
 
 

بواسطة وسيلة االتصال صفوة اإلسالمي لبنك العادي و غير العادي  الهيئة العامة ياجتماع

 المرئي وااللكتروني

 

العادي وغير العادي بتاريخ اجتماعيها بنك صفوة االسالمي لمساهمي عقدت الهيئة العامة 
 بأحكام 7/05/2020

ً
قانون الدفاع رقم ، بواسطة وسيلة االتصال المرئي وااللكتروني، وذلك عمال

 31/3/2020المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ  2020( لسنة 5وأمر الدفاع رقم ) 1992( لسنة 13)
بموجب أمر  9/4/2020واإلجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 

 الدفاع أعاله.
بو حمور رئيس مجلس اإلدارة وبحضور أعضاء مجلس اإلدارة أمحمد  عقد االجتماع برئاسة د.

من رأس المال، كما  %82.13يشكلون حوالي « أصالة»ومساهمين يحملون أسهما والمدير العام 
و السيد عمار فحماوي  وحضر االجتماع مراقب عام الشركات عطوفة الدكتور وائل العرموطي

-د شتيوي ممثال عن شركة ديلويت أند توشمندوبا عن البنك المركزي االردني والسيد أحم
 الشرق االوسط / مدقق الحسابات للبنك (.

 .العادي وغير العادي االجتماعينتم خالل االجتماع اقرار البنود المدرجة على جدول أعمال 
 ىمضبنك الالى ان صفوة اإلسالمي بنك رئيس مجلس إدارة بو حمور أ .د اشار بهذه المناسبة 

مليون دينار  436 بلغمحققا نموا في الموجودات  2019وحة  خالل العام في مسيييييييرت  الطم
مليون دينار ، فنمت اسييييييتثمارات البنك عبر  1,557لتصييييييل الى  2018عن العام %39 نمو وبنسييييييبة

قطاعات االعمال المختلفة وبما ينسييييييجم ما توجهات البنك بتحقيق أفضيييييييل النتائ  لكافة 
الجهات ذات العالقة ضييمن اسييتراتيجية واضييحة ، وانعكس ذلك على نتائ  البنك بنمو صييافي 

تحديات  ومحتفظا في نفس الوقت بمخصييييييصيييييييات كافية لمواجهة اي %20دخل  بنسييييييبة 
مليون دينار  13ر1مرتفعا من  %32مسيييتقبلية، كما شيييهد العام نمو الدخل قبل الضيييريبة بنسيييبة 

 .2019مليون دينار في  17ر2الى  2018في 
 

ونمت   ،2018عما تحقق خالل العام  %27تم تعزير االيرادات التشغيلية للبنك بنمو وصل الى نسبة 
 . 2019في العام جميا مؤشرات بنود قائمة المركز المالي 

 
وتيره النمو  أن عن اداء البنك خالل الربا االول من هذا العام حيث بين  بو حمورأ كما تحدث د.

تحقق خالل نفس الفترة من  اتشغيلية اعلى ممت مستمرة وان البنك ما زال يحقق ايرادات ما زال
 على حمور  ابو أبين د.  كورونالجائحة  المتوقعةالعام السابق ، وحول االثار 

ً
ن البنك يعمل حاليا

 ومواجهة واحتواءالعالمية  جائحة نتيجة هذه التقييم اآلثار المالية واالقتصادية المترتبة 
 .تداعياتها

رونا من ومي في مكافحة جائحة كالو حمور الى مساهمة بنك صفوة االسبأ د.وقد اشار  هذا
مليون دينار خالل العام الحالي  1,1لغ وزارة الصحة االردنية بمبوخالل دعم صندوق همة وطن 

راتب شهر لحساب صندوق همة وطن بكما وج  الشكر لموظفي البنك على مبادرتهم بالتبرع 
 الف دينار. 500إلى  وصل وبمبلغ

فروع جديدة  3بافتتاح وضمن خطط التوسا المدروس وبفضل الل  تعالى  2019قمنا خالل العام 
مما  لنخدم اكبر شريحة من مجتمعنا 2019في نهاية العام  فرعا 36لتصل شبكة فروعنا الى 

 على عدد متعاملي البنك .
ً
 انعكس ذلك التوسا ايجابيا

 
وذلك  2019ة يالمال للسنة همينل توزیا أرباح على المسايإلى أن  تم تأجبو حمور أ اشار د.كما 

 بالتعم
ً
البنوك العاملة في عن معالي محافظ البنك المركزي األردني الى  م الصادريعمال

   .9/4/2020بتاريخ  1/1/4693المملكة رقم 


