with a decent life.
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l-Fakhouri, Chairman of the Board of the 
Bank of Jordan, stated that the bank donated 
an amount of one million JDs to the newly 
created “Himmat Watan” fund to receive 
large financial donations, based on its 

national sense, its spirit belonging to Jordan and its wise 
leadership, and in support of its official efforts to address 
the Corona virus crisis and to alleviate the burdens and 
concerns, especially for the most affected.
Al-Fakhouri explained that the donation made by the 
Bank of Jordan to the Fund comes as part of its initiatives 
and programs that underlie its flexible corporate social 
responsibility strategy to keep pace with urgent issues, 
which are devoted to the concepts of social and national 
solidarity, as well as motivating institutions in its various 
sectors and areas of work to follow this example and 
stand together in the best interest of the Kingdom.
Al-Fakhouri indicated, in a related context, that the Bank 
of Jordan has directed its multiple channels to facilitate 
the process of donating to the “Himmat Watan” fund by 
the people of the Country. It is possible for them to donate 
cash, donate checks or money orders, and through 
the “e-bills” service from the BOJ Mobile smart bank 
application.
Al-Fakhouri stressed that Bank of Jordan, while keen on 
the interests of its customers and clients, it is committed to 

continuing to meet their needs around the clock, through 
its various electronic channels that can be accessed 
with the utmost convenience and ease from anywhere 
and at any time, including the phone service center and 
BOJ Mobile application,  through its branches spread 
throughout the Kingdom.
Al-Fakhouri calls on the distinguished clients of Bank of 
Jordan to adhere to their precautionary measures that 
guarantee their safety and that of those around them, 
wishing everyone health and wellness.

 Bank of Jordan Serves Fasting 
Meals to the Families in Need 

A translation of the Bank of Jordan’s social responsibility 
programs that it carries out during the holy month of 
Ramadan and to cooperate with our Jordanian people 
in the light of the Corona pandemic crisis. The Bank, in 
cooperation with the Haya Cultural Center, distributed 
integrated Ramadan feasts and gifts for the holiday to 
many less fortunate children and their families in both the 
Capital Governorate and the Governorate Zarqa, with the 
aim of standing beside them and helping them to bear the 
burdens they live in.
The Haya Center also valued the Bank’s enduring efforts 
to support and give many of its programs, and for its 
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402.1 Thousand JD, National Insurance Profits
 for the First Quarter of 2020

National Insurance Company 
achieved profits in the first quarter 
of this year worth 402.1 thousand 
dinars, compared to profits of 
142.2 thousand dinars in the first 
quarter of last year.
Total revenue during the first 
quarter of this year amounted to 
JD 3.94 million, compared to JD 
4.47 million in the first quarter of 
2019.
The net written premiums for the 
first quarter of 2020 amounted to 
JD 2.71 million, compared to JD 
3.16 million in the first quarter of 
last year
The total assets in the first quarter 
of the current year was JD 27.88 
million, compared to JD 26.82 
million for the same period in 
2019
The basic share per share of the 
profit for the first quarter of the 
current year reached JD 0.050, 
compared to a basic share for the 
share of the profit for the same 
period last year of JD 0.018.
Commenting on the financial 
results of National Insurance 
for the period ending March 
31, 2020, Dr. Manal Jarrar, the 
company’s general manager said 
that the distinguished results of 
the National Insurance Company 
came as a culmination of the efforts 
made in expanding the innovative 
insurance services that cater to 
the customers ’requirements. 
Dr. Jarrar confirmed that the 
company is still one of the best 

pioneering insurance companies; 
it’s committed to provide services 
to achieve a growth rate in profits, 
maintaining the balance of its 
insurance portfolio.
The National Insurance Company 
also held its fifty-fifth annual 
regular meeting on Wednesday 
10/6/2020 headed by Munjid 
Sukhtian, Chairman of the Board 
of Directors, in the presence 
of all members of the Board 
of Directors and the executive 
management of the company and 
the shareholders of the company 
who formed the quorum

The Director of the Companies 
Control Department, Dr. Wael Al- 
Armouti and representatives from 
the insurance department and EY 
auditors, attended the meeting
Sukhtian declared the meeting 
legal, as the general assembly 
approved all the agenda items 
discussed. Mr. Ernst and Mr. 
Young (EY) were reappointed 
as auditor of the company’s 
accounts for 2020.
During the meeting, which was 
held through the means of visual 
and electronic communication, 
Sukhtian indicated that the 
financial statements for the ended 
year on 31/12/2019 showed total 
profits amounting to 511 thousand 
dinars, as a result of focusing on 
the quality of the written risks 
and the company’s reliance on 
sound technical standards and 
foundations upon subscription, 
in addition to achieving good 
investment profits as a result 
of the company diversifying its 
investment portfolio in various 
fields.
At the end of the ordinary plenary 
meeting, Sukhtian expressed 
his thanks to all the attendees, 
wishing that 2020 will be a good 
year for the company and all 
economic sectors, overcoming 
the negative effects of the 
Corona pandemic in light of the 
continuous efforts and follow-up 
of the leader of the homeland, his 
majesty King Abdullah II.

The National Insurance Company

The National Insurance Company holds the general
 authority meeting and approves the financial

 and administrative report by video call

Sukhtian: Last year 
profits reached JD 

511 thousand due to 
focusing on the quality 

of the written risks 
and relying on sound 
technical standards 
upon subscription

 
Jarrar: Our Company is 
committed to provide 
services to achieve a 
growth rate in profits 

while maintaining 
the balance of its 

insurance portfolio



JETT BOARD OF DIRECTORS DECIDES TO 
DONATE AN AMOUNT OF JD 100.000 TO

 “HIMMAT WATAN” FUND  

he Board of Directors of the Jordanian Tourist 
Transport Company - JETT - decided to 
contribute to support Himmat Watan Fund 
100.000 JD. This contribution is due to 
Jordanian company’s serving the Jordanian 

transport sector since 1964 until now, wishing that 
the ordeal will end under the victorious Hashemite 
leadership 
 Approving JETT Company to Transport Parcels and 
Needs of Quarantine Inmates
The Ministry of Transport, the Land Transport 
Authority, and the Armed Forces have approved the 
JETT Company to transport parcels from Amman to 
hotels and quarantine areas in the Dead Sea region 
and any other area or hotels that are approved for 
quarantine.
JETT’s accreditation certifies it a qualified company 
to transport mail inside outside Jordan through the 
multiple licenses it had previously obtained from the 
concerned authorities.
The parcel will be received at the company’s seventh 
circle offices from Thursday, to be delivered in two 
trips per day, provided that these parcels do not 
contain food or drink.
A parcel receiving center in the Dead Sea region will 
be designated for distribution there.

Fees for transporting the parcels, depending on the 
size and weight of the parcel, will be met within the 
fees approved by the Communications and Company 
Authority.
JETT Passengers Transport Operates Cruises 
through Aqaba Port
JETT Passenger has announced the launch of 
passages departing from each of (Amman - Abdali 
/ South Complex / Irbid / Zarqa) to the passenger 
port in Aqaba, starting on 6/29/2020, to transport 
the authorized Egyptian or Jordanian and those who 
wish to travel to the Arab Republic of Egypt, through 
the passenger ferries of the Arab Bridge Navigation 
Company.
Travel instructions in Aqaba port for travelers via 
Aqaba / Nuweiba sea line as of Monday, 06/29/2020
Egyptian citizens wishing to return to the Arab 
Republic of Egypt are allowed to book directly, 
whether they are registered on the platform or not.
When travelers arrive at the port of Nuweiba, 
preventive and precautionary measures and health 
requirements specified in the instructions issued by 
the relevant authorities in the Arab Republic of Egypt 
are followed, and passengers must strictly abide by 
all instructions, laws and regulations followed in the 
ports of the Arab Republic of Egypt.

T

Investment in the Aviation Sector

34 ISSUE 60    June 2020



Investing in the medical sector

33

Mark of Social and International Events
 in Amman Surgical Hospital

Amman Surgical Hospital held a ceremony on the 
occasion of Mother’s Day 21/3/2019, for all the hospital 
employees in honor of them.
On the international change day on Wednesday 
18/9/2019, the hospital employees were honored with 
seniority and housekeeping employees for the efforts 
made and to motivate them to do their best
On the International Diabetes Day, 14/14/2019, Amman 
Surgical Hospital celebrated this day, after the World 
Health Organization.

Dr. Rula El-Qossous delivered a speech explaining the 
effect of diabetes and its complications

Free Medical Day at Amman Surgical Hospital
- Amman Hospital held a free medical day on 20/4/2019 
on Saturday with the (White Beds for the Elderly) 
Center, in which doctors, nurses and pharmacists 
from Amman Hospital participated. Thank you from 
the depths ..... for all those loving hearts ... Generous 
people who contributed to draw a smile on the faces 
of the elderly on the free medical day held by Amman 
Surgical Hospital



AMMAN SURGICAL HOSPITAL HOLDS 
SCIENTIFIC LECTURES AND PARTICIPATES IN 

IMPORTANT FORUMS AND CONFERENCES

he Jordanian National Committee for Women 
Affairs, in cooperation with the Ministry of 
Health and the Amman Surgical Hospital, held 
yesterday, Tuesday 6/18/2019, an awareness 
session on mechanisms for early detection 
of cases of domestic violence and reporting 

mechanisms for health personnel in the hospital, where 
the session targeted the emergency, ambulance, doctors 
and administrators of 50 participants
The Director General of the Amman Surgical Hospital, 
Dr. Basem Al-Saeed participated in the fifth medical and 
hospital tourism conference on 25/8/2019 at the St. Regis 
Hotel, where he discussed in the conference the future of 
medical tourism, how to develop it and ways to facilitate 
the treatment of patients.
Amman Hospital participated in the medical tourism and 
international health travel forum that was held on 26-27 

/ 10/2019, where our medical services provided by the 
hospital were presented through it.
On the occasion of Breast Cancer Awareness Month 
10/21/2019, the Amman Surgical Hospital in cooperation 
with the Public Safety Department and the Jordanian 
program for early detection of breast cancer held a lecture 
under the title (prevention of breast cancer) attended by a 
large number of employees..
A scientific lecture entitled «Mechanism for dealing 
with flu cases for the 2019-2020 season» was also held 
at Amman Hospital, presented by the President of the 
Nursing Authority. on 3/2/2020. In line with the spread 
of corona virus infection, the infection control committee 
has conducted an educational lecture for the staff in the 
hospital where Dr. Montaser Al-Balbisi infectious disease 
specialist

T
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JD 161.6 Thousand, Arab Jordan Insurance Group 
Profits for the First Quarter of 2020

 Arab Jordan Insurance Company 
achieved profits in the first quarter 
of this year worth 161.6 thousand 
dinars, compared to profits of 197.5 
thousand dinars in the first quarter of 
last year.
Total revenue during the first quarter 
of this year amounted to JD 4.61 
million, compared to JD 3.95 million 
in the first quarter of 2019. 
The net written premiums for the first 
quarter of 2020 amounted to JD 3.57 
million, compared to JD 3.92 million 
in the first quarter of last year
The total assets in the first quarter of 
the current year was JD 26.99 million, 
compared to JD 26.20 million for the 
same period in 2019
The basic share per share of the profit 
for the first quarter of the current year 
reached JD 0.017, compared to a 
basic share for the share of the profit 
for the same period last year of JD 

0.020.
Commenting on the financial results 
of the Arab Jordan Insurance Group 
for the period ended 31 March 2020, 
CEO; Yusuf Al-Dalabih said that the 
company is still progressing due 
to the joint efforts of the board of 
directors and its employees. Despite 
the difficult circumstances in the 
region, which in turn affected the 
Jordanian economy, the company 
was able to achieve good results in 
all technical departments.
It is worth noting that the Arab 
Jordan Insurance Group, since 
its establishment in 1996, has set 
its sights on an essential goal that 
does not deviate from it, which is to 
be the most distinguished and most 
authentic and trustworthy in providing 
specialized insurance solutions with 
high quality protection for its clients 
and partners in the local market.

Arab Jordan Insurance Group Co.

Al-Dalabih:    
Thanks to the joint 
efforts by the Board 
of Directors and 
the employees of 
the company, it is 
still progressing 
and achieving 
continuous positive 
results. 

Jordan Insurance Holds an Ordinary and 
Extraordinary Plenary Meeting Using the Visual 

Communication Technology

The Jordan Insurance 
Company held the ordinary and 
extraordinary plenary meeting of 
the shareholders of the company 
on Sunday, corresponding 
to 5/31/2020, at 12:00 p.m. 
through audiovisual means of 
communication, in implementation 
of Defense Order No. (5) for 
2020 regarding procedures for 
convening the general assembly 
issued by His Excellency Minister 
of Industry , trade and catering on 
4/4/2020.  
The company controller, 

representative of the insurance 
department, representatives of the 
external audit company (Deloitte 
& Touche) and members of the 
board of directors attended at a 
rate of 85% of the company’s 
shareholders. All the mentioned 
items in the meeting schedule 
were approved.
It also had; the company 
announced a donation of 100,000 
JD for the fund (Himmat Watan) 
in support of the national effort to 
combat the spread of the Corona 
virus.

Jordan Insurance Company

Jordan Insurance 
Company donates 
100,000 JD to the 
Himmat Watan 
Fund to counter the 
Corona virus
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JD 2.15 Million, Arab Orient Insurance Profit
 for the first quarter of 2020 

 Gulf Insurance Group Company - Jordan donates 
100,000 JD to “Himmat Watan” fund to support 

national efforts to confront Corona virus 

The profits of Arab Orient Insurance 
Company increased in the first 
quarter of this year to reach JD 2.15 
million, compared to profits of JD 1.97 
million in the first quarter of last year.
Total revenue during the first quarter 
of this year increased to the amount 
of JD 14.94 million, compared to JD 
13.81 million in the first quarter of 
2019. 
The net written premiums for the first 
quarter of 2020 amounted to JD 10.97 
million, compared to JD 11.75 million 
in the first quarter of last year
The total assets in the first quarter 

of the current year was JD 112.68 
million, compared to JD 109.04 million 
for the same period in 2019
The basic share per share of the profit 
for the first quarter of the current year 
reached JD 0.1, compared to a basic 
share for the share of the profit for the 
same period last year JD 0.092.
The Chairman of the Board, Mr. 
Naser Al-louzi, stated that the 
company’s results for the first 
quarter of 2020 were positive.  
 The Chairman also indicated that 
these results would not have been 
achieved unless the great support 
the company receives from the Gulf 
Insurance Group, the shareholders 
and the Board of Directors, in 
addition to customer confidence 
and the distinct efforts of workers, 
and the support and follow-up of the 
relevant government and regulatory 
authorities. 
Commenting on the financial 
results of Arab Orient Insurance 
for June 31, 2020, Dr. Ali Al-Wazni, 
CEO of the company, said that the 

company’s business for the first 
quarter of this year was good by all 
measures despite the challenges in 
the region.
 Notably, Gulf Insurance Group 
Company - Jordan donates 100,000 
JD to “Himmat Watan” fund to 
support national efforts to confront 
Corona virus. 
 It should be noted that the Gulf 
Insurance Group - Jordan (gig - 
Jordan) is one of the members of 
the Gulf Insurance Group based 
in the State of Kuwait, and it is one 
of the largest and most diversified 
insurance groups in the MENA region.

Allouzi: The positive 
results of Arab 
Orient Insurance 
confirm the 
customers’ trust and 
great loyalty to the 
company

Al-Wazni: The 
Company’s business 
for the first quarter 
of this year has been 
good despite all the 
challenges in the 
region
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JD 347.4 Thousand, JOFICO’s 2020 First
 Quarter’s Profits

The Jordan French Insurance Company 
(JOFICO) held its annual general 
authority meeting today, Tuesday 
07/07/2020, via a visual and electronic 
means of communication, pursuant to 
the provisions of the Defense Law (13) of  
1992 and Defense Order (5) of 2020 and 
the procedures issued by His Excellency 
the Minister of Industry, trade and 
supply on 04/09/2020 according to the 
above defense order, where the meeting 
was held through the application of 
Zoom headed by Chairman of the 
Board Akl Beltaji and members of the 
Board of Directors  in the presence of a 
general representative of the companies 
observer who announced the legality of 
the meeting and representatives of the 
insurance department and shareholders 
holding on behalf of the agency and a 
total of 76.65% of the company’s capital 
amounting to 9.100 million shares / JD.
The Chairman of the Board of Directors, 
His Excellency Mr. Aqel Beltaji, 
welcomed the members of the Board 
of Directors, General Supervisor of 
Companies Dr. Wael Al-Armouti, 
representatives of the Insurance and 
Shareholders Department, where he 
expressed his gratitude and pride 
of Jordan and the wise and discreet 
Hashemite leadership that has proven 
over the years to be impervious and solid 
and made Jordan a perfect example in 
the whole world.
The General Authority approved 
the report of the Board of Directors, 
the future plan, the annual financial 
statements / balance sheet and the final 
accounts of the company for the last 
year’ 2019, and the distribution of profits 
at 5% of the company’s capital.
The General Authority also approved 
the report of the Board of Directors and 
the report of the auditor for last year 
2019, and absolving the members of 
the Board of liability for the year ending 
on 31/12/2019 within the limits of the 

provisions of the law. Mr. Ernst and Mr. 
Young were elected external auditors of 
the company for the fiscal year 2020.
Beltaji added that the company 
managed to achieve profits that 
strengthened the financial position of the 
company, despite the difficulties faced 
by the region and its negative effects on 
the economy and investment, pointing 
out that the efforts of the administrative 
staff and all the employees of the 
company are consistent and their 
keenness to show their best, which 
made the company maintain its position 
the applicant among the companies in 
the Jordanian insurance market, and 
in the forefront all the clients who have 
great loyalty to the company and their 
confidence that the company is keen on 
their money and properties.
As for the future plan for the next three 
years, Beltaji stressed that the company 
is always seeking to invest in the 
development of the company and its 
staff in all their specialties,  that the focus 

in the next period will be on technical 
programs to keep pace with the rapid 
changes and electronic solutions that 
facilitate the provision of insurance 
services to clients.
The company also seeks to continue 
cooperation with the Jordan Federation 
of Insurance Companies and the 
Insurance Administration to overcome 
obstacles that restrict the development 
of the insurance industry in the Jordanian 
market in a way that benefits the sector, 
the country and the citizens.
Mr. Beltaji also thanked his colleagues, 
members of the Board of Directors, and 
all the  members of  JOFICO  who showed 
and demonstrate dedication to their work 
and loyalty to their homeland, wishing all 
individuals of them all the best and 
success.
It is worth noting that the company 
achieved profits before tax of 2019 with 
a value of 2,050.181 JD, an increase of 
55% from the previous year.
Jordan French Insurance Company 
achieved profits in the first quarter of 
this year worth 347.4 thousand JD, 
compared to profits of 178.8 thousand 
JD in the first quarter of last year.
Total revenue during the first quarter of 
this year amounted to JD 6.93 million, 
compared to JD 5.99 million in the first 
quarter of 2019. 
The net written premiums for the first 
quarter of 2020 amounted to JD 8.23 
million, compared to JD 4.59 million in 
the first quarter of last year
Commenting on the financial results 
achieved by Jordan French Insurance 
for the period ending on March 31, 2020, 
Dr. Walid Zorob, General Manager of 
the company said that the company’s 
long history in the field of insurance in 
Jordan gave it sufficient experience 
and insight in this field, which enabled 
it to develop, distinguish and provide 
the best services more coverage and 
quality to suit all needs.

The Jordan French Insurance Company

The Jordan French Insurance Company holds 
its annual plenary meeting 

Beltaji: The Company 
maintains its advanced 

position among 
companies in the 

Jordanian insurance 
market, and always 
seeks investment to 

develop.

Zorob:   The company 
seeks to provide the 
best services with 

greater coverage while 
maintaining the quality 

that suits all needs 



39.8 Thousand JD, Middle East Insurance Profit for the first quarter of 2020
Middle East Insurance Company achieved 
profits in the first quarter of this year worth 
39.8 thousand dinars, compared to profits of 
666.1 thousand dinars in the first quarter of 
last year.
Total revenue during the first quarter of this 
year amounted to JD 5.51 million, compared 
to JD 6.05 million in the first quarter of 2019. 
The net written premiums for the first quarter of 
2020 amounted to JD 4.44 million, compared 
to JD 4.74 million in the first quarter of last 
year
The total assets in the first quarter of the 
current year was JD 89.88 million, compared 
to JD 86.93 million for the same period in 2019
The basic share per share of the profit for 
the first quarter of the current year reached 
JD 0.002, compared to a basic share for the 
share of the profit for the same period last 
year JD 0.030.
Commenting on the financial results of the 
Middle East Insurance Company for the 
period ended 31 March 2020, Rajai Sweiss, 
Chief Executive Officer of the Company said: 
`` Despite the difficult circumstances on all 
health and political levels, the Company 
has been able with the efforts of the Board 
of Directors, its executive management, 
and all its employees and agents to face 
these challenges and continue its strong 
performance; maintaining the positive results 
of the insurance business and has maintained 

the diversity and balance of its premium 
income.
The General Manager of the Middle East 
Insurance Company, Eng. Majid Smeirat, 
had announced a donation of 100,000 JDs 
to the fund (Himmat Watan) in a gesture 
to support the national effort to combat 
the spread of the Corona pandemic and 
the consequences resulting from that.   
  Smeirat explained that the company had 
contributed to the support of the Ministry 
of Health through a donation made by the 
Jordanian Federation of Insurance Companies.   
 

Middle East Insurance Co.

Sweiss: Middle 
East Insurance was 
able to maintain the 
diversity and balance 
of its revenues from 
installments for the 
first quarter
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JD 399.7 Thousand,   Solidarity First Insurance 
Profits for the first quarter of 2020 

First Insurance donates 100,000 JD to 
(Himmat Watan) fund to support the 
national effort to combat the spread of 
the Corona pandemic
First Insurance Company achieved 
profits in the first quarter of this 
year worth 399.7 thousand dinars, 
compared to profits of 585.8 thousand 
dinars in the first quarter of last year.
Total revenue during the first quarter 
of this year amounted to JD 2.40 
million, compared to JD 2.17 million in 
the first quarter of 2019. 
The total assets in the first quarter of 
the current year was JD 64.20 million, 
compared to JD 60.74 million  for the 

same period in 2019
The basic share per share of the profit 
for the first quarter of the current year 

reached JD 0.014, compared to a 
basic share for the share of the profit 
for the same period last year JD 0.021.
Commenting on the financial results of 
First Insurance for the period ending 
March 31, 2020, the Chief Executive, 
Alaa Abdul Jawad, said that the 
results of the first quarter were in line 
with a tight strategy and business 
plan based on boosting revenues.
It also had, CEO, Abd Aljawad 
announced the company’s donation 
of 100,000 JD for (Himmat Watan) 
fund to support the national effort 
to combat the spread of the Corona 
virus.

Abd Aljawad: First 
Insurance renews 

its tight plan, which 
focuses on

 boosting revenue

28

Smeiirat:  Middle East 
Insurance donates 
100,000 JD to (Himmat 
Watan) fund to 
support the national 
effort to combat the 
spread of the Corona 
pandemic
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he ordinary and extraordinary Plenary of 
the shareholders of Jordan Kuwait Bank 
held its meeting on 4/5/2020, by means of 
video and electronic communication. 

The meeting was chaired by his Excellency Mr. 
Abdul Karim Al-Kabariti, Chairman of the Board 
of Directors, in the presence of members of the 
Board of Directors, the General Manager, and 
shareholders holding shares of “Authenticity, 
representation and agency”, who make up about 
83.5% of the capital.
The Plenary approved the items of the agenda 
of the regular meeting, as well as the items of 
the agenda of the extraordinary meeting, which 
was allocated to vote on the recommendation 
of the Board of Directors to increase the bank’s 
capital from JD 100 million to JD 150 million, 
by capitalizing JD 50 million from the voluntary 
reserve and distributing them as free shares for 
shareholders registered in the bank’s records as 
on 3/17/2020, by half a share for each share.
His excellency Mr. Abdul Karim Al-Kabariti, 
Chairman of the Bank’s Board of Directors, 
stated that holding the meeting under the current 

circumstances is aimed at reassuring everyone 
about the durability of the bank’s financial 
position and its reserves, allocations and property 
rights, sufficient to face any crisis in safety, and 
to enhance the confidence of depositors and 
shareholders, as the banks ’delay in Providing its 
annual numbers will have a negative impact on 
its reputation, which may reflect negatively on the 
national economy. 
Al-Kabariti indicated that the main operations of 
the bank achieved good results during 2019, as 
the assets increased by 1.3% from the previous 
year and amounted to JD 2,756 million, and 
customer deposits recorded a growth of 4.5% and 
amounted to JD 1866 million, and the portfolio of 
direct credit facilities reached JD 1573.8 million, 
the decrease is 3.6% comparing to the end of 
2018. On the other hand, we worked to enhance 
the provision for expected credit losses by JD 14 
million, which affected the profitability of the bank 
to record JD 46.9 million (before tax), a decrease 
of 16% from 2018, while the total property rights 
increased by 3.1% from the past year amounted 
to JD 459.5 million. 

T

Al-Kabariti: The strength of the bank’s financial 
position gives it sufficient capacity

 to safely face any crisis

The Plenary of Jordan Kuwait Bank Meets via the 
Visual and Electronic Means of Communication
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he ordinary Plenary of “Bank al-Etihad” 
held its forty-fourth meeting on Thursday, 
April 30, 2020 via visual communication 
technology Webex, headed by Mr. Essam 

Salfiti, Chairman of the Board of Directors.
The meeting was completed in the presence of the 
board of directors and shareholders holding “Asala 
(Authenticity) and Agency” shares, representing 
63.1% of the capital of JD 160 million. The meeting 
was attended by a representative of the Central 
Bank of Jordan, his excellency the comptroller of 
companies and the representative of auditors, 
where the legality of the meeting was announced. 
In his speech during the meeting, Mr. Essam 
Salafiti pointed to his pride in the achievements 
of the bank in the previous year by the efforts of 
his proud team. Also, the financial results of 2019 
resulted in achieving profits for the bank before the 
tax amounted to JD (61.3) million, as the net profits 
after tax and allocations at the end of 2019 reached 
JD (38) million, while the total assets increased to 
JD reach (4.580) billion, an increase of% 18.4% 

from the last year. While the facilities portfolio 
increased to reach JD (2.636) billion, an increase of 
15.7% from the last year, in addition to an increase 
in customer deposits to reach JD (3.576) billion , 
an increase of 19.6% over the last year also, while 
continuing to exercise prudence and hedging 
to enhance the strength of the bank’s financial 
position . He also referred to the postponement 
of the distribution of profits to shareholders for the 
fiscal year 2019 pursuant to the circular issued by 
his excellency the governor of the Central Bank of 
Jordan No. 1/1/4693 dated 9/4/2020 as this year 
has exceptional circumstances with the emergence 
of the Corona virus that affected our beloved 
homeland .
During the meeting, the Ordinary Plenary approved 
the bank’s business and financial statements of 
2019. We hope that the conditions for the next year 
will be better and that we overcome the crisis by 
finding innovative solutions, alternative methods 
and concerted efforts to achieve success and 
revitalize our nation’s economy again.

T

Salfiti: the achievements of the bank in 2019 are a source 
of pride for all its employees, which resulted in the 

enhancement of the bank’s position in the banking market

Bank al-Etihad holds its Ordinary Plenary 
Meeting via Webex Video Technology
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he Plenary of the shareholders of Bank 
of Jordan held its regular meeting on 
Sunday 10/05/2020, headed by his 
Excellency Mr. Shaker Fakhoury, chairman 

of the board of directors of Bank of Jordan. The 
meeting was held with video and electronic 
communication technology, which was available 
to all shareholders. The meeting was attended 
by shareholders holding “Asala (Authenticity) and 
Wakala (Agency)” shares, which constitutes 71.24% 
of the capital. During the meeting, the Plenary 
approved the bank’s financial statements of 2019.   
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 2019, which showed a net profit 
for shareholders of JD 40.2 million for 2019. The 

bank’s net operating profit also grew by 3.5% to 
reach JD 140.1 million. The bank has maintained 
high performance levels in the return on average 
assets index of 1.52%, and return on average bank 
shareholders ’equity has reached 9.72%, which is 
one of the best ratios in the Jordanian banking sector.  
Shakir Fakhoury, chairman of the Bank of Jordan, 
stated that the bank has a strong financial position, 
as evidenced by the solvency ratios and the 
quality of asset management. He added that the 
bank seeks to improve the services and products 
provided to customers in all segments, and to keep 
abreast of developments in financial technology 
and so that we are one of the pioneering banks in 
this field in light of these exceptional circumstances 
that the world is witnessing as a result of the Corona 
virus pandemic.  

T

Fakhoury: The bank has a strong financial 
position indicating solvency and quality asset 
management, in addition to its ability to keep 

pace with developments in financial technology

Bank of Jordan Holds the Ordinary Plenary Meeting 
through the Telecommunications System and 

Approves the Financial Statements of 2019
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apital Bank’s Plenary held its meeting 
by means of video and electronic 
communication. TheChairman of the Board 
of Directors, on behalf of Khalil Al-Salem, 

said that Capital Bank was able to absorb the impact 
of the rise in non-operating debts and the allocations 
allocated to it in the income statement, where its profits 
before tax remained constant without any significant 
change, compared to 2018, it recorded JD 37 million.  
 During the meeting, the bank’s final financial statements 
of 2019 were approved, and the appointment of 
Arab Potash Company as an independent member 
of the bank’s board of directors was approved.  
  He pointed out that despite the pressing economic 
conditions in Jordan and the unstable political 
conditions in Iraq, Capital Bank continued its 
successful path during last year, achieving significant 
growth in net operating income by 29 percent to reach 
JD 46 million, compared to JD 35.7 million in 2018.  
 He added, that this growth came in line with the 
bank’s directions aimed at maximizing revenues from 
sources and income, in order to enhance the return 
on shareholders ’rights, reduce pressure on capital 

adequacy and achieve the highest levels of efficiency 
in exploiting the available financial resources, in 
order to reduce the sensitivity of the corporation’s 
profits to the constant fluctuations in interest rates, 
and thus to achieve a degree of stability at the 
level of profits. Accordingly, the bank’s non-interest 
income during 2019 grew by 38 percent to reach 
JD 39 million, compared to JD 28 million for 2018.  
  On his part, Daoud Al Ghoul, CEO of Capital 
Bank, said that Capital Bank, despite the economic 
challenges and difficult circumstances, was able 
during  2019 to record distinguished financial 
results, indicating that it was possible, due to the 
large increase in net operating income, to absorb 
the impact of the high provision for doubtful debts, 
while conserving at the same level of profits before 
tax, without any change compared to last year.  
 Al-Ghoul indicated that the bank succeeded in 
dealing with the current crisis professionally and 
was able to continue to serve customers without 
any interruption, whether in Jordan or Iraq and in all 
sectors of the bank, through electronic services and 
a customer service call center.

C

Al- Salem:   The bank has achieved significant 
growth that is in line with the bank’s directions to 

maximize revenue from sources other than interest.

Capital Bank Holds the Plenary Meeting via Video and 
Electronic communication
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he Board of Directors of the Arab Jordan 
Investment Bank held on Thursday 14-
5-2020 the ordinary general authority 
meeting through video and electronic 

means. The attendance amounted to 74.78%. Mr. 
Hani Abdel Qader Al Qadi, Chairman of the Bank’s 
Board of Directors, chaired the meeting. The 
meeting was attended by his excellency General 
Observer of Companies Dr. Wael Al Armouti And 
after welcoming the honored attendees, the judge 
recalled the bank’s founder, the founder of the 
Arab Jordan Investment Bank, and his sponsor, 
Mr. Abdul Qadir Al-Qadi, and indicated that this 
meeting is the first that the late one since the bank’s 
founding 41 years ago will not attend.
A set of decisions were taken, the most important 
of which were:
Approving the report of the Board of Directors on 
the company’s business that ended on 31-12-2019 
and the future plan for 2020
Approving the report of the company’s auditors on 
the financial statements ended on 31-12-2019
The judge said that we hold the regular general 
authority meeting in light of the difficult local and 
global conditions as a result of the rapid spread 
of Corona virus around the world, which caused 
low economic indicators at all levels, and the 
accompanying drop in oil prices worldwide to 
record prices and the lack of tourism movement, 
and increased inflation and unemployment rates 
all over the world. The judge wished safety for all 
and for the Jordanian economy to recover in its 
various sectors. 
The Chairman of the Board of Directors of the Arab 
Jordan Investment Bank, Hani Al-Qadi, announced 
that the bank donated one million dinars to “Himmat 
Watan” fund.
The judge affirmed that this donation is in response 
to the nation’s call in light of the exceptional 
circumstances Jordan is going through and the 
efforts made by the government to confront the 
emerging Corona virus.
In response to the great damage caused to 

the category of daily workers in light of the 
circumstances in the Kingdom, and based on the 
value of social solidarity inherent in the Jordanian 
society. AJIB announced a donation of JD 30.000 
for the campaign “their day for us” launched by the 
Nawa platform - one of the initiatives Crown Prince 
Foundation.
This national campaign, in coordination with the 
Ministry of Social Development, aims to support 
daily workers and their families, who number up 
to 200,000 families, by mobilizing donations from 
individuals and private sector institutions, as these 
contributions will be channeled through official 
agencies and civil society institutions to prepare 
and deliver food aid to the families of daily workers 
in various regions of the Kingdom.

T
Alqadi: The Arab Jordan Investment Bank 

donates one million JDs to Himmat Watan Fund

AJIB Holds the Ordinary Plenary Meeting 2020
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he meeting was chaired by Dr. Muhammad 
Abu Hammour, Chairman of the Board of 
Directors, in the presence of the members of 
the Board of Directors, the General Manager, 

and shareholders holding shares of “Asala”, 
they constitute about 82.13% of the capital. The 
meeting was attended by General Observer of the 
companies; Dr. Wael Al-Armouti. On this occasion, 
Dr. Abu Hammour, Chairman of Safwa Islamic Bank, 
indicated that the bank went on its ambitious course 
during  2019, achieving growth in assets amounting 
to JD 436 million, a growth rate of 39% over 2018 
to reach JD 1,557 million, so the bank’s investments 
have grown across different business sectors. In line 
with the trends, the bank achieved the best results 
for all relevant parties within a clear strategy. It 
was reflected in the results of the bank with a 20% 
growth in net income while maintaining adequate 

allocations to meet any future challenges. The year 
also witnessed 32% growth in pre-tax income, up 
from JD 1.13 million in 2018 to JD 2.17 million  in 
2019. The operational revenues were enhanced with 
a growth of 27% comparing to 2018. Indicators of 
the financial position list had grown in 2019. Dr. Abu 
Hammour pointed that SIB contributed to combat 
Corona 19 pandemic through supporting “Himmat 
Watan” fund and the Jordanian ministry of health with 
JD 1.1 million throughout the year. He also thanked 
the bank employees for their initiative to donate one 
month’s salary to the “Himmat Watan” Fund and an 
amount of JD 500,000.
During 2019, within the expansion plans, we opened 
3 new branches, bringing our branch network to 36 
branches at the end of 2019 to serve the largest 
segment of our society, which reflected positively on 
the number of bank customers.

T

Abu Hammour:  The bank achieved the best results 
within a clear strategy. This was reflected in the 

bank’s results with a 20% growth in its net income

Safwa Islamic Bank Holds the Annual
 Shareholders Plenary Meeting
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he results of the Investment bank reflect the 
state of stability in the balanced performance in 
terms of maintaining good levels and financial 
returns for its shareholders. The net profits in 
2019 after the tax amounted to JD 16 million, 

while the bank’s profits increased by JD 1.81 billion in 
2018 to JD 9.22 million in 2019, while the rate of financial 
efficiency improved to reach 52% in 2019.
The bank’s total assets amounted to JD 2.1 billion at the 
end of 2019, while the total income in 2019 amounted to 
about JD 5.53 million, an increase of 7.6% over 2018.
The volume of direct credit facilities at the end of 2019 
amounted to JD 674 million.
Customer deposits also increased to reach JD 765 
million, compared to JD 748 million at the end of 20The 
bank’s board chairman, Bisher Jardana, said that 
all data indicate the strength of the bank’s financial 
position, knowing that the capital adequacy ratio has 
increased to reach 16%.18.
The bank was able and efficiently to continue the 
accomplishments at various levels, and absorbed the 
technical developments in its banking services, so that 
it would be a race in the Jordanian banking sector in 
the tracks and services that it set as targets for it in its 
strategic direction.
Jardaneh added that, despite the many challenges 

facing the national economy, the most important of which 
are modest economic growth rates, budget deficits 
and public debt, the national economy has shown a 
ban in facing a number of external challenges that 
have emerged through the improvement in the trade 
balance with increased levels of trade. In 2019, this 
was accompanied by a remarkable recovery for the 
tourism sector, and all of this was reflected in the 
increase in foreign currency reserves at comfortable 
levels that support the stability of the JD and confirm 
the prudent monetary policy wings pursued by 
the Central Bank of Jordan to enhance monetary 
balance.
Jardaneh pointed out that the strategic destination of 
the Investment bank for 2020 includes serving and 
attracting medium and small companies through 
the bank and its subsidiaries, to form an integrated 
banking environment that meets the financing 
banking needs of customers.
Based on his national responsibility, the Investment 
bank (INVB), listed on the Amman Stock Exchange, 
and made a donation of JD 700,000 to the “Himmat 
Watan” fund.
The bank said in a statement through its official 
account on Facebook that this donation is to support 
the country’s efforts to combat the Corona pandemic. 

T

Jardaneh: The results of the Investment bank reflect 
the state of stability in balanced performance in 
terms of maintaining good levels and financial 

returns for its shareholders

The Investment Bank Donates JD 700.000 
to Combat Corona Pandemic
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he Plenary of Cairo Amman Bank approved 
in its regular meeting held on Wednesday 
10th   June 2020 by video and electronic 
communication the financial statements of 

2019 and all the items on the agenda, and the profits 
for the year 2019 before income tax amounted to 
JD 44.2 million compared to JD 42 million, while 
profits attributable to shareholders of the bank after 
income tax JD 28.1 million.
Mr. Yazid Al-Mufti, Chairman of the Board of 
Directors, stated that the bank managed to achieve 
good results due to the conservative policy, 
conservative policy and risk management, in 
addition to the commitment to the best standards 
of banking work, as the bank’s assets grew by 6.8% 
to reach JD 3,133.8 million and customer deposits 
grew by 7.16% to reach to JD 2,051 million. The 
balance of credit facilities decreased by 3.1% 
to reach JD 1,599.1 million, while maintaining the 
quality of the portfolio, as the ratio of non-performing 
facilities reached 4.84%, which is lower than the 

average within the banking sector in Jordan. The 
rate of return on shareholders’ equity reached 
8.19%, while the capital adequacy ratio was 
18.01%, which is higher than the rates prescribed 
by the Central Bank of Jordan.
Mr. Yazid Al-Mufti, Chairman of Cairo Amman 
Bank, commented that during the 2020, the Bank 
will continue to implement its policies and strategic 
plan to develop its business by maintaining liquidity 
ratios and quality of the credit portfolio, in addition 
to contributing to the local community as part of the 
Bank’s social responsibility. .
At the end of the meeting, Mr. Yazid Al-Mufti 
thanked the bank’s clients and shareholders for their 
continuous confidence and support that enabled 
the bank to achieve these results, and thanked the 
bank’s employees for their hard work, affiliation 
and loyalty, and the Central Bank of Jordan for its 
sincere efforts and permanent support, looking 
forward to achieving more growth and success in 
the coming years. 

T

Mufti: The bank will continue during 2020 its 
strategic plan for development by maintaining 
liquidity ratios and quality of credit portfolio

The Plenary of Cairo Amman Bank Shareholders Approves 
the Bank’s Business Results of 2019 via Video Call
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he Plenary of the Jordan Ahli Bank held its 
64th annual meeting on Thursday, 21/5/2020, 
where the meeting was carried out by means 
of video and electronic communication 

technology.
In his address to the shareholders during the meeting, 
which was held by the Chairman of the board of 
directors of the bank, Mr. Saad Al Muasher, in the 
presence of the members of the board of directors, 
the CEO / General Manager of the bank, Mohammed 
Musa Daoud, the Deputy CEO / Director General, Dr. 
Ahmed Al Hussein, and a number of shareholders. 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 high financial indicators 
ratios. 
Al-Muasher shared the financial results achieved at 
the end of 2019 with the shareholders, noting that the 
bank achieved profits of JD 36.2 million before tax with 
a growth rate of 9%, and the non-performing debt ratio 

after excluding the suspended interest was 5.2% at the 
end of 2019 compared to 5.8 % in 2018, the lowest in 
20 years 
The bank has worked on developing a comprehensive 
strategy to create added value within the “Co- 
prosperity” model, which enables all stakeholders to 
benefit from this model in a direct and measurable way 
to achieve progress and meaningful prosperity for all 
stakeholders. 
In the framework of the bank’s keenness to develop 
and raise the efficiency of its financial services,  we 
are taking accelerated steps towards implementing 
the transformation strategy within the framework of 
our future vision of the banking business environment, 
where its most prominent features were manifested in the 
strategy of structuring new branches and the process 
of developing and spreading it, which culminated in the 
opening of the Abdali Boulevard branch in its new way 
Ahli Flagship Branch. It is distinguished by its modern 
design using the latest digital technology and the latest 
innovative banking products. 

T

Muasher: The Bank worked on developing 
a comprehensive strategy to create added 

value within the “Co- prosperity” model 

Jordan Ahli Bank Held its Annual Plenary 
Meeting via Video Call
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ociete Generale’s Board of Directors held a 
regular Plenary meeting on Thursday 25-6-
2020 through visual and electronic means 
of communication. The attendance rate 

was 95.6%. Mr. Hassan Manko, Chairman of the 
Bank’s Board of Directors, chaired the meeting. The 
meeting was attended by a kind representative of the 
general supervisor of virtuous companies Raghad Al 
Shraida. After welcoming the attendees, a number 
of decisions were taken, the most important of which 
were:
Approving the minutes of the previous ordinary 
general assembly meeting held on April 23rd, 2020
Approving the report of the Board of Directors on the 
company’s business that ended on 31-12-2019 and 
the future plan for 2020

Approving the report of the company’s auditors on 
the financial statements ended on 31-12-2019
In line with the requirements of the Central Bank of 
Jordan, the Board decided to postpone distributing 
dividends to shareholders of 2019.
Mr. Hassan Manko said that the real economic growth 
rate for the year 2019 will range from the same level 
of , which it achieved in 2018, at 9.1%. The economy 
is expected to contract by 7.3% in 2020, affected by 
the repercussions of the Corona crisis. However, the 
rapid measures taken by the Central Bank and the 
government to face the challenges of Corona would 
mitigate the severity of this crisis and prepare the way 
to get out of it with the least losses, as expectations 
indicate a recovery in the Jordanian economy with a 
GDP growth of 7.3% in 2020.

Investment In The Banking Sector
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Manko:  The quick measures taken by the 
Central Bank and the government to meet 

the challenges of Corona have alleviated the 
crisis to get out of them with minimal losses

Societe Generale Holds the
 Ordinary Plenary Meeting 2020
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and best practices that support our business system, 
where the convening of the plenary of the bank 
constitutes a necessity and a requirement for the 
bank’s business spanning its network spread over 5 
continents. ”  
 In his comment on the performance of the Arab 
Bank, Al-Masri indicated that the Arab Bank Group 
achieved a strong performance during 2019 despite 
the various challenges that the region and the world 
witnessed during the last year, as the group’s net 
profits after taxes and allocations reached $ 846.5 
million at the end of 2019 compared to USD 820.5 
million at the end of 2018 with a growth rate of 
3.2%, while the pre-tax profit was USD 1.15 billion 
compared to USD1.12 billion.

 Al-Masri indicated that these positive results of the 
Arab Bank show once again the bank’s ability to 
successfully deal with conditions and challenges 
through its prudent policies, its geographical spread 
and the diversity of its sources of income, indicating 
that the bank is currently working to assess the 
financial and economic effects of the global crisis 
of the Corona Virus pandemic, and to confront and 
contain its repercussions.
 It should be noted here that the distribution of 
dividends to shareholders has been postponed for 
the fiscal year 2019 in accordance with the circular 
issued by his excellency the governor of the Central 
Bank of Jordan to banks operating in the Kingdom 
No. 1/1/4693 dated 9/4/2020.
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Al-Masri:  The bank is currently working 
to assess the financial and economic 

effects of the Corona pandemic crisis and 
contain its repercussions

The First experience in the Kingdom
The Plenary Meeting of the Arab Bank Convenes 

with Video Call

he bank’s strong profits of 2019 are only a 
result of sustainable growth in revenues for the 
bank and good management of its expenses.
The ordinary and extraordinary plenary of 

the shareholders of the Arab Bank held its meeting 
on 04/28/2020, by means of video and electronic 
communication technology, so that the Arab Bank 
would be the first public joint stock company in the 
Kingdom to adopt the digital method for holding the 
meetings of the plenary, pursuant to the provisions of 
defense law No. (13) for 1992, defense order No. (5) 

for 2020, and the procedures issued by his excellency 
the Minister of Industry, Trade and Supply on April 9, 
2020 in accordance with the above defense order.
 
Commenting on the convening of the meeting via the 
technology of visual and electronic communication, 
Mr. Sobeih Al-Masri, Chairman of the Arab Bank 
board of directors, said: “Despite the exceptional 
atmosphere in the Kingdom and the world at large, 
we have been keen on the Arab Bank to continue 
the work by employing the latest digital technologies 

Investment In The Banking Sector
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Economic News

sectors. It is one of the most important factors that 
drive the economy forward and contribute to grow 
GDP.
According to Saqr, Extensya operates several call 
centers in the region, such as Amman and Irbid, 
with a team of Jordanian youth who provide their 
distinguished services to several clients and at a level 
of no less quality and efficiency than the best services 
provided in other parts of the world.
Saqr said that we aim at Extensya through our work to 
advance in the human resources sector in Jordan as 
the call center industry would provide an appropriate 

platform to create huge job opportunities in quantity to 
be appropriately trained which helps these resources 
develop their capacities through good management 
of them.
Extensya is a success story that attracted many of the 
largest companies in the region, which chose Jordan 
as a major center to meet its services needs and 
works through deliberate strategic plans to attract 
more customers and develop the content provided 
through it and constantly raise the efficiency of 
performance to rise to the highest level of providing 
the service.

EXTENSYA WORKS TO DEVELOP HUMAN 
RESOURCES SECTOR IN JORDAN AND 

MAKE IT COMPETITIVE 

15



EXTENSYA IS A GENUINE IDEA THAT LAID THE ICT

EXTENSYA IS A PIONEERING AND
 INNOVATIVE MODEL THAT ATTRACTS 
LARGE COMPANIES IN THE REGION

xtensya is not a very well-known name, but 
it is one of the investments that has proven 
its ability to keep pace with progress and 
development and make Jordan a scientifically 

and technological advanced country.  The company 
offers a new kind of services through which it seeks 
to enhance support services and call center solutions 
to attract investments from regional and international 
companies, to establish special contact centers for 

its customers in Jordan so that these centers provide 
a service for their clients who call from outside Jordan
The government has worked through the Ministry 
of Communications and Information Technology to 
encourage the establishment of this industry through 
its contribution and support to both the Extensya 
Center in the northern governorates and the Crystal 
Call branch in Karak City, which establishes the 
idea of partnership between the public and private 

E
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SAQER:
EXTENSYA IS A 
MODERN INDUSTRY 
THAT ESTABLISHES 
JORDAN IN THE 
DIGITAL AND 
TECHNOLOGICAL 
WORLD

Economic News
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workers in the group, which amount to JD 250 
thousand, to pay for extending and providing those 
Institutions with the necessary financial liquidity 
needed at this time in which we are experiencing 
the painful aftermath of the Corona virus pandemic. 
In accordance with the embodiment of the 
national duty and the human and moral role and 
embodiment of the visions of His Majesty, the 
company donated to the Ministry of Health an 
amount of JD 100.000 to support the efforts of 
the Ministry of Health in providing the necessary 
medical care for patients infected and society 
with their infection with the emerging corona virus 
and donating JD 200.000 to Himmat Watan Fund 
and JD 100.000  as donations for charitable and 
humanitarian societies and institutions concerned 
with poor and the needy people all over Jordan. 
 

 

ABU KHADIJA GROUP 
DONATES JD 300,000 AND 
PAYED 2 MILLION JD FOR TAX 
IN ADVANCE.

OPENING OF THE LATE HAJ 
ABDULLAH ABU KHADIJA 
MOSQUE

COMPREHENSIVE
INSURANCE
SOLUTIONS

ISSUE 60    June 2020

ISSUE PROJECT



l-Haj Abdullah Abu Khadija Group of 
Companies is one of the few companies 
that have stood and remained a 
testament to the success of this group 
that is distinguished by being a large 

giant group of companies in its work, production 
and investment, the number of employees and 
its role in achieving and promoting successful 
investment.
 Applied Science University is a great academic 
edifice that was founded and supervised by Haj 
Abdullah Abu Khadija who turned Shafa Badran 
into a beacon of science and learning. Generations 
will  remember this noble man that benefited  people 
of the region that turned into the most important 
areas in northern Amman. It contributed to pushing 
the economic wheel and still achieving profits and 
profits known to the shareholders. They know that 
they recovered their capital, profits, shares and 
benefits. Futhermore, Ibn Al Haitham Hospital, 
which is one of the most important private hospitals 
in Amman, is a success, development, progress, 

creativity and service.
Al-Ettihad schools that has beeen graduating 
distinguished scholars and students of science 
occupy all scientific positions at the state level that 
have succeeded in extending  to Aqaba where 
Al-ettihad schools there occupy the forefront and 
honor with an unparalleled rank as well as the 
first company for financing and real estate and 
agricultural companies and brokerage offices .
On Friday, 20-12-2019, with the help and grace of 
God, the late Hajj Mosque, God willing, Abdullah 
Abu Khadija, was opened in Abu Nseir area, north 
of the capital, Amman, in the presence of a large 
number of the people of the region, and national, 
religious, political, representatives and media 
figures.
The group also decided, embodying the nation’s 
call and the spirit of responsibility, to fulfill the call 
of duty and national responsibility by paying it in 
advance of the income tax and before the payment 
date of more than 2 million JD, in addition to the 
value of social security deductions approved for 

A
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HAJ ABDULLAH ABU KHADIJA, NOBILITY 
AND MARKED ACHIEVEMENTS
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ABU KHADIJA GROUP OF 
COMPANIES BETWEEN INHERITED 
EXPERIENCE AND SUCCESSFUL 
LEADERSHIPA PRESTIGIOUS AND HONORABLE MEDICAL MONUMENT IN JO

HAJ ABDULLAH ABU KHADIJA, NOBILITY 
AND MARKED ACHIEVEMENTS
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a passion for this sport and practices it constantly. 
His Highness supervised everything related to the 
establishment of the club from buildings and fields of 
shooting because of his belief in our ability to compete 
with the famous countries in Shooting sport.
 During the “Investors” tour in the club, we were 
accompanied by pleasure as we moved among 
the six fields of shooting and touched the diversity 
that existed. The beginning was from the fields 
of the cartridge and called skeet shooting, which 
are two fields of soil and skate. Targeted hunting 
enthusiasts is a simulation of the behavior of animals 
and birds through the dishes and may be held world 
championships, but not Olympic.
Al-Dhamasha expressed the importance of the club 
in spreading the sport of shooting and increasing 
the awareness of gun users of all kinds of safety 
precautions and public safety measures. Therefore, 
club also holds courses in order to spread the game 
and create a large audience for it in the Kingdom.

ISSUE MEETING

FUTURE ASPIRATIONS WITH RENEWED AMBITION 
FOR A BIGGER AND BROADER START TO PUT A NEW 
FOOTPRINT IN THE CLUB’S HISTORY



he Royal Shooting Club, which started 
by firing its first bullet in the seventies 
of the last century, where the club was 
established in 1974 and that step was 
in implementation of the vision and 

directions of his majesty late King Hussein, the one 
who had this vision. Today, according to the club’s 
director, retired Brigadier General of the Royal 
Guard, Hamzah Al-Dahamasha, renewed ambition 
is renewed for a greater and broader imprint to put 

a new imprint in the club’s history. This requires 
keeping pace with the developments reached by this 
sport and increasing the efficiency in the services and 
programs that the club contains to rise to a position 
that guarantees him a seat in the ranks the first on the 
Arab and international levels.
Al-Dahamasha said: The club adopts new ideas 
aiming to raise its level with a developed management 
vision based on the directives of the club president his 
highness Prince Mohammed bin Talal, who possesses 

T
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THE ROYAL JORDANIAN SHOOTING CLUB 
GIVES PASSION TO A SPORT THAT GIVES AN 
OVERDOSE OF SELF-CONFIDENCE

ISSUE MEETING
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JORDAN ECONOMY AND COVID 19 RECOVERING JOURNEY ..

such as agriculture and industry, and give up the 
provisions related to the World Trade Agreement, which 
put the small Jordanian farms in competition with the 
global farms, and investments in this sector must be 
attracted, so that the Jordanian economy is rebuilt again  
   The Jordanian government was working hard to 
get out of this ordeal, in an attempt to alleviate the 
repercussions of its actions to counter the Corona 
virus. Furthermore, it took a series of economic 
decisions, most notably: “Postponing the installments 
due to borrowers without bearing the benefits of 
delay, and reducing interest rates on all monetary 

policy tools by 50 basis points, and the sales tax 
entitlement was deferred until the amounts due on 
the catering, health, and pharmaceutical sectors 
are paid, let alone allowing the listed companies to 
be known as the golden and the silver lists to pay 
30% of the customs fees, provided that 70% of it 
will be paid later, “according to what the Jordanian 
Finance Minister, Muhammad Al-Assas announced.  
 The government launched a fundraising fund to 
support the national effort to combat the Corona virus 
epidemic, and to counter its effects under the name 
“Himmat Watan”.
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JORDAN ECONOMY AND COVID 19 RECOVERING JOURNEY ..

ew Corona virus acquired a wide range 
of sectors in the Jordanian economy. The 
Jordanian government took strict measures, 
and then large productive sectors stopped 
due to the lockdown and the closure 
of shops for more than two months.  
 This prompted King Abdullah II to direct 

the government to find innovative solutions to 
the economic conditions that the Kingdom went 
through during this crisis, and how to restore the 
wheel of production, without endangering sectors.  
 Officially, there are no figures on the impact of 
these measures on the economy, The direct losses 
on the national economy are results of the effect of 
stopping on the local product for a period of more 

than two months, on the assumption that the rate of 
the economy stops about 75%, and thus we can say 
that the losses may exceed 2 billion dinars Approx. ”  
 
 Since the Jordanian economy had, before the Corona 
virus, weak growth rates, high unemployment and 
poverty rates; due to the burdens imposed by fees 
and taxes; therefore it is necessary to stand clearly 
in front of this issue and look at it with the experience 
of expertise and experience from all angles, so 
aggravating the situation after the Corona virus will 
not be far. On the contrary, it needs knowledge and 
foresight and a great burden on the government.  
 
 Now. it is a must to strengthen and support sectors 
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 Uncertainty still looms over what the economic and 
financial system might lead to, but prominent thinkers 
confirm that the Corona virus pandemic will lead 
to lasting political and economic transformations. 
Even many of the lost jobs will never be returned, 
“And changes in demand, due to the economic 
turmoil caused by the pandemic, would alter the 
future composition of GDP. The share of services 
in the economy will continue to rise. But the share 
of personal services will decrease in retail trade, 
hospitality, travel and education, as digitization 
will lead to changes in the way these services are 
organized and delivered. ” Many jobs with low wages 
and skills will not come back. On the other hand, 
the demand will increase for workers who provide 
basic services, such as state security, civil defense 
personnel, workers in health care centers, logistics, 
public transportation, and food, which will create new 
job opportunities, and increase pressure to increase 
wages and improve benefits in these traditionally low-
wage sectors. . Their argument was that borders are 
not important in a time of globalization, and that they 
can always seek refuge in other countries if anything 

happens inside their country. However, this pandemic 
suddenly demonstrated the importance of borders, 
as we see countries clinging tightly to their resources 
of masks and medical equipment, and are struggling 
to get supplies. . Under successive defense laws, all 
institutions and official departments and the private 
sector have been suspended except for the vital 
sectors and the health sector, and citizens have been 
prevented from leaving the home except in cases of 
extreme necessity, this indicates a major achievement 
by Jordan. In late April, the Jordanian cities witnessed 
a significant return to movement, after weeks of lock-
down and the closure of shops. In the capital, Amman, 
the streets were crowded with cars and pedestrians. 
The question that arises is whether our Jordanian 
economy, with the shadow of the Corona virus and 
beyond Corona, is on the path of gradual financial 
reform and facing challenges?? !! That directly affected 
the citizen, or to drowning and awaiting a surprise. The 
increase in the “next economic downturn”!! Therefore, 
change and reform was considered in itself the last 
chance for the state.  

aliamaireh@yahoo.com

EDITORS LETTER 

POST- CORONA 
GLOBAL ECONOMY IS 
UNPRECEDENTANT!



ISSUE     60 

Head Office: Amman – Jordan
University Street - Senokrot Complex opposite 
Al Fanar Hotel  / 4nd floor / Office (402)

Tel:  +962 6 5155136
Fax: +962 6 777 444 150   +962 6 79 5600 817

Email” aliamaireh@yahoo.com  aliamaireh@investorsmag.com
Website: www.investorsmag.com

Copy right reserved 

Opinions in the magazine do not necessarily 
reflect the opinion of the magazine  

Distribution outside Jordan:
Egypt, United Arab Emirates, Bahrain, Saudi Arabia, Qatar 

The Investors Magazine 
14 Years
June 2020

General Manager
Editor - in-Cheif

 Ali Amayreh

Chairman of Board of Directors
Mohammad Amayreh

Editing
Nour Alrahamneh

Finance & Public Relation
 Ahmad Alrahamneh

Cell: 0777444150

Photography
- Yousef Allah 

-Abdullah Ayoub

Senior Designer & Marketing
 Dheia AlHourani

English Editor
Hala Abu Hejleh
Saja Abu Obaid

Proofreading
Ahmad Ayesh 

A quarterly magazine to cover investment news and issues

Positive Experience for Specialized Media & Marketing




