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الهيئة العامة لشركة “جــت” تنتخب مجلس ادارة جديد وتوزع %12 ارباح نقدية على المساهمين

عالم السياحة-خاص:
)جــت(  السياحية  للنقليات  االردنية  للشركة  العامة  الهيئة  عقدت 
اجتماعها السنوي السادس والعشرون ظهر االربعاء 24/4/2019 
برئاسة االستاذ كمال البكري رئيس مجلس االدارة ومندوب مراقب 
التنفيذي  الرئيس  حداد  مالك  والسيد  ضمره  غسان  الشركات  عام 
الشركات  بداية االجتماع اعلن مندوب مراقب عام  . وفي  للشركة 
عن شرعية النصاب القانوني بحضور مساهمين يحملون باألصالة 
بمجموع  سهم   14.108 وبالوكالة  سهم  مليون   7.377.029
7.391.137 مليون سهم ويشكلون ما نسبته %68.4 من راس 
رئيس  وقال   . دينار  مليون   10.800.000 والبالغ  الشركة  مال 
جسامة  من  الرغم  وعلى  انه  البكري  كمال  الشركة  ادارة  مجلس 
التحديات االقتصادية التي تلقي بظاللها على األردن ، إال ن شركة 
في  نمو  وسط  األردن  في  النقل  قطاع  صدارة  تواصل  “جـت” 
التي وضعها  اإلستراتيجية  الخطة  تنفيذ  بفضل  وأرباحها  ايراداتها 
مصادر  تنويع  خالل  من  التنفيذية  واإلدارة  الشركة  ادارة  مجلس 
وسمعة  مكانة  على  يحافظ  الذي  والتحديث  التطوير  ونهج  الدخل 

شركة بحجم “جـت” . 
وبين البكري ان نتائج اعمال العام 2018 كانت نتائج ايجابية حققت 
 2017 العام  عن   11% بنسبة  اإليرادات  في  نمو  الشركة  خاللها 
محققة ربح صافي بقيمة 2 مليون دينار بعد الضريبة بزيادة بلغت 
350000 دينار عن العام 2017 وهو ما يؤكد سالمة ونهج ادارة 
الحوكمة  نهج  وإتباع  الدخل  مصادر  تنويع  في  المتمثل  الشركة 
الرشيدة وإدارة المخاطر في استثمارات الشركة وأسطولها . الفتا 

الى انه سيتم افتتاح المبنى االستثماري الجديد في محافظة العقبة 
المرافق  من  عدد  الى  اضافة  حديث  انطالق  مركز  يشمل  والذي 
التشغيلية التي ستدر دخل اضافي على الشركة خالل الربع االخير 
من العام 2019 ، وتطوير الحافالت العاملة على الخطوط السياحية 
ومتطورة  حديثة  حافلة   24 وشراء  المحافظات  بين  العام  والنقل 
بالشركة وتشغيل  الخاص  الصيانة  الى جانب تطوير عمل كراج   ،
محطات المحروقات التابعة للشركة واستحداث محطة جديدة تتوفر 
العمليات  الى جانب ضبط  الخدمات  المواصفات وأفضل  فيها اعلى 

التشغيلية وضبط النفقات .
المواقع  من  عدد  تملك  في  ماضية  الشركة  ان  البكري  وبين 
الستحداث مشاريع ستسهم في تحقق دخل اضافي للشركة سينعكس 
على تعزيز حجم اإليرادات والربح خالل االعوام 2019 2020- ، 
اضافة الى التوجه نحو تملك مبنى جديد إلدارة الشركة لالستغناء 
والتشغيل  النقل  الى جانب تطوير عمليات  المستأجرة  المباني  عن 

من خالل نظام الحجز المسبق باستخدام التطبيقات .
مشيرًا الى ان ادارة الشركة وطواقمها العاملة تواصل العمل بجهد 
كبير متحلية بعزيمة واصرار على تحقيق النجاح تلو األخر ، حيث 
تحويل  على  اإلدارة  هذه  تمتلكها  التي  الواسعة  الخبرة  ساعدت 
اقتصادية  لظروف  في  نمو  وتحقيق  للنجاح  محفزات  الى  العوائق 
صعبة يشهدها قطاع النقل .ووجه البكري الشكر لمساهمي وعمالء 
المتواصل  ودعمهم  ثقتهم  على  )جــت(  السياحية  النقليات  شركة 
، مثمنًا جهود االدارة التنفيذية وموظفي الشركة وأعضاء مجلس 
التي  النتائج واإلنجازات  لتحقيق  الدؤوب  لتفانيهم وعملهم  إالدارة 
تتحدث عن نفسها .من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة معالي 
الشركة  قدرة  على  برهانا  تعد   2018 العام  نتائج  ان  حداد  مالك 
بمواجه التحدياتو تذليل العقبات وفرض نفسها كقوة في قطاع النقل 
باألردن بفضل تنفيذ خطط لدعم نمو اعداد السياح وتحسين مخرجات 
عمليات الشركة ونتائجها المالية .وأكد حداد ان مؤشرات السياحة 
في األردن بدأت تتحسن وهو ما سينعكس ايجابا على حجم اعمال 
الشركة  ان  الى  الفتا   ، واالستثمارية  التوسعية  وخططها  الشركة 
استحداث  خالل  من  التشغيل  كلف  خفض  خطة  تنفيذ  في  ماضية 
 ، الحافالت  انطالق  مراكز  من  عدد  في  الشمسية  للطاقة  محطات 
الترويجية  العروض  من  العديد  وإطالق  السياحة  دعم  الى  اضافة 
الداخلية من خالل شركة جــت للسياحة والسفر وهي احدى األذرع 

االستثمارية للشركة ، الى جانب عمليات تحديث االسطول وتحقيق 
لعمالء  المقدمة  الخدمات  وجودة  السالمة  ومتطلبات  معايير  اعلى 

الشركة والسياح . 
التشغيلية  عملياتها  وبرامج  الشركة  اعمال  نتائج  ان  الى  الفتا 
تبرهن على نجاح وتقدم الشركة وتجاوزها للتحديات والصعوبات 
والمعوقات التي تواجه قطاع النقل بشكل عام مما جعل من شركة 
“جــت” قبلة للباحثين عن الخدمات الفضلى والنوعية بفضل جهود 
العمل المشترك وااليمان لدى طاقم هذه الشركة بان االنجاز ممكن 
في  الشركة  استمرار  الى  باالضافة  امامهم  للمستحيل  وجود  وال 
العائد  المال ونسبة  بما يحقق كفاءة استخدام رأس  تحسين االداء 

على سهم الشركة وجعله جاذبا للمستثمرين .
وبين حداد ان ادارة )جـت( قامت باتخاذ قرارات عديدة اسهمت في 
المتاحة ،  للموارد  االمثل  الدخل واالستغالل  تنويع وزيادة مصادر 
من  اإلستثمارية  قاعدتها  توسيع  على  تعكف  الشركة  ان  الى  الفتا 
خالل مشاريع تنموية وخدماتية معنية في صلب عملها ، اضافة الى 
التوسع في اقامة وتشييد محطات المحروقات في مختلف محافظات 
المملكة والتي ستسهم بشكل اساسي في تحقيق موارد مالية اعلى 
على  ينعكس  بما  المجموعة  وبرامج  اعمال  تطوير  الى  باالضافة 
ارباحها بالشكل الذي يلبي طموحات وتطلعات السادة المساهمين . 
دعمهم  على  االدارة  مجلس  وأعضاء  لرئيس  الشكر  حداد  ووجه 
النجاح  دعم  من  يقدمونه  وما  التنفيذية  الشركة  إلدارة  الموصول 
هو  ما  وكل  النجاح  تحقيق  الى  الرامية  والتوجهات  القرارات  كل 

بمصلحة الشركة .
المالية  البيانات  على  العامة  الهيئة  صادقت  اإلجتماع  ختام  وفي 
توصية  على  الهيئة  وافقت  كما   ،  2018 لعام  الختامية  الحسابات 
مجلس ادارة الشركة بتوزيع 12 % ارباح نقدية على المساهمين 

، وإبراء ذمة المجلس عن ذات الفترة . 
كما انتخبت الهيئة العامة مجلس ادارة جديد للشركة بالتزكية والذي 
تضمن كال من السادة بنك القاهرة عمان و شركة الظافر لالستثمار 
السياحي  لالستثمار  عمان  شركة  و  لالستثمار  المسيرة  شركة  و 
المالية  لالستثمارات  السبيل  وشركة  لالستثمار  استرا  وشركة 

وشركة التقنية لتجارة المركبات وقطع الغيار

البنك األهلي األردني يوزع أرباحًا نقدية بنسبة )%6( من رأس المال مع )%4( أخرى كأسهم 
مجانية في اجتماع هيئته العامة

 

عالم السياحة&االقتصاد :أقرت الهيئة العامة للبنك األهلي األردني 
نقدية  أرباح  توزيع  مؤخرًا،  عقدته  الذي  السنوي  اجتماعها  خالل 
بلغت  بقيمة  البنك  مال  رأس  من   6% بنسبة  البنك  مساهمي  على 
11,6مليون دينار أردني، إلى جانب توزيع أسهم مجانية بنسبة 4% 

أيضًا، وذلك عن العام المالي 2018.
رئيس  برئاسة  عقد  الذي  االجتماع  خالل  للمساهمين  كلمته  وفي 
التنفيذي/ الرئيس  وبحضور  المعشر،  سعد  البنك،  إدارة  مجلس 
التنفيذي/ الرئيس  ونائب  داود،  موسى  محمد  للبنك،  العام  المدير 
مجلس  أعضاء  جانبه  وإلى  الحسين،  احمد  الدكتور  العام،  المدير 
المساهمين وممثلي  التنفيذية، فضاًل عن عدد من  اإلدارة واإلدارة 
الحسابات  ومدققي  الشركات،  عام  مراقب  ومندوب  اإلعالم  وسائل 
الخارجيين شركة إرنست ويونغ، أوضح رئيس مجلس إدارة البنك 
األهلي األردني، بأن البنك استطاع بالرغم من التحديات االستثنائية 
التي مرت وال زالت تمر بها المملكة والمنطقة بأسرها، من تحقيق 

نسب نمو على صعيد مؤشراته المالية، كما تمكن من تسجيل العديد 
من اإلنجازات، إلى جانب النجاح على صعيد مبادراته االستراتيجية 

التي نفذها خالل العام 2018.
المتحققة في نهاية عام 2018 مع  المالية  النتائج  وشارك المعشر 
مليون   33,2 بلغت  مريحة  أرباحًا  حقق  البنك  أن  مبينًا  الحضور، 
استمرار  مع   65.4% بلغت  نمو  نسبة  مع  الضريبة  قبل  دينار 
البنك في سياسة تخفيض المصاريف، حيث انخفضت المصروفات 
األخرى بنسبة %15.5 وذلك في ترجمة الستراتيجية البنك الهادفة 
إلى تنويع مصادر الدخل وترشيد اإلنفاق.  كما سجل البنك ارتفاعًا 
في إجمالي موجوداته بنسبة %2 لتصل الى  2,783 مليار دينار، 
الفوائد  الديون المتعثرة )بعد طرح  مع انخفاض ملموس في نسبة 
المعلقة( حتى وصلت إلى %5.86 علمًا أن نسبة تغطية المخصصات 

للديون المتعثرة بلغت 72%.
في  البنك  التخاذ  نتيجًة  تحققت  النتائج  هذه  أن  إلى  المعشر  وأشار 
االستراتيجية  المبادرات  الخطوات وإطالقه  للعديد من  العام 2018 
المتسارعة،  التغييرات  لمواكبة  إمكانياته  لتعزيز  والرامية  النوعية 
حيث عزز البنك رؤيته الطموحة والمتجددة من خالل االستمرار في 
تبني منظور “االزدهار المشترك” والذي يعد امتدادًا طبيعيًا للنهج 
المؤسسي للبنك والذي يعتمد على االستثمار في المجتمعات المحلية 
كركيزة أساسية  للنهوض باالقتصاد الوطني.  إضافًة الى جهودنا 
تنطلق  والتي   Corporate Culture المؤسسية ثقافتنا  لتطوير 
من رؤية ورسالة البنك في خلق بيئة لالبداع واالبتكار تحكمها أسس 

التعاون واالنسجام وفريق العمل الواحد.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك األهلي األردني، 
محمد موسى داود بأن البنك واصل خالل العام 2018 إثبات قدرته 
وتخطيها،  المحلي  المستوى  على  التحديات  احتواء  في  ومرونته 

برنامج  إطار  في  المندرجة  أهدافه  من  العديد  بلوغ  من  وتمكن 
التحول االستراتيجي وتحت مظلة الركائز الثالث الستراتيجية البنك، 
والمتمثلة باالهتمام بالعمالء على نحو أكبر وأكثر تخصصًا مع نهج 
“رحلة العمالء Customer Journey”، ورفع الكفاءة التشغيلية 

بشقيها الفني والتوظيفي، فضاًل عن تعزيز اإلبداع والتطوير.
وفي إطار حرص البنك على تطوير ورفع كفاءة خدماته المالية، تم 
تقدم  والتي   ،)Digital Onboarding( الحسابات  إطالق خدمة 
للعمالء إمكانية فتح حساب مبدئي لدى البنك من خالل موقع البنك 
اإللكتروني أو مركز االتصال المباشر دون الحاجة الى زيارة الفرع.  
 ”Customer World Tracker“ التتبع  نظام  تطبيق  تم  كما 
لضمان وصول الخدمة المطلوبة من قبل العميل بكفاءة عالية وبأقل 
وقت ممكن األمر الذي انعكس إيجابًا على مستوى خدمة العميل وقد 
األمر    ”CX Index“ العميل تجربة  قياس مدى  نظام  تطبيق  تّم 
العمالء.   خدمة  مستوى  لرفع  كفؤة  خطط  تطوير  في  ساهم  الذي 
وفي خطوة رائدة على مستوى القطاع المصرفي، تم إطالق برنامج 
Ahli777 لتمكين ودعم طالب الجامعات األردنية، حيث تنافس ما 
يزيد عن ألفي طالب وطالبة فيما بينهم للحصول على وظائف بدوام 
جزئي في البنك، وقد تم تدريبهم وإتاحة الفرصة لهم للعمل في دوائر 

البنك المختلفة. 
واختتم داود حديثه حول تطلعات البنك خالل السنوات المقبلة، مؤكدًا 
والتقدم في  التغيير  األردني على مواصلة رحلة  األهلي  البنك  عزم 
حيث  من  المحلية  السوق  في  مرتبته  وتحسين  مؤشراته  مختلف 
الحصة السوقية، ما يضمن له تحقيق رؤيته الرامية للمشاركة في 
متميزة  تجربة  ويقدم  المالي  االشتمال  يحقق  واقتصاد  بناء مجتمع 
للعمالء والموظفين والمساهمين وفقًا لمبادئ االستدامة التي يرتكز 

عليه

قطر وتركيا تنويان إنشاء أكبر مدينة سياحية في العالم
العالم،  في  سياحية  مدينة  أكبر  إنشاء  نيتهما  وتركيا  قطر  أعلنت 
تتميز بقدرة على استيعاب 30 مليون شخص، وسيتم بناؤها على 

األراضي التركية.
وأفادت صحيفة “الشرق” القطرية الرسمية، اليوم السبت، بإبرام 
اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركة “تنميات” القابضة القطرية 
موضحة  بتركيا،  العقاري  لالستثمار  العالمية  “سارفاز”  وشركة 
مدينة  أكبر  إنشاء  لمشروع  األولى  “النواة  يمثل  اإلجراء  هذا  أن 
ترفيهية سياحية ثقافية في العالم، ستقام في موقع متميز في إحدى 

المدن الساحلية في تركيا”.
وذكرت الصحيفة أن حفل التوقيع حضره سفير الجمهورية التركية 

لدى قطر وعدد من المستثمرين ورجال األعمال.
وقالت الصحيفة: “تقدر المساحة اإلجمالية المتوقعة للمدينة بنحو 
األضخم  المشروع  هذا  يستقطب  أن  ويتوقع  مربع،  متر  ماليين   6
سائح  مليون   30 والثقافة  والسياحة  للترفيه  العالم  في  نوعه  من 

ومركزا  نوعه  من  األول  العالمي  المشروع  هذا  وسيكون  سنويا. 
للتواصل الحضاري بين شعوب العالم وسيكون للحضارة اإلسالمية 
حضور بارز فيه، كما ستكون قطر وتركيا هما الدولتان األبرز في 
المشروع، إلبراز مقوماتهما الحضارية للعالم كله. كما أن المشروع 
قطر  في  النهضة  مسيرة  ستعكس  التي  القطرية  القرية  سيحتضن 

وتراثها الحضاري وإسهاماتها اإلنسانية المتميزة”.
المركز  يصبح  أن  المتوقع  فمن  المشروع،  على  لقائمين  ووفقا 
االقتصادية  والمعارض  العالمية  والقمم  للمؤتمرات  عالميا  األكبر 
الرياضية، كما سيكون المشروع  الثقافية والدورات  والمهرجانات 

األكبر من نوعه من ناحية االستثمار العقاري.
وصرح مصمم وصاحب فكرة المشروع، طه أمين، بأن المشروع 
والتطلع  والبحث  االبتكار  من  السنين  عشرات  خبرة  نتاج  يعد 
لألحسن، ومحاولة دمج آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا من وسائل 
ترفيهية وهندسية ومعلوماتية بحضارات الشعوب واألمم المختلفة.


