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 .وخ�م
ه! الع�الء اح
�اجاتفي تل��ة  ةال�ائ� ش��ة ال
أم����ن نأن 

  رسال��ا:

�. خ�مة م��- ع�الئ%ا ال�
%ام�ة اح
�اجات �
�افقة معال ة�تق�(! اف)ل ال�%
&ات ال
أم�% /�0.  

  م ل� اإلدارة رئ�� 
  م��قل  ال��� م��� ���س إب�ا
	� ال�ع��
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 كل�ة رئ�� م�ل� اإلدارة  -أ
  ال��اه��� ال�	ام،ح
	ات ال�ادة 

 الCــاني(/ــ� م&لــB اإلدارة أن ی�حــ> 0=)ــ�ات�! أج�ــل ت�ح�ــ> فــي هــ:ا االج
�ــاع ال/ــ%�6 العــاد6 وأن (قــ�م ل�ــ! تق�3ــ�ه 
  .�٢٠٢٠ان�ن األول  ٣١ع� أع�ال ال��Eة لل/%ة ال�ال�ة ال�%
ه�ة في  الCالث�ن و 

ونـ�رة الفـ�ص االسـ
C�ار3ة ال�
احـة  ما زل%ا نEه�ها خالل ال/%�ات ال=ال�ة ال
يال/�اس�ة واالق
Kاد(ة ال�Jائ�ة و ال�Iوف  إن
و�ــ:لW  ��ـا ان ال�%اف/ـة ال
ــي ت�ت�ـ- علـى تTUـ�S االسـعار ، ل
=/ـ�� ن
ــائج الع�ل�ـات ال
أم�%�ـة  �ـالذ� لEـ��ات ال
ـأم��

\ث� سـلYا علـى تـ ] ج��عهـامـا زالـ ن بهـااال
ام�� االل-امي على ال���Yات ال:�X) 6ـ� شـ��ات ال
ـأم�� خ/ـائ� مال�ـة ال (/ـ
ه
  . ق[اع ال
أم��ن
ائج اع�ال 

شـ��
�! الـى دراســ
ها  وقـ� ع�لــ]
قل�ــل مـ� تـأث�� هــ:ه ال
=ـ�(ات، الوقـ� ح�صـ] شــ��ة ال
ـأم�� الع��Jـة �ــل ال=ـ�ص علـى 


%ا على ع�الئ%ا وال
-ام%ا بـ�فع �افـة الIم� ح�تها، مع م=اف `�TU
ع�3)ـات دون وت=ل�لها والع�ل ق�ر ال�/
[اع على ال

  على االم�ر ال
ال�ة: رّ�-تتYاbىء أو تق��K تأك��ا على م�Kاق�
%ا ال
ي نع
- بها ، وJه:ا ال�KUص فان ال��Eة 
  ار في��
  ت�ز3ع الKالح�ات وال�/\ول�ات ض�انا لفعال�ة اع�الها. (XفلX�eلة ال��Eة م�ا  ت[��3االس
 ار في��
  ال��Eة. [��3 أداءال�=ل�ة ل
دع! ف�h3 الع�ل ال=الي 0ال��Uات  االس
 ار في��
والقـ�رة  ت[��3 ب�نامج ال=اس�ب ل
=/�� اسل�ب الع�ـل وال�Uمـة ال�ق�مـة للع�ـالء ول)ـ�ان رقا0ـة فاعلـة االس

 .على تEغ�ل أنI�ة ال��Eة ال�=�سYة للع�ل ع� 0ع� ن
�&ة لل=الة ال�Jائ�ة

  ـي�ـ�ر ال�ق]
وت=�3ـل معIـ! ع�ل�اتهـا إلـى رق��ـة مـ� خـالل ال%�افـ: االس
��ار في ت=ق�h اه�ف اس
�ات�&�ة الEـ��ة لل
  ال
ق%�ة ال=�یCة.

 ) !ال�ـة رقـ�قـار�3 ال
) وال�%ـ�6 إل-امـه علـى شـ��ات ال
ـأم�� اب
ـ�اًء مـ� �ـان�ن ١٧االسـ
ع�اد ل
[��ـh ال��mـار الـ�ولي لل
  .٢٠٢٣الCاني 

  ار في��
  .ال=Kة ال/��qةو  ال
ام�� ل-3ادة قاع�ة الع�الءووس[اء ال
عاون مع اف)ل و�الء االس
  الU[ة ال�/
ق�ل�ة:

0&ـ�دة خـ�مات%ا ال
أم�%�ـة ال�ق�مـة لع�الئ%ـا فـي  واالرتقـاء
[ـ��3 ال
=ـ�یr و الالى ما ورد اعاله فأن%ا م/ـ
��ون فـي  0اإلضافة

لف الق[اعات وتل��ة اح
�اجاته! Uـ- علـى  وت[لعاته!م���
وال=�ص ال�Eی� على ت=ق�h رضـى وثقـة الع�ـالء مـ� خـالل ال

  م��أ الع�ل ب�وح الف�h3 ال�اح� ب�� ال-مالء وتYادل ال�ع�فة.
��
ب
[��3 نEاb%ا وأع�ال%ـا ال
أم�%�ـة خـالل األعـ�ام القادمـة، وت=/ـ�� قـ�رات%ا ال
/ـ��v3ة عـ� 3�bـh فـ
ح  ك�ا أن%ا س�ف ن/

ان
هـ] مـ� وضـع االسـ
�ات�&�ة الى ان ال��Eة  0اإلضافة افة إلى �bح م%
&ات تأم�%�ة ج�ی�ة.ق%�ات ج�ی�ة لل
/�h3 0اإلض
  .InsurTecـما (/�ى ب أو وال
=�ل ال�ق�ي م� ال
[�ر في م&ال ت�%�ل�ج�ا ال�عل�ماتالس
فادة ل لل/%�ات الCالث القادمة

  ).AMBestو�الة ال
K%�` العال��ة () م� Bآم� ( ائ
�انيأن ش��
�! حاصلة على تK%�`  إلى اإلشارةت&�ر 
وJــال�غ! مــ� ال�%اف/ــة ال���ـــ�ة بــ�� شــ��ات ال
ــأم�� وال%
ــائج ال/ـــل��ة  ٢٠٢٠امــا KU0ــ�ص ال%
ــائج ال�ال�ــة للEـــ��ة لعــام 

وخاصــة فــي zــل الIــ�وف  ج�ــ�ةل-امــي فقــ� اســ
[اع] الEــ��ة ت=ق�ــh ن
ــائج مال�ــة ال�
=ققــة مــ� فــ�ع تــأم�� ال/ــ�ارات اإل
  اد(ة وال/�اس�ة ال
ي ت�� بها 0ال�%[قة وعلى ال%=� ال
الي:االق
Kال�Jائ�ة و 



 

دی%ـار لعــام   ٢١٬٠٢٦٬٩٦٤دی%ـار مقارنـة مـع م�لـغ  ٢١٬١٧١٬٨٦٦ م�لـغ ٢٠٢٠بلـغ م&�ـ�ع أق/ـا} ال
ـأم�� ال�
=ققـة لعـام 
��ــا بلغـ] حKـة الEـ��ة مــ� أق/ـا} ال
ـأم�� فـي ال/ــ�ق ، % ٠,٦٨٩دی%ـار ب%/ـYة  ١٤٤٬٩٠٢ امقـ�اره ب-3ـادة  أ6 ٢٠١٩

م�لــغ  ٢٠٢٠. لقــ� بلــغ م&�ــ�ع ال
ع�3)ــات ال��ف�عــة لعــام ٢٠١٩لعــام  % ٣,٤مقارنــة مــع  ٢٠٢٠لعــام  % ٣,٦ال�=لـي 
%/ـYة دی%ـار ب ٣٦٣٬٣٥٩ مـا مقـ�اره  0انUفـاضدی%ار أ6  ١٧٬٧٠٠٬٦٠٨م�لغ  ٢٠١٩دی%ار وال��ف�عة لعام  ١٧٬٣٣٧٬٢٤٩

٢,٠٥٣ %.  
بهـ�ف  ٢٠١٩دی%ـار  ١٢٬٧٨٦٬٩٠١دی%ار مقابـل  ١٢٬٢٠١٬٥٧٣م�لغ  ٢٠٢٠ق� بلغ] اح
�ا�bات ال��Eة للعام  0أنهعل�ا 

 {�=
  غ�� م
�قعة. أخ[ار أل(ةال
دی%ــار  ٦٢٢٬٤٨٠م�لــغ  ٢٠٢٠صــافي الــ�Jح 0عــ� ضــ�Y3ة الــ�خل لعــام و  دی%ــار  ٨٥٤٬٢٠٩اج�ــالي الــ�Jح م�لــغ ك�ــا بلــغ 
  .٢٠١٩دی%ار لعام  ٣٦٠٬٨٧١  صافي رJح 0ع� ض�Y3ة ال�خلدی%ار و  ٤٩٨٬٣٢١اج�الي رJح م�لغ  مقارنة مع

وح/> اbالعه (ق� 0ع�م وج�د ا(ة امـ�ر ج�ه�3ـة قـ� تـ\ث� علـى اسـ
��ار3ة الEـ��ة  ك�ا ن�ج� ان ن�ضح 0ان م&لB االدارة
  و3
�قع ت=/� ن
ائج ال��Eة لل/%ة ال
ال�ة.
 �XـEاإلدارة 0ال Bقـ�م م&لـ

ـام یUال/ــادة إلـىال&-3ـل وفـي ال  �XـE0ال Wـ��ة و�ـ:لEـالء ال�ي وع�ـاص م/ـاهUــع ال��إلـى ج

  على ما ق�م�ه م� جه� في س��ل تق�م ال��Eة وازدهارها.ووس[اء ال
أم�� العامل�� في ال��Eة 
  

�Eم%�� 0[�س مع  
  رئ�B م&لB اإلدارة

   



 

  : اإلدارةتق��� م�ل�   -ب
  أن��ة ال�	�ة ال	ئ���ة: -أ  .١

ومـ� غا(اتهـا م�ارسـة �افـة أع�ـال  E�١٩٧٥ـ��ة م/ـاه�ة عامـة سـ%ة  األردن الع	��ـةتأس/] ش��ة ال
أم�� 
ال
أم�� ض� ال=�h3 وال=�ادث العامة وال
ام�� الY=�6 وال&ـ�6 وال�ـ�6 وأع�ـال ال
ـام�� علـى ال=�ـاة وال
ـأم�� 

  .وتأم�� االئ
�ان ال[�ي وتأم�� ال���Yات
 أماك� ال�	�ة ال-غ	ا+�ة وع)د ال�'&ف�� في �ل م ها: -ب  

و�3لــغ عـــ�د  )٣م�%ــى الEــ��ة ال�ئ�/ـــي فــي ع�ــان، الE��/ــاني شـــارع ع�ــ� ال=��ــ� شــ�ف ع�ـــارة رقــ! ((قــع 
  .)٣(وع�د م��Tzه  الYvةم�zف ولها ف�ع في م�ی%ة ار�J 0الق�ب م� دوار ) ٩١( ال��zف�� ��ه

  ت�خ�� مار�ا وال/ل� ت�ار م� ق�ل و�الء ال��Eة.ك�ا أن لل��Eة مXات> 0الق�ب م� م�اك- 
وال�%
Eـ�ة ول�B لل��Eة ف�وع أخ�. داخل أو خارج ال��ل�ة، وال��Eة ج-ء م� م&��عة ش��ة ال
ـأم�� الع��Jـة 

في ث�ان دول ع��Jة أخ�. وهي ل�%ان، ال��ل�ة الع��Jة ال/ـع�د(ة، سـ�ر3ا، ال��3ـ]، الY=ـ��3، ق[ـ�، اإلمـارات 
  وسل[%ة ع�ان.الع��Jة ال�
=�ة 

  ح-5 االس�23ار ال	أس�الي لل�	�ة: -ج  

ــ> 0ــه وال�ــ�ف�ع هـ� 
X�ــ�ح 0ـه والK�ــ��ة الEال ال�ه دی%ــار  ٨٬٠٠٠٬٠٠٠رأسـ��ــة اسـ��v0 !واحــ�  أردنــيســه

  لل/ه!.
  :ال�	�ات ال3ا6عة لل�	�ة  -٢

  ی�ج� ش��ات تا0عة لل��Eة. ال



 

  م-لA اإلدارة ون?<ة تع	>;�ة ع� �ل واح) م ه5: أع
اءأس�اء 6 ب�ان  -أ  -٣
   .دارةاإلم-لA  رئ�A – م �	 �6	س إب	ا5�C ال�ع�	ال��)/ 

  ١٩٦٩تار3خ ال��الد: 
 – ٢٠٠٤س%ة ال
�Uج  –، دبل�ما تأم�� ١٩٩٤  س%ة ال
�Uج – م=اسYةX0ال�ر�3س ال�\هل العل�ي: 

  ل%�ن. – CIIمعه� ال
أم�� القان�ني 
(Eغلها: م�ی� إدارة أع�ال ال
ام�� في ال�%W الع�Jـي وع)ـ� م&لـB إدارة عـ�ة شـ��ات تـأم�� ال�%اص> ال
ي 

  .ع��Jة
رئــ�B م&لــB إدارة شــ��ة ب�ــ�وت وم%Kــ>  –ك�ــا شــغل م%Kــ> الــ�ئ�B ال
%ف�ــ:6 لEــ��ة ال
ــأم�� الع��Jــة 

  لل
أم��. الع�Jي ال%/�
   (م�2ال ع� ال? L األهلي األردني) ال	ئ�A نائI  – س;�ان عای) م�G) دA�Fال��) / 

 ١٩٧٦ تار3خ ال��الد:

  األردن�ة X0ال�ر�3س م=اسYة ال&امعة ال�\هل العل�ي: 
  األردني األهليال�%W  –م/اع� م�ی� عام / دائ�ة ال��Eات ال���. وت��3ل ال�Eار3ع  ال�%اص> ال
ي (Eغلها:

  عامًا في الق[اع ال��Kفي ع�Eون و  اث%انخ��ة 
    ع
' م-لA إدارة  –ال)جاني وفا ال'فا  اب'ال��) / وفا 

  ش،م،ل (ش	�ة قا6
ة /  ل? ان) -م�2ال ع� الع	��ة
  ١٩٤١تار3خ ال��الد: 

  ١٩٦٣س%ة ال
�Uج:  –ال�\هل العل�ي: ماج/
�� إدارة أع�ال 
  وأوالدهم�ی� عام ش��ة وفا ال�جاني ال�%اص> ال
ي (Eغلها: 

  ع)� م&لB إدارة ع�ة ش��ات
    ع
' م-لA إدارة  –V 'س سل��ان / رن)ا ج'رج  اآلن�ة

  ش،م،ل (ش	�ة قا6
ة / ل? ان)-م�2ال ع� الع	��ة
  ١٩٦٣تار3خ ال��الد: 

  ١٩٨٨س%ة ال
�Uج:  –ال�\هل العل�ي: ماج/
�� إدارة أع�ال واق
Kاد 
  وأوالدهم�ی� عام ش��ة سل��ان b%�س ال�%اص> ال
ي تEغلها: 

  ع)� م&لB إدارة ع�ة ش��ات
    ع
' م-لA إدارة  –م)انات  اس?�	 نق'ال أسامةال��) / 

  ١٩٥١تار3خ ال��الد: 
  ١٩٧٣س%ة ال
�Uج:  –ال�\هل العل�ي: ماج/
�� ه%�سة م�ن�ة 

  ال�%اص> ال
ي (Eغلها: 
  م�ی� عام  ال��Eة ال�ول�ة للف%ادق واألس�اق ال
&ار3ة

  ع)� م&لB إدارة ع�ة ش��ات
   



 

       ع
' م-لA إدارة – نق'ال دورو غ	>A/  هال��)
  ش،م،ل (ش	�ة قا6
ة /  ل? ان) -م�2ال ع� الع	��ة

 ١٩٦٦تار3خ ال��الد: 

 Diploma in Private and Public Law  ال�\هل العل�ي:
  Saint-Joseph University, Beirut  ي
  Eغلها: تال�%اص> ال
  .واالم
Cال القان�ن�ة 0االس
Eاراتم%اص> ع�ة في ش��ات ���. ت
علh  ]شغل

  ل�%ان. –ال��Eة الع��Jة  – ة قان�ن�ةع�ل حال�ا م/
Eار ت
  ال��) / م	وان سل��ان سل�5 الYوای)ة 

  ١٩٥٥تار3خ ال��الد:
  .BSc in Electronics, Salford University,UK ،IMD Executive Developmentال�\هل العل�ي: 

  ال�%اص> ال
ى (Eغلها:
 hعل
   .0االتKاالتشغل م%اص> ع�ة في ش��ات ���6 ت

 
  :تع	>;�ة ع� �ل واح) م ه5 ون?<ةورتI اإلدارة العل�ا  أس�اء –ب 

  ال�)ی	 العام – رش�) ج'دت رش�) اله]ابال��) / 
  ١٩٥٩ تار3خ ال��الد:

  ال�\هل العل�ي: 
  األم��X3ةجامعة دیل�ار / ال�ال(ات ال�
=�ة  – أخ[ار و�دارةماج/
�� تأم��  ١٩٩٤
  في ب��وت األم��X3ةال&امعة – إدارةX0ال�ر�3س  ١٩٨٣

/  األخ[ــار إدارةال�عهــ� القــان�ني لل
ــأم�� ومعهــ�  –شــهادات مه%�ــة م
KKUــة فــي ال
ــأم��  إلــى 0اإلضــافة
  ل%�ن

  ال��Uات الع�ل�ة:
  .٢٠١٥ عامالهاش��ة وخارجها وق� ال
=h 0ال��Eة في  األردن�ةس%ة في ق[اع ال
أم�� داخل ال��ل�ة  ٣٥

  �ال�ة واإلدار>ةلل لل�[ون  / م�اع) ال�)ی	 العام لع?) ال-ل� لع?) ال-ل�ال��) / مازن 
  ١٩٧٠ :تار3خ ال��الد

  ١٩٩١س%ة ال
�Uج:  –ال�\هل العل�ي: X0ال�ر�3س م=اسYة 
   :ال��Uات الع�ل�ة

  .١٩٩٦خ��ات م=اس��ة ومال�ة في ق[اع الK%اعة وق[اع ال
أم�� وق� ال
=h 0ال��Eة في عام 
  ع�ل�ات لل العام م�اع) ال�)ی	 - ص_	 ت'ف�` م_ائ�ل الYوای)هال��) / 

  ١٩٦٣ :تار3خ ال��الد
  ١٩٨٧س%ة ال
�Uج:  – ه%�سة م�Xان��Xةال�\هل العل�ي: X0ال�ر�3س 

  :ال��Uات الع�ل�ة
  ٢٠١٦ آذاروق� ال
=h 0ال��Eة في  األردنخ��ات في ق[اع ال
أم�� في ع�ة ش��ات في 

   



 

 فأك2	 م� أسه5 ال�	�ة: %٥م� �bل�'ن أس�اء   -٤

 االس� 

 ع�د األسه� 
	ا في 

 

 
٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 

 

 ال���ة سهـــ�  ال���ة سهـــ�  
 

 
 %٥١,٤٤١ ٤٬١١٥٬٢٨٦  %٥١,٤٤١ ٤٬١١٥٬٢٨٦  ش،م،ل(ش��ة قا��ة / ل��ان) –الع��ة 

 

 
 %٩,٩٩٩ ٧٩٩٬٩٣٤  %٩,٩٩٩ ٧٩٩٬٩٣٤  ش��ة ال��& األهلي األردني

 

 
 %٦,٢٠٢ ٤٩٦٬١٩٩  %٦,٢٠٢ ٤٩٦٬١٩٩  ال+��ة الع��ة ال*ول�ة للف�ادق

 

 
 %٦,١٢٥ ٤٩٠٬٠٠٠  %٦,١٢٥ ٤٩٠٬٠٠٠  األردن�ةش��ة م1انع االج-اخ 

 

 
 %٥,٧٨٤ ٤٦٢٬٧٥٧  - -  ش��ة ال�جاء لالس345ار

 
   -  -   %٥,٧٨٤  ٤٦٢,٧٥٧   صالح رجائي صالح ال3ع+� 

 
 %٧٩,٥٥٢ ٦٬٣٦٤٬١٧٦  %٧٩,٥٥٢ ٦٬٣٦٤٬١٧٦  ال	�	�ع  

 

    ال'ضع ال3 اف�ي لل�	�ة ض�� ق�اع ن�اVها:  -٥
وعEـ�ون شـ��ة ولقـ� بلغـ] حKـ
ها فـي ال/ـ�ق ال�=لـي مـ�  خ�/ـةت�ارس الEـ��ة نEـاbها ال
ـأم�%ي مـ� ضـ�� 

  ول�B لل��Eة نEا} مYاش� خارج األردن. ٢٠١٩لعام   %٣,٤مقارنة بـ  ٢٠٢٠لعام   %٣,٦األق/ا} ن/Yة 
  درجة االع�3اد على م'ردی� مGل��� أو ع�الء رئ����� مGل�ًا أو خارج�ًا:  -٦


�3ات لل��Eة. إج�اليم�  %١٠خارج��� ) (XEل�ن  أوال ی�ج� ل�. ال��Eة م�ردی� (م=ل���  -E�ال  
  .ال
أم�� أق/ا} إج�اليفأك�C م�  %١٠ی�ج� ع�الء رئ�/��� م=ل��� (XEل�ن ال  -

٧-  iالقــ'ان�� واألن Iمــ� م 3-اتهـا �6'جــ jة أو أ�	م�ــة أو االم�3ــازات ال3ــي ت3�3ـع بهــا ال�ــ'kGـة الbا�Gــة أو ال�
    غ�	ها:


ـع بهـا الEـ��ة أو أ6 مـ� م%
&اتهـا 0��جـ> القـ�ان�� واألنI�ــة أو  -�
ال ی�جـ� أ6 ح�ا(ـة ح�Xم�ـة أو ام
�ـازات ت
  غ��ها.

  ال ی�ج� أ6 ب�اءات اخ
�اع أو حق�ق ام
�از حKل] ال��Eة عل�ها. -
ــ	 مــ  -٨ ــي لهــا اث ــة أو غ�	هــا ال3 ــ	ارات الmــادرة عــ� الkG'مــة أو ال� �iــات ال)ول� ــى ع�ــل ال�ــ	�ة أو الق ادj عل

 م 3-اتها أو ق)رتها ال3 اف��ة:

ال ی�جــ� أ6 قــ�ارات صــادرة عــ� ال=�Xمــة أو ال�%I�ــات ال�ول�ــة أو غ��هــا لهــا أثــ� مــاد6 علــى ع�ــل الEــ��ة أو 
  م%
&اتها أو ق�رتها ال
%اف/�ة.

 .٩٠٠١ ISOت[�h ال��Eة معای�� ال&�دة ال�ول�ة  -

 .Good (B)ب�رجة  A.M.BESTال��Eة حاصلة على تK%�` ائ
�اني م� ش��ة  -



 

اله�Xل ال
%�I�ي لل��Eة:  -أ  -٩

  
 م'&في ال�	�ة وفnات م[هالته5:  -ب

 

 ال���
 ال�ئ��ي:

     

 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ال�
هل العل�ي

 

 

 ٣  ٤  ماج����

 

 

 ٤٤  ٥٢  ��ال
ر�
س 

 

 

 ١٢  ١٢  دبل
م

 

 

 ٢٠  ٢٠  ثان
�ة ومادون 

 

 

  ٧٩   ٨٨  ال���ع
 

       

 

: ف�ع أر�

     

 

 ��ال
ر�
س 

 

٢ 

 

٢ 

 

 

 ثان
�ة ومادون 

 

١  ١ 

 

 

 ال���ع

 

٣ 

 

٣ 

 

 

 

 ال���ع

 

٩١ 

 

٨٢ 

   



 

  ب	امج ال3أه�ل وال3)ر>I ل�'&في ال�	�ة:  -ج  
أن س�اســة الEــ��ة فــي ال
ع�ــ�� تهــ�ف إلــى اخ
�ــار ال�ــ�ادر ال�\هلــة ح�ــr یلــ-م، والع�ــل علــى ت[ــ��3 �فــاءات 

م&��عـة مـ�  ٢٠٢٠العامل�� ل�یها م� خالل إل=اقه! ب�ورات ت�ر��3ة م
KKUة وق� أوف�ت ال��Eة خالل عـام 
  :ال��zف�� ل=)�ر ع�ة دورات ت�ر��3ة وتأه�ل�ة ��ا یلي

  

  ال�_اV	 ال3ي ت3ع	ض ال�	�ة لها:  -١٠
خـالل ال/ـ%ة ال�ال�ـة الالحقـة ولهـا تـأث�� مـاد6 عل�هـا سـ�. ال�Uـا�b ال ی�ج� مUا�b مـ� ال��Xـ� أن ت
عـ�ض الEـ��ة لهـا 

ال
ـي قـ� ت%Eــأ عـ� أع�الهـا ال
أم�%�ــة وج��عهـا مغ[ـاة 0��جــ> اتفا�qـات إعـادة تــأم�� ن/ـ��ة وغ�ـ� ن/ــ��ة مـع مع�ـ�6 تــأم�� 
  عال���� مK%ف�� ح/> ال
K%�فات العال��ة.

  :�ةاالن-ازات ال3ي حقق3ها ال�	�ة خالل ال� ة ال�ال  -١١
م�لـــــغ  ٢٠١٩دی%ـــــار ولعـــــام  ٢١٬١٧١٬٨٦٦ م�لـــــغ ٢٠٢٠لقـــــ� بلـــــغ م&�ـــــ�ع أق/ـــــا} ال
ـــــأم�� ال�
=ققـــــة لعـــــام   -أ

 .%٠,٦٨٩دی%ار ب%/Yة  ١٤٤٬٩٠٢ مق�ارها ب-3ادةدی%ار أ6  ٢١٬٠٢٦٬٩٦٤

م�لـــغ  ٢٠١٩دی%ـــار وال��ف�عــة لعـــام  ١٧٬٣٣٧٬٢٤٩ م�لــغ ٢٠٢٠لقــ� بلـــغ م&�ــ�ع ال
ع�3)ـــات ال��ف�عــة لعـــام   -ب
  .%٢,٠٥٣دی%ار ب%/Yة  ٣٦٣٬٣٥٩مق�اره  0انUفاضدی%ار أ6  ١٧٬٧٠٠٬٦٠٨

   

 ال�أه�ل أو ال��ر�% أو ال�ورة أو ورشة الع"ل أو ال��وةب�نامج  ال�ق�
  ع�د

 ال���ف��

  ١  .إدارة دعاوي وقضايا التأمين ١
 ١ . إدارة تكنولوجيا المعلومات ٢

  ١  تأمينات الحياة وبرامج التأمين المتداولة ٣



 

 ن3ائج ف	وع ال3أم��:

   ن/Yة ال-3ادة  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
ـــار   ـ ـــار  دیـ% ـ 
Yة         تأم�� ال�	�]ات   (االنUفاض)  دیـ%
X�ققة م� األق/ا} ال=

اب �  )%٨,٦٧٩(  )٢٬١٦٢٬٨٨٠(  )١٬٩٧٥٬١٦٨(  م&��ع ال��Kوفات �  )%٨,٧٣٤(   ٦٣٠٬٤٧٧   ٥٧٥٬٤١٢  م&��ع اإلی�ادات �  )%١٣,٩٩٣(  )٩٬٦١٨٬٠٦٥(  )٨٬٢٧٢٬١٧٢(  ت�لفة ال
ع�3)اتصافي  �  )%٩,٩١١(   ١١٬١٠٠٬٠٦٦   ٩٬٩٩٩٬٩٨٣  صافي اإلی�ادات ال�
 �  )%٧٥٠,٨٧٧(  )٥٠٬٤٠٢(   ٣٢٨٬٠٥٥  رJح (خ/ارة) االك

Yة         تأم�� ال]G	j وال قل         
X�ققة م� األق/ا} ال=

اب �  )%٣٦,٦٩٤(  )٩٣٬٣٨٠(  )٥٩٬١١٥(  م&��ع ال��Kوفات �  )%٤٨,٩٦٣(   ٢٢٩٬٩٣٦   ١١٧٬٣٥٢  م&��ع اإلی�ادات �  )%٨٥,٦٤٦(   ٦٤٬٠١٧   ٩٬١٨٩  صافي ت�لفة ال
ع�3)ات �  )%٤٥,٤٦٤(   ٥٨٬٧٨٧   ٣٢٬٠٦٠  صافي اإلی�ادات ال�
 �  )%٦١,٦٤٢(   ٢٥٩٬٣٦٠   ٩٩٬٤٨٦  رJح (خ/ارة) االك

Yة         تأم�� الG	>` واألض	ار األخ	q لل��3ل�ات         
X�ققة م� األق/ا} ال=

اب �   %٥٥,٨٤٧  )٢٨٨٬٨٨١(  )٤٥٠٬٢١٣(  ال��Kوفاتم&��ع  �   %٥,٩٢٣   ٤٥٠٬٦٨٦   ٤٧٧٬٣٨٠  م&��ع اإلی�ادات �  )%٨٤,٦٥٩(  )٦٩٬٩٢٦(  )١٠٬٧٢٧(  صافي ت�لفة ال
ع�3)ات �  )%٩,٨٣٠(   ١٢٥٬٢٠٦   ١١٢٬٨٩٨  صافي اإلی�ادات ال�
 �  )%٤٠,٤٢١(   ٢١٧٬٠٨٥   ١٢٩٬٣٣٨  رJح (خ/ارة) االك

Yة         تأم�� الG'ادث العامة         
X�ققة م� األق/ا} ال=

اب �  )%٦,٠٦٨(  )٨٥٬٨٩٦(  )٨٠٬٦٨٤(  م&��ع ال��Kوفات �   %١,١١٤   ١١٥٬٧٠٧   ١١٦٬٩٩٦  م&��ع اإلی�ادات �  )%١٢٣,٥٣٠(   ١٠٧٬١٢٥  )٢٥٬٢٠٦(  صافي ت�لفة ال
ع�3)ات �  )%٢٢,١٨٤(   ١٣٢٬٦٩٧   ١٠٣٬٢٥٩  صافي اإلی�ادات ال�
 �  )%٥٧,٥٨٥(   ٢٦٩٬٦٣٣   ١١٤٬٣٦٥  رJح (خ/ارة) االك

  
   



 

  
٢٠٢٠ 

 
٢٠١٩ 

 
 ن/Yة ال-3ادة

 
 

  
ـــار ـ  دیـ%

 
ـــار ـ  دیـ%

 
 (االنUفاض)

 
 

 ال3أم�� ال�?ي
       

 


Yة
X�ققة م� األق/ا} ال=
 صافي اإلی�ادات ال�
 

١٬٢٩٧٬٥١٨  
 

١٬٦٧٤٬٦٧٤  
 

)٢٢,٥٢١%( 
 

� 

 صافي ت�لفة ال
ع�3)ات
 

)٧٠٣٬٢٦٩( 
 

)١٬١٥٧٬٣٥١( 
 

)٣٩,٢٣٥%( 
 

� 

 اإلی�اداتم&��ع 
 

٤٠٩٬٣٧٥  
 

٣٠٨٬٨٨١  
 

٣٢,٥٣٥%  
 

� 

 م&��ع ال��Kوفات
 

)٧٣٦٬٨٥٢( 
 

)٦٥٣٬١٩١( 
 

١٢,٨٠٨%  
 

� 


اب
 رJح (خ/ارة) االك
 

٢٦٦٬٧٧٢  
 

١٧٣٬٠١٣  
 

٥٤,١٩٢%  
 

� 

 تأم�� ال�Gاة         
       

 


Yة
X�ققة م� األق/ا} ال=
 صافي اإلی�ادات ال�
 

٥٧٤٬٠٧٨  
 

٦٨٤٬٧٨٥  
 

)١٦,١٦٧%( 
 

� 

 صافي ت�لفة ال
ع�3)ات
 

)٤٤٣٬٩٣١( 
 

)٤٧٦٬١٥٢( 
 

)٦,٧٦٧%( 
 

� 

 م&��ع اإلی�ادات
 

٩٣٬٣٨٢  
 

١١٠٬٧١٠  
 

)١٥,٦٥٢%( 
 

� 

 م&��ع ال��Kوفات
 

)٣١٤٬٩٥٩( 
 

)٣٢٩٬٥٤٦( 
 

)٤,٤٢٦%( 
 

� 


اب
 رJح (خ/ارة) االك
 

)٩١٬٤٢٩( 
 

)١٠٬٢٠٣( 
 

٧٩٦,١٠٢%  
 

� 

 تأم�� ائ�3ان         
       

 


Yة
X�ققة م� األق/ا} ال=
 صافي اإلی�ادات ال�
 

٣١٨  
 

٩٬٦٣٦  
 

)٩٦,٧٠٠%( 
 

� 

 صافي ت�لفة ال
ع�3)ات
 

)٩٠( 
 

)٧٬٨١٧( 
 

)٩٨,٨٤٩%( 
 

� 

 م&��ع اإلی�ادات
 

٢٨٬٣٧٩  
 

٥٣٬٣١٣  
 

)٤٦,٧٦٩%( 
 

� 

 م&��ع ال��Kوفات
 

)٢٣٬٠٦٧( 
 

)٤٢٬٠٤٩( 
 

)٤٥,١٤٣%( 
 

� 


اب
 رJح (خ/ارة) االك
 

٥٬٥٤٠  
 

١٣٬٠٨٣  
 

)٥٧,٦٥٥%( 
 

� 

  



 

 :ج)ول ی?�� ت�'ر األق�اs واالدعاءات ال�)ف'عة وحmة ال�	�ة م ها
 

 ال��ة

 األق�ا� ال�����ة

 �ح�ة ال���ة م
 االدعاءات ال�ف"عة األق�ا�

 �ح�ة ال���ة م
 الدعاءات ال�ف"عة

 دی�ـــار دی�ـــار دی�ـــار دی�ـــار

٣٬٣٤٢٬٨٦٥ ٥٬٢٩٥٬٦٨٣ ٥٬٥٦١٬٨٧٦ ١١٬٠٦١٬٩٥٤ ٢٠١١ 

٤٬٣٨٩٬٥٤٤ ٧٬٣٧٦٬٩٨٢ ٧٬٦٣٢٬٣٤٣ ١٣٬٦٩٩٬٩٥١ ٢٠١٢ 

٥٬٩٣٦٬٦٧٧ ١٠٬٠٤٩٬١٣٥ ٩٬٤٣٤٬٥٢٦ ١٤٬٩٢٥٬٠٢٨ ٢٠١٣ 

٦٬٥٣٥٬٩٠٣ ٧٬٨٦٧٬٨٤٧ ١١٬١٨٨٬٢٩٢ ١٥٬٨٨٠٬٨٩٨ ٢٠١٤ 

٨٬١٤٨٬٥٥٩ ١١٬٧٢٥٬٤٩٨ ١٢٬٢٧٤٬٦٢٨ ١٧٬١١٠٬٣٨٢ ٢٠١٥ 

٩٬٥١٢٬٨٣٩ ١٠٬٨٨٩٬٠٣١ ١٢٬٤٥٠٬٦٤٨ ١٧٬٧٧١٬٠٦٦ ٢٠١٦ 

٩٬٤١١٬١٩٨ ١٢٬٤٧٦٬٨٥٦ ١٢٬٢١٣٬٨١٢ ١٩٬٤٨٦٬٠٤٣ ٢٠١٧ 

١٢٬٩١٣٬٦١٨ ١٧٬٦٣٥٬٦٤٥ ١٤٬٧٣٣٬٦٧١ ٢٣٬٠٧٠٬٣٠٦ ٢٠١٨  

١٢٬٦٣٢٬٤١٨  ١٧٬٧٠٠٬٦٠٨  ١٢٬٩٧٦٬٠٨٥  ٢١٬٠٢٦٬٩٦٤ ٢٠١٩  

٩٬٦٨١٬٩٠٩ ١٧٬٣٣٧٬٢٤٩ ١١٬٧٩٧٬٣٣٣ ٢١٬١٧١٬٨٦٦ ٢٠٢٠ 
 

    
تـــ�خل ضــ�� نEـــا} الEـــ��ة  ال/ـــ%ة ال�ال�ــة والاألثــ� ال�ـــالي لع�ل�ــات ذات ��bعـــة غ�ــ� م
�ـــ�رة حـــ�ث] خــالل   -١٢

  ال�ئ�/ي:
  ت�خل ض�� نEا} ال��Eة ال�ئ�/ي. ال ی�ج� أ6 أث� مالي لع�ل�ات ذات ��bعة غ�� م
��رة ح�ث] خالل ال/%ة ال�ال�ة وال

    

٠

٠٠٠,٠٠٠,٥

٠٠٠,٠٠٠,١٠

٠٠٠,٠٠٠,١٥

٠٠٠,٠٠٠,٢٠

٠٠٠,٠٠٠,٢٥

٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠
السنة

تطور األقساط المكتتبة واإلدعاءات المدفوعة وحصة 
الشركة منها

االقساط المكتتبية حصة الشركة من االقساط
االدعاءات المدفوعة حصة الشركة من االدعاءات المدفوعة



 

ال�ال�ـة  األوراق وأسـعارال��زعة وصافي حق�ق ال�/ـاه���  واألرJاحأو الU/ائ� ال�=ققة  لألرJاحال/ل/لة ال-م%�ة   -١٣
  ل��ة خ�B س%�ات:

 

٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 

 

ـــار ـــار   دی�ـ ـــار  دی�ـ ـــار  دی�ـ ـــار  دی�ـ  دی�ـ
 ٧٨١٬٧٦٤  ٥٥٥٬١٥٥   ٣١٦٬٩٧٤   ٤٩٨٬٣٢١   ٨٥٤٬٢٠٩األراح الA53ققة ق�ل ض�<�ة ال*خل وال�س-م

 ٦٠٠٬٠٠٠ ٣٢٠٬٠٠٠ - -   - األراح ال3-زعة ال�ق*Cة

 %٧,٥  %٤  -  -  - ن��ة األراح ال3-زعة ال�ق*Cة
FG3١٠٬٧٥٧٬٥١٦ ١٠٬٥٢٥٬٢٥٩  ١٠٬١٠٩٬٨١٤ ١٠٬٣٠٤٬٠٠٦   ١٠٬٦٩٠٬٣٢٥ صافي حق-ق ال�3اه 

 ٨٬٠٠٠٬٠٠٠  ٨٬٠٠٠٬٠٠٠  ٨٬٠٠٠٬٠٠٠  ٨٬٠٠٠٬٠٠٠   ٨٬٠٠٠٬٠٠٠ ع*د األسه� ال13*رة
 - /٧٧٠  - /٧٧٠  - /٥٤٠  - /٦١٠   - /٥٥٠ سع� األوراق ال3ال�ة ال13*رة

  
  تGل�ل ال�	�Y ال�الي لل�	�ة ون3ائج أع�الها خالل ال� ة ال�ال�ة:  -١٤

   :ال�
ش�ات ال�ال�ة لل���ة أه� –أ 

  

٢٠٢٠ 

 

٢٠١٩ 

 

٢٠١٨ 

 

٢٠١٧ 

 

٢٠١٦ 

 نق� في ال,��وق ول�* ال(�
ك
 

١٠٬٢٠٨٬٢٨٠ 

 

٨٬٥٥٠٬٣٤٩ 

 

٨٬٧٢٤٬٧٩٠ 

 

٨٬٨٠٧٬٦٨٤ 

 

١٠٬١٦٧٬٠٧٤ 

 إج"الي األق�ا1 ال"�0ققة
 

٢١٬١٧١٬٨٦٦ 

 

٢١٬٠٢٦٬٩٦٤ 

 

٢٣٬٠٧٠٬٣٠٦ 

 

٢١٬٣٠٣٬٥٣٨ 

 

١٩٬٤٨٦٬٠٤٣ 

 إج"الي ال�ع
�6ات ال"�ف
عة
 

١٧٬٣٣٧٬٢٤٩ 

 

١٧٬٧٠٠٬٦٠٨ 

 

١٧٬٦٣٥٬٦٤٥ 

 

١٤٬٠٠٥٬٢٩٧ 

 

١٢٬٤٧٦٬٨٥٦ 

 ح,ة ال;�:ة م7 م9ل
8ات عق
د ال�أم�7
 

١٢٬٢٠١٬٥٧٣ 

 

١٢٬٧٨٦٬٩٠١ 

 

١٤٬٠٣٤٬٤٧١ 

 

١٤٬٤٨٥٬٩١٧ 

 

١٣٬٢٤٣٬٣٠٦ 

 م
ج
دات ال;�:ة
 

٢٨٬٢٢٩٬٨٥٤ 

 

٢٧٬٧٩٣٬٥٤٠ 

 

٢٩٬٦٠٨٬١٦٨ 

 

٢٨٬٨٥٤٬١٣٣ 

 

٢٨٬١٠٣٬٤٥١ 
  

   :م
ش�ات ال! � ال�ال�ة لل���ة أه� –ب 
 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠  ال3ال�ةال��K   ال�ق�

 ١٦٦٫٤٧%  %١٩٠,٢٩  هامL ال3الءة  - ١

 ٤٫٨٤%  %٧,٩٩  العائ* على حق-ق ال�3اهFG3 ق�ل ض�<�ة ال*خل  - ٢

 ٤٫٥١%  %٧,٧٨  العائ* على ال�ه� �ع* ض�<�ة ال*خل  - ٣

%  %٥٥,٠٠  ن��ة الN�3ة ال�-P�ة إلى الN�3ة ال*ف�5<ة لل�ه�  - ٤ ٠٠٫٦١  

%  %٣٧,٨٨  ن��ة حق-ق ال3لQ�ة  - ٥ ٠٧٫٣٧  

٦ -  Rاألق�ا� S٥٥,٧٢  ن��ة االح5فا%  % ٧١٫٦١  

ـــــــA اإلدارة ل 3ـــــــائج أع�ـــــــال  ال�3ـــــــ'رات ال��ـــــــ3ق?ل�ة الهامـــــــة وال_�ـــــــة ال��ـــــــ3ق?ل�ة  -١٥ وت'قعـــــــات م-ل
  :ال�	�ة

م%
&ات تأم�%�ة ف
ح ق%�ات ج�ی�ة لل
/�h3 0اإلضافة إلى �bح و ت[��3 ق�رات%ا ال
/��v3ة االس
��ار في   -١
  ج�ی�ة خK�Kًا ل
أم�%ات ال=�اة.

تق�(! أف)ل ال�Uمات ال
أم�%�ة لع�الئ%ا ال=ال��� وال��تق��� في م&ال ال
غ[�ات ال
أم�%�ـة وسـ�عة حـل   -٢
  ال�[الYات.

مـ�zف�� أكفـاء فـي ال�&ـال�� الف%ـي  اسـ
ق[ابت[��3 ال�ادر ال��zفي لل��Eة عـ� 3�bـh االس
��ار في   -٣
الس
��ار في ت�ر3> ال��zف�� في ب�امج ت�ر��3ة م%اسYة ل��اجهة م
[لYات الع�ل وت=ق�h وال
/�3قي وا

  األه�اف ال�[�وحة.
االق
Kــاد(ة ال�Jائ�ــة و 0ــال�غ! مــ� ال
=ــ�(ات  ب
=ق�ــh األرJــاحالEــ��ة م&لــB اإلدارة أن ت/ــ
��  ی
�قــع -٤

  .ال�=�[ة وال/�اس�ة



 

  أتعاب م)ققي ال�Gا6ات  -١٦
  .وذلW أتعاب ح/ا0ات ال��Eة دی%ار ٢٣٬٢٧٥م�لغ  ٢٠٢٠ح/ا0ات ال��Eة لعام  تقاضى م�ققيلق� 
  :وأقار�ه5 ب�ان 6ع)د األوراق ال�ال�ة ال�m)رة وال��ل'�ة م� ق?ل أع
اء م-لA اإلدارة  -أ  -١٧

  
 ع�د األسه�

 أع�اء م�ل اإلدارة
 

٢٠٢٠ 
 

٢٠١٩ 

 
 ال����ة

 أقارب ت! �ل ش��ي  أقارب ت! �ل ش��ي

 - - ٥٬٠٠٠ أردن	ة رئ	� م�ل� اإلدارة  - م��� ���س إب�ا
	� ال�ع��
 

٥٬٠٠٠ - - 
 �	�  ٧٩٩٬٩٣٤ -   ٧٩٩٬٩٣٤ - أردن	ة نائ' رئ	� ال��ل� - س%	ان عای� م �� د

 - أردن	ة ع-+ -وفا أب+ ال+فا ال�جاني 
٤٬١١٥٬٢٨٦ 

-  - 
٤٬١١٥٬٢٨٦ 

- 
 - -  - - أردن	ة ع-+ -رن�ا ج+رج .�+س 

  -  -   -  -  ل�4ان	ة  ع-+ -نق+ال دورو غ��0 
 - - ٢٥٬٠٠٠  - - ٢٥٬٠٠٠ أردن	ة ع-+ - أسامه نق+ال اس��4 م�انات 
 ١٬٥٠٠ أردن	ة م�وان سل	�ان سل	� ال7وای�ة

   
١٬٥٠٠  -  - 

 - ٤٬٩١٥٬٢٢٠ ٣١٬٥٠٠  - ٤٬٩١٥٬٢٢٠ ٣١٬٥٠٠  ال!�!$ع
ن�,ة م�!$ع م�اه!ة أع�اء م�ل اإلدارة وأقار)ه� إلى رأس 

 ال!ال
 

٦١,٤٤ %٠,٣٩% 
  

٦١,٤٤ %٠,٣٩% 
 

 

  الی'ج) الj ع
' م� اع
اء م-لA اإلدارة أوأقار�ه5 س��	ة على ش	�ة او  ش	�ات م�اه�ة عامة -
 ب�ان 6ع)د األوراق ال�ال�ة ال��ل'�ة م� ق?ل اإلدارة العل�ا ال3 ف�<bة وأقار�ه5:  -ب  

 ع�د األسه�  

٢٠١٩  ٢٠٢٠ 

 أقارب ت��0ل ش/.ي  أقارب ت��0ل ش/.ي ال! �ة ال�!.� العل�ا ال-!ف�,+ةأع*اء اإلدارة 

 - - -  - - -  أردنAة ال"�ی� العام رش�� ج
دت رش�� اله<اب

 - - -  - - -  أردنAة م�اع� ال"�ی�  مازن ع(� الBل�ل ع(� الBل�ل

�Dه ص� - - -  - - -  أردنAة م�اع� ال"�ی�  ت
ف�I مDائ�ل الGوای

��عال�    - - - - - - 

  
  .أقارJه! س�[�ة على ش��ة أو ش��ات م/اه�ة عامة ال ی�ج� أل6 ع)� م� أع)اء اإلدارة العل�ا ال
%ف�:(ة أو



 


ع بها �ل م� رئ�B وأع)اء م&لB اإلدارة ل/%ة  أ.  -١٨�
  :٢٠٢٠ب�ان 0ال�-ا(ا وال�Xافآت ال
ي ی

 
 

ال!�ل  ت�قالت ال0وات/
 ال!�!$ع *م8افآت ال�ف0 واإلقامة والل�ان

 دی�ار دی�ار دی�ار دی�ار دی�ار ال����ة

 ٤٬٢٠٠ - - ٤٬٢٠٠ - أردن	ة م��� ��9س إب�ا�AK مع;�

LAMد � ٣٬٠٠٠ - - ٣٬٠٠٠ - أردن	ة سANان عای� م0"

 ٣٬٠٠٠ - - ٣٬٠٠٠ - أردن	ة وفا أب
 ال
فا وفا ال�جاني

L�ال دورو غ�
  نق
 

 ٤٬٥٦٥ - ٣٦٥ ٤٬٢٠٠ - ل�4ان	ة


س�R  رج
 ٤٬٢٠٠ - - ٤٬٢٠٠ - أردن	ة رن�ا ج

 ٣٬٠٠٠ - - ٣٬٠٠٠ - أردن	ة أسامه نق
ال اس(�� م�انات

 أردن	ة  م�وان سلA"ان سل�A الGوای�ة
 

٣٬٠٠٠ - - ٣٬٠٠٠ 

 ال!�!$ع
 

- ٢٤٬٩٦٥ - ٣٦٥  ٢٤٬٦٠٠ 

  : ٢٠٢٠اإلدارة العل�ا ال3 ف�<bة ل� ة  أش_اصال3ي ی3�3ع بها  وال�kافآتب�ان 6ال�Yاbا  -ب

 ال����ة االس�

ال0وات/ 
واألج$ر 
 وال!8افآت

ال;�قالت 
وم�ار=> 

 ال��ارة

م�ار=> 
ال�ف0 

وال;�ر=/ 
 ال!�!$ع وال!<ت!0ات

 دی�ــار دی�ــار دی�ــار دی�ــار
 ١٧١٬٥٥٦ - ٣٬٥٥٦ ١٦٨٬٠٠٠ أردنAة رش�� ج
دت رش�� اله<اب

 ٦٠٬٩٤٠ - ٦٠٠ ٦٠٬٣٤٠ أردنAة ع(� القادر ع(� الBل�ل مازن ع(� الBل�ل

 ٧٥٬٦٠٠ - - ٧٥٬٦٠٠ أردنAة ص�D ت
ف�I مDائ�ل الGوای�ه

 ال���ع
  ٣١٦٬٨٧٣ - ٤٬٣٨٣ ٣١٠٬٤٠٧ 

  
دی%ـار  ٣٬٥٥٦ م�لـغ ٢٠٢٠لعـام  ال/ـ�ارةالسـ
ع�ال ال/ـ�� ال�ـ�ی� العـام ولقـ� بلـغ م&�ـ�ع مKـار3` هـ:ه  سـ�ارةل�. ال��Eة 

  .ال/�ارةوال��ضح أعاله م� ض�� ب%� ال
%قالت ومKار3` 
  

  ال3?	عات: ال��[ول�ة ال�-�w�3ة و   -١٩
  دی%ار وهي ت��عات ل�\س/ات اج
�ا��ة وخ��3ه: ١٢٬٠٢٠م�لغ  ٢٠٢٠لق� بلغ م&��ع ال
��عات لعام 

 ال�:لغ الcهة ال��:�ع لها ال�ق�

  ١٠٬٠٠٠ وزارة ال=1ة األردن	ة ١
 ٥٠٠ م��cات ال�1ف��< األردن��<دع� �ازار  ٢

  ١٬٠٢٠ دع� حادث م�فأ ب��وت ٣
 ٥٠٠ ج�h	ة ال�لd ال��g)ة  ٤

  

١٢٬٠٢٠ 

  
   



 

العقـ'د وال��ـار>ع واالرت]اVــات ال3ـي عقــ)تها ال�ـ	�ة ال�mـ)رة مــع ال�ـ	�ات ال3ا6عــة أو ال�ـ�xقة أو الGل�فــة أو   -٢٠
  :أقار�ه5ال�)ی	 العام أو أj م'&ف في ال�	�ة أو  ال�-لA أو أع
اءرئ�A م-لA اإلدارة أو 

 أ6ل! ت�ت�Y ال��Eة 0أ(ة عق�د أو مEـار3ع مـع رئـ�B م&لـB اإلدارة أو أع)ـاء م&لـB اإلدارة أو ال�ـ�ی� العـام أو 
  .س�. عق�د ال
أم�� االع
�اد(ة أقارJه!م�zف في ال��Eة أو 

  ال��[ول�ة ال�-�w�3ة وال?�nة: -٢١
  :ح�اbة ال?�nة م�اه�ة ال�	�ة في –أ   
ال/ـ%ة وس
/ــعى الEــ��ة لل�/ــاه�ة فــي ح�ا(ــة ال���ــة خــالل  هــ:هی�جـ� م/ــاه�ة للEــ��ة فــي ح�ا(ــة ال���ــة فــي  ال

  .ال/%�ات القادمة
  :م�اه�ة ال�	�ة في خ)مة ال�-�3ع وال2قافة –ب 
هـــ�ف إلــى دعـــ! تــ�رb <3ـــالب تأقــ� م&لـــB اإلدارة س�اســة ل�/ـــاه�ة الEــ��ة فـــي خ�مــة ال�&
�ـــع والCقافــة لقــ� 

وتقــ�(! خــ�مات صــ=�ة فــي م&ــال ال
ــأم��، علــى صــ%اعة ال
ــام�� وال
Eــ&�ع علــى االب
�ــار والY=ــr ال&امعــات 
  .لل�&
�ع ال�=لي

  
م�ققة م0  ٢٠٢٠'ان�ن األول  ٣١ لل��ة ال�ال�ة ال���ه�ة في ال��انات ال�ال�ة ال����ة  -ج 

  م�ققي ال�'ا1ات مقارنة مع ال'&ة ال'ا1قة وت��ل:
 .ال�45ان�ة العامة )١

  ح'اب االر8اح وال6'ائ�.  )٢
 قائ�ة ال��ف> ال&ق�;. )٣

 ب�ان ال�غ�5ات في حق�ق ال�'اه�05. )٤

  االABاحات ح�ل ال(�انات ال�ال�ة. )٥
  

  ب هاbة ه<ا ال3ق	>	 م	ف`
 
 لل��ة ال�ال�ة ال���ه�ة في  ال,�'ة ح�ل ال��انات ال�ال�ة ال����ة ح�ا*ات يتق��� م(قق -د 

 .٢٠٢٠'ان�ن األول  ٣١

  
  م	ف` ب هاbة ه<ا ال3ق	>	

  
  

   



 

   :اإلق�ارات – هـ 

  

+قـ� م(لـ) إدارة الـ��ة %عــ�م وجـ�د أ  أمـ�ر ج�ه��ــة قـ� تـ�ث� علـى اســ���ار�ة الـ��ة خـالل ال�ــ�ة  -١
 ال�ال-ة ال�ال-ة.

  

 ع�اد ال8-انات ال�ال-ة وت�ف0� ن5ام رقا%ة فعال في ال��ة.إع2  ه%���ول�0+ق� م(ل) اإلدارة  -٢
 

  ع>�  ع>�  نائ; رئ-) م(ل) االدراة  رئ-) م(ل) االدراة

�  Eوای�هالم�وان سل-�ان   وفا اب� ال�فا ال�جاني  سB-ان عای� د?-)  م�0� %<�س مع

  
  

  

  ان�قل إلى رح�ة هللا

  في تار�خ  

١٩/٣/٢٠٢١  

�  ع>�  ع>�  ع>

�س  اسامه نق�ال م�انات  غ��) نق�ال دورو�G رج�  رن�ا ج

    

  

  

  

 
  :ال�اردة في ال�ق��� ال���  نق� ن2J ال��قع20 أدناه %JKة ودقة واك��ال ال�عل�مات وال8-انات  -٣

  ال��ی� العام  رئ-) م(ل) االدارة
  م�اع�  ال��ی� العام 

  االدارةو لل�
ون ال�ال�ة 

�  ال(ل0ل ال(ل0ل ع�8 مازن ع�8  رش�0 ج�دت الهNاب  م�0� %<�س مع

  

  

  

  



 

  ح
	ات ال�ادة ال��اه��� ال�	ام ،
فـإن م&لــB اإلدارة ی%/ــ> له��ـ
�! ال�ــ�ق�ة مــا  ٢٠٢٠وJعـ� أن أbلعــ
! علــى تق�3ـ� م&لــB اإلدارة عــ� أع�ـال الEــ��ة لعــام 

  -یلي:
  .٠٢/٧/٢٠٢٠تالوة وقائع اله��ة العامة العاد(ة ب
ار3خ    -١
  ، وال�Kادقة عل�ه.�٢٠٢٠ان�ن أول  ٣١س�اع وم%اقEة تق��3 م&لB اإلدارة ع� ال/%ة ال�%
ه�ة في   -٢
  .�٢٠٢٠ان�ن أول  ٣١س�اع تق��3 م�ققي ح/ا0ات ال��Eة ع� ال/%ة ال�ال�ة ال�%
ه�ة في   -٣
وال�Kــادقة  ،�٢٠٢٠ــان�ن أول  ٣١م%اقEــة قائ�ــة ال���ــ- ال�ــالي وقائ�ــة الــ�خل عــ� ال/ــ%ة ال�ال�ــة ال�%
ه�ــة فــي  -٤

 عل�ها.

 .٢٠٢٠إب�اء ذمة م&لB اإلدارة ع� عام  -٥

 ان
Uاب أع)اء م&لB إدارة لل�ورة القادمة. -٦

 وتف�S3 م&لB اإلدارة ب
=�ی� أتعابه!. ٢٠٢١ان
Uاب م�ققي ح/ا0ات ال��Eة لل/%ة ال�ال�ة  -٧

األســه! ال��Cلــة فــي مــ�  %١٠ أ(ـة أمــ�ر أخــ�. تق
ــ�ح اله��ــة العامــة إدراجهــا فــي جــ�ول األع�ـال شــ�3[ة م�افقــة -٨
 االج
�اع.


ام ی
ق�م م&لB اإلدارة 0ال�XE إلى م/اه�ي وع�الء ال��Eة و�:لW 0ال�XE إلى ج��ع العامل�� فـي جهـاز الEـ��ة Uوفي ال
  على ما ق�م�ه م� جه� في س��ل تق�م ال��Eة وازدهارها.

  
  وال/ـــالم عل�ـــ�! ورح�ه هللا و��Jاته

 
 
 
 
 

 رئ�ـــB م&لــB اإلدارة

    



 

  
  

  
  
  

  
  
 
 
 

 ٢٠١٧ح�1 تعل��ات ح�'�ة ال,�'ات ال��اه�ة ال�(رجة ل��ة  -�'�ةال تق��� - و
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

 ال�ق)مة  .أ
مــ�  و�دراكــاال�ال�ــة  األوراقالKــادرة عــ� ه��ــة  ٢٠١٧ب
عل��ــات ح���ــة الEــ��ات ال�/ــاه�ة ال��رجــة ل/ــ%ة  لالل
ــ-اموفقــا 

 Bة  إدارةم&ل��Eةال��ة أله�ات ال=���ع مـا ورد فـي ب%ـ�د تعل���ام 0&-
ب%ـ�د  X0افـةال
عل��ـات تقـ�م الEـ��ة 0ـاالل
-ام  واالل
 Bى م&ل%�
  .اإلدارةم&لB  وأع)اءنIاما داخل�ا (=�د صالح�ات وم/\ول�ات رئ�B  اإلدارةتعل��ات ال=���ة و3

�ـا اق
)ـ] ل
! ال
عـ�یل عل�ـه �ال�ال�ـة بهـ:ا الKUـ�ص و3ـ األوراق ه��ـةك�ا تل
-م ال��Eة 0قان�ن م�اYqة ال��Eات وتعل��ات 
فـي ال�ـادة  ال���%ـةق�اعـ� الع� ال�%ـ�د ح/ـ>  واإلفKاحال��Eات ب
عل��ات ح���ة  اإلدارةذلW، ��ا اق� م&لB  إلىال=اجة 

)١٧(. 
  

وتG)ی) +��ا إذا �ـان الع
ـ' ت ف�ـ<j أو غ�ـ	 ت ف�ـ<j وم�ـ3قل  أس�اء أع
اء م-لA اإلدارة الGال��� وال��3ق�ل�� خالل ال� ة  .ب
 :أو غ�	 م�3قل

  

 
  ٢٠٢٠خالل عام االع3]ار>��  اإلدارةم-لA  أع
اء أس�اء  .ج

  م -قل غ��  م -قل  غ�� ت!ف�,6  ت!ف�,6  االع-4ار��3 اإلدارةمل2  أع*اء
  غ�� م��قل  -  -  -  ش��ة قا=*ة  ل>!ان  –ل . م . ش  –ال���ة الع��9ة 

  غ�� م��قل  -  -  -  األردني األهليش��ة ال>!? 

  غ�� م -قل  م -قل  غ�� ت!ف�,6  ت!ف�,6 أع*اء مل2 اإلدارة وم�0ل�ه�

  نش��ة قا=*ة  ل>!ا - الع��9ة ال���ة م�0ل  –ال �� وفا اب� ال�فا وفا ال�جاني
  نش��ة قا=*ة  ل>!ا -ال���ة الع��9ة م�0ل  –االن ة رن�ا ج�رج سل��ان F!�س 

 ش��ة قا=*ة ل>!ان -ال���ة الع��9ة م�0ل  –نق�ال دورو غ�23 ةال ��

- UVف��غ�� م��قل  -  غ�� ت  

  غ�� م��قل  -  ت�ف�UVغ��   -  ال �� س�Kان عای� م��I د2�H م�0ل ش��ة ال>!? األهلي األردني

  -  م��قل  غ�� ت�ف�UV - م�انات اس>��أسامه نق�ال ال �� 

  -  م��قل  غ�� ت�ف�UV  -  رئ�2 مل2 اإلدارة  -ال �� م!�� =�Oس إب�ا��M ال�ع��

    م��قل  غ�� ت�ف�UV   ال �� م�وان سل��ان سل�� الQوای�ة 



 

 :ال� اصI ال3 ف�<bة في ال�	�ة وأس�اء األش_اص ال<ی� �bغل'نها  .د
  رش�� ج
دت رش�� اله<اب  ال"�ی� العام  ١

  ص�D ت
ف�I مDائ�ل الGوای�ه  الع"لAاتال"�ی� العام ل;Xون نائ%   ٢

  ع(� الBل�ل ع(� القادر ع(� الBل�لمازن   م�اع� ال"�ی� العام لل;Xون ال"الAة واإلدار�ة  ٣

   م�Aاء اح"� م0"� ع9ارU م�ی� ال�ائ�ة ال"الAة  ٤

  �AMى وه�% سل�A ز��
ن   م�ی� دائ�ة إعادة ال�أم�7  ٥

  هاش� ح��7 اح"� ال";اقي  م�ی� دائ�ة ت\�
ل
جAا ال"عل
مات  ٦

  ان�,ار اك^� [عق
ب س"��ات  م�ی� دائ�ة ال"
ارد ال<;��ة  ٧

  وسام ع�نان اب�ا�AK ع"��ه  ل�أم�7 ال,0يم�ی� دائ�ة ا  ٨

  سع��" اب
 ر��ه ح�ام ت
ف�I "م0"�   واالئ�"ان دائ�ة ال�0�I وال0
ادث العامة م�ی�  ٩

  ع"� سل9ان اب�ا�AK قA9;ات  م�ی� دائ�ة إن�اج ال"�:<ات  ١٠

١١   U�0>ی� دائ�ة ال�  ��ام م0"� ح��7 الع�b  م

  ح�7 ال;Aخ عليح�ام علي   م�ی� دائ�ة ح
ادث ال"�:<ات  ١٢

  ع(�ال�A�0 علي اح"� اب
 :d  الA0اةم�ی� دائ�ة   ١٣


ة  م�ی� دائ�ة ال�أم��ات ال"�ان�ة  ١٤�AM اسAا ال�ه�^� ح  

 
 ع
'>ات م-الA اإلدارة ال3ي �bغلها ع
' م-لA اإلدارة في ال�	�ات ال��اه�ة العامة:  .ه

'
في ال�	�ات الع
'>ة ال3ي �bغلها   الmفة ال3ي 2�bلها في ال�	�ة  اس5 الع
  ال��اه�ة العامة

  ع6
 غ�� ت�ف�UV وفا اب�ال�فا وفا ال�جانيال �� 
 
 ش�:ة ال\ه�8اء األردنAة  م��قلغ�� ع6

  ع6
 غ�� ت�ف�UV م�انات اس>��أسامه نق�ال ال �� 
 ع6
 م��قل

 ةال�ارBاق ال�
 ;�:ة ال�ولAة للف�ادق واألس
 ادقال�ة للفAول� ;�:ة الع�A8ة ال

  ع6
 غ�� ت�ف�UV �ع��الم!�� =�Oس إب�ا��M ال �� 
 
 م��قلغ�� ع6

 ةAة األردنA�R
9
1 ال<�0�ة الDال  

 

  .م��اء م�G) أح�) ع�ارj / ةال��) :ضا6} ارت]اs الG'��ة في ال�	�ة  .و

   



 

 أس�اء الل&ان ال�%�Cقة ع� م&لB اإلدارة :   .ز
١. hق��
  .ل&%ة ال
   .ل&%ة االس
C�ار .٢
 .ل&%ة ال
�ش�=ات وال�Xافآت .٣
  .ال=���ةل&%ة  .٤
٥. �bاU�ل&%ة إدارة ال. 
 

اس5 رئ�A وأع
اء ل- ة ال3)ق�` ون?<ة ع� م[هالته5 وخ?	اته5 ال�3علقة 6األم'ر ال�ال�ة وال�Gاس?�ة وع)د   .ح
 :اج�3اعات الل- ة خالل ال� ة مع ب�ان األع
اء الGاض	>�

  ال/>�ات  ال�
هل العل�ي اع*اء الل!ة

�Eع�ال !�eال/�� م%�� 0[�س إب�ا 
(hق��
  (رئ�B ل&%ة ال

دبل�م  ،م=اسYةX0ال�ر�3س 
  تأم��

  ال��اص' ال>ي ;�غلها:
  م�ی� إدارة أع�ال ال>ام�@ في ال�4? الع�<ي -
في س+ر0ا،  ع-+ م�ل� إدارة ع�ة ش�Dات تأم�@ ع�<	ة -

  والIع+د;ة، و ُع�ان.
ی>�أس ل��ة ال>�ق�L في ش�Dة ال>أم�@ الع�<	ة الKق� /ُع�ان،  -

ال>�ف�N;ة في ش�Dة ال>أم�@ الع�<	ة ال>عاون	ة / الIع+د;ة، والل��ة 
  ول��ة ال>�ق�L في ش�Dة الR+�S الQ �0ة ال+.�	ة األردن	ة.
 –ك�ا شغل م�K' ال�ئ	� ال>�ف�TN ل��Dة ال>أم�@ الع�<	ة 

 �Iة ال�Dم�ل� إدارة ش� �	رئ 'Kلل>أم�@.الع�<ي ب��وت وم�  

إدارة أع�ال  ماج/
��  اآلن/ة رن�ا ج�رج سل��ان b%�س
  واق
Kاد

  م�ی� عام ش�Dة سل	�ان .�+س وأوالده
  ع-+ م�ل� إدارة ع�ة ش�Dات

دبل�م في القان�ن العام   نق�ال دورو غ�B3 ةال/��
  ل�4ان –ال��Dة الع�<	ة  – قان+نيمI>�ار  والUاص

 
 ر'
G٢٠٢٠ اج-�اعات خالل عام ٤ت� عق� : ع)د اج�3اعات ل- ة ال3)ق�` وال  

  اج;!اع  اج;!اع  اج;!اع  اج;!اع ةالل! أع*اء
  )٤رق�(  )٣رق�(  )٢رق�(  )١رق� (

          ( رئ�2 ل!ة ) ال �� م!�� =�Oس إب�ا��M ال�ع��
  F        !�سسل��ان  اآلن ة رن�ا ج�رج

          غ�23 نق�ال دورو ةال ��
  

  ا6ات ال_ارجي�Gت��اج�3ع| ل- ة ال3)ق�` مع م)ق` ال	ر ج��ع  ٢٠٢٠خالل عام  م'
G� الل- ة. أع
اءو
   



 

s.  اء ا
س5 رئ�A وأع
اء ل- ة ال3	ش�Gات وال�kافآت وع)د اج�3اعات الل- ة خالل ال� ة مع ب�ان األع
 الGاض	>�: 

  اج-�اع الل!ة أع*اء
  )١رق� (

  اج-�اع
 )٢رق� (

      ( رئ�2 ل!ة ) م�انات اس>��أسامه نق�ال ال �� 
       ال�جانيوفا ال �� وفا أب� ال�فا 

2�Hان عای� د�Kال �� س      
  
j.  اء ل- ة
  االس�23ار وع)د اج�3اعات الل- ة خالل ال� ة مع ب�ان األع
اء الGاض	>�: اس5 رئ�A وأع

  اج-�اع الل!ة أع*اء
 )١رق� (

  اج-�اع
 )٢رق� (

      (رئ�2 الل!ة) أسامة نق�ال م�اناتال �� 
      ال�جانيوفا ال �� وفا أب� ال�فا 

      رش�� ج�دت اله4ابال �� 
  
 الG'��ة وع)د اج�3اعات الل- ة خالل ال� ة مع ب�ان األع
اء الGاض	>�: اس5 رئ�A وأع
اء ل- ة  .ك

 
  اج-�اع  الل!ة أع*اء

  )١رق� (
  اج-�اع
  )٢رق� (

      ( رئ"! ل� ة ) م�انات اس���أسامه نق�ال ال��� 
2�Hان عای� د�Kال �� س      

    الQوای�هال �� م�وان سل��ان 

  
  إدارة ال�_اV	 وع)د اج�3اعات الل- ة خالل ال� ة مع ب�ان األع
اء الGاض	>�:  اس5 رئ�A وأع
اء ل- ة  .ل

  اج-�اع  الل!ة أع*اء
  )١رق� (

  اج-�اع
  )٢رق� (

      ال �� س�Kان عای� م��I د2�H (رئ�2 ل!ة )
      ال �� وفا أب� ال�فا وفا ال�جاني

      اله4ابال �� رش�� ج�دت 
 

   



 

  خالل ال��ة مع ب-ان األع>اء الJاض��2: اإلدارةع�د اج��اعات م(ل)   .م

Wال�(ل) أس �  ع>

  س�ة اج��اعات – ٢٠٢٠اج��اعات م(ل) اإلدارة خالل س�ة 

)٦(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  

��  ح+*ر  ح+*ر  ح+*ر  ح+*ر  ح+*ر  ح+*ر  ال(%) م&%� $#�س إب�ا �� ال�ع

  ح+*ر  ح+*ر  ح+*ر  ح+*ر  ح+*ر  ح+*ر  د3�2ال(%) س0�ان عای) م,�) 

  ح+*ر  ح+*ر  ح+*ر  ح+*ر  ح+*ر  ح+*ر  ال(%) وفا أب* ال*فا وفا ال)جاني

  ح+*ر  ح+*ر  ح+*ر  ح+*ر  ح+*ر  ح+*ر اآلن(ة رن)ا ج*رج سل��ان 8&*س

 ?�اب ?�اب  ح+*ر  ح+*ر  ح+*ر  ح+*ر  ال(%) م�وان سل��ان سل�� ال=وای)ه

  ح+*ر  ح+*ر  ح+*ر ح+*ر  ح+*ر  ح+*ر أسامه نق*ال اسA%� م)اناتال(%) 

  ح+*ر  ح+*ر  ح+*ر ح+*ر  ح+*ر  ح+*ر  غ��2 نق*ال دورو ةال(%)

  

  Nق� رئ�2 مLل2 اإلدارة $J,ة واك��ال ال�عل*مات والA�انات ال*اردة في تق��� ال,*�Gة.

 

  

  

 رئ-) م(ل) اإلدارة

 






























































































































































