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االفتتــاحيـة

Editorial

aliamaireh@investorsmgz.com

أبرز  المناخي  ر  التغيُّ ظاهرة  من  الحد  في  الفشل  خطر  ل  يشكِّ  
إلى  مستقباًل  خطورته  وترقى  العالم،  دول  تهدد  التي  المخاطر 
تلك  تلتزم  لم  إذا  الشامل،  الدمار  أسلحة  خطر  يفوق  مستوى 
وفي  البيئي  التلوث  من  للحد  تعهداتها  لتطبيق  وتسعى  الدول، 
ر  التغيُّ خطر  ولمواجهة  الدفيئة.  الغازات  انبعاثات  مقدمتها 
درجتين  دون  وإبقائها  األرض  حرارة  درجة  ارتفاع  بحصر  المناخي 
درجة   ١.5 عند  الحرارة  ارتفاع  لوقف  الجهود  وبمتابعة  مئويتين 
مراجعة  على  المجتمعون  اتفق  ذلك،  إلى  باإلضافة  مئوية، 
اإللزامية كل خمس سنوات حيث تعهدت ١8٦ دولة،  التعهدات 
إجراءات  اتخاذ  العالم،  في  اإلنبعاثات  من   %  9٦ عن  مسؤولة 
ظاهرة  تسبب  التي  الدفيئة  غازات  من  انبعاثاتها  لتقليص 
الالزمة  التدابير  واتخاذ   ،٢٠3٢٠٢-٠5 أفق  في  الحراري  اإلحتباس 
والتي  المناخي  ر  للتغيُّ كارثية  األكثر  العواقب  تفادي  بهدف 
تتضمن تزايد الفيضانات والعواصف واألعاصير، وموجات الجفاف، 
والتصحر، وذوبان القمم الجليدية، وارتفاع مستوى البحار، وشح 
المياه، مما يشكل خطورة على اإلنتاج الزراعي والثروات البحرية 

واألمن الغذائي في العديد من المناطق حول العالم.
حيث  من  الطليعة  في  المتقدمة  الدول  تكون  أن  ويتوجب 
الدول  على  يتعين  حين  في  اإلنبعاثات،  خفض  أهداف  اعتماد 
لإلنحباس  التصدي  في  جهودها  تحسين  مواصلة  النامية 
مليار   ١٠٠ بتقديم  المتقدمة  الدول  تعّهد  وبخصوص  الحراري. 
على  النامية  الدول  لمساعدة   ٢٠٢٠ العام  من  ابتداًء  سنويًا  دوالر 
اإلقتصادية،  الناحية  من  النظيفة.  الطاقات  إلى  انتقالها  تمويل 
الشرايين  على  الحراري  اإلحتباس  ظاهرة  تأثير  واضحًا  أصبح 
الحيوية لإلقتصاد العالمي والناتجة عن استغالل مفرط للموارد 
أدى  مما  والتشييد  والصناعة،  الزراعة،  قطاعات  في  الطبيعية، 
العالمي  المالي  النظام  السلبي على  التأثير  إلى  المطاف  في نهاية 

بمجمله خاصة في ظل ظروف فيروس كورونا الذي أربك وشتت 
العالم وفتك باالقتصاد العالمي .

صندوق  ر  يقدِّ إذ  ضخمة،  للتقاعس  اإلقتصادية  النتائج  لكن   
درجات   3 األرض  حرارة  درجة  إرتفاع  مقابل  أن  الدولي  النقد 
العالمي بنحو ٢%.  المحلي اإلجمالي  الناتج  مئوية ينخفض معدل 
المناخي  ر  التغيُّ يضعف  أن  المرتقب  من  الطويل،  المدى  وعلى 
على  المترتبة  األضرار  نتيجة  العالمي  اإلقتصادي  النشاط 
في  واألضرار  والسياحة،  الزراعة  مثل  حيوية  اقتصادية  قطاعات 
وضعف  التأمين،  تكاليف  وارتفاع  التحتية،  والبنى  الممتلكات 
اإلنتاجية، والتهجير. وبالنسبة لإلنعكاسات اإلقتصادية والمالية 
ر المناخي على الدول العربية، ُتظهر نتائج دراسة أطلقتها  للتغيُّ
ر  وزارة البيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول تداعيات تغيُّ
ر المناخ على  المناخ اإلقتصادية أن كلفة األضرار التي يلحقها تغيُّ
وطنيًا  المحددة  المستهدفة  إسهاماتها  بشأن  العربي  اإلقتصاد 

لتخفيض إنبعاثات غازات الدفيئة غير كافية.
وهو  مشروط،  غير  هدف  اثنان:  هدفان  لديها  الدول  ومعظم   
الموارد  بواسطة  بنفسه  ما  بلد  قبل  من  تحقيقه  سيتم  هدف 
المالية  المساعدة  على  يعتمد  مشروط  وهدف  المحلية؛ 
العربية طموحًا من حيث  الدول  الخارجية. وأكثر  والتكنولوجية 
الحراري هي: جيبوتي  انبعاثات غازات اإلحتباس  التوعد بالحد من 
لإلنبعاثات.  انتاجًا  الدول  أقل  من  وهي  وتونس،  والمغرب  ولبنان 
إيجابًا  تنعكس  قد  المناخ  ر  تغيُّ مكافحة  عملية  فان  النهاية  في 
في  لإلستثمار  كبيرة  فرصًا  تتيح  إذ  العالمي،  اإلقتصاد  على 
في  كبيراً  إزدهاراً  تحقق  أن  شأنها  من  والتي  األخضر،  اإلقتصاد 
لجميع  قويًا  منافسًا  يجعلها  مما  والناشئة،  المتقدمة  األسواق 

الثورات الصناعية والتكنولوجية األكثر شهرة في التاريخ.

انعكاسات التغيير المناخي على االقتصاد العالمي...

رئيـس التحريــر
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مشروع العدد

فيروس كورونا وتداعياته على اقتصاد 
العالم باألرقام



مشروع العدد

خل�ست درا�سة اقت�سادية جديدة، اإلى اأن جائحة فريو�ص كورونا وما رافقها من 
وهو  دولر،  تريليون  نحو ٨.3  العاملي  القت�ساد  كلفت  قا�سية،  اإغالق  اإجراءات 

رقم مر�سح لالرتفاع.
الأولى  املحاولة  هي  درا�ستهم  اإن  �سيدين الأ�سرتالية،  يف جامعة  باحثون  وقال 

لتحديد تداعيات الوباء القت�سادية على نطاق عاملي.
مما  العامل،  حول  وظائفهم  فقدوا  �سخ�ص  مليون   ١٤٧ اأن  اإلى  الباحثون  واأ�سار 

ت�سبب يف انخفا�ص مدفوعات الرواتب بواقع ٢.١ تريليون دولر.
 3.٨ يعادل  ما  اأي  املئة،  يف   ٤.٢ بن�سبة  العاملي  ال�ستهالك  م�ستوى  وانخف�ص 

تريليون دولر، وهو ما يوازي الناجت الإجمايل املحلي لدولة مثل اأملانيا.
وتزيد تكلفة التداعيات الناجمة عن كورونا، عن تكاليف احلربني اللتي خا�ستهما 

الوليات املتحدة يف اأفغان�ستان والعراق جمتمعتني.
القطاعات  بني  ت�سررا  الأكرث  قطاع ال�سياحة وال�سفر  كان  متوقع،  هو  وكما 
القت�سادية، ب�سبب اإلغاء الرحالت اجلوية واإغالق العديد من البلدان حلدودها، 

خا�سة يف اآ�سيا واأوروبا والوليات املتحدة.
اأما منظمة التعاون القت�سادي والتنمية فقد قالت اإنه وبرغم كل ال�سرر املتفاقم 
على القت�ساد العاملي ال اأنه  يتعافى على ما يبدو من الرتاجع الناجم عن جائحة 
فريو�ص كورونا ب�سرعة اأكرب مما كان ُيعتقد قبل �سهور قليلة، وذلك بف�سل حت�سن 

الآفاق بالن�سبة لل�سني والوليات املتحدة.
واأ�سافت املنظمة اأن القت�ساد العاملي يف طريقه اإلى النكما�ص ٤.٥% هذا العام، 
اأف�سل من توقعها يف  التاريخ احلديث، فاإنه   اأنه انكما�ص غري م�سبوق يف  ورغم 

يونيو/حزيران املا�سي بانكما�ص يبلغ ٦%

وتابعت املنظمة -وهي منتدى لل�سيا�سات مقره باري�ص- اأنه يف حالة موا�سلة منع 
الفريو�ص من النت�سار ب�سكل خارج عن ال�سيطرة، �سيقفز القت�ساد العاملي من 
جديد اإلى النمو خالل العام املقبل مبعدل ٥%، لكن ذلك يبقى اأقل من توقعات 

للمنظمة ك�سفت عنها يف يونيو/حزيران بتو�سع ٥.٢%
كما تفرت�ص التوقعات اأنه لن يتوفر لقاح للفريو�ص على نطاق وا�سع حتى اأواخر 

عام ٢٠٢١.
�سريعا  حتركت  لكنها  الفريو�ص  انت�سار  ي�سهد  بلد  اأول  ال�سني  كانت  وبعدما 
الع�سرين  الوحيدة يف جمموعة  الدولة  تكون  اأن  املتوقع  بات من  لل�سيطرة عليه، 
لالقت�سادات الكربى التي ت�سهد منوا هذا العام بزيادة قدرها ١.٨%، ارتفاعا 
اأن ينتع�ص بنمو يبلغ ٨% عام  من توقع يف يونيو/حزيران بانكما�ص ٢.٦%، على 

.٢٠٢١
يف  اأ�سهر   ٨ خالل  وترية  باأكرب  ت�سارع  لل�سني  ال�سناعي  الإنتاج  اأن  اإلى  ي�سار 
الثالثاء  الوطني  الإح�ساءات  بيانات من مكتب  املا�سي. وك�سفت  اأغ�سط�ص/اآب 

اأن منو الإنتاج ال�سناعي ت�سارع اإلى ٥.٦% ال�سهر املا�سي على اأ�سا�ص �سنوي.
يف الوقت نف�سه، ُيتوقع اأن يكون القت�ساد الأمريكي اأف�سل حال هذا العام مما 
كان ُيعتقد، واأن ي�سهد انكما�سا 3.٨%، وهو ما يعد تدهورا �سديدا لكنه ل يزال 
اأف�سل بكثري من توقع �سابق بانكما�ص ٧.3%، على اأن ينمو العام املقبل بـ٤% وفق 

تقرير املنظمة.
ومن ناحية اأخرى، فاإن اقت�ساد الهند �سي�سهد انكما�سا بن�سبة ١٠.٢% هذا العام.
بانكما�ص  توقعات  مع  كلها،  اليورو  منطقة  من  اأف�سل  اأرقاما  اأملانيا  و�ست�سجل 

القت�ساد بن�سبة ٥.٤%، مقارنة بانكما�ص بن�سبة ٧.٩% ملنطقة العملة املوحدة.

جاللة الملك عبداهلل الثاني:
 كورونا تحت السيطرة وتركيزنا اآلن على االقتصاد
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كما يتوقع اأن ي�سجل القت�ساد الفرن�سي انكما�سا بن�سبة ٩.٥%، والقت�ساد الإيطايل 
١٠.٥%، والربيطاين ١٠.١%، بح�سب منظمة التعاون القت�سادي.

وقالت املنظمة اإنه »لول الدعم الفوري والفعال لالإجراءات التي مت تطبيقها يف جميع 
القت�سادات بهدف التخفيف من تاأثري ال�سدمة على دخل الأ�سرة وال�سركات، لكان 

النكما�ص يف الإنتاج والوظائف اأكرب بكثري.
واأ�سافت اأن اآفاق النمو يف امل�ستقبل �ستعتمد على عوامل ت�سمل �سدة تف�سي فريو�سات 
جديدة ونوع القيود املفرو�سة، وتوزيع اللقاح وانعكا�سات اإجراءات ال�سيا�سات املالية 

والنقدية على الطلب.
الأردن جنح يف  اإن  الثاين،  اهلل  عبد  امللك  قال جاللة  فقد  اململكة  �سعيد  على  اأما 

التعامل مع فريو�ص كورونا، موؤكدا اأنه اأ�سبح »حتت ال�سيطرة« الآن.
واأ�ساف جاللته خالل لقاءه وجهاء و�سخ�سيات من عدة حمافظات اأردنية، اأنه »اآن 
اإلى اأن »اأكرب حتد  الأوان للرتكيز باأق�سى �سرعة على الو�سع القت�سادي«، م�سريا 

اأمامنا يتمثل يف الو�سع القت�سادي والفقر والبطالة.
يتعلق  فيما  الإقليم  دول  مع  املقارنة  عند  اأقوى  �سيخرجون  »الأردنيني  اأن  واأو�سح 
الأدوية  قطاع  يف  الأردين  الإنتاج  اأن  اهلل على  عبد  و�سدد امللك  كورونا.  اأزمة  باآثار 
وامل�ستلزمات الطبية والزراعة املتطورة، مبا فيها ال�سناعات الغذائية، �سيتميز عن 
بقية الدول. واأ�سار اإلى اأهمية الرتكيز على القطاع الزراعي للتخفيف من البطالة، 

وقال: »هنالك تعاون وتن�سيق بني احلكومة وبني القوات امل�سلحة يف هذا املجال.
اخلا�ص،  القطاع  وبني  املختلفة  الر�سمية  اجلهات  بني  التن�سيق  اأهمية  على  واأكد 
للو�سول اإلى نتائج حقيقية فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي وال�سناعي، م�سريا اإلى اأن 

البالد »ت�سري بقوة يف هذا املجال.

توقعات بتعافي االقتصاد العالمي 
بوتيرة أسرع

الصين أول الناجين وألمانيا 
األفضل أوروبيا..

مشروع العدد
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اأجراه املدير العام ورئي�ص حترير جملة امل�ستثمرون مع ال�سيد ندمي قبوات مدير  يف حوار 
القت�سادية  والتحديات  الآثار  قبوات  ال�سيد  ا�ستعر�ص  �سو�سيته جرنال-الأردن،  بنك  عام 
احلكومة  اتخذتها  التي  بالإجراءات  واأ�ساد  الأردن،  على  )كوفيد-19(  كورونا  جلائحة 
وبني  اجلائحة،  لهذه  ال�سلبية  الآثار  تداعيات  من  للحد  الأردين  املركزي  والبنك  الأردنية 

ال�سبل الكفيلة لتحويل هذه التحديات اإلى فر�ص واخلروج من الأزمة باأقل اخل�سائر.
كما تطرق ال�سيد قبوات لالأثر الذي خّلفته اجلائحة على اجلهاز امل�سريف وحتديات املرحلة 
القادمة وذكر باأن بنك �سو�سيته جرنال-الأردن قد جنح  يف ادارة هذه الأزمة بفاعلية وباأنه 
يبذل اأق�سى اجلهود للت�سدي لتداعياتها وخل�ص ببيان الجراءات وال�ستعدادات اجلارية 

للبنك لتحقيق تطلعاته امل�ستقبلية ملا بعد كورونا. 

تفا�سيل ما اأف�سى به ال�سيد قبوات فيما يلي: 

كيف تقيمون اأثر جائحة كورونا على االقت�صاد االأردين؟
تاأثر الأردن كغريه من اقت�ساديات دول العامل بجائحة كورونا. فقد نتج عن هذه الأزمة غري 

امل�سبوقة ت�ساعد يف حالة عدم اليقني لدى امل�ستثمرين وامل�ستهلكني، وترتب على اجراءات 
العزل والغالق التام اأو اجلزئي التي مت اتخاذها يف معظم دول العامل ملواجهة تف�سي هذا 
الوباء انكما�ص حاد يف جانبي العر�ص والطلب، مما ت�سبب يف حدوث ركود اقت�سادي عاملي 

عميق يعد الأ�سد منذ الك�ساد العظيم بح�سب تقديرات املوؤ�س�سات املالية الدولية.  
اأوائل  بالن�سبة لالأردن، فقد تبنى �سيا�سة ا�ستباقية ملواجهة فريو�ص كورونا، حيث كان من 
البلدان التي طبقت اجراءات الإغالق العام ال�سارم وذلك متا�سيًا مع مبداأ اإعطاء الأولوية 
ل�سالمة الإن�سان. وبف�سل هذه ال�سيا�سة متكن من احتواء انت�سار الوباء، وتقلي�ص ح�سيلته 
ال�سابات  اأعداد  ارتفاع  من  الرغم  على  البلدان،  من  بغريه  مقارنة  امل�ستويات  اأدنى  اإلى 

موؤخرا تزامنا مع اعادة فتح القطاعات.

على امل�ستوى القت�سادي، مت ال�ستجابة لهذه الأزمة باتخاذ جملة من التدابري العاجلة على 
لل�سركات  موؤقتة  م�ساعدات  قامت احلكومة مبنح  والنقدية، حيث  املالية  ال�سيا�سة  م�ستوى 
مدفوعات  بتاأجيل  لها  بال�سماح  وذلك  لديها،  النقدية  التدفقات  تراجع  اأعباء  لتخفيف 
�سرائب املبيعات والر�سوم اجلمركية، وتاأجيل دفع فواتري املياه والكهرباء، كما مت تخفي�ص 



موؤقتة،  ب�سفة  للموظفني  الجتماعي  ال�سمان  ا�سرتاكات 
املعونة  �سندوق  طريق  عن  املُياومة  لعمال  الدعم  وتقدمي 
اآخر  و�سندوق  وطن  همة  �سندوق  ان�ساء  مت  كذلك،  الوطني. 

لوزارة ال�سحة لتغطية امل�سروفات الطبية الطارئة. 
كذلك  الجتماعي  ال�سمان  اأموال  ا�ستثمار  �سندوق  وقام 
التحويالت  �سملت  ال�سيا�سات،  من  كبرية  جمموعة  بت�سريع 

واملزايا العينية للعاطلني عن العمل واأ�سحاب املهن احلرة. 
البنك املركزي الأردين  النقدية، اتخذ  ال�سيا�سة  وعلى جانب 
حزمة من الجراءات للحد من تاأثري تبعات هذه الأزمة على 
هذه  �سملت  وعمالئه.   امل�سريف  والقطاع  الردين  القت�ساد 
اأدوات  على  الأ�سا�سية  الفائدة  اأ�سعار  :تخفي�ص  الجراءات 
ال�سيا�سة النقدية مبقدار ١.٥%؛ �سخ �سيولة ا�سافية للبنوك 
ن�سبة  تخفي�ص  طريق  عن  وذلك  دينار  املليار  جتاوز  مببلغ 
وعمل   ،%٥ اإلى   %٧ من  الودائع  على  الإلزامي  الحتياطي 
اتفاقيات اإعادة �سراء مع البنوك لآجال ت�سل ل�سنة بال�سافة 
اإلى تاأجيل توزيع الأرباح النقدية عن عام ٢٠١٩ للعام ٢٠٢٠. 
كذلك، فقد مت تي�سري �سروط برنامج البنك املركزي التنموي 
اإلى طرح  القائم لتمويل امل�سروعات وتو�سيع مظلته بال�سافة 
واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  قطاع  لدعم  اآخر  برنامج 
واملهنيني بكفالة ال�سركة الأردنية ل�سمان القرو�ص بن�سبة ٨٥% 
لغايات  �سفر%  اإلى  ت�سل  )وقد   %٢ بن�سبة  مدعومة  وفائدة 
دفع الرواتب(. اإلى جانب ذلك، اأوعز البنك املركزي للبنوك 
القطاعات  لعمالء  الئتمانية  الت�سهيالت  اأق�ساط  بتاأجيل 
واأفراد  �سركات  من  الوباء  بانت�سار  املتاأثرة  القت�سادية 
بجدولة  للبنوك  ال�سماح  ومت  تاأخري  فوائد  اأو  عمولة  اأية  دون 
اأو فوائد تاأخري. كما مت  مديونيات العمالء بدون دفعة نقدية 
اتخاذ اجراءات خا�سة بال�سيكات وت�سويتها �سملت عدم ادراج 
التعطل  فرتة  خالل  مالية  لأ�سباب  �سيكاتهم  املعادة  العمالء 
 ١٥ من  بدًل  يومًا   ٩٠ مهلة  ومنحهم  ال�سوداء  القائمة  على 

لت�سوية اأي �سيكات معادة خالل هذه الفرتة. 
احلد  يف  كبري  اأثر  والنقدية  املالية  التدابري  لهذه  كان  وقد 
قد  واأنها  خ�سو�سًا  حمليًا  القت�سادية  الأزمة  تداعيات  من 
اقرتنت ب�سالمة النظام املايل بف�سل الإدارة احل�سيفة للبنك 
املركزي، مما �ساهم يف تعزيز الثقة بالقت�ساد املحلي. وقد 
احلكومية  اليوروبوندز  ل�سندات  الناجح  بالإ�سدار  ذلك  تكلل 
حيث  مرات،   ٦ من  اأكرث  بها  الكتتاب  طلبات  جتاوزت  والتي 
وباأ�سعار  دولر  مليار   ٦.٢٥ عن  تزيد  اكتتاب  طلبات  تلقت 
فائدة تناف�سية. و�سمل ال�سدار �سريحتني الأولى بقيمة ١.٢٥ 
ع�سر  ا�ستحقاق  باأجل   %٥.٨٥ بفائدة  اأمريكي  دولر  مليار 
اأمريكي  دولر  مليون   ٥٠٠ بقيمة  الثانية  وال�سريحة  �سنوات، 

بفائدة بلغت ٤.٩٥% باأجل ا�ستحقاق خم�ص �سنوات. 
القطاع  على  بثقله  القى  قد  للوباء  العاملي  النت�سار  اأن  اإل 
رافدًا  يعد  الذي  ال�سياحي  القطاع  وبالأخ�ص  اخلارجي، 
ل�ستقرار  مهما  وعن�سرا  اخلارجي  اململكة  لدخل  اأ�سا�سيًا 
مبا  ي�ساهم  وكان  ال�سعبة  العمالت  من  اململكة  احتياطات 
قبل  ما  الإجمايل يف فرتة  املحلي  الناجت  يقل عن ١٢% من  ل 
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بن�سبة  القطاع  هذا  من  الدخل  تراجع  اإلى  الر�سمية  الح�ساءات  ت�سري  حيث  اجلائحة. 
اأطول  ي�ستغرق وقتًا  اأن  للقطاع  العام، ويتوقع  الأول من هذا  الن�سف  تقارب ٦٠% خالل 

للتعايف مقارنة ببقية القطاعات الأخرى. 
والطريان  املعابر  اإغالقات  نتيجة  اي�سًا  تراجعت هي  الوطنية فقد  لل�سادرات  بالن�سبة   
ولكن  العاملي.  الطلب  �سعف  عن  ف�ساًل  الفرتات،  من  كثري  يف  ال�سحن  اأعمال  وتوقف 
حجم  انخفا�ص  يف  ايجابي  اأثر  عامليًا  النفط  اأ�سعار  تراجع  على  ترتب  فقد  باملقابل، 

الواردات بن�سبة اأكرب مما �ساهم يف تقليل عجز امليزان التجاري. 
عن   %١٠٠ بن�سبة  العامة  املوازنة  عجز  ارتفاع  فيتوقع  العامة،  باملالية  يتعلق  وفيما 
امل�ستهدف نتيجة �سعف الأن�سطة املحلية وتقل�ص التجارة اخلارجية. كما يتوقع بلوغ الدين 

العام م�ستويات قيا�سية جديدة.   
ب�سكل عام، نلم�ص اأثر وا�سح لالأزمة على القت�ساد الأردين �ساأنه ك�ساأن جميع اقت�سادات 
عام  يف  الأردين  القت�ساد  بانكما�ص  الدويل  النقد  �سندوق  توقعات  بان  واقول  العامل. 
٢٠٢٠ لأول مرة منذ �سنوات من حالة عدم ال�ستقرار يف اجلوار ما هو ال دليل وا�سح 
على �سخامة اأثر هذه اجلائحة. فرغم ما تعر�ست له اململكة من �سدمات اإقليمية ودولية 
ايجابية  اقت�سادي  منو  ن�سب  حتقيق  من  متكنت  املا�سي، فقد  العقد  مدار  على  مطولة 
ومبتو�سط قدره ٢.٤% للع�سر �سنوات املا�سية، فيما ت�سري التوقعات اإلى انكما�ص القت�ساد 

الأردين بن�سبة 3.٧% لهذا العام بفعل تاأثري اجلائحة. 
ولكني اي�سًا اأرى باأن هنالك فر�ص تلوح يف الأفق لتحويل هذه املحن اإلى منح، فعلى �سبيل 
وريادة  املعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت  قطاع  يف  كبرية  اجنازات  الردن  حقق  املثال، 
العمال. وهو قطاع هام للغاية يف املرحلة املقبلة خ�سو�سًا يف ظل قيود الغالقات التي 
يواجهها العامل ب�سبب كورونا، مما يتيح فر�سة ال�ستعانة بال�سركات املتاألقة يف هذا املجال 
لتي�سري الن�ساط القت�سادي يف املنطقة. كذلك، فهنالك فر�سة كبرية لزيادة ال�سادرات 
من اخلدمات ال�ست�سارية يف ظل ما تفر�سه الأزمة من تغريات هيكلية لل�سركات وقطاع 
الأعمال. وبالإ�سافة اإلى ذلك، دخل الأردن يف �سال�سل الإمداد العاملية يف جمال �سناعة 
وت�سدير الأقنعة الوقائية. كذلك، فقد اأثبت قطاع ال�سناعات الغذائية يف الردن يف هذه 
الظروف ال�سعبة قدرته لي�ص فقط على حتقيق الكتفاء الذاتي حمليا، بل على ت�سدير 
املُحكمة  و�سع اخلطط  اإلى ذلك  اأ�سف  اأي�سًا.  الى اخلارج  ال�سوق  يفي�ص عن حاجة  ما 
لعادة تفعيل ال�سياحة العالجية. وميتاز الأردن با�ستقراره ال�سيا�سي والأمني وتوفر البنى 
التحتية اجليدة واليدي العاملة الكفوؤة، هذا بال�سافة اإلى موقعه اجلغرايف املتميز، مما 
يجعله عامل جذب لال�ستثمارات من دول اأخرى كلبنان اأو اأي دول اأخرى ترغب بامل�ساهمة 

يف فر�ص اعادة الإعمار يف البلدان املجاورة.   
ان من �ساأن ال�ستثمار بهذه الفر�ص بال�سافة اإلى اجلهود التي بذلت بال�سابق م�ساعدة 
البالد على التعايف واخلروج من هذه الأزمة ب�سكل ا�سرع من دول اأخرى يف املنطقة وهو 
ما ي�سري اليه �سندوق النقد الدويل من خالل توقعاته بتعايف القت�ساد الأردين وت�سجيله 
التعاي�ص  مبدى  بالطبع  مرهون  هذا  وكل   .٢٠٢١ عام  خالل   %3.٧ بن�سبة  ايجابيًا  منوًا 
وال�سيطرة على الوباء و�سط خماوف من اأن ي�سهد العامل موجة تف�ٍص ثانية بالتزامن مع 

ف�سل ال�ستاء قد تكون اأ�سوء من الأولى.    

ما اأثر اجلائحة على القطاع امل�صريف ب�صكل عام ؟
التدفقات  تراجع  امل�سريف هي  القطاع  التي فر�ستها اجلائحة على  التحديات  اأهم  لعل 
النقدية لدى العديد من القطاعات والأفراد وتوقفها يف بع�ص احلالت ب�سبب اجلائحة، 
البنوك. هذا  بالتزاماتهم جتاه  والوفاء  ال�سداد  العمالء على  �سلبًا على قدرة  يوؤثر  مما 
حمفظة  على  يوؤثر  مما  العاملية،  والبور�سات  عمان  بور�سة  اأداء  تراجع  اإلى  بال�سافة 
البنوك ال�ستثمارية. وهو ما ي�ستوجب اأخذ خم�س�سات ائتمانية ا�سافية ملواجهة املخاطر 

املت�ساعدة وبالتايل يوثر على ربحية البنوك ومعدل كفاية راأ�ص املال لديها. 
كذلك، فان التخفي�ص الآين على اأ�سعار الفائدة الدائنة على القرو�ص مل يقابلها تخفي�ص 
مماثل وفوري على اأ�سعار الفائدة املدينة على الودائع الآجلة، مما ترتب عليه تقل�ص يف 

هام�ص الفوائد لدى بع�ص البنوك على املدى الق�سري. 
يف  املدرجة  للبنوك  ن�سف ال�سـنوية  املالية  البيانات  اأن  اإلى  اأ�سري  اأن  اأود  الـ�سياق،  بهذا 
ال�سرائب  بعد  اأرباحها  �سايف  يف  تراجعا  اأظهرت  قد  بنكًا    ١٥ وعددها  عمان   بور�سة 
احلايل،  العام  من  الأول  للن�سف  دينار  مليون   ١٦٧ ليبلغ  بن�سبة ٦١.٦%  واملخ�س�سات 
تاأثرت  حيث  املا�سي.  العام  من  نف�سها  الفرتة  يف  دينار  مليون   ٤3٥.٢ مع  مقارنة 
املتوقعة  الئتمانية  خم�س�ص اخل�سائر  حجم  بارتفاع  رئي�سي  ب�سكل  البنوك  اأرباح 
قيمة  �سجلت  اإذ  احلايل؛  العام  من  الأول  الن�سف  اأخذه يف  التي مت   »ECL provision«
املخ�س�سات للبنوك جمتمعة نحو 3٦١.٨ مليون دينار عن فرتة الن�سف الأول من العام 
احلايل، مقابل نحو ١3٥.٦ مليون دينار للفرتة ذاتها من عام ٢٠١٩، اأي بارتفاع ن�سبته 

 .%١٦٧
املعلومات وم�ساريع  تكنولوجيا  ال�ستثمار يف قطاع  ت�سريع  كذلك، فقد فر�ست اجلائحة 
التحول الرقمي ل�سمان ا�ستمرارية العمل وتوفري اخلدمات للعمالء يف خمتلف القطاعات 

القت�سادية ب�سهولة وي�سر ودون انقطاع. 

لقاء العدد

البنك
 المركزي األردني
 لعب الدور األهم 

للحد من تأثير تبعات 
هذه األزمة

 على االقتصاد 
والقطاع المصرفي 

وعمالئه
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موجة  الأردين  امل�سريف  القطاع  ي�سهد  باأن  اأتوقع  ال�سعبة،  التحديات  هذه  �سوء  ويف 
قواعدها  وتدعيم  كبرية  وحدات  لتكوين  البنوك  بني  وال�ستحواذ  الندماج  عمليات  من 

الراأ�سمالية بهدف تعزيز قدرتها على املناف�سة ومواجهة ال�سدمات. 

ما هي االجراءات التي اتخذمتوها حتى االآن للت�صدي للجائحة؟ 
الزمة  اإدارة هذه  وقد متكنا من  اندلع اجلائحة  فور  العمل  ا�ستمرارية  تفعيل خطة  مت 
م�ستوى اخلدمات  التاأثري على  ودون  اأي�سًا  بعد  وعن  املوقع  العمل يف  بفاعلية من خالل 
املقدمة للعمالء. واميانًا منا على �سرورة ا�ستمرار عالقاتنا الوطيدة مع العمالء، بقي 
ال�ست�سارات  اخلدمات  لهم  يقدمون  عمالئهم  مع  وثيق  توا�سل  على  احل�سابات  �سباط 
تنطبق  ملن  املركزي  البنك  من  املقدمة  التمويل  وبربامج  بح�ساباتهم  يتعلق  فيما  املالية 

عليهم ال�سروط لال�ستفادة من هذا التمويل. 
كذلك، مت اتخاذ جميع اجراءات ال�سالمة والوقاية ال�سحية مبا يف ذلك �سمان التباعد 
من خالل توزيع موظفي الإدارة على مبنيني: العبديل ومبنى �سمي�ساين الذي مت ا�ستحواذه 

من خالل �سفقة �سراء موجودات/مطلوبات بنك اأبو ظبي الوطني - الأردن.   
مت  وقد  البنك  قبل  من  املقدمة  اللكرتونية  اخلدمات  كافة  حت�سني  على  العمل  مت  كما 
البنكي لتمكني العمالء  ا�سافة خدمة حتويل وي�سرتن يونيون من خالل تطبيق املوبايل 

من ار�سال حوالت لعالئالتهم خارج الأردن خالل فرتة الغالق.  
بنك  قام  كورونا،  اآثار  تداعيات  ملواجهة  املركزي  اتخذها  التي  التدابري  مع  وان�سجاما 

�سو�سيته جرنال -الأردن باتخاذ القرارات والجراءات التالية:
ال�ستمرار بتقدمي الن�سطة الأ�سا�سية املتمثلة بخدمات ال�سحب واليداع والتحويل املايل 
و�سرف الرواتب والتمويل التجاري وخدمات التقا�ص كما حددها البنك املركزي خالل 

الفرتة دون انقطاع.
تقرر تخفي�ص اأ�سعار الفائدة على الت�سهيالت املمنوحة من قبل البنك جلميع العمالء مبا 

يتما�سى مع قرارات جمعية البنوك يف الأردن. 
تاأجيل الأق�ساط امل�ستحقة على ال�سركات املتاأثرة من هذه اجلائحة دون اأن يعترب ذلك 
دفعات  بدون  العمالء  مديونيات  وجدولة  تاأخري،  فوائد  اأو  عمولة  وبدون  هيكلة،  اإعادة 
و�سيارات  اإ�سكان  قرو�ص  من  التجزئة  عمالء  اأق�ساط  وتاأجيل  تاأخري،  فوائد  اأو  نقدية 

وبطاقات ائتمانية وقرو�ص �سخ�سية دون عمولت اأو فوائد تاأخري. 

النخراط بربنامج متويل امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة واحلرفيني الذي اأطلقه املركزي 
بقيمة٥٠٠  مليون دينار وب�سروط وكلف مي�سرة )٢%( وب�سمان ٨٥% من قيمة القرو�ص 
وفقًا  منه  امل�ستفيدة  الفئات  متويل  بهدف  القرو�ص  ل�سمان  الأردنية  ال�سركة  قبل  من 

لل�سروط املحددة.
قمنا بابرام اتفاقيات اعادة �سراء مع البنك املركزي كاجراء احرتازي لدعم ال�سيولة 

املتوفرة لدى البنك ليتم ا�ستغاللها لتوفري الحتياجات التمويلية جلميع العمالء. 
القائم  التنموي  برناجمه  تي�سيري  يخ�ص  فيما  املركزي  تعليمات  بتطبيق  البنك  التزم 
لتمويل امل�ساريع �سمن القطاعات القت�سادية امل�سمولة يف الربنامج، حيث قمنا بتوفري 
هذا  من  لال�ستفادة  ال�سروط  عليهم  تنطبق  ممن  الراغبني  للعمالء  الالزم  التمويل 

التمويل. 
مت التربع ل�سندوق همة وطن مببلغ ٥٠٠ األف دينار اأردين.  

ما هي تطلعات البنك امل�صتقبلية ملا بعد اجلائحة؟ 
هنالك حتديات كبرية فيما يتعلق بارتفاع م�ستوى الديون غري العاملة مع تردي الأو�ساع 
جهود  تعظيم  من  بد  ل  وعليه  اجلائحة.  نتيجة  وال�ستثمارية  والتجارية  القت�سادية 
التح�سيل وال�ستمرار يف انتهاج ال�سيا�سة الئتمانية املتحفظة التي يتبعها البنك. كذلك 
نتطلع للحفاظ على عالقة وطيدة مع عمالئنا وحماولة ايجاد حلول منا�سبة متكنهم من 
اأو  البنك، مبا يف ذلك اعادة هيكلة  بالتزاماتهم جتاه  والوفاء  الت�سدي لهذه اجلائحة 

جدولة احل�سابات مبا يتوافق مع التعليمات.  
الفوائد  اأ�سعار  لدينا من خالل تخفي�ص  الربح  نعمل على حت�سني هام�ص  فاننا  كذلك، 

املدينة على الودائع والبحث عن م�سادر متويل اأخرى بتكلفة متدنية. 
نعمل اي�سًا با�ستمرار على حت�سني اخلدمات اللكرتونية املقدمة من قبل البنك لتح�سني 

جتربة العمالء و�سمان ا�ستمرار خدمتهم يف فرتات التعطل. 
جتربتنا  على  معولني  توفرت  حيثما  اخلارجي  للتو�سع  فر�ص  اأي  لقتنا�ص  ن�سعى  كما 
و�سفها  والتي  الأردن  يف  الوطني  ظبي  اأبو  بنك  اأعمال   على  ال�ستحواذ  يف  الناجحة 
م�ست�سارنا اخلارجي للعملية – ال�سادة �سركة ايرن�ست ويونع –  باأنها اجناز عظيم وباأقل 
تكلفة وباأنها ت�سكل امنوذج يحتذى به لعمليات التكامل امل�سريف امل�ستقبلية يف الأردن من 

حيث ال�سرعة والكفاءة والبتكار.
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تعظيم جهود التحصيل واالستمرار في انتهاج السياسة االئتمانية 
المتحفظة والحفاظ على عالقة وطيدة مع العمالء مع تحسين 

هامش الربح لدى البنك هو الخطوة القادمة ما بعد كورونا
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اإلستثمار في قطاع النقل

�سياحي  نقل  �سركة  اأكرب  )جت(،  ال�سياحية  النقليات  ل�سركة  العام  املدير  قال 
وعمومي يف الأردن، اإن التوقف الذي ح�سل  نتيجة فر�ص حظر التجول لحتواء 
فريو�ص كورونا كبد ال�سركة خ�سائر نحو ن�سف مليون دينار )٧٠٥ اآلف دولر( 

يف ال�سهر.
العام احلايل بنحو ٧%  ال�سركة  اأرباح  انه كان يتوقع منو   واأ�ساف مالك حداد 
حتقيق  النتائج  اأف�سل  �ستكون  كورونا  اأزمة  مع  ولكن  دينار  ماليني  ثالثة  اإلى 

ال�ستقرار فقط.
 وقال حداد اإن تاأثري وباء كورونا مبا�سر على قطاع ال�سياحة والنقل لأن حركة 
ال�سياح ونقل الركاب توقفت متاما مع اإغالق املطار واملعابر احلدودية وفر�ص 

حظر التجول.
 حظرت احلكومة الأردنية جميع رحالت الطريان من ١٧ مار�ص يف اإطار جهوج 
وم�سر  �سوريا  مع  احلدودية  العبور  نقاط  اململكة  واأغلقت  اجلائحة،  مكافحة 

واإ�سرائيل والعراق مع الإبقاء على عمليات نقل الب�سائع.

 وبني حداد تخوفه من ان تتكبد ال�سركة خ�سائر  متلك جت اأكرث من ١٠٠ خط 
نقل داخلي ودويل، ت�سمل ال�سعودية وم�سر والعراق ومعابر احلدود مع الأرا�سي 

الفل�سطينية.
 وقال حداد »نتاأمل اأن يكون للحكومة دور ايجابي من حيث الإجراءات وحتديدا 

تقدمي البنوك ت�سهيالت لل�سركات املتو�سطة وال�سغرية.
 واأ�ساف اأن قطاع ال�سياحة والنقل يعولن على اإجراءات البنك املركزي ووزارة 

املالية، مطالبا بخف�ص �سريبتي الدخل واملبيعات.
املثقل  الأردين  القت�ساد  ال�سلبية لفريو�ص كورونا على  التبعات   وللتخفيف من 
تتجاوز  ل  بفائدة  لل�سركات  مي�سرة  بقرو�ص  املركزي  البنك  �سمح  بالديون، 
امل�ستحقة  الأق�ساط  مدفوعات  تاأجيل  التجارية  البنوك  من  وطلب  باملئة  اثنني 
لتخفيف  الفردية دون غرامات  القرو�ص  واإعادة جدولة  ال�سركات  على قرو�ص 

اخل�سائر التي حلقت بالقطاع اخلا�ص.
ارتفاع  تخوفه من  �سركته ٨٥٠ موظفا،  يبلغ عدد موظفي  الذي   واأبدى حداد، 
اإذا طالت الأزمة، نظرا لأن العديد  معدلت البطالة يف قطاع ال�سياحة والنقل 

من ال�سركات �سي�سطر اإلى اإعادة الهيكلة لكي ت�ستمر.

حداد: قطاع السياحة والنقل يعوالن على إجراءات 
البنك المركزي ووزارة المالية،للتخفيف من 

التبعات السلبية لفيروس كورونا
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المعدن األصفر يسجل أعلى مستوياته في 8 سنوات

مخاوف موجة ثانية لـ »كورونا« تزيد بريق الذهب

انتع�ست اأ�سعار الذهب على وقع اأزمة كورونا التي األقت �سغوطا كبرية على القت�ساد العاملي 
واأثرت على جميع الأ�سول، مما عزز طلب امل�ستثمرين على املالذ الآمن الذي يتفوق دائما 

وقت الأزمات.
ب�ساأن  املنخف�سة وزيادة املخاوف  الفائدة  ا�ستفاد من معدلت  الذهب  اإن  ويقول املحللون، 

موجة تف�سي ثانية لكورونا، مما يعطل تعايف القت�ساد �سريعا.
�سعر  بتجاوز  توقعات  و�سط  الذهب  على  امل�ستثمرين  يعزز طلب  ذلك  اأن  املحللون  ويو�سح 

الأوقية م�ستوى ٢٠٠٠ دولر خالل عام.
الإ�سابات  اأعداد  يف  تزايد  مع   ، �سنوات   ٨ يف  م�ستوى  اأعلى  اإلى  الذهب،  اأ�سعار  وارتفعت 

بفريو�ص كورونا حول العامل ما دفع امل�ستثمرين للبحث عن مالذات اآمنة.
ومنذ بداية العام، بلغت مكا�سب الذهب ١٧ باملئة مدعومة بحزم حتفيز للحكومات والبنوك 
املركزية حول العامل، والإعالن عن خطط اأخرى مع دخول العامل يف موجة اأخرى من انت�سار 

الوباء.
والذهب كان املالذ الآمن وما يزال على مر العقود، يتجه اإليه املتعاملون رغم عدم حتقيقه 
على  الأخرى،  الأ�سول  معظم  انخفا�سًا من  اأكرث  يبقى  اخل�سارة  هام�ص  لأن  مالية،  فوائد 

عك�ص ال�ستثمار بالدولر الأمريكي.
ويقول اأويل هان�سن، رئي�ص ا�سرتاتيجية ال�سلع لدى »�ساك�سو بنك«، اإن الذهب �سي�سكل عامل 
تنويع هام للم�ستثمرين على املدى القريب، مع ترجيحات بازدهاره على املدى البعيد، يف ظل 

�سعف الدولر وتراجع العائدات احلقيقية وارتفاع الت�سخم.
طلب  تزايد  من  ا�ستفادت  الأزمة،  خالل  الأ�سعار  باأن  ال�سلع،  ا�سرتاتيجية  رئي�ص  ويفيد 
الأفراد  امل�ستثمرين  اأنواع  خمتلف  من  النفي�ص،  للمعدن  البور�سة  يف  املتداولة  ال�سناديق 

و�سناديق التقاعد وبع�ص من ال�سخ�سيات فائقة الرثاء حول العامل.
وحول املخاطر اجليو�سيا�سية التي تدعم انتعا�ص الذهب، يقول هان�سن اإنها تت�سمن تبادل 

اللوم بني الوليات املتحدة وال�سني ب�ساأن تف�سي كورونا، كما تفر�ص اجلائحة خطورة ت�سريع 
وترية انح�سار العوملة وعودة ال�سركات اإلى مواطنها الأم.

ويتوقع هان�سن اأن ت�سهد اأ�سعار اأوقية الذهب زخما متجددا، وتوجه نحو ال�سراء من �سناديق 
التحوط غري امل�ستثمرة، بعد جتاوز م�ستوى ١٧٥٠ دولر، مما �سيوؤدي لرتفاع اأ�سعار اأون�سة 

الذهب اإلى ١٨٠٠ دولر.
تزايد  اإن  الربيطانية،  »ثانك ماركت�ص«  ب�سركة  التطوير  لوكا، مدير  يقول جون  من جهته، 
املخاوف ب�ساأن موجة تف�سي ثانية لـ«كورونا« ترفع حالة القلق حول تباطوؤ التعايف القت�سادي، 

مما يعزز من اإقبال امل�ستثمرين على الذهب كمالذ اآمن وخمزن للقيمة.
تاأثر من  ا�ستفادت من خ�سارة الدولر الأمريكي، والذي  اأ�سعار الذهب  اأن  وي�سيف »لوكا« 
يف  القت�سادية  الأن�سطة  حت�سن  مقابل  التوقعات،  من  باأقل  القت�سادي  الن�ساط  ارتفاع 

منطقة اليورو خالل ال�سهر املا�سي.
ويرى اأن خطط التي�سري الكمي للبنوك املركزية حول العامل، والإبقاء على م�ستويات الفائدة 
اأن نرى جتاوز  »والذي ميكن معه  الأ�سفر،  املعدن  املنخف�سة عامل داعم لطلب قوي على 

م�ستوى ٢٠٠٠ دولر لالأوقية.
واأظهر ا�ستطالع راأي، اأن نظرة البنوك املركزية ما تزال اإيجابية ب�ساأن اقتناء الذهب و�سط 
�سي�سيفون  اإنهم  ال�ستطالع  يف  امل�ساركني  من  باملئة   ٢٠ اأكد  فيما  كورونا،  تف�سي  خماطر 

مزيدًا من الذهب اإلى احتياطاتهم هذا العام.
تخطط  التي  البنوك  ن�سبة  فاإن  العاملي،  الذهب  جمل�ص  اأجراه  الذي  ال�ستطالع  وح�سب 
لإ�سافة الذهب ارتفعت من ٨ باملئة يف ا�ستطالع ٢٠١٩، و�سط حتولت كبرية يف توجهات 

ال�ستثمار باملعدن النفي�ص بفعل تاأثري اجلائحة على التوقعات املالية والقت�سادية العاملية.
املخاطر  اإدارة  نحو  التفكري  ت�سكيل  اأعادت  رمبا  كورونا  جائحة  اإن  الذهب  جمل�ص  وقال 
اإلى تنويع املحافظ، ما يوؤدي اإلى هذه العوامل التي جتعل الذهب يكت�سب اأهمية  واحلاجة 
اأكرب. وح�سب ال�ستطالع الذي �سمل ٥١ م�سرفًا مركزيًا حول العامل، فاإن ٨٨ باملئة اختاروا 
اأ�سعار الفائدة ال�سالبة لتعزيز اخلطط ال�ستثمارية، ومن املحتمل اأن يتم تعزيز هذا الراأي 

يف فرتة ما بعد انق�ساء الوباء.
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مجلس ادارة شركة المدن الصناعية األردنية يقرر تخفيض 
 أسعار بيع األراضي في مدينتي الحسن والحسين الصناعيتين

قرر جمل�ص ادارة �سركة املدن ال�سناعية الأردنية يف جل�سته التي عقدها برئا�سة الدكتور 
اربد  يف  ال�سناعية  احل�سن  مدينة  يف  الأرا�سي  بيع  اأ�سعار  تخفي�ص  �سحويل  منري  لوؤي 
ولغاية  بن�سب ترتاوح بني ٥%  الكرك  ال�سناعية يف  الثاين  ومدينة احل�سني بن عبد اهلل 
املدن  �سركة  عام  مدير  جويعد  عمر  وقال  احلايل.  العام  نهاية  حتى  الفوري  للبيع   %٢٠
ال�سناعية الردنية ان هذا القرار يهدف الى حتفيز الإ�ستثمار يف املدن ال�سناعية من 
اأزمة كورونا  اأ�سعار الأرا�سي يف املدينتني ال�سناعتني وخ�سو�سا يف ظل  خالل تخفي�ص 
اإنتاج  يف  وكبريا  هاما  دورا  فيها  الإ�ستثمارية  وال�سركات  ال�سناعية  للمدن  كان  والتي 
واملعقمات،  الطبية  ال�سناعات  وحتديدا  الأزمة  مواجهة  يف  الكفيلة  واملنتجات  ال�سلع 
الإ�ستثمار وخ�سو�سا يف هذه  واإحتياجات  الوعي متطلبات  تعي متام  ال�سركة  اأن  م�سريا 
الفرتة مما دفعها الى و�سع اآليات نحو تعزيز امليزة التناف�سية للمدن ال�سناعية وزيادة 
الإ�ستثمارات ال�سناعية يف  كافة  اأمام  الإ�ستثمار ال�سناعي وحمفزا  قدرتها على جذب 
وتن�سيط  املحافظات  تلك  لأبناء  العمل  فر�ص  توفري  يف  ي�ساهم  ب�سكل  ال�سناعية   املدن 
بيع  اأ�سعار  على  التخفي�سات  وحول  فيها.   والعمرانية  والتجارية  ال�سناعية  احلركة 
الأرا�سي ال�سناعية بني جويعد اأن الأ�سعار اجلديدة ملدينة احل�سني بن عبد اهلل الثاين 
لالأرا�سي  املقرة  الأ�سعار  على   )%٢٠( مقداره  خ�سم  منح  ت�سمل  الكرك  يف  ال�سناعية 
يف املدينة �سريطة اأن يتم الدفع ب�سكل فوري ومبا�سر يرافقه زيادة عدد �سنوات تق�سيط 
البيع الآجل ملدة )٤( �سنوات بدل من )3( �سنوات، وتخفي�ص الدفعة الأولى الى )٢٠%( 
بدل من )3٠%(. وا�ساف جويعد ان تخفي�ص الأ�سعار يف مدينة احل�سن ال�سناعية ت�سمل 
منح خ�سم مقداره )٥%( على الأ�سعار املقرة قي املدينة عند ال�سراء الفوري واملبا�سر 
وخ�سو�سا اأن ال�سركة الآن يف مرحلة الإنتهاء من التو�سعة الرابعة للمدينة والتي �ست�سكل 
مواقع  يف  املطروحة  اخليارات  اأحد  لإختيار  ال�سناعيني  امل�ستثمرين  اأمام  كبرية  فر�سة 
الأرا�سي املجهزة واملخدومة.  واأ�سار جويعد اأن ال�سركة قامت عام ٢٠١٩ بتخفي�ص اأ�سعار 
وبدلت الإيجار يف املدن ال�سناعية اجلديدة يف ) مادبا، ال�سلط والطفيلة( بن�سب ترتاوح 

تتقدم  اإ�ستثمارية  �سناعية  �سركة   )١٥( ولأول  الأرا�سي  لأ�سعار   %٨٠ ولغاية   %3٠ بني 
لل�سراء يف كل مدينة ولأول خم�سة دومنات بالإ�سافة الى تخفي�ص بدلت الإيجار للمباين 
ال�سناعية اجلاهزة بن�سب ترتاوح من ٤٠% ولغاية ٧٠% ، الأمر الذي حقق نتائج ايجابية 
جدا حيث لقت هذه التخفي�سات اإقبال ملحوظا واأن بع�ص ال�سركات يف املدن ال�سناعية 
الت�سنيع. يف  للبدء  النهائية  املراحل  يف  وبع�سها  الفعلي  الإنتاج  با�سرت  قد   اجلديدة 

»املدن ال�صناعية« ت�صتقطب اال�صتثمار ال�صابع ملدينة ماأدبا ال�صناعية

بال�سناعات  املتخ�س�سة  ال�سركات  اإحدى  مع  الأردنية،  ال�سناعية  املدن  �سركة  وقعت 
الغذائية اتفاقية ال�ستثمار ال�سابع يف مدينة ماأدبا.

يعد  ال�ستثمار  هذا  اإن  جويعد  عمر  الأردنية،  ال�سناعية  املدن  �سركة  عام  مدير  وقال 
ال�سابع يف مدينة ماأدبا ال�سناعية التي تت�سارع وترية الإجناز يف مرحلتها الأولى متهيدا 

لفتتاحها خالل الفرتة املقبلة ومبا�سرة عجلة الت�سنيع فيها.
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على  ويقع  دينار  ماليني   ١٠ بقيمة  يقدر  الذي  اجلديد،  ال�ستثمار  اأن  جويعد  واأ�ساف 
م�ساحة ١٤ دومنا �سمن اأرا�سي مدينة ماأدبا ال�سناعية التي تعترب من املدن ال�سناعية 
اجلديدة �سيوفر قرابة ٢٠٠ فر�سة عمل لل�سباب الأردين يف خمتلف املهن والتخ�س�سات، 
م�سيفا اأنه �سيتخ�س�ص باإنتاج الأغذية املح�سرة اجلافة �سمن قطاع ال�سناعات الغذائية 

يف املدينة.
واأ�ساد جويعد بال�سناعية الوطنية وقدرتها على املحافظة على �سال�سل التوريد لل�سوقني 
املحلي واخلارجي، موؤكدا اأن البيئة ال�ستثمارية يف الأردن ب�سكل عام ويف املدن ال�سناعية 
اأثبتت قدرتها على ك�سب ثقة امل�ستثمرين ال�سناعيني من خمتلف  الأردنية ب�سكل خا�ص 
انعكا�سا  كورونا  جائحة  فرتة  خالل  وحتديدا  والأوقات  الظروف  خمتلف  يف  اجلن�سيات 
على  للت�سهيل  والهادفة  الناجعة  احلكومية  والإجراءات  ال�سامية  امللكية  للتوجيهات 
ملمار�سة  امل�سجعة  واحلوافز  الت�سهيالت  من  املزيد  تقدمي  عرب  ال�سناعيني  امل�ستثمرين 

ن�ساطهم ال�سناعية داخل اروقة املدن ال�سناعية.
الراغبني  امل�ستثمرين  من  العديد  قبل  من  باهتمام  حتظى  ماأدبا  مدينة  اأن  واو�سح 
من  العديد  اليوم  لغاية  الأردنية  ال�سناعية  املدن  �سركة  تلقت  حيث  فيها؛  بال�ستثمار 
طلبات الهتمام بال�ستثمار فيها ويجري متابعتها، وت�سم اأول �سركة اأردنية متخ�س�سة 
ب�سناعة الأجهزة الإلكرتونية )اأجهزة الالب توب والهواتف اخللوية(، كما ت�سم لغاية 

اليوم ٧ �سركات �سناعية بحجم ا�ستثمار يبلغ ١٦ مليون دينار �ستوفر 3٥٠ فر�سة عمل.

احل�صن ال�صناعية ترفع جاهزيتها بالتزامن مع قرار عزل مدينة الرمثا

ال�سالمة  اإجراءات  الإنتاج ورفع جاهزية  ا�ستمرار  ال�سناعية عن  اأعلنت مدينة احل�سن 
الرمثا  مدينة  عزل  قرار  مع  بالتزامن  املعنية  اجلهات  مع  بالتن�سيق  العامة  والوقاية 
الأردنية  اليوم الثنني. وقال مدير عام �سركة املدن ال�سناعية  التنفيذ  الذي دخل حيز 
حممد جويعد لوكالة الأنباء الأردنية )برتا( اإن مدينة احل�سن ال�سناعية التي تقع �سرق 
تخت�سر  املخت�سة، حيث  مع اجلهات  التن�سيق  بعد  العزل  بقرار  تتاأثر  لن  الرمثا  مدينة 
حركة العاملني فيها داخل املدينة واإلى اأماكن �سكناهم خارج مدينة الرمثا، م�سريا اإلى 
�سناعي  جتمع  اأكرب  تعد  التي  املدينة  يف  الإنتاجية  اأعمالها  �سركة   ١٤٠ قرابة  موا�سلة 
�سمايل اململكة. واأ�ساف اأن اإدارة املدينة رفعت جاهزيتها وفر�ست اجراءات م�سددة على 
العاملة فيها  وال�سركات  املدينة  العامة لدى دخول  وال�سالمة  ال�سحة  بتعليمات  اللتزام 
بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة وم�ستثمري املدينة للحفاظ على دميومة النتاج و�سالمة 

العاملني فيها. 

ت�صغيل اأول خط انتاج يف مدينة الطفيلة ال�صناعية
يف  انتاج  خط  اول  ت�سغيل  بدء  عن  الردنية،  ال�سناعية  املدن  �سركة  اعلنت 
)الأكيا�ص(  البال�ستيكية  املواد  ب�سناعة  متخ�س�ص  ال�سناعية  الطفيلة  مدينة 
املقبلة. الفرتة  خالل  البال�ستيكية  املواد  بقية  لإنتاج  �سيتو�سع  فيما  اولى   كمرحلة 

وقال مدير عام �سركة املدن ال�سناعية الردنية عمر جويعد، بح�سب بيان �سادر عن 

هذا  خالل  من  ال�سناعية  الطفيلة  مدينة  يف  لالإنتاج  الفعلي  الت�سغيل  بدء  اإن  ال�سركة، 
امل�سنع يعد بداية لت�سغيل ا�ستثمارات اخرى قريبا، والتي وقعت عقودها مع �سركة املدن 
ال�سناعية. الطفيلة  مدينة  يف  املمنوحة  احلوافز  من  لال�ستفادة  الردنية   ال�سناعية 
وا�سار جويعد الى اأن خط النتاج �سيوفر العديد من فر�ص العمل لأبناء املحافظة ف�سال 
عن ت�سغيل العديد من القطاعات امل�ساندة لال�ستثمارات ال�سناعية يف املدينة، والتي و�سل 
عددها لغاية اليوم 3 ا�ستثمارات �ستعمل يف املجالت الغذائية والبال�ستيكية والكيماوية بحجم 
 ا�ستثمار يقدر بـ ٢٦١ الف دينار، كما انها �ستوفر يف مراحلها الأولى قرابة ٢٠ فر�سة عمل.
ال�ستثمارات  ل�ستقطاب  الرتويجية  بخططها  با�سرت  ال�سركة  اإن  وا�ساف 
يف  الإجناز  ن�سبة  و�سول  مع  بالتزامن  ال�سناعية،  الطفيلة  ملدينة  ال�سناعية 
البالغة  الكلية  م�ساحتها  ا�سل  من  دومن   ٥٠٠ م�ساحتها  والبالغة  منها  الأولى  املرحلة 
ال�ستثمار  طلبات  من  العديد  الآن  ال�سركة  تلقت  حيث  باملئة،   ٩٨ الى  دومن   ١٠٠٠
�سناعية. قطاعات  عدة  ويف  املقبلة  الفرتة  خالل  املدينة  يف  لإقامتها   اجلادة 

املفرق: ت�صهيالت لل�صناعيني الراغبني باال�صتثمار يف املدينة ال�صناعية
الراغبني بال�ستثمار  لل�سناعيني  ال�سناعية الردنية عن ت�سهيالت   اأعلنت �سركة املدن 
مل�ساعدة  التق�سيط،  وفرتة  الت�سديد،  باآلية  تتعلق  ال�سناعية،  املفرق  مدينة  �سمن 
امل�ستثمرين الراغبني بالن�سمام للمدينة وممار�سة ن�ساطهم ال�سناعي، م�ستفيدين من 

جملة احلوافز والإعفاءات التي متنح فيها لالأن�سطة القت�سادية.
اإن هذه الت�سهيالت جاءت  وقال مدير عام ال�سركة عمر جويعد يف بيان اليوم الربعاء، 
اأنها  الى  الفرتة احلالية، م�سريا  والت�سهيل عليهم خالل  امل�ستثمرين  الى جانب  للوقوف 

�سارية لنهاية العام احلايل.
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أرباح 
البنوك

Investmentالنصفية
In The Banking
Sector 2020



61.6% تراجع صافي أرباح البنوك المدرجة في النصف األول 2020
Investment  In The Banking Sector

املدرجة  للبنوك  الن�سف �سنوية  املالية  البيانات  اأظهرت 
�سايف  يف  تراجعا  بنكا؛   ١٥ وعددها  عّمان  بور�سة  يف 
بن�سبة ٦١.٦% يف  واملخ�س�سات  ال�سرائب  بعد  اأرباحها 
الن�سف الأول من العام احلايل، مقارنة مع الفرتة نف�سها 

من العام املا�سي.
الن�سف  يف  دينار  مليون   ١٦٧ البنوك  اأرباح  �سايف  وبلغ 
الأول من العام احلايل، مقارنة مع ٤3٥.٢ مليون دينار 
يف الن�سف الأول من العام املا�سي ٢٠١٩، وبقيمة تراجع 

بلغت ٢٦٨.٢ مليون دينار.
وبلغ �سايف الأرباح قبل �سريبة الدخل نحو ٢٨٠.٧ مليون 
مع  مقارنة  احلايل،  العام  من  الأول  الن�سف  يف  دينار 
 ،٢٠١٩ العام  من  ذاتها  عن الفرتة  دينار  مليون   ٦٠٨.٧
مرتاجعة بن�سبة ٥٤%، وبقيمة انخفا�ص بلغت 3٢٨ مليون 

دينار.
واأخذ  ببناء  رئي�سي  ب�سكل  البنوك  اأرباح  وتاأثرت 
خم�س�ص خ�سائر ائتمانية متوقعة يف الن�سف الأول من 
بن�سبة  املخ�س�سات  تلك  ارتفعت  فقد  احلايل؛  العام 
مقارنة  احلايل،  العام  من  الأول  الن�سف  يف   %١٦٧
�سجلت  اإذ   ،٢٠١٩ املا�سي  العام  من  ذاتها  مع الفرتة 

قيمة املخ�س�سات الظاهرة للبنوك جمتمعة �سمن بنود 
امل�ساريف يف قوائم الدخل نحو 3٦١.٨ مليون دينار عن 
قيمة  كانت  فيما  احلايل،  العام  من  الأول  الن�سف  فرتة 
خم�س�ص خ�سائر ائتمانية متوقعة عن ال�ستة اأ�سهر الأولى 

من العام ٢٠١٩ نحو ١3٥.٦ مليون دينار.
ويذكر اأن خم�س�ص خ�سائر ائتمانية متوقعة يتم بناوؤها 
وحما�سبية  مالية  معايري  مع  متوافقة  منهجية  �سمن 
تعليمات  مع  ين�سجم  ومبا   ٩ رقم  املعيار  دولية، وحتديدا 

البنك املركزي الأردين.
متوز  بداية  اأطلقت  قد  بورز«  اآند  »�ستاندر  وكالة  وكانت 
املا�سي تقريرا مو�سعا عن قطاع البنوك ن�سرته »اململكة« 
حول مدى تاأثر اأرباح البنوك عامليا باأزمة كورونا، م�سرية 
اأ�سعار  وانخفا�ص  القت�سادي،  الن�ساط  تباطوؤ  اأن  اإلى 
الفائدة �سيوؤثر على اأرباح البنوك الت�سغيلية �سلبا، اإ�سافة 
خم�س�ص خ�سائر  وبناء  لأخذ  البنوك  ا�سطرار  اإلى 
اأفراد  من  املقرت�سني  لتعرث  نظرا  متوقعة؛  ائتمانية 
والت�سغيل  الأعمال  بيئة  تدهور  عن  والناجت  وموؤ�س�سات، 

وخ�سو�سا يف الربع الثاين من العام احلايل.
البنوك  على  الدخل  �سريبة  ارتفاع  من  الرغم  وعلى 

م�ساهمة  اإليها %3  اإلى 3٨% )3٥% �سريبة دخل م�سافا 
 3٨ رقم  املعدل  الدخل  �سريبة  قانون  مبوجب  وطنية( 
ل�سنة ٢٠١٨ الذي دخل حيز التنفيذ بداية العام املا�سي، 
اأن �سريبة الدخل قد انخف�ست مبقدار ٦٠.١ مليون  اإل 
دينار، وبن�سبة 3٥% يف الن�سف الأول من العام احلايل، 
حيث بلغ جمموع خم�س�سات �سريبة الدخل عن الن�سف 
الأول من العام احلايل نحو ١١١.٤ مليون دينار، مقارنة 
العام املا�سي ٢٠١٩، وذلك  مع ١٧١.٥ مليون دينار من 

ب�سبب تراجع �سايف الأرباح قبل ال�سريبة.
البور�سة  البنوك املدرجة يف  جمموع �سايف حقوق ملكية 
ارتفع بن�سبة ١.٤%، كما هي يف 3٠ حزيران ٢٠٢٠، فقد 
�سجلت نحو ٨.٨ مليار دينار مقارنة مع ٨.٦٨ مليار دينار 
اإلى  يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩؛ وذلك يعود ب�سكل رئي�سي 
احلايل،  العام  من  الأول  الن�سف  يف  املتحققه  اأرباحها 
اإ�سافة اإلى تدوير البنوك كامل اأرباحها يف العام املا�سي، 

وعدم توزيعها اأرباحا نقدية.
مبوجب قرار من البنك املركزي الأردين الذي هدف اإلى 
تعزيز املوقف املايل وال�سيولة للبنوك الأردنية يف ظل اأزمة 

فريو�ص كورونا.

اإلستثمار في القطاع المصرفـي
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بعد  العربي  البنك  جمموعة  اأرباح  �سايف  بلغ 
دولر  مليون   ١٥٢.١ واملخ�س�سات  ال�سرائب 
 ٢٠٢٠ حزيران   3٠ يف  املنتهية  للفرتة  اأمريكي 
الفرتة  يف  اأمريكي  دولر  مليون   ٤٥3.٢ مع  مقارنة 

املقابلة للعام ٢٠١٩ وبرتاجع ن�سبته ٦٦%.
�سلبيا  العربي  البنك  جمموعة  تاثرت  حيث 
 ٢٠٢٠ العام  من  الولى  �سهور  ال�ستة  خالل 
البنك  قام  التي  ال�سافية  املخ�س�سات  نتيجة 
ت�سهده  الذي  القت�سادي  الرتاجع  ب�سبب  باخذها 
ال�سلبية  امل�ستقبلية  والتوقعات  والعامل  املنطقة 
انخفا�ص  الى  بال�سافة   ، العاملي  القت�ساد  لنمو 

لتف�سي  نظرا  والعمولت  الفوائد  من  اليرادات 
وتراجع  الفوائد  ا�سعار  وانخفا�ص  كورونا  فايرو�ص 

النفط. ا�سعار 
الى  لت�سل   %٥ بن�سبة  العمالء  ودائع  هذا وقد منت 
مليار   3٤.١ ب  مقارنة  اأمريكي  دولر  مليار   3٥.٩
، يف  ال�سابق  العام  الفرتة من  لنف�ص  اأمريكي  دولر 
حني بلغت الت�سهيالت الئتمانية ٢٦.٧ مليار دولر 
اأمريكي كما يف 3٠ حزيران ٢٠٢٠ مقارنة ب ٢٦.٢ 
مليار دولر اأمريكي لنف�ص الفرتة من العام ال�سابق 
وبن�سبة منو بلغت ٢%، كما حافظ البنك على قاعدة 
امللكية  حقوق  اجمايل  بلغ  حيث  متينة  را�سمالية 

راأ�ص  كفاية  ن�سبة  وبلغت  اأمريكي  دولر  مليار   ٩.٢
العام  من  الول  الن�سف  نهاية  يف   %١٦.٨ املال 
�سيولة  بن�سب  البنك  احتفاظ  الى  بال�سافة   ،٢٠٢٠
الودائع  الى  القرو�ص  ن�سبة  بلغت  حيث  مريحة 
غري  القرو�ص  تغطية  ن�سبة  فاقت  بينما   ،%٧٤.٤

العاملة ١٠٠.% 
و�سرح ال�سيد �سبيح امل�سري رئي�ص جمل�ص الإدارة 
لتف�سي  ونتيجة  العاملي  القت�ساد  اإن   « قائاًل: 
ال�سعوبات  من  العديد  يواجه  كورونا  فايرو�ص 
وي�سهد تراجعا غري م�سبوق مب�ستويات الداء بكافة 
القطاعات مما كان له اثرا �سلبيا على اداء القطاع 

152.1 مليون دوالر أرباح مجموعة البنك العربي
 في النصف االول من العام 2020

المصري: االقتصاد العالمي ونتيجة لتفشي 
فايروس كورونا يشهد تراجعا غير مسبوق 

بمستويات االداء بكافة القطاعات مما كان 
له اثرا سلبيا على اداء القطاع البنكي في جميع 

دول العالم

صباغ: نتائج مجموعة البنك العربي 
تاثرت نتيجة المخصصات االضافية التي 

تم اخذها بناًءعلى المعيار الدولي للتقارير 
المالية رقم 9 ووفقا لنموذج الخسائر 

االئتمانية المتوقعة المستخدم بالبنك

Investment  In The Banking Sector

اإلستثمار في القطاع المصرفـي

36



اإلستثمار في القطاع المصرفـي

البنكي يف جميع دول العامل. 
املدير  �سباغ   نعمه  ال�سيد  اأو�سح  جهته  ومن 
القت�ساد  ان  الى  العربي   للبنك  التنفيذي  العام 
العديد  يواجه  العاملي  و  القليمي  امل�ستوى  على 
تف�سي  نتيجة  اقت�سادي  وانكما�ص  التحديات  من 
وارتفاع  الفوائد  ا�سعار  وانخفا�ص  كورونا  فايرو�ص 
ا�سعار  انخفا�ص  الى  بال�سافة  املخاطر،  كلفة 
دول  النمو  يف  ن�سب  على  اثرت  والتي  عامليا  النفط 

العربي. اخلليج 
الرباح  �سايف  ان  الى  �سباغ  ال�سيد  وا�ساف 
وبرتاجع  دولر  مليون   ٥٤٩.٤ بلغ  للبنك  الت�سغيلية 

ب�سبب  ال�سابق،  العام  من  الفرتة  نف�ص  عن   %٢١
الفوائد  لنخفا�ص  نتيجة  الفوائد  �سايف  انخفا�ص 
الناجت عن  العمولت  انخفا�ص �سايف  وكذلك  عامليا 
انخفا�ص  الى  بال�سافة  العاملية،  التجارة  تراجع 

ارباح ال�سركة احلليفة للبنك يف ال�سعودية.
البنك  جمموعة  نتائج  ان  �سباغ  ال�سيد  وبني   
التي  ال�سافية  املخ�س�سات  نتيجة  تاثرت  العربي 
املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  بناءا على  مت اخذها 
املتوقعة  الئتمانية  اخل�سائر  لنموذج  ووفقا   ٩ رقم 
خم�س�سات  تت�سمن  اأنها  علما  بالبنك،  امل�ستخدم 
لالو�ساع  نتيجة  ببنائها  البنك  قام  عامة 

بلبنان.  الراهنة  القت�سادية 
�سعر  ان  الى  امل�سري  �سبيح  ال�سيد  ا�سار  وختاما   
التداعيات  نتيجة  انخف�ص  قد  العربي  البنك  �سهم 
القت�سادية التي مير بها �سوق عمان املايل و جميع 
ال�سواق املالية موؤكدا باأنه على قناعة بان ال�سواق 
هذه  انتهاء  بعد  تدريجيا  بالتعايف  �ستعود  املالية 
التاأثري  ان  من  وبالرغم  انه  على  واأكد  اجلائحة، 
البنك  ان  ال  الوباء  لهذا  م�سبوق  الغري  ال�سلبي 
القت�سادية  الزمة  اأثر  احتواء  على  قادر  العربي 
املتنوع  اعماله  منوذج  وجناح  البنك  قوة  خالل  من 

واقليميا. حمليا 
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 اأعلنت جمموعة بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل عن نتائج 
املجموعة  حققت  ٢٠٢٠،حيث  العام  من  الأول  الن�سف 
 ٢٦.٦ بلغت  وال�سرائب  املخ�س�سات  بعد  �سافية  اأرباح 
مليون دينار مقابل 3٨.٨ مليون دينار مت حتقيقها خالل 

الن�سف الأول من العام املا�سي وبرتاجع ن�سبته %3١
ي�سهدها  التي  ال�سعبة  القت�سادية  للظروف  ونظرا 
العامل اأجمع والتوقعات امل�ستقبلية ال�سلبية ملعدلت النمو 
القت�سادي ب�سبب تف�سي وباء فايرو�ص كورونا، ا�ستمرت 
لبناء  �سيا�ستهااملتحفظة  اتباع  يف  البنك  جمموعة 
خالل  املحتملة  الئتمانية  للخ�سائر  اإ�سافية  احتياطيات 
حلماية  وقائي  كاإجراء   ٢٠٢٠ عام  من  الأول  الن�سف 
القرو�ص،  حمفظة  على  �سلبية  تاأثريات  اأي  من  البنك 
حيث مت اقتطاع ٥٨.٥ مليون دينار كمخ�س�سات خ�سائر 
ائتمانية متوقعة خالل الن�سف الأول من عام ٢٠٢٠.وقد 
الى  البنك  تبناها  التي  املحافظة  الجراءات  هذه  اأدت 
غري  للديون  املخ�س�سات  تغطية  ن�سبة  زيادة  يف  النجاح 

العاملة لتتجاوز م�ستوى ١٠٠%
وا�ستمرت املجموعةخالل الن�سف الأول من العام ٢٠٢٠ 
ارتفع  الذي  الت�سغيلي  الدخل  اجمايل  يف  منو  حتقيق  يف 
من  الرغم  دينارعلى  مليون   ١٨٢.٢ ليبلغ   %١.3 بن�سبة 

انخفا�ص اأ�سعار الفوائد عامليا وانخفا�ص اليرادات غري 
املرتبطة بالفوائد نتيجة اليقاف املوؤقت ل�ستيفاء بع�ص 
الر�سوم والعمولت يف اأ�سواق املجموعة الرئي�سية املتاأثرة 
بوباء فريو�ص كورونا، مما يعك�ص جناح البنك يف حتقيق 
ال�سيطرة  احكام  مع  الت�سغيلية  الدخل  م�سادر  يف  منو 
الت�سغيلية  الكفاءة  م�ستوى  ورفع  امل�ساريف  على 
لتبلغ  الت�سغيلية  الكفاءة  ن�سبة  حت�سنت  حيث  للعمليات، 

٤٤.٢% يف نهاية الن�سف الأول من العام ٢٠٢٠.
املايل  املركز  ادارة  يف  املتوا�سلة  البنك  جهود  واأدت 
الى  ومتانتها  الأ�سول  جودة  على  املحافظة  مع  بفعالية 
 %٢.٤ بن�سبة  امل�سرفية  الت�سهيالت  اإجمايل  ارتفاع 
لت�سل الى ٤.٧ مليار دينار كما يف 3٠ حزيران ٢٠٢٠.

ويف تعقيبه على هذه النتائج، اأكد رئي�ص جمل�ص اإدارة 
البنك، ال�سيد عبدالإله اخلطيب، اأن البنك متكن من 
حتقيق نتائج مالية ت�سغيلية قوية قبل بدء تاأثري تف�سي 
من  الرغم  على  وذلك  امل�ستجد  كورونا  فريو�ص  وباء 
الظروف والتحديات ال�سعبة التي يواجهها الإقت�ساد.
القوي  اأداءه  البنك وا�سل  اأن  ال�سيد اخلطيب  واأ�ساف 
خالل الن�سف الأول من العام مثبتًا قدرته الكبرية على 
التكيف والتعامل مع الظروف وامل�ستجدات ال�سعبة يف 

الوباء  لتف�سي  �سيكون  باأنه  مبينًا  تواجده،  مواقع  كافة 
على  م�سبوقة  غري  اقت�سادية  وحتديات  تداعيات 
عن  اخلطيب  ال�سيد  باأكمله.واأعرب  العاملي  الإقت�ساد 
اأمله يف اأن تت�سافر اجلهود الوطنية لتمكني الإقت�ساد 

الأردين من عبور هذه الفرتة احلرجة بنجاح.
عمار  ال�سيد  للبنك،  التنفيذي  اأكدالرئي�ص  جانبه،  من 
امللتزمة  �سيا�سته  البنك  موا�سلة  على  ال�سفدي، 
وادارة  وجودتها  اأ�سوله  �سالمة  على  باحلفاظ 
من  الأول  الن�سف  خالل  مت  حيث  بفعالية،  املخاطر 
ملحفظة  ا�سافية  خم�س�سات  اقتطاع  احلايل  العام 
البنك  ملجموعة  العاملة  الديون  مقابل  الت�سهيالت 
والأو�ساع  املرحلة  �سعوبة  �سوء  يف  احرتازي  كاإجراء 
وباء  عنتف�سي  الناجمة  املتوقعة  ال�سلبية  القت�سادية 
من  متكن  البنك  اأن  ال�سفدي  ال�سيد  كورونا.واأ�ساف 
بلغ  حيث  الراأ�سمالية،  قاعدته  متانة  املحافظةعلى 
بلغت  كما  دينار،  مليار   ١.١ امللكية  حقوق  اجمايل 
ال�سيولة  ن�سبة  وبلغت   %١٧.3 املال  راأ�ص  كفاية  ن�سبة 
احلايل،  العام  من  الأول  الن�سف  نهاية  يف  كما   %١٢٠
للمتطلبات  الأدنى  احلد  من  اأعلى  الن�سب  هذه  وكافة 
بازل. وجلنة  الأردين  املركزي  للبنك   التنظيمية 

الخطيب: البنك بأدائه القوي خالل النصف 
األول من العام أثبت قدرته الكبيرة على 

التكيف مع الظروف والمستجدات الصعبة

الصفدي: السياسة الملتزمة للبنك 
حافظت على سالمة أصوله وجودتها 

فتمكن من ادارة المخاطر بفعالية.
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فاخوري: البنك يسعى إلى االرتقاء 
بالخدمات والمنتجات المقدمة للعمالء 
، بحيث يكون من البنوك الرائدة في ظل 

هذه الظروف االستثنائية التي يشهدها 
العالم  نتيجة جائحة فيروس كورونا

6.4 مليون دينار أرباح بنك األردن النصفية 2020
Investment  In The Banking Sector

لأرباح  الردن  بنك  حتقيق  الأولية  املالية  النتائج  اأظهرت 
 ٢١.٢ قيمتها  باأرباح  مقارنة  دينار  مليون   ٦.٤ قيمتها 

مليون دينار يف الن�سف الأول من العام املا�سي.
خالل  البنك  دخل  اإجمايل  لنخفا�ص  البيانات  واأ�سارت 
الن�سف الأول من العام اجلاري، لي�سل اإلى ٦٧.٤٢ مليون 
دينار، مقارنة بنحو ٧3.٨٧ مليون دينار يف الن�سف الأول 

من عام ٢٠١٩.

ومل يحقق البنك ارباحا يف الربع الثاين يف الربع الثاين من 
العام اجلاري ، مقارنة باأرباح قيمتها ١٠.٢ مليون دينار يف 

الربع الثاين من العام املا�سي.
ارتفاع  اإلى  لل�سركة،  املدققة  غري  القوائم املالية   واأ�سارت 
الن�سف  يف  دينار  مليون  لـ ٥٥.٧  امل�سروفات،  اإجمايل 
 ٤١.٤ بقيمة  م�سروفات  مقابل  اجلاري،  العام  من  الأول 

مليون دينار يف الن�سف الأول من العام املا�سي.
اأما ح�سة ال�سهم من الربح للن�سف الول من العام احلايل 
فقد بلغت ٠.٠3٤ دينار مقابل ٠.١٠٧ دينار للفرتة نف�سها 

من العام ٢٠١٩.
ويف تعليقه على النتائج �سرح �ساكر فاخوري رئي�ص جمل�ص 
يدل  قوي  مايل  مبركز  يتمتع  البنك  اأن  الأردن  بنك  اإدارة 
الأ�سول.  اإدارة  وجودة  املالية  املالءة  ن�سب  ذلك  على 
واأ�ساف اأن البنك ي�سعى اإلى الرتقاء باخلدمات واملنتجات 
مواكبة  واإلى  �سرائحهم،  خمتلف  على  للعمالء  املقدمة 
البنوك  من  نكون  وبحيث  املالية  التكنولوجيا  يف  التطورات 
ال�ستثنائية  الظروف  هذه  ظل  يف  املجال  هذا  يف  الرائدة 

التي ي�سهدها العامل اأجمع نتيجة جائحة فريو�ص كورونا.
مراقبة  يوا�سل  الإدارة  جمل�ص  باأن  فاخوري  ال�سيد  وبني 
 ١٩-COVID التطورات عن كثب فيما يتعلق بجائحة كورونا
اإيالء  مع  البنك  اأعمال  على  اأثرها  درا�سة  على  ويعمل 
من  جزء  فالبنك  الق�سوى.  الأهمية  امل�ساهمني  م�سلحة 
املنظومة القت�سادية التي تاأثرت و�ستتاأثر بال �سك بتبعات 
امليزانية  على  الأثر  حتليل  البنك  اأجرى  وقد  الأزمة.  هذه 
اأكدت مرونة  التي  ال�ساغطة  الأو�ساع  من خالل اختبارات 
يف  الأردن  بنك  لدى  املال  راأ�ص  وكفاية  ال�سيولة  مراكز 

اأكرث ال�سيناريوهات �سدة. مواجهة 
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27.3 مليون دينار صافي أرباح النصف األول
 للبنك اإلسالمي األردني 2020
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املالية  نتائجه  عن  الأردين  الإ�سالمي  البنك   اأعلن 
املتحققة حتى نهاية الن�سف الأول من العام احلايل 
برئا�سة  البنك  اإدارة  جمل�ص  مب�سادقة   ٢٠٢٠
الإدارة،  جمل�ص  رئي�ص  �سحادة  مو�سى  الأ�ستاذ/ 
ن�سب منو يف خمتلف  ان يحقق  البنك  ا�ستطاع  حيث 
بلغت  الأرباح  يف  منو  ن�سبة  حمققًا  املالية  موؤ�سراته 
ال�سريبة  قبل  ال�سايف  الربح  لي�سل   %١٢.3 حوايل 
٤3.٩ مليون دينار مقابل 3٩.١ مليون دينار للن�سف 
الأول من عام ٢٠١٩ وبعد ال�سريبة بلغ الربح حوايل 
٢٧.3 مليون دينار مقابل حوايل ٢٤.٥ مليون دينار 
بلغت  منو  وبن�سبة   ٢٠١٩ العام  من  الأول  للن�سف 

حوايل 3.١١%.
وقال الأ�ستاذ مو�سى �سحادة رئي�ص جمل�ص الدارة لقد 
ا�ستطاع البنك الإ�سالمي الأردين  بحمد اهلل وتوفيقه 
، خالل الن�سف الأول من العام احلايل ال�ستمرار يف 
حتقيق نتائج وموؤ�سرات مالية اإيجابية واإجنازات على 
وح�سد  والجتماعية  القت�سادية  ال�سعد  خمتلف 
وعاملية  ودولية  اإقليمية  موؤ�س�سات  من  جوائز  عدة 

كاأف�سل بنك ا�سالمي يف الردن لعام ٢٠١٩ وجائزة 
للموؤ�س�سات  املجتمعية  امل�سوؤولية  جمال  يف  التميز 
 ٢٠٢٠ لعام  )التزام(  الإ�سالمية  وامل�سارف  املالية 
املنطقة  يف  الإ�سالمية  امل�سارف  قطاع  م�ستوى  على 
تقدمي  يف  البنك  لتميز  وذلك  تاأكيدًا   ، العربية 
ال�سوق  الإ�سالمية يف  امل�سرفية  واملنتجات  اخلدمات 
تاأثريات  من  الرغم  على  وذلك  الردين،  امل�سريف 
القطاعات  خمتلف  على  اثرت  التي  كورونا  جائحة 
والتي  العامل،  انحاء  وجميع  الردن  يف  القت�سادية 
ملواجهتها  اجلهود  خمتلف  وبذل  العزمية  من  زادت 
هذه  مع  بالتعامل  وايجابي  فاعل  دور  للبنك  ليكون 
اللتزام  مع  معها  التعامل  على  والقدرة  اجلائحة 
بالتعليمات ال�سادرة عن اجلهات احلكومية  والبنك 
ان  �سحادة  وبني  بهذا اخل�سو�ص.   الأردين  املركزي 
التنفيذية  البنك  اإدارة  مع  وبالتعاون  الإدارة  جمل�ص 
وجميع العاملني يف البنك م�ستمرون يف بذل جهودهم 
لي�ستمر  وم�سوؤولياته  واجباته  وح�سب  موقعه  يف  كٌل 
وتقدمي  للنمو  وخططه  ا�سرتاتيجياته  بتطبيق  البنك 

وتطوير  امل�سرفية  واملعامالت  اخلدمات  اأف�سل 
الأعمال بكافة املجالت وخا�سة التكنولوجية الرقمية 

وفق احكام ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية.
التنفيذي/  الرئي�ص  �سعيد  ح�سني  الدكتور  قال  و 
معظم  يف  النمو  ن�سب  حت�سن  اأن  للبنك  العام  املدير 
حتقيقها  م�سرفنا  ا�ستطاع  التي  املالية  املوؤ�سرات 
املالءة  ومتانة  على  قوة  توؤكد   ٢٠٢٠/٦/3٠ حتى 
ا�سرتاتيجية  تنفيذ  من  مل�سرفنا  وامل�ستمدة  املالية 
التنويع  مع  التحديات  خمتلف  ملواجهة  معدة  �سلبة 
والتي  احلديثة  واملنتجات  اخلدمات  خمتلف  يف 
القطاعات  خمتلف  احتياجات  وتلبي  ت�ستهدف 
حيث  بلغت ن�سبة النمو يف موجودات البنك مبا فيها 
الوكالة  وح�سابات  املقيدة  ال�ستثمارات  )ح�سابات 
بال�ستثمار)املحافظ ال�ستثمارية( وح�سابات الوكالة 
العام  من  الأول  الن�سف  نهاية  حتى  بال�ستثمار( 
الى حوايل  املوجودات  لت�سل   % احلايل حوايل ٢.٢ 
٥.٠٧٩مليار دينار مقابل حوايل٤.٩٧٠ مليار دينار 

يف نهاية عام ٢٠١٩ .

شحادة: على الرغم من تأثيرات جائحة 
كورونا استمرالبنك بتطبيق استراتيجياته 

وخططه للنمو وتطوير األعمال بكافة 
المجاالت وخاصة التكنولوجية الرقمية

سعيد: تحسن نسب النمو في معظم 
المؤشرات المالية للبنك تؤكد على  قوته 

ومتانة مالءته المالية والمستمدة من 
تنفيذ استراتيجية صلبة معدة لمواجهة 

مختلف التحديات
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الكباريتي: النتائج المالية تأتي 
منسجمة مع الظروف الراهنة، وتعكس 

توجهات االدارة وسعيها لمواجهة أي 
تعثرات غير محسوبة للمحافظة على 

متانة المركز المالي للبنك.

 البنك األردني الكويتي يعلن نتائجه عن النصف األول من عام 2020
Investment  In The Banking Sector

واأو�سح   .٢٠٢٠/٦/3٠ يف  املنتهية  اأ�سهر  لل�ستة  املالية  بياناته  الكويتي  الأردين  البنك  اأعلن 
رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك عبدالكرمي الكباريتي اأنه وعلى �سوء ما �سهده القت�ساد العاملي من 
تراجع غري م�سبوق نتيجة جائحة كورونا واآثارها ال�سلبية، وعلى وقع الغالقات التي طالت كافة 
القطاعات القت�سادية، فاإن النتائج الظاهرة يف القوائم املالية للبنك للفرتة تعك�ص اأثر قرار 
البنك ال�سرتاتيجي بالتحوط لبع�ص احل�سابات والقطاعات والتي ترى فيها ارتفاعا يف م�ستوى 
احتمالية التعرث �سواء اأكان ذلك من خالل تاأثر قطاعاتهم القت�سادية باجلائحة مثل قطاعات 
ال�سياحة، النقل، ال�سكان، املقاولت والتجزئة، او انخفا�ص القيمة التقديرية ل�سماناتهم مما 
زيادة  الى  الرقابية  اجلهات  توجه  ظل  يف  خ�سو�سًا  املخ�س�سات  من  املزيد  ر�سد  ا�ستوجب 
م�ستوى  على  قادمة  انتكا�سات  اأي  ملواجهة  وال�ستثمارية  الئتمانية  البنك  حمافظ  حت�سني 

العمالء او موجات جديدة من اجلائحة ت�ساعف من ال�سرار احلالية.
 ويف ظل توقعات الدارة با�ستمرار حالة عدم التيقن من �سرعة تعايف القت�ساد ومدى قدرته 
قام   ، الداخلي  الو�سع  وتاثريها على  وا�ستمرار جائحة كورونا عامليًا  ب�سرعة،  ال�ستجابة  على 
القطاعات  قدرة  ومدى  للمملكة،  القت�سادي  الو�سع  مبتابعة  ال�سابقة  الفرتة  خالل  البنك 
املختلفة على ال�ستجابة لآثار اجلائحة على الداء الت�سغيلي لديهم ، وما �سيرتتب على ذلك من 
الوفاء بالتزاماتهم الئتمانية للبنك الن وم�ستقبال، بال�سافة الى درا�سة ومتابعة عمالء البنك 
لتحديد مدى ال�ستجابة املطلوبة من قبله حتوطا لأي تعرثات غري متوقعة من العمالء. واأ�سار 
الكباريتي اإلى اأنه وا�ستنادًا ملا �سبق فقد مت ر�سد خم�س�سات خالل الفرتة احلالية بقيمة ١٧،٨ 
البنك  اأن  واأ�ساف  للعمالء،  املمنوحة  املبا�سرة  وغري  املبا�سرة  الت�سهيالت  مقابل  دينار  مليون 
وبعد درا�سة ا�ستثماراته اخلارجية وتزامن ا�سرار اجلائحة مع حالة عدم ال�ستقرار يف بع�ص 
الدول، وانخفا�ص �سعر �سرف العملة وبع�ص التقييدات املرتبطة بها، مما اأدى الى انخفا�ص يف 
الت�سنيف الئتماين لتلك الدول، فقد ا�ستدعى الأمر رفع قيمة املخ�س�سات ب�سكل فوري، حيث 
دينار،  مليون   ٩،٥ الفرتة حوايل  ال�ستثمارات خالل  لتلك  املر�سودة  املخ�س�سات  قيمة  بلغت 
هذا بالإ�سافة اإلى ما ترتب على البنك من م�ساريف غري متكررة خالل الفرتة اأبرزها التربع 

ل�سندوق همة وطن ووزارة ال�سحة بحوايل ٢،١ مليون دينار.
 وبناء على ما تقدم، فاإن البيانات املالية للفرتة املنتهية يف 3٠ حزيران ٢٠٢٠ تاأتي من�سجمة مع 
الواقع والظروف الراهنة، وتعك�ص توجهات الدارة و�سعيها ملواجهة اأي تعرثات غري حم�سوبة، 
بال�سكل  للبنك  املايل  املركز  ومتتني  ال�ستقرار  على  باملحافظة  اللتزام  العتبار  بعني  اآخذين 
الذي من �ساأنه اأن يعزز قدرة البنك على التعامل مع كافة ال�سيناريوهات التي �ستحددها فرتة 
الئتمانية ١.٥٧٧ مليون دينار كما يف  الت�سهيالت  بلغ �سايف  اأخرى،  الأزمة. من جهة  امتداد 
اجمايل  تراجع  وقد   ،٢٠١٩ العام  بنهاية  دينار  مليون   ١.٥٧٤ بـ  مقارنة   ٢٠٢٠ حزيران   3٠
املوجودات ب�سكل طفيف وبن�سبة ١% ليبلغ ٢.٧٢٩ مليون دينار. فيما بلغ معدل كفاية راأ�ص املال 
والبالغ ١٦.٧%. ويف  امل�سريف  القطاع  ال�سائد يف  املتو�سط  اأعلى من  وهو  البنك ١٩.١%  لدى 
وحجم  املخاطر  لكلف  الفعلي  والرتفاع  والعمولت  الفوائد  اأ�سعار  لنخفا�ص  ونتيجة  املح�سلة 
املخ�س�سات املاأخوذة فقد انعك�ص كل ذلك على ربح الفرتة الذي �سجل خ�سارة مقدارها ٥.٨ 
مليون دينار. واأكد الكباريتي اأن البنك الأردين الكويتي �سيوا�سل دوره املعهود يف دعم القت�ساد 
الردين وال�ستجابة للجهود احلكومية الهادفة للتخفيف من اآثار اجلائحة على ن�ساط القت�ساد 
واملواطنني على الرغم من انخفا�ص اليرادات نتيجة الغالق املربمج لالقت�ساد الأردين خالل 

الفرتة املا�سية وما قد ي�ستجد يف الفرتة القادمة التي ل يعرف اأثرها اأو مداها الزمني. 
ويف ختام حديثه اأعرب الكباريتي عن اأمله بزوال هذه الغمة وانح�سار اآثارها وعودة احلياة اإلى 
طبيعتها يف وقت لي�ص ببعيد ليتم معاودة زخم الن�ساط القت�سادي حمليًا وعامليًا بحيث تنتفي احلاجة 
للمخ�س�سات املر�سودة ويتم ا�سرتدادها لالإيرادات، موؤكدا اأن اإدارة البنك �ستوا�سل املراقبة 
 احلثيثة لتطورات الو�ساع وامل�ستجدات والتعامل معها مبو�سوعية وباملهنية واحل�سافة املعهودة

41العدد  ٦١    أيلول    ٢٠٢٠
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المفتي: تمكن البنك من السيطرة 
على األثر الكبير الذي خلفه هذا الوباء 

خاصة في فترات االغالق

5.71 مليون دينار أرباح بنك القاهرة عمان النصفية 2020
Investment  In The Banking Sector

 ٥.٧١ قيمتها  لأرباح  عمان  القاهرة  بنك  حتقيق  الأولية  املالية  النتائج  اأظهرت 
مليون دينار مقارنة باأرباح قيمتها ١١.٨٢ مليون دينار يف الن�سف الأول من العام 

املا�سي.
العام  الأول من  الن�سف  البنك خالل  اإجمايل دخل  البيانات لنخفا�ص  واأ�سارت 
يف  دينار  مليون    ٦٨.٢ بنحو  مقارنة  دينار،  مليون   ٦٤.٩ اإلى  لي�سل  اجلاري، 

الن�سف الأول من عام ٢٠١٩.
وكانت اأرباح البنك انخف�ست يف الربع الثاين من العام اجلاري ، لت�سل اإلى ٢.٩١ 
مليون دينار، مقارنة باأرباح قيمتها ٦.٦٢ مليون دينار يف الربع الثاين من العام 

املا�سي.
امل�سروفات،  اإجمايل  ارتفاع  اإلى  لل�سركة،  املدققة  غري  القوائم املالية   واأ�سارت 
لـ ٥٤.3 مليون دينار يف الن�سف الأول من العام اجلاري، مقابل م�سروفات بقيمة 

٤٩.3 مليون دينار يف الن�سف الأول من العام املا�سي.
بلغت ٠.٠3٢  العام احلايل فقد  الول من  للن�سف  الربح  ال�سهم من  اأما ح�سة 

دينار مقابل ٠.٠٦٤ دينار للفرتة نف�سها من العام ٢٠١٩.
ويف تعليقه على النتائج اأ�سار رئي�ص جمل�ص ادارة بنك القاهرة عمان يزيد املفتي 
باأن البنك وبرغم جميع الظروف القت�سادية ال�سعبة التي اأملت بالقت�ساد من 
جراء تداعيات جائحة كورونا متكن البنك من ال�سيطرة على الثر الكبري الذي 
خلفه هذا الوباء خا�سة يف فرتات الغالق وال�سرر الذي اأ�ساب بع�ص القطاعات 
مما قلل قدرتها على ال�سداد ولكن البنك كان قد تنبه لهذه ال�سيناريوهات وقام 
بو�سع خطة �ساملة ملواجهة النتائج ال�سلبية من جراء تف�سي فايرو�ص كورونا واأثره 

امل�ستمر على القت�ساد .

القاضي: استطاع البنك الحفاظ على نسب نمو 
في محفظة التسهيالت و نسـبة كفاية رأس 
المـال ما يشير الى متانة الوضع المالي للبنك

7.2 مليون دينار أرباح بنك االستثمار العربي النصفية 2020
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بلغت الأرباح الت�سغيلية لبنك ال�ستثمار العربي الأردين خالل الن�سف الأول من العام 
)٢٠٢٠ (  ١٤.3 مليون دينار وبن�سبة منو بلغت ١٠.٧% عن الفرتة املماثلة من العام 
املا�سي، وقد بلغت الأرباح بعد ال�سريبة ٧.٢3٤ مليون دينار اأردين باإنخفا�ص حوايل 
باأخذها  قام  التي  الإ�سافية  املخ�س�سات  من  وبالرغم  هذا  املا�سي  العام  عن   %٨.٩
على  واآثارها  كورونا  جائحة  جراء  العامل  بها  مير  التى  ال�سلبية  الآثار  ملواجهة  حتوطًا 
القت�ساد العاملي عمومًا وعلى القت�ساد الأردين خ�سو�سًا حيث بلغت تلك املخ�س�سات 

وامل�ساريف غري املتكررة نحو ٥.٥ مليون دينار اأردين.
 واأ�سار رئي�ص جمل�ص الإدارة هاين القا�سي اأنه يف ظل هذه الظروف فقد ا�ستطاع البنك 
القرو�ص  ن�سبة  وبلغـت   % الت�سهيالت مبقدار ٥.٩  ن�سب منو يف حمفظة  احلفاظ على 
غري العاملة اإلى اإجمـايل الت�سـهيالت ١.٦٨%، والتـي تعـترب من اأقل الن�سـب بني البنـوك 
III وهي  بـازل  لتعليمــات  وفقـًا  فبـلغت ١٥.٤٨%  املـال  راأ�ص  ن�سـبة كفاية  اأما  الأردنيـة. 
تفوق بكـثري النـ�سب العـاملية واملحـلية املـطلـوبة )٨% و ١٢% على التوايل( ما ي�سري الى 

متانة الو�سع املايل للبنك.
�سيا�سة  على  البقاء  اإلى  املقبلة  الفرتة  يف  نتطلع  اأننا  القا�سي  اأكد  اأخرى،  جهة   ومن 
القت�سادية  املعطيات  بالعتبار  اآخذين  ال�سوق  لتحديات  ا�ستجابة  والتحفظ  التحوط 
التنفيذية  الإدارة  تبذلها  التي  الكبرية  اجلهود  بتظافر  ذلك  وياأتي  والعاملية،  املحلية 
وجميع العاملني يف البنك بهدف ال�ستجابة لتحديات ال�سوق والرتقاء مب�ستوى العمل 

وتقدمي الأف�سل مبا يعود باخلري على العمالء وامل�ساهمني والعاملني على حد �سواء
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داود: استطاع البنك الوقوف على المخاطر 
المترتبة من تداعيات جائحة كورونا وتحقيق 

نتائج جيدة .

6.21 مليون دينار أرباح البنك األهلي األردني النصفية 2020
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اأظهرت النتائج املالية الأولية حتقيق البنك الهلي الردين لأرباح قيمتها ٦.٢١ مليون دينار 
مقارنة باأرباح قيمتها ١١.٤مليون دينار يف الن�سف الأول من العام املا�سي.

العام اجلاري،  الأول من  الن�سف  البنك خالل  اإجمايل دخل  البيانات لنخفا�ص  واأ�سارت 
اإلى ٥3.٦٦ مليون دينار، مقارنة بنحو ٥٧.٢٧  مليون دينار يف الن�سف الأول من  لي�سل 

عام ٢٠١٩.
وكانت اأرباح البنك انخف�ست يف الربع الثاين من العام اجلاري ، لت�سل اإلى ١.3٤ مليون 

دينار، مقارنة باأرباح قيمتها ٤.٩٨ مليون دينار يف الربع الثاين من العام املا�سي.
لـ ٤٥.٧٥  امل�سروفات،  اإجمايل  ارتفاع  اإلى  لل�سركة،  املدققة  غري  القوائم املالية   واأ�سارت 
بقيمة 3٩.٢٢ مليون  العام اجلاري، مقابل م�سروفات  الأول من  الن�سف  دينار يف  مليون 

دينار يف الن�سف الأول من العام املا�سي.
اأما ح�سة ال�سهم من الربح للن�سف الول من العام احلايل فقد بلغت ٠.٠3١ دينار مقابل 

٠.٠٥٧ دينار للفرتة نف�سها من العام ٢٠١٩.
ويف تعليقه على النتائج قال الرئي�ص التنفيذي/ املدير العام للبنك الأهلي الأردين، حممد 
ت�سبب  بداية ٢٠٢٠  العامل يف  امل�ستجد على م�ستوى  تف�سي فريو�ص كورونا  باأن  داود  مو�سى 
داود  ا�ساد   كما  الردن،  ومنها  ب�سكل عام  العامل  اقت�سادي على م�ستوى  تباطوؤ  يف حدوث 
على  الفريو�ص  هذا  تداعيات  من  للتخفيف  املركزي  البنك  اتخذها  التي  بالجراءات 

القت�ساد املحلي ملا فيه م�سلحة املواطنني والبنوك معا.
الكبرية  التحديات  ملواجهة  املدرو�سة  ال�سرتاتيجية  اخلطط  بو�سع  الهلي  البنك  قام  كما 
التي تعر�ص لها القطاع امل�سريف وا�ستطاع الوقوف على هذه املخاطر وحتقيق نتائج جيدة 

مقارنة بال�سيناريوهات الأ�سعب التي كان من املمكن التعر�ص لها 

سلفيتي: استطاع البنك من السيطرة على 
اآلثار المترتبة من جائحة كورونا والوصول الى 

نتائج ايجابية مرضية تناسب الفترة الحالية

13.43 مليون دينار أرباح بنك االتحاد النصفية 2020
Investment  In The Banking Sector

اأظهرت النتائج املالية الأولية حتقيق بنك الحتاد لأرباح قيمتها ١3.٤3 مليون 
العام  من  الأول  الن�سف  يف  دينار  مليون   ١٧.3٥ قيمتها  باأرباح  مقارنة  دينار 

املا�سي.
العام  من  الأول  الن�سف  البنك خالل  اإجمايل دخل  لزدياد  البيانات  واأ�سارت 
يف  دينار  مليون    ٨3.٧ بنحو  مقارنة  دينار،  ٨٤.3مليون  اإلى  لي�سل  اجلاري، 

الن�سف الأول من عام ٢٠١٩.
اإلى  لت�سل   ، العام اجلاري  الثاين من  الربع  انخف�ست يف  البنك  اأرباح  وكانت 
الثاين  الربع  باأرباح قيمتها ٨.٤٨ مليون دينار يف  ٥.١٩ مليون دينار، مقارنة 

من العام املا�سي.
 واأ�سارت القوائم املالية غري املدققة لل�سركة، اإلى ارتفاع اإجمايل امل�سروفات، 
لـ ٦3.٠٢ مليون دينار يف الن�سف الأول من العام اجلاري، مقابل م�سروفات 

بقيمة ٥٤.٦١ مليون دينار يف الن�سف الأول من العام املا�سي.
اأما ح�سة ال�سهم من الربح للن�سف الول من العام احلايل فقد بلغت ٠.٠٦٤ 

دينار مقابل ٠.٠٩١ دينار للفرتة نف�سها من العام ٢٠١٩.
بنك  ادارة  رئي�ص جمل�ص  �سلفيتي  ال�سيد ع�سام  اأ�سار  النتائج  على  تعليقه  ويف 
تعاين  التي  ال�سعبة  القت�سادية  الظروف  جميع  وبرغم  البنك  باأن  الحتاد 
القطاعات  انتكا�سات كربى يف كثري من  العامل  فيها  يواجه  والتي  اململكة  منها 
ا�ستطاع البنك من ال�سيطرة على الآثار املرتتبة من هذه اجلائحة واحلفاظ على 
تنا�سب  مر�سية  ايجابية  نتائج  الى  والو�سول  البنك  يف  القت�سادي  ال�ستقرار 

الفرتة احلالية بتكاتف جهود الدارات امل�سوؤولة يف البنك وجميع العاملني فيه.

43العدد  ٦١    أيلول    ٢٠٢٠



44

اإلستثمار في القطاع المصرفـي

جردانة: البنك تعامل مع الظروف 
الحالية الصعبة بأعلى درجات االلتزام 

المتمثلة في إدارة المخاطر بفعالية 
والحفاظ على سالمة األصول

5.6 مليون دينار صافي أرباح االستثماري  في النصف األول من العام الجاري
Investment  In The Banking Sector

املالية  نتائجه  عن  ال�ستثماري  البنك   INVESTBANK اأعلن 
للن�سف الأول من العام اجلاري، حيث حقق ربحًا �سافيًا مقداره 
٥.٦ مليون دينارمقابل ٧.٥ مليون دينار لنف�ص الفرتة من العام 

املا�سي.
وبح�سب البيانات املالية ال�سادرة عن INVESTBANK، بلغ �سايف 
الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة كما يف نهاية حزيران )يونيو( من 
العام احلايل نحو ٧٠3 ماليني دينار مقابل ٦٧٤ مليون دينار يف 
نهاية العام املا�سي، فيما ارتفع مبلغ املخ�س�سات بواقع 3 مليون 

دينار عن نهاية العام املا�سي.
بلغ  و  اأردين  دينار  مليار   ١.١ نحو  البنك  موجودات  جمموع  بلغ 
جمموع ودائع العمالء ٧١٦ مليون دينار كما يف نهاية حزيران من 

العام احلايل.
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اأكد  للبنك،  املالية  النتائج  على  وتعليقًا 
INVESTBANK ب�سر جردانة، متانة القاعدة الراأ�سمالية للبنك 
و�سالمة موؤ�سراته املالية رغم الظروف التي عانى منها القت�ساد 

الأردين نتيجة لتداعيات جائحة كورونا.
األف  بنحو٧3٠  تربعه  عن  اأعلن   INVESTBANK اأن  اإلى  ي�سار 
موؤ�س�سات  و  نوى  حملة  و  وطن  همة  �سندوق  ل�سالح  اأردين  دينار 
حملية اأخرى لدعم جهود الدولة و املجتعات املت�سررة يف مكافحة 
و�سالمة  �سحة  وحماية  اآثاره،  ومواجهة  امل�ستجد  كورونا  فريو�ص 

املواطنني.
واأ�سار جردانة اإلى اأن �سعوبة الظروف احلالية، وتداعيات جائحة 
الق�سري، تخلق حتديات كثرية، �سيتعامل معها  كورونا على املدى 
التنفيذية،  والإدارة  اإدارته  جمل�ص  �سعيد  على   INVESTBANK
باأعلى درجات اللتزام ب�سيا�سة البنك، املتمثلة يف اإدارة املخاطر 

بفعالية واحلفاظ على �سالمة الأ�سول.
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أبو حمور: البنك حافظ على االستقرار 
االقتصادي في الفترة التي كانت تداعيات 

جائحة فيروس كورونا تفتك بكل القطاعات

5.05 مليون دينار أرباح بنك صفوة اإلسالمي النصفية 2020
Investment  In The Banking Sector

املدرج   ،)SIBK( الإ�سالمي  �سفوة  بنك  اأرباح  ارتفعت 
بن�سبة  اجلاري  العام  من  الأول  الن�سف  يف  ان،  عمَّ ببور�سة 

١٤.3٢ باملائة، على اأ�سا�ص �سنوي.
قيمتها  لأرباح  البنك  حتقيق  الأولية  املالية  النتائج  واأظهرت 
باأرباح  مقارنة  دولر(،  مليون   ٧.١3( دينار  مليون   ٥.٠٥
قيمتها ٤.٤٢ مليون دينار )٦.٢3 مليون دولر( يف الن�سف 

الأول من العام املا�سي.
الن�سف  البنك خالل  دخل  اإجايل  لزيادة  البيانات  واأ�سارت 
اإلى  لي�سل  باملائة،   ٤.33 بن�سبة  اجلاري،  العام  من  الأول 
يف  دينار  مليون   ٢٠.٥٩ بنحو  مقارنة  دينار،  مليون   ٢١.٤٨

الن�سف الأول من عام ٢٠١٩.
وكانت اأرباح البنك ارتفعت يف الربع الثاين من العام اجلاري 
 ٢.٥ قيمتها  باأرباح  مقارنة  دينار،  مليون   ٢.٦ اإلى  لت�سل   ،

مليون دينار يف الربع الثاين من العام املا�سي.
ارتفاع  اإلى  لل�سركة،  املدققة  غري  القوائم املالية   واأ�سارت 
اإجمايل امل�سروفات، لـ ١3.3 مليون دينار يف الن�سف الأول 
مليون   ١٢.٢ بقيمة  م�سروفات  مقابل  اجلاري،  العام  من 

دينار يف الن�سف الأول من العام املا�سي.
اأما ح�سة ال�سهم من الربح للن�سف الول من العام احلايل 
للفرتة نف�سها  بلغت ٠.٠٥١ دينار مقابل ٠.٠٤٤ دينار  فقد 

من العام ٢٠١٩.
اأبو  حممد  الدكتور  معايل  اأ�سار  النتائج  على  تعليقه  ويف 
حمور رئي�ص جمل�ص اإدارة بنك �سفوة باأن البنك حافظ على 
ال�ستقرار القت�سادي يف الفرتة التي كانت تداعيات جائحة 
فريو�ص كورونا تفتك بكل القطاعات وهذا مل يكن ال بو�سع 
اخلطط املدرو�سة التي من �سانها مواجهة الخطار املتحققة 
من فرتات الغالق التي ح�سلت بال�سافة الى تعرث ال�سداد 
من بع�ص الفراد وال�سركات ال�سغرية وكل هذا كان بف�سل 
واملوظفني  الدارات  قبل  من  بذلها  مت  التي  اجلبارة  اجلهور 

كافة �سواء يف العمل داخل البنك او العمل عن بعد .
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قبوات: نجاح البنك في هذه الظروف 
الصعبة اعتمد على والء موظفيه 

وعطائهم الرائع، وحرصهم على خدمة 
العمالء.

2.74 مليون دينار أرباح بنك سوسيتيه جنرال النصفية 2020
Investment  In The Banking Sector

قيمتها  لأرباح  البنك  حتقيق  الأولية  املالية  النتائج  اأظهرت 
٢.٧٤ مليون دينار مقارنة باأرباح قيمتها ٥.٠٢ مليون دينار 

يف الن�سف الأول من العام املا�سي.
خالل  البنك  دخل  اإجمايل  لنخفا�ص  البيانات  واأ�سارت 
مليون  اإلى ١٥.١3  لي�سل  العام اجلاري،  الأول من  الن�سف 
دينار، مقارنة بنحو ١٨.١٩ مليون دينار يف الن�سف الأول من 

عام ٢٠١٩.
العام  من  الثاين  الربع  يف  انخف�ست  البنك  اأرباح  وكانت 
اجلاري ، لت�سل اإلى ١.١٨مليون دينار، مقارنة باأرباح قيمتها 

٢.٠٢ مليون دينار يف الربع الثاين من العام املا�سي.
ارتفاع  اإلى  لل�سركة،  املدققة  غري  القوائم املالية   واأ�سارت 
اإجمايل امل�سروفات، لـ ١٠.٩٧ مليون دينار يف الن�سف الأول 
مليون   ١٠.١٦ بقيمة  م�سروفات  مقابل  اجلاري،  العام  من 

دينار يف الن�سف الأول من العام املا�سي.
اأما ح�سة ال�سهم من الربح للن�سف الول من العام احلايل 
نف�سها  للفرتة  دينار  دينار مقابل ٠.٠٥٠  بلغت ٠.٠٢٧  فقد 

من العام ٢٠١٩.
ويف تعليقه على النتائج اأ�سار ال�سيد ندمي قبوات املدير العام 
لبنك �سو�سيتيه جرنال باأن البنك كغريه من البنوك الردنية 
تاثر من جراء تداعيات جائحة كورونا ال انه ا�ساد باجلهود 
والقرارات  املختلفة،  واجهزتها  الدولة  وزاراة  بذلتها  التي 
اجلريئة التي مت اتخاذها للحد من فريو�ص كورونا كما وجه 
وعطائهم  ملوؤ�س�ستهم  لولئهم  البنك  ملوظفي  وامتنانه  �سكره 
الى  باحل�سور  �سواء  العمالء  خدمة  على  وحر�سهم  الرائع، 

مقر عملهم او العمل مبنازلهم
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مليون دينار صافي أرباح األولى للتمويل النصفية2020

للتمويل  الولى  اأرباح  �سايف  بلغت 
٥٨٨.٥ الف دينار يف الربع الثاين من 
٢٠٢٠، مقارنة باأرباح قيمتها 3١٧ الف 

دينار يف الربع الثاين من ٢٠١٩.
املدققة  غري  القوائم املالية  واأ�سارت 
اإجمايل  ارتفاع  اإلى  لل�سركة، 
يف  دينار  مليون  لـ ٢.٢٧  امل�سروفات، 
الن�سف الأول من العام اجلاري، مقابل 
م�سروفات بقيمة ١.٢٢مليون دينار يف 

الن�سف الأول من العام املا�سي.
العام  من  الأول  الن�سف  م�ستوى  وعلى 
 ١ ال�سركة  اأرباح  بلغت  فقد  اجلاري 
يف  باأرباحها  مقارنة  دينار،  مليون 
الن�سف الأول من عام ٢٠١٩ البالغة ١ 

مليون دينار.
واأ�سارت البيانات املالية اإلى اأن جمموع 
الول  الن�سف  خالل  ال�سركة  ايرادات 
من العام احلايل ٢٠٢٠ بلغ حوايل ١.٢ 
 ٢.٦ حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون 

العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون 
جمموع  بلغ  املقابل  يف   ،٢٠١٩ املا�سي 
حزيران  لنهاية  ال�سركة  موجودات 

٢٠٢٠ حوايل ٥٧.٦ مليون دينار 
ويف تعليقه على النتائج املالية املتحققة 
يف  املنهية  للفرتة  للتمويل  لالأولى 
ابراهيم  قال    ٢٠٢٠ حزيران   3٠
اأنه  ال�سركة  عام  مدير  خديجة  اأبو 
ال�سعبة  القت�سادية  الحوال  وبرغم 
املرافقة جلائحة كورونا والتي �ساحبها 
ت�سديدات  حجم  يف  ملمو�ص  انخفا�ص 

اق�ساط عمالء ال�سركة 
حتقق  ان  ا�ستطاعت  ال�سركة  ان  ال 
لهذا  امل�ستويات  كل  على  مر�سية  نتائج 
النتائج  وجاءت  العام  من  الن�سف 
و  اليرادات  م�ستوى  حيث  من  ايجابية 
م�ستوى  انخفا�ص  عدم  على  احلفاظ 
العام  لهذا  الول  الن�سف  يف  الرباح 

مقارنة بالعام املا�سي
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النصف من العام برغم االحوال االقتصادية الصعبة المرافقة لجائحة كورونا
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1.15 مليون دينار صافي أرباح بندار للتجارة
 واالستثمار النصفية2020

الف  للتجارة وال�ستثمار ٤٥٠.٨  بندار  اأرباح  بلغت �سايف 
قيمتها  باأرباح  مقارنة   ،٢٠٢٠ من  الثاين  الربع  يف  دينار 

٤٢٢.١ الف دينار يف الربع الثاين من ٢٠١٩.
ارتفاع  اإلى  لل�سركة،  املدققة  غري  القوائم املالية  واأ�سارت 
م�ساريف التمويل، لـ ٦١٧ الف دينار يف الن�سف الأول من 
العام اجلاري، مقابل م�ساريف متويل بقيمة ٤٦٠.٧ الف 

دينار يف الن�سف الأول من العام املا�سي.
بلغت  العام اجلاري فقد  الأول من  الن�سف  وعلى م�ستوى 
يف  باأرباحها  مقارنة  دينار،  مليون   ١.١٥ ال�سركة  اأرباح 

الن�سف الأول من عام ٢٠١٩ البالغة ١ مليون دينار.
ال�سركة  ايرادات  اأن جمموع  اإلى  املالية  البيانات  واأ�سارت 
حوايل  بلغ   ٢٠٢٠ احلايل  العام  من  الول  الن�سف  خالل 
دينار  مليون   ٢.٥ حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   3.١
بلغ  املقابل  يف   ،٢٠١٩ املا�سي  العام  من  ذاتها  للفرتة 
حوايل   ٢٠٢٠ حزيران  لنهاية  ال�سركة  موجودات  جمموع 
للن�سف  الربح  من  ال�سهم  ح�سة  اأما  دينار  مليون   ٤٩.٢
مقابل  ٠.٠٥٨دينار  بلغت  فقد  احلايل  العام  من  الول 

٠.٠٥٠ دينار للفرتة نف�سها من العام ٢٠١٩.
للتجارة  لبندار  املتحققة  املالية  النتائج  على  تعليقه  ويف 

وال�ستثمار للفرتة املنهية يف 3٠ حزيران ٢٠١٩  قال رعد 
توا�سل  بندار  �سركة  ال�سركة  اأن  عام  مدير  ر�ساع  ابو 
على  ايجابا  انعك�ص  الذي  الأمر  جيدة  منو  ن�سب  حتقيق 

ارباح ال�سركة
قامت  فقد  ال�سركة  على  كورونا  جائحة  تاثري  وبخ�سو�ص 
ببع�ص الجراءات الوقائية مثل التوقف عن منح الت�سهيالت 
كامل  �سداد  تاجيل  مت  احلجركما  ب�سبب  كامل  ب�سكل 
امللتزمون  للعمالء   ٢٠٢٠ ل�سنة  3و٤و٥  لال�سهر  الق�ساط 
بال�سداد ومت وقف تنفيذ بع�ص القرو�ص للقطاعات املتاثرة 

بازمة كورونا.

أبو رصاع: شركة بندار تواصل تحقيق نسب نمو جيدة
 األمر الذي انعكس ايجابا على ارباح الشركة
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يف اإطار �سعيه امل�ستمر نحو تطوير خدماته وبراجمه امل�سرفية، اأعلن البنك العربي موؤخرًا 
بحلته  واإطالقه  �سنة   ١٧ عمر  حتى  واليافعني  بالأطفال  اخلا�ص  برناجمه  حتديث  عن 

اجلديدة حتت ا�سم«عربي جونرَي« وبباقة �ساملة من املزايا اجلديدة كليًا. 
وغري  البنكية  املزايا  من  وا�سعة  جمموعة  اجلديدة  بحّلته  جونرَي«  »عربي  برنامج  ويوفر 
البنكية �سممت لت�سجع الآباء والأمهات على الدخار مل�ستقبل اأبنائهم ولتجعل من التوفري 
جتربة ممتعة وذات قيمة لالأطفال مما ي�سهم يف زرع الثقافة املالية لديهم يف �سن مبكرة. 
وت�سمل هذه املزايا: خيارات متعددة من الودائع باأ�سعار فائدة تف�سيلية، اإعفاء من ر�سوم 
جونرَي«،  »عربي  ح�ساب  اإلى  الوالدين  ح�ساب  من  التحويل  ور�سوم  للر�سيد  الأدنى  احلد 
بطاقة فيزا الدفع بت�سميم خا�ص وبدون ر�سوم �سهرية ومتاحة للدفع عرب الإنرتنت، اإ�سوارة 

لالأطفال  منا�سبة  واأحجام  باألوان  الإ�سدار  ر�سوم  من  معفية   BandPay الذكي  الدفع 
البطاقة  لإبراز  بدون احلاجة  الدفع  فيزا  بطاقة  الدفع من ح�ساب  تتيح  والتي  واليافعني، 
الفعلية، وذلك من خالل مترير الإ�سوارة على جهاز التاجر يف الأماكن التي تقبل الدفعات 
بتقنية الالتالم�سية، هذا بالإ�سافة مليزة »التوفري الفوري« والتي متكن الوالدين من التوفري 
الئتمانية،  البطاقة  اأو  الدفع  ببطاقة  بها  يقومون  �سراء  عملية  كل  مع  تلقائيًا  لأبنائهم 
اأو قيمة تقريبية، يحددها الوالدان ب�سكل م�سبق، من  وذلك من خالل حتويل ن�سبة مئوية 
قيمة عمليات ال�سراء ليتم حتويلها مع كل عملية �سراء اإلى ح�ساب »عربي جونرَي« اخلا�ص 
بالطفل. كذلك يقدم برنامج »عربي جونرَي« هدية فورية عند فتح احل�ساب ونقاط مكافاآت 
لغاية  ت�سل  �سهرية  نقدية  جوائز  على  و�سحوبات  العربي«  »نقاط  برنامج  �سمن  ترحيبية 

١٠،٠٠٠ دينار.
كما ي�ستمل »عربي جونري« على برنامج ادخار خا�ص لتاأمني م�ساريف التعليم لالأبناء مع 

البنك العربي يطلق برنامج التوفير الخاص
 باألطفال واليافعين بحلته الجديدة
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الإعفاء من اأول ق�سط �سهري، بالإ�سافة اإلى خ�سومات وعرو�ص ح�سرية لدى جمموعة من 
نقاط مكافاآت  اإلى  بالإ�سافة  التعليم وغريها،  ومراكز  والرتفيه  والألعاب  الت�سوق  حمالت 
�سن ١٧ عام.  بعد  »�سباب«  برنامج  اإلى  برنامج »عربي جونرَي«  النتقال من  ترحيبية عند 
من  نقدي  ادخار  مبلغ  اإلى  املكافاآت  نقاط  ر�سيد  حتويل  اإمكانية  كذلك  الربنامج  ويتيح 
ح�ساب الوالدين اإلى ح�ساب »عربي جونرَي« �سمن برنامج »نقاط العربي«، واإمكانية الطالع 
على تفا�سيل واأر�سدة ح�سابات »عربي جونرَي« يف اأي وقت ومن اأي مكان عرب تطبيق »عربي 
موبايل« وال�ستفادة من خدمة التوفري الرقمي »اإي-توفري« عرب تطبيق »عربي موبايل« والتي 

تتيح التوفري ب�سعر فائدة ت�ساعدي والعديد من املزايا واملكافاآت الأخرى.

البنك العربي ي�صدر تقريره العا�صر لال�صتدامة
اأ�سدر البنك العربي موؤخرًا تقريره ال�سنوي العا�سر لال�ستدامة والذي يقدم ملخ�سًا لأداء 

واإجنازات البنك يف املجالت الجتماعية والبيئية والقت�سادية للعام ٢٠١٩.
وقد مت اإعداد هذا التقرير ا�ستنادًا ملعايري اإعداد تقارير ال�ستدامة للمبادرة العاملية للتقارير 
اأعلى  ميثل  والذي  ال�سامل  اخليار  با�ستخدام   ٢٠١٦ العام  يف  اإطالقها  مت  والتي   )GRI(

درجات الإف�ساح عن جميع املوؤ�سرات املتعلقة باملوا�سيع ذات الأهمية لأ�سحاب العالقة. 
الذي  املوؤ�س�سي  للنهج  ا�ستمرارًا  لال�ستدامه  العا�سر  لتقريره  العربي  البنك  اإ�سدار  وياأتي 
يتبناه البنك على �سعيد ال�ستدامة ويف اإطار دمج مفهوم ال�ستدامة مبعناها ال�سرتاتيجي 
واأثره يف  البنك  م�ساهمة  يعزز من  واأن�سطته وممار�ساته مبا  البنك  اأعمال  ال�سامل �سمن 
قامت  التي  البنوك  اأوائل  من  العربي  البنك  ويعترب  امل�ستدامة.  املجتمعية  التنمية  حتقيق 
اإطار  يف  وذلك  املنطقة  �سعيد  وعلى  اململكة  يف  �سنوي  ب�سكل  ال�ستدامة  تقارير  باإ�سدار 
وان�سجامًا مع  العالقة  كافة اجلهات ذات  الإيجابي مع  التوا�سل  وتعزيز  ال�سفافية  �سيا�سة 

املمار�سات الف�سلى يف هذا املجال.
ويوفر هذا التقرير معلومات عن اإجنازات والتزامات البنك العربي �سمن حماور ال�ستدامة 
امل�سوؤول،  التمويل  وهي:  لال�ستدامة  البنك  ا�سرتاتيجية  �سمن  تبنيها  مت  والتي  الرئي�سية 
املجتمعي.  والتعاون  الأمثل،  النظام  اإلى  والو�سول  ال�سفافة،  والتقارير  املوّظفني،  ومتكني 
اأهداف ال�ستدامة يف املجالت  حيث �سهد العام ٢٠١٩ عدة اإجنازات ملحوظة يف حتقيق 

البيئية والقت�سادية والجتماعية. 

البنك العربي يفتتح فرعه اجلديد يف الكرك
مقابل   - الثنية  منطقة  يف  والواقع  الكرك  يف  اجلديد  فرعه  موؤخرًا  العربي  البنك  افتتح 
غرفة جتارة الكرك، وذلك يف اإطار خطة البنك الهادفة اإلى تعزيز �سبكة فروعه يف اململكة 

والتوا�سل الدائم والفّعال مع قاعدة عمالئه يف خمتلف مناطق اململكة.
لالأفراد  امل�سرفية  اخلدمات  دائرة  مدير  معتوق،  يعقوب  ال�سيد  قال  املنا�سبة،  وبهذه 
وخدماته  الع�سري  بت�سميمه  اجلديد  الثنية  فرع  افتتاح  »ياأتي  الأردن:  العربي  البنك  يف 
امل�سرفية املتميزة �سمن �سعي البنك  الدائم لتقدمي اأف�سل احللول واخلدمات امل�سرفية 
لعمالئه ومبا يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.« واأ�ساف: »�سيوفر الفرع اجلديد كافة و�سائل 

الراحة لعمالئنا لإمتام معامالتهم امل�سرفية ب�سهولة وي�سر.
واإلى جانب باقة اخلدمات امل�سرفية ال�سخ�سية ال�ساملة التي يقدمها الفرع لعمالء »عربي 
من  متكاملة  جمموعة  كذلك  الفرع  يوفر  متخ�س�ص،  عالقة  مدير  طريق  عن  برمييوم« 
اخلدمات امل�سرفية ت�سمل فتح احل�سابات مبختلف اأنواعها والقرو�ص ال�سخ�سية وقرو�ص 
ال�سيارات والقرو�ص ال�سكنية وبطاقات الإئتمان بالإ�سافة اإلى اخلدمات امل�سرفية الرقمية.

  Booking.com البنك العربي يطلق عر�صًا خا�صًا بالتعاون مع
ال�سفر  �سركات  اأهم  اإحدى   ،Booking.com بالتعاون مع  موؤخرًا  العربي  البنك  اأطلق 
الرقمية الرائدة يف العامل، عر�سًا خا�سًا لت�سجيع ال�سياحة الداخلية يف الأردن قدم البنك 
ا�ستخدامهم  عند  العربي  البنك  بطاقات  حاملي  منها  ا�ستفاد  قّيمة  مزايا  خالله  من 
لبطاقتهم  لدفع قيمة حجز اإقامتهم داخل الأردن. و�سمل هذا العر�ص، والذي ا�ستمر لغاية 
١٥ اآب ٢٠٢٠ على حجوزات الإقامة التي تتم لغاية تاريخ ٢٠ اأيلول ٢٠٢٠، حاملي البطاقات 
الئتمانية وبطاقات الدفع من البنك العربي حيث اتاح لهم احل�سول على ا�سرتداد نقدي 
اإلى  بالإ�سافة  البطاقة،  حل�ساب  تلقائي  ب�سكل  قيدها  مت  حجوزاتهم  قيمة  من   %٨ بن�سبة 
احل�سول على نقاط مكافاآت عرب برنامج »نقاط العربي« الذي اتاح للعمالء ك�سب النقاط 
ح�سريًا  العر�ص  منح  كما  وغريها.  النقدية  املكافاآت  من  وا�سعة  مبجموعة  وا�ستبدالها 
حلاملي بطاقات البنك العربي الئتمانية اإمكانية تق�سيط قيمة حجوزات الإقامة بفائدة ٠% 

ملدة ١٢ �سهر عند ا�ستخدامهم لبطاقتهم للدفع.
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ان�سجامًا مع ر�سالة بنك الردن ودوره الفاعل يف خدمة املجتمع، قدم البنك دعمه لتغطية 
التكاليف الت�سغيلية لعيادة القلب وال�سرايني لعام ٢٠٢٠ يف مركز �سحي خميم غزة/جر�ص 
م�ساريع  دعم  على  البنك  داأب  حيث  للفل�سطينيني،  الطبي  للعون  الأردنية  للجمعية  التابع 

وعيادات جمعية العون الطبي منذ عدة �سنوات.
لهذا  املا�سة  ال�سكان  حاجة  على  بناًء  وال�سرايني  القلب  عيادة  تاأ�سي�ص  اأهمية  وجاءت 
اليكو  جهاز  من  الأجهزة  باأف�سل  العيادة  جتهيز   ٢٠١٩ عام  يف  مت  كما  الخت�سا�ص، 

واللرتا�ساوند، ومت تقدمي العالج يف هذه العيادة لأكرث من ١،٠٠٠ مري�ص.
وياأتي دعم بنك الردن للجمعية الأردنية للعون الطبي للفل�سطينيني �سمن �سل�سلة اهتماماته 
حتقيق  من  ال�سحي  بالقطاع  تعنى  التي  اجلمعيات  متكني  اأجل  ومن  املجتمع  خدمة  يف 

اأهدافها خلدمة خمتلف فئات املجتمع وخا�سة يف املناطق الأقل حظًا وما حولها.
هذا ويعترب بنك الردن اليوم اأحد اأكرب املوؤ�س�سات املالية يف الأردن والذي يعود تاأ�سي�سه اإلى 
عام ١٩٦٠، وعلى مدى ما يقارب ال�ستة عقود �ساهم البنك يف دعم حركة ال�ستثمار والتطور 
القت�سادي مع حر�سه الدائم على حتقيق تنمية املجتمعات يف الدول التي يعمل بها، حيث 

ميتد تواجد البنك يف كل من الأردن وفل�سطني و�سوريا والبحرين.

بنك االأردن يدعم اإن�صاء »حديقة األوان«

ال�سابع من خالل  للعام  العربية حلماية الطبيعة  الأردن تقدمي دعمه للجمعية  وا�سل بنك 
التابعة  الإعدادية يف خميم غزة/جر�ص  الإناث  األوان« ملدر�سة  اإن�ساء حديقة  امل�ساهمة يف 

ملدار�ص وكالة الغوث، �سمن برنامج »القافلة اخل�سراء«.
ومن خالل هذا الدعم مت توفري م�ساحة بيئية تعليمية وم�ستدامة حتتوي على مدرج ملدر�سة 
والتثقيفية،  املدر�سية  املرافق  يف  اكتظاظ  من  تعاين  والتي  املخيم  يف  الوحيدة  الطالبات 
حيث تعترب احلديقة م�ساحة تفاعلية تخدم الطالبات يف عدة م�ساقات مثل العلوم والفنون 

وغريها من املوا�سيع، كما اأ�سبحت متنف�سًا للطالبات والكادر التعليمي.
وياأتي دعم بنك الأردن يف اإطار �سعيه الدائم الى خلق بيئة تعليمية متطورة يف املدار�ص الأقل 
حظًا ومن اأجل اإثراء املدر�سة مب�سروع بيئي يعزز التعليم التفاعلي، بالإ�سافة الى اهتمامه 

بق�سايا البيئة واملحافظة عليها.
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Contactless بتقنية  Smart Sticker بنك االأردن يطلق

بتقنية  املدينة  للبطاقات   Smart Sticker الذكية  ال�ستيكر  منتج  الأردن  بنك  اأطلق   
الدفع عن بعد Contactless، والتي يتم ال�ساقها وتثبيتها على اأي جهاز مثل الهاتف 
دون  دينار   ٥٥ اعلى  بحد  الدفع  عمليات  العديد من  اإمتام  من  العمالء  ليتمكن  املحمول 
ادخال الرقم ال�سري، وذلك بتمرير ال�ستيكر فوق اأجهزة نقاط البيع POS دون احلاجة 

ل�ستخدام بطاقة الدفع.
وبكل �سهولة واأمان ميكن ا�ستخدام Smart Sticker لإمتام عمليات ال�سراء يف العديد 
من مراكز الت�سّوق واملطاعم واملتاجر التي يتوفر لديها الأجهزة املخ�س�سة لهذه اخلدمة 
اأي�سًا عمليات ال�سحب النقدي من اأجهزة ال�سرافات  )داخل وخارج الأردن(. كما تتيح 

الآلية التي تتوفر فيها ميزة Contactless. واأهم ما مييز ال�ستيكر الذكية هو اإمكانية 
حتديد ال�سقف اليومي وال�سهري لل�سرف وال�سحب من خاللها. 

 ومن اجلدير ذكره اأنه ميكن لعمالء بنك الأردن اإ�سدار ال�ستيكر الذكية عن طريق تطبيق 
BOJ Mobile، اأو عن طريق مركز اخلدمة الهاتفية للبنك على مدار ال�ساعة اأو من 

خالل �سل�سلة فروع البنك املنت�سرة يف جميع اأنحاء اململكة.
اآخر  مواكبة  يف  ال�ستمرار  على  منه  حر�سًا  الأردن  بنك  من  املنتج  هذا  اإطالق  وياأتي 
الرقمية  خدماته  �سل�سلة  مبنظومة  الرتقاء  �سبيل  يف  العاملية  التكنولوجية  م�ستجدات 
م�سرفية  حلول  لتطبيق  ا�سرتاتيجيته  �سمن  رائدة  خطوة  تعترب  كما  لعمالئه.  املقدمة 

ع�سرية تنا�سب اأ�سلوب حياة العمالء.
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املعلومات  تكنولوجيا  الرائدة يف تقدمي حلول  ال�سركة  اإ�ص«،  تي  »اإ�ص  اأعلنت �سركة 
تنفيذها  عن  واملنطقة،  الأردن  يف  الرقمي  التحول  وحلول  ال�سحابية  واحللول 
الأردين  للبنك  املعلومات  لتكنولوجيا  الرقمية  التحتية  البنية  مل�سروع  تو�سعة 
الكويتي، عن طريق  توظيف اأنظمة البنى التحتية املدجمة املقدمة من �سركة »ديل 
تكنولوجيز« العاملية ، حيث قدم امل�سروع تقنية  VxRail اجلديدة وامل�سممة لتوفري 
ما  املتقدمة،  احلا�سوبية  للقدرات  اإ�سافًة  للتطوير،  وقابلة  عالية  تخزين  م�ساحات 
وزيادة  املدجمة  البنكية  للخدمات  الأداء  زيادة  على  مبا�سر  وب�سكل  ينعك�ص  بدوره 
�سرعة �سري العمليات واخلدمات لعمالء وفريق عمل البنك على حد �سواء، ناهيك 

عن الأثر الكبري يف تقليل النفقات والتكاليف  املرتتبة على البنك.
وكانت �سركة »اإ�ص تي اإ�ص« قد قدمت هذا احلل وبالتعاون مع �سركة ديل تكنولوجيز 
بناًء على تعاونها الدائم مع فريق البنك وفهمها الكامل ملتطلبات البنك والأهداف 
التي ي�سعى لتحقيقها، وانطالقًا من حر�ص اإدارة البنك الأردين الكويتي على تبني 
احللول الذكية امل�ستقبلية التي ت�سمن حت�سني م�ستوى خدماته املقدمة لعمالئه من 
خمتلف �سرائح املجتمع والعمل بطرق ذكية لتبنى حلول التحول الرقمي املقدمة من 
املجال،  هذا  يف  وا�سعة  وخربات  طويل  بباع  تتمتع  �سركة  كونها  اإ�ص  تي  اإ�ص  �سركة 
على  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  قادة  مع  ال�سرتاتيجية  �سراكاتها  اإلى  بالإ�سافة 

م�ستوى العامل.
 من جانبه، قال ال�سيد ماهر اأبو �سعادة رئي�ص تكنولوجيا املعلومات يف البنك الأردين 
قرار  واأن  اجلديدة،  والتقنيات  احللول  تطبيق  اإلى  دومًا  ي�سعى  البنك  اإن  الكويتي: 
البنك باختيار احلل املقدم من �سركة �ص تي اإ�ص قد جاء بناًء على تقييم فني كامل 
وبالتايل  العايل،  الأداء  يف  واملتمثلة  البنك  على  العائدة  والفوائد  املقدمة  للحلول 
اإ�ص بتلبية احتياجات  اإ�ص تي  اإلى ثقتنا يف التزام �سركة  تقليل النفقات، بالإ�سافة 
الرقمي  التحول  نحو  رحلتنا  يف  اأ�سا�سيًا  داعًما  يجعلها  مما  البنك،  ومتطلبات 
والنهو�ص ب�سري عملياتنا وم�ستويات خدمة العمالء عرب تقدمي خدمات بنكية رقمية 

ذات جودة عالية .
ومن جهته علق مدير ق�سم مبيعات �سركة اإ�ص تي اإ�ص يف الأردن، ال�سيد زيد املزاهرة  
الرقمية  احللول  تبني  يف  ال�سباقني  اأحد  الكويتي  الأردين  البنك  كان  لطاملا  قائاًل: 
اأتاح لنا وبالتعاون مع �سريكنا ال�سرتاتيجي �سركة ديل تيكنولوجيز  املتقدمة، مما 
تنفيذ هذا امل�سروع النوعي الذي �سي�سعر باأثره عمالء البنك وموظفيه خالل فرتة 
ال�سرتاتيجية،  ال�سراكة  ملعنى  حقيقي  جت�سيد  هو  امل�سروع  هذا  واأ�ساف:  ق�سرية، 
حيث عمل فريق عملنا وفريق عمل البنك كفريق واحد حري�ص على جت�سيد روؤية 

التحول الرقمي للبنك وتنفيذ امل�سروع باأف�سل طريقة ممكنة.

شركة اس تي اس تزود البنك األردني
 الكويتي بحلول للبنى التحتية المدمجة
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امللك  جاللة  اأطلقها  التي  للمبادرة  دعمه  من  انطالقًا   :)٢٠٢٠ اآب   ٢٧ )عّمان، 
عبداهلل الثاين حتقيقًا لقيم الولء والنتماء للوطن وغر�ص مفاهيم العمل التطوعي 
ويف اإطار ا�سرتاتيجيته للم�سوؤولية املجتمعية ، والتي ارتكزت ب�سكل اأ�سا�سي خالل 
العام ٢٠٢٠ على دعم القطاع التعليمي وطلبة املدار�ص، افتتح بنك �سفوة الإ�سالمي 
الثانوية للبنني حتت رعاية مديرة تربية ق�سبة  اليوم مبنى مدر�سة كلية احل�سني 
التميمي،  �سامر  للبنك  التنفيذي  والرئي�ص  ردن  اأبو  نوال  الدكتورة  عطوفة  عمان 
وبح�سور مدير عام املدر�سة الدكتور عالء الهدبان وال�ستاذ خالد البوريني واإلى 

جانبهم عدد من احل�سور من كال الطرفني. 
وجاء هذا الفتتاح بعد الزيارة التي قام بها البنك يف بداية العام احلايل للمدر�سة 
لالطالع على واقع مرافقها وحتديد اأبرز احتياجاتها لتنفيذ عملية �سيانة وتاأهيل 
كاملة  و�سيانة  ترميم  من  املطلوبة  الأعمال  كافة  البنك  اأنهى  حيث  لها،  متكاملة 
وتزويد املدر�سة مبخترب حا�سوب يتنا�سب مع احتياجات الطلبة بالإ�سافة اإلى تزويد 
البنك عن  كاإعالن من  الزيارة  ال�سفية مبقاعد جديدة. وقد جاءت هذه  الغرف 
اأولى مبادراته ل�سيانة عدد من املدار�ص احلكومية التي ا�ستهلها من مدر�سة كلية 
يف  الدرا�سية  والأجواء  والبنية  البيئة  حت�سني  �سمنها  �سي�ستهدف  والتي  احل�سني، 
والإبداع،  التعلم  املبادرة وتعزيزها، لأهمية ذلك يف حتفيز  ت�سملها  التي  املدار�ص 

مما ينعك�ص على التح�سيل الدرا�سي للطلبة.
هذا واأبدت عطوفة الدكتورة نوال اأبو ردن مديرة تربية ق�سبة عمان عظيم �سكرها 
بها  قام  التي  مثمنة اجلهود  احل�سني  كلية  ملدر�سة  البنك  قدمه  ما  على  وامتنانها 

فريق العمل لإجناز كافة الأعمال قبيل بدء العام الدرا�سي اجلديد ٢٠٢٠-٢٠٢١ يف 
ظل جائحة كورونا والتي تتطلب اأن تكون جميع املدار�ص جاهزة ل�ستقبال الطالب 

�سمن تعليمات ال�سحة وال�سالمة ال�سادرة بهذا اخل�سو�ص. 
ويف ذات ال�سياق، قدم الدكتور عالء الهدبان دروع تكرميية لعطوفة مديرة تربية 
ق�سبة عمان الدكتورة نوال اأبو ردن وملدير عام بنك �سفوة الإ�سالمي ال�سيد �سامر 
التميمي وللمهند�ص امل�سوؤول عن تنفيذ امل�سروع من قبل البنك ال�سيد عبداهلل قفاف 
العمل  هذا  اجناز  يف  وجهودهم  دعمهم  على  ل�سكرهم  البوريني  خالد  ولالأ�ستاذ 

الذي �سيكون له عميق الأثر على الطالب واملعلمني يف املدر�سة.
ويف تعليق له حول هذا ال�ساأن، قال الرئي�ص التنفيذي لبنك �سفوة الإٍ�سالمي، �سامر 
التميمي: »نوؤمن باأن التنمية امل�ستدامة تبداأ من الرتقاء مب�ستوى النظام التعليمي 
العام، كما نوؤمن باأن م�سوؤولية النهو�ص بالتعليم يف املدار�ص العامة ل تقع على عاتق 
اأن القطاع اخلا�ص له دور حيوي وفعال يف حتقيق  املوؤ�س�سات احلكومية فقط، بل 
ذلك، وهو ما دفعنا ول يزال للعمل امل�سرتك لتاأمني بيئة درا�سية اأف�سل انطالقًا من 
مبداأ رد اجلميل واإعادة هذه املدار�ص - التي لطاملا رفدت الوطن بالأجيال املتميزة 
وال�سخ�سيات القيادية يف خمتلف املجالت - ل�سابق عهدها، ومتكينها من موا�سلة 
اأبناء الوطن من خمتلف الفئات وخلق اأجيال قادرة على  دورها امل�سهود يف تعليم 
القطاع  موؤ�س�سات  ملختلف  الدعوة  نطلق  فاإننا  هنا،  ومن  والتقدم.  البناء  موا�سلة 
اإحداث  ومن  -اأردن_اخلري  املبادرة   هذه  من  يتجزاأ  ل  جزءًا  لتكون  اخلا�ص 

الفوارق احلقيقية ملا فيه اخلري للطلبة والوطن.«

لبدء المرحلة األولى من مبادرة  ـ  أردن _ الخير لصيانة عدد من المدارس الحكومية

بنك صفوة اإلسالمي ينهي أعمال صيانة مبنى
 مدرسة كلية الحسين الثانوية للبنين
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دعم  برنامج  من  بال�ستفادة  الراغبني  للمواطنني  ابوابه  عمان  القاهرة  بنك  فتح 
و�سخانات  للطاقة،  مولدة  �سم�سية  خاليا  اأنظمة  برتكيب  اخلا�ص  املنزيل  القطاع 
 �سم�سية الذي اطلقه �سندوق الطاقة املتجددة وتر�سيد الطاقة التابع لوزارة الطاقة.  

وقد وقع ال�سندوق مع بنك القاهرة عمان موؤخرا اتفاقية لتمويل برنامج دعم القطاع 
املنزيل اخلا�ص برتكيب اأنظمة خاليا �سم�سية مولدة للطاقة، و�سخانات �سم�سية.

ووقع التفاقية عن ال�سندوق، وزيرة الطاقة والرثوة املعدنية / رئي�ص جمل�ص ادارة 
الرئي�ص  عمان  القاهرة  بنك  وعن  زواتي  هالة  املهند�سة  املتجددة  الطاقة  �سندوق 

التنفيذي ال�ستاذ كمال البكري.
تركيب  كلفة  من   %3٠ بقيمة  للمواطن  دعما  ال�سندوق  يقدم  التفاقية   ومبوجب 
ال�سخان ال�سم�سي واخلاليا ال�سم�سية فيما يتم تق�سيط ح�سة املواطن والبالغة ٧٠ % 

من خالل بنك القاهرة عمان.
اخليارات  تو�سع  وغريها  التفاقية  هذه  ان  التوقيع،  عقب  زواتي  الوزيرة  وقالت 
التمويلية للمواطنني امل�ستفيدين من خدمات ال�سندوق والتي ت�سمل جميع الأردنيني 
�سم�سية  اأنظمة خاليا  تركيب  الطاقة من خالل  ا�ستهالكهم من  الراغبني برت�سيد 
و�سخانات �سم�سية، وت�سهل على املواطنني احل�سول على متويل وفق برنامج تق�سيط 
املتجددة  الطاقة  جمال  يف  ال�ستثمار  على  املنزيل  القطاع  ت�سجيع  اجل  من  مي�سر 

وكفاءة الطاقة.
الفئات  على  الربنامج  لهذا  والبيئي  والجتماعي  القت�سادي  الأثر  اأهمية  واكدت 
يف  ال�سركات  حتفيز  يف  اثره  واي�سا  املنزيل،  القطاع  من  بالدعم  امل�ستهدفة 
املحافظات العاملة يف جمالت )�سخان �سم�سي، وطاقة متجددة( لال�سهام يف خلق 
فر�ص عمل ا�سافية، وكذلك دعم ال�سركات وامل�سانع يف املحافظات، لحداث الثر 

التنموي املحلي مبا�سرة.
 وا�سادت زواتي بالتعاون القائم بني الوزارة وبنك القاهرة عمان وا�ستجابته مبادرة 
الوزارة التي تعزز ال�سراكة ما بني القطاعني العام واخلا�ص خلدمة الوطن واملواطن.

مبادرة  اهمية  البكري  كمال  ال�ستاذ  عمان  القاهرة  بنك  التنفيذي  رئي�ص   وابرز 
الوزارة يف تقليل خماطر البنوك وتقلي�ص فرتة �سداد القر�ص وحتقيق وفر لال�سر 

امل�ستفيدة يعزز دخلها وي�سهم يف ا�ستدامة التنمية.
وا�سار الى ريادية بنك القاهرة عمان  يف دعم مثل هذا امل�ساريع منذ �سنوات ما�سية 
الطاقة  قطاع  دعم  واي�سا  امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق  وذلك  القطاعات  كافة  يف 

املتجددة.
اهمية  املتجددة  الطاقة  قطاع  اولى  عمان  القاهرة  بنك  ان  البكري  وقال 
عدا  الوطني  القت�ساد  م�ستوى  على  امل�ساريع  هذه  باهمية  لميانه  ق�سوى 
عمان  القاهرة  بنك  ان  الى  م�سريا  الطاقة  ا�ستهالك  تر�سيد  يف  دورها  عن 
الردين  املركز  البنك  لتوجيهات  تطبيقا  الطاقة  م�ساريع  بدعم  اهتمامه  عزز 
املتجددة. الطاقة  م�ساريع  ومتويل  دعم  يف  و�سيا�سته  روؤاه  مع  تالقت   التي 

وفيما يتعلق باخلاليا ال�سم�سية ا�سرتط الربنامج ان ل يتجاوز �سعر الكيلوواط ٥٥٠ 
دينارا وبقدرة ل تتجاوز٥ر3 كيلوواط وتق�سيط  ٧٠% من كلفة النظام على فرتة ل 

تزيد عن ٤٨ �سهرا للخاليا ال�سم�سية.
املرايا  لنوع  ال�سعر  يزيد  ل  ان  الربنامج  ي�سرتط  ال�سم�سية  لل�سخانات   وبالن�سبة 
امل�سطحة  عن ٤٥٠ دينارا ويتم تق�سيط ٧٠% على فرتة ٢٤ �سهرا، ولنظام ال�سخان 
ال�سم�سي من نوع النابيب ان ل يزيد عن 3٠٠ دينار ويتم تق�سيط ٧٠% على فرتة ١٢ 
�سهرا، مع مراعاة اعادة النظر ب�سقوف ال�سعار املحددة �سنويا وح�سب �سعر ال�سوق.

بنك القاهرة عمان ينفرد جمددًا باإطالق تطبيق
 )CAB PAY( للدفع عرب الهواتف الذكية

الذكية  الهواتف  اأجهزة  عرب   CAB PAY تطبيق  عمان  القاهرة  بنك  اأطلق 
القاهرة  بنك  ويجدد   .NFC املدى  قريب  الت�سال  تقنية  فيها  املتاح  )اأندرويد( 
التطبيق اجلديد،  ويتيح   . الأردن  كاأول بنك يف  التطبيق  انفراده بطرح هذا  عمان 
الذي يتمتع باأعلى معايري الأمان وت�سفري املعلومات اخلا�سة، جلميع عمالء البنك 
من حاملي البطاقات املُ�سدرة بجميع اأنواعها ت�سجيل كافة بطاقاتهم البنكية على 
املتاجر  لدى  واأمان  وي�سر  �سهولة  بكل  وال�سراء  الدفع  مبعامالت  والقيام  التطبيق 
.Contactless واأجهزة ال�سراف الآيل التي تدعم تقنية البطاقات الالتالم�سية 
البطاقة  اأو  ال�سحب  بطاقة  ا�ستخدام  من  اأ�سرع  باأنه  اجلديد  التطبيق  ويتميز 
الئتمانية. ومن ناحية اأخرى، ميِكن التطبيق حامل البطاقة من اإمتام عملية الدفع 
عن امل�سرتيات بحّد اأعلى ٥٠ دينار للعملية ال�سرائية الواحدة مبجرد مترير الهاتف 
 .Contactless الذكي بعد فتح قفل الهاتف على جهاز نقطة البيع املدعوم بخدمة
وي�سار اإلى اأن اأي عملية �سراء تزيد قيمتها عن ٥٠ دينار تتطلب من العميل اإدخال 
رقم �سري على م�ستوى الهاتف عرب قارئ ب�سمة الإ�سبع، اأو رقم التعريف ال�سخ�سي 
اأو الرقم ال�سري اخلا�ص بخدمة CAB PAY. ومن مميزات التطبيق، الذي يعد 
اأنه يتيح اإمكانية حفظ  اأحدث ابتكارات بنك القاهرة عمان يف التقنية امل�سرفية، 
اأكرث من بطاقة  اإمكانية ادخال  اإلى   اأكرث من جهاز، بالإ�سافة  نف�ص البطاقة على 
على نف�ص التطبيق. كما يتميز تطبيق CAB PAY باأنه مقبول داخل وخارج الأردن 
تعمل  التي  البيع  نقاط  اأجهزة  فيها  املتاجر املتاح  جميع  يف  ما�سرتكارد  خالل  من 
باأنه   CAB PAY تطبيق  ويتميز   .Contactless الالتالم�سية  بالتكنولوجيا 
مزّود بخدمة )Token Service(، وتقنية الأمان من ما�سرتكارد، والتي ت�ستبدل 
بيانات البطاقة مبا فيها رقمها املكون من ١٦ خانة مبعرف رقمي ع�سوائي يعرف 
يف  وزيادة  البطاقة.  حاملي  ح�ساب  معلومات  حلماية  وذلك   ،)Token( با�سم 
Token لإمتام عمليه ال�سراء ولي�ص  اأثناء عملية الدفع، فانه يتم ا�ستعمال  الأمان 

رقم البطاقة الأ�سلي.
مول. مكة  يف  اجلديد  فرعه  بتد�سني  فروعه  �سبكة  عمان  القاهرة  بنك  عزز   كما 

أخبار البنوك
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جائزتني  منح  خالل  من  الدويل،  ال�سينمائي  عّمان  مهرجان  يف   SGBJ  �سارك 
نقدّيتني ملن�ستّي ت�سويق م�ساريع الأفالم، حيث حازت ت�سعة م�ساريع قيد التطويراأو 

يف مرحلة ما بعد الإنتاج باأحد ع�سر جائزة نقدّية وعينّية.
ومن اجلدير ذكره باأّن البنك قد قام مبنح جائزة نقدّية بقيمة ٧٥٠٠ دولر اأمريكي 
عّيا�ص،  اأبو  واأ�سيل  النا�سر  رول  اإنتاج  ومن  الر�سيد  لأجمد  ولد  اإن�ساءاهلل  لفيلم 

وجائزة ثانية بقيمة ٧٥٠٠ دولر اأمريكي لفيلم وا�سلة لرين رزوق )لبنان(.
الأفراد  اإدارة  �سربل قبالن، مدير  ال�سّيد  قام   ،SGBJ لـ  العام  املدير  ونيابَة عن 
التقديرّية  ال�سهادات  الفائزين  بت�سليم  والت�سويق،  ة  اخلا�سّ البنكّية  والعملّيات 

واجلوائز.

بنك �صو�صيته جرنال - االأردن يعلن عن الفائز
 2020/E350 ب�صيارة مر�صيد�س-بنز 

 ،)SGBJ( الأردن   - جرنال  �سو�سيته  بنك  اإدارة  مبنى  �سادت  احتفالّية  باأجواء 
مر�سيد�ص- ب�سيارة  الفائز  عن   SGBJ اأعلن   ،٢٠٢٠/٩/١ املوافق  الإثنني  يوم 

ة بح�ساب التوفري »غنى«. وقد قامت قناة  بنز E3٥٠/٢٠٢٠، وهي اجلائزة اخلا�سّ
Amman T.V. بتغطية حفل اعالن اإ�سم الرابح ونقله مبا�سرًة على الهواء، من 
املتاأّلقتني رهف �سواحلة  املذيعتني  »�سح �سح« بح�سور  ال�سباحي  الربنامج  خالل 

وناديا الزعبي.
ابو  خمي�ص  فوزي  ا�سامة  ال�سّيد  بال�سيارة،  املحظوظ  الرابح  عن  الإعالن  مّت  وقد 
ح�سان، من فرع ال�سويفّية، بح�سور كّل من نائب املدير العام ومدير اإدارة ال�سركات 

واخلزينة، ال�سّيد رامي اخلّف�ص، ومديرة الفرع الرئي�سي، ال�سّيدة دينا الطّياح.
 ويجدر الذكر اأّن الفر�سة ما زالت متاحة اأمام جميع عمالء SGBJ، امل�ستفيدين 

من ح�ساب »غنى«، للفوز باإحدى جوائز احل�ساب: ٥٠٠ دينار يوميًا، ٥٠،٠٠٠ دينار 
تبلغ  والتي  العام  نهاية  يف  الكربى  للجائزة  بالإ�سافة  الأول،  ت�سرين  �سهر  نهاية 

١٠٠،٠٠٠ دينار اأردين.

بنك سوسيته جنرال - األردن يشارك
 في مهرجان عّمان السينمائي الدولي   

أخبار البنوك
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2.45 مليون دينار صافي أرباح التأمين األردنية النصفية2020

بلغت �سايف اأرباح التامني الأردنية ١.3٢ مليون دينار 
قيمتها  باأرباح  مقارنة   ،٢٠٢٠ من  الثاين  الربع  يف 

٦١١.٨ الف دينار يف الربع الثاين من ٢٠١٩.
اإلى  لل�سركة،  املدققة  غري  القوائم املالية  واأ�سارت 
مليون  لـ ١.٤٥  امل�سروفات،  اإجمايل  انخفا�ص 
مقابل  اجلاري،  العام  من  الأول  الن�سف  يف  دينار 
الن�سف  يف  دينار  مليون   ١.٨٩ بقيمة  م�سروفات 

الأول من العام املا�سي.
فقد  اجلاري  العام  من  الأول  الن�سف  م�ستوى  وعلى 
مقارنة  دينار،  مليون   ٢.٤٥ ال�سركة  اأرباح  بلغت 
البالغة   ٢٠١٩ عام  من  الأول  الن�سف  يف  باأرباحها 

١.١٩ مليون دينار.
ايرادات  جمموع  اأن  اإلى  املالية  البيانات  واأ�سارت 
ال�سركة خالل الن�سف الول من العام احلايل ٢٠٢٠ 
حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   ١٩.٩٦ حوايل  بلغ 
املا�سي  العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون   ٢٢.٢
٢٠١٩، يف املقابل بلغ جمموع موجودات ال�سركة لنهاية 
حزيران ٢٠٢٠ حوايل ٨٩.١٢ مليون دينار اأما ح�سة 
احلايل  العام  من  الول  للن�سف  الربح  من  ال�سهم 

فقد بلغت ٠.٠٨٢ دينار مقابل ٠.٠٤٠ دينار للفرتة 
النتائج  على  تعليقه  يف  و    .٢٠١٩ العام  من  نف�سها 
املالية املتحققة ل�سركة التاأمني الردنية للفرتة املنهية 
يف 3٠ حزيران ٢٠٢٠  وعلق مدير عام ال�سركة عماد 
نتائج  حتقيق  من  متكنت  ال�سركة  باأن  عبداخلالق 
القت�ساد  وقع  من  برغم  التوقعات  فاقت  ايجابية 
ب�سكل  اثرث  كوروناوالتي  جائحة  �سيطرة  حتت 

ل  بطريقة  التامني  �سركات  عمل  على  وملحوظ  كبري 
املوؤ�سرات  ان  الى  احلالية  الفرتة  يف  قيا�سها  ميكن 
من  ال�سركة  على  �سلبية  اثار  الى  ت�سري  القت�سادية 
والبعيد وعرب  املتو�سط  املدى  التامينية على  النواحي 
ملوجة  اململكة  تعر�ص  بعدم  اأمله  عن  اخلالق  عبد 
ثانية من الوباء الذي قد يوؤثر م�ستقبال على �سركات 

التامني وب�سكل اأكرب.

الف  للتامني3.3٠٥  الأو�سط  ال�سرق  اأرباح  �سايف  بلغت 
قيمتها  باأرباح  مقارنة   ،٢٠٢٠ من  الثاين  الربع  دينار يف 

٥٩٧.٥ الف دينار يف الربع الثاين من ٢٠١٩.
اإلى  لل�سركة،  املدققة  غري  القوائم املالية  واأ�سارت 
يف  دينار  مليون  لـ ١٠.٧  امل�سروفات،  اإجمايل  انخفا�ص 
الن�سف الأول من العام اجلاري، مقابل م�سروفات بقيمة 

١٠.٩ مليون دينار يف الن�سف الأول من العام املا�سي.
وعلى م�ستوى الن�سف الأول من العام اجلاري فقد بلغت 
يف  باأرباحها  مقارنة  دينار،  األف   3٤٥.٢ ال�سركة  اأرباح 
الن�سف الأول من عام ٢٠١٩ البالغة ١.٢٦ مليون دينار.

واأ�سارت البيانات املالية اإلى اأن جمموع ايرادات ال�سركة 
العام احلايل ٢٠٢٠ بلغ حوايل  خالل الن�سف الول من 
مليون   ١٢.3٤ حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   ١١.١٥
دينار للفرتة ذاتها من العام املا�سي ٢٠١٩، يف املقابل بلغ 
لنهاية حزيران ٢٠٢٠ حوايل  ال�سركة  جمموع موجودات 
٧٨.٧٥ مليون دينار اأما ح�سة ال�سهم من الربح للن�سف 
مقابل  دينار   ٠.٠١٦ بلغت  فقد  احلايل  العام  من  الول 

٠.٠٥٧ دينار للفرتة نف�سها من العام ٢٠١٩.

 و يف تعليقه على النتائج املالية املتحققة لل�سرق الأو�سط 
قال    ٢٠٢٠ حزيران   3٠ يف  املنهية  للفرتة  للتاأمني 
اأنه ويف �سوء  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  رجائي �سوي�ص 
كورونا  جائحة  تاأثري  عن  الناجتة  املت�سارعة  التطورات 
قامت ادارة ال�سركة بدرا�سة اأثر هذه اجلائحة على ن�ساط 
وزارة  مبتطلبات  باللتزام  ال�سركة  قامت  كما  ال�سركة، 

ال�سحة من تعقيم للمكاتب وفح�ص للموظفني وتزويدهم 
بالكمامات والقفازات ومواد التعقيم املطلوبة واملحافظة 
هناك  كان  اأنه  ال  املوظفني  بني  املطلوب  التباعد  على 
املكتتبة  الإجمالية  الأق�ساط  ويف  التح�سيل  يف  انخفا�ص 
تاأجيل  املوؤمنني  بع�ص  الى طلب  بال�سافة  ب�سبب احلظر 

الدفعات امل�ستحقة عليهم.

345.2 ألف دينار صافي أرباح الشرق األوسط للتأمين النصفية2020

اإلستثمار في قطاع التأمين
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عبد الخالق:
 تمكنت الشركة من 
تحقيق نتائج ايجابية 

فاقت التوقعات بالرغم 
من وقع االقتصاد تحت 

سيطرة جائحة كورونا

صويص:
النتائج ايجابية ومرضية 

بالنظر الى األثر البالغ الذي 
تركته تداعيات جائحة 

كورونا على االقتصاد



الف  للتامني٨١٢.٧  الفرن�سية  الردنية  اأرباح  �سايف  بلغت 
قيمتها  باأرباح  مقارنة   ،٢٠٢٠ من  الثاين  الربع  يف  دينار 

3٩٤.٢ الف دينار يف الربع الثاين من ٢٠١٩.
ارتفاع  اإلى  لل�سركة،  املدققة  غري  القوائم املالية  واأ�سارت 
اإجمايل امل�سروفات، لـ ٧٤٢.3 الف دينار يف الن�سف الأول 
الف   ٦٢٦.٥ بقيمة  م�سروفات  مقابل  اجلاري،  العام  من 

دينار يف الن�سف الأول من العام املا�سي.
بلغت  فقد  اجلاري  العام  من  الأول  الن�سف  م�ستوى  وعلى 
يف  باأرباحها  مقارنة  دينار،  مليون   ١.١٦ ال�سركة  اأرباح 

الن�سف الأول من عام ٢٠١٩ البالغة ٥٧٢.٩ الف دينار.
ال�سركة  ايرادات  جمموع  اأن  اإلى  املالية  البيانات  واأ�سارت 
حوايل  بلغ   ٢٠٢٠ احلايل  العام  من  الول  الن�سف  خالل 
دينار  مليون   ١3.١ حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   ١١.٩
للفرتة ذاتها من العام املا�سي ٢٠١٩، يف املقابل بلغ جمموع 
 3٩.١ حوايل   ٢٠٢٠ حزيران  لنهاية  ال�سركة  موجودات 
الول  للن�سف  الربح  من  ال�سهم  ح�سة  اأما  دينار  مليون 
مقابل ٠.٠٦3  دينار  بلغت ٠.١٢٧  فقد  العام احلايل  من 
دينار للفرتة نف�سها من العام ٢٠١٩.  يف تعليقه على النتائج 

للفرتة  للتاأمني  الفرن�سية  الأردنية  لل�سركة  املتحققة  املالية 
زعرب  وليد  الدكتور  قال    ٢٠٢٠ حزيران   3٠ يف  املنهية 
يعي�سها  التي  العاملية  الزمة  اأنه وبرغم  ال�سركة  مدير عام 
القت�ساد من جراء جائحة كورونا ال اأن ال�سركة ا�ستطاعت 
اجلهود  وبتكاتف  مدرو�سة  ا�سرتاتيجية  و�سع  طريق  عن 

بها  اخلا�سة  املوؤ�سرات  على  ال�سيطرة  من  فيها  املبذولة 
وحتقيق ارباح ونتائج ايجابية مر�سية مع التزامها الكامل 
وفح�ص  للمكاتب  تعقيم  من  ال�سحة  وزارة  مبتطلبات 
للموظفني وتزويدهم بالكمامات والقفازات ومواد التعقيم 

املطلوبة واملحافظة على التباعد املطلوب بني املوظفني.

1.16 مليون دينار صافي أرباح الشركة األردنية الفرنسية للتأمين النصفية2020

اإلستثمار في قطاع التأمين

بلغت �سايف اأرباح ال�سرق العربي للتامني١.٩ مليون دينار 
 ١.٤ قيمتها  باأرباح  مقارنة   ،٢٠٢٠ من  الثاين  الربع  يف 

مليون دينار يف الربع الثاين من ٢٠١٩.
اإلى ارتفاع  واأ�سارت القوائم املالية غري املدققة لل�سركة، 
الن�سف  يف  دينار  مليون  لـ ٢.٥٥  امل�سروفات،  اإجمايل 
الأول من العام اجلاري، مقابل م�سروفات بقيمة  ١.٨٨ 

مليون دينار يف الن�سف الأول من العام املا�سي.
فقد  اجلاري  العام  من  الأول  الن�سف  م�ستوى  وعلى 
باأرباحها يف  ال�سركة ٤ مليون دينار، مقارنة  اأرباح  بلغت 

الن�سف الأول من عام ٢٠١٩ البالغة 3.٤ مليون دينار.
واأ�سارت البيانات املالية اإلى اأن جمموع ايرادات ال�سركة 
العام احلايل ٢٠٢٠ بلغ حوايل  خالل الن�سف الول من 
دينار  مليون   ٢٦.٥ حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   ٢٩
بلغ  املقابل  يف   ،٢٠١٩ املا�سي  العام  من  ذاتها  للفرتة 
لنهاية حزيران ٢٠٢٠ حوايل  ال�سركة  جمموع موجودات 
١٢١.٦مليون دينار اأما ح�سة ال�سهم من الربح للن�سف 
مقابل  دينار   ٠.١٨٧ بلغت  فقد  احلايل  العام  من  الول 

٠.١٥٧ دينار للفرتة نف�سها من العام ٢٠١٩.
ال�سرق  ل�سركة  املتحققة  املالية  النتائج  على  تعليقه  يف   

العربي للتاأمني للفرتة املنهية يف 3٠ حزيران ٢٠٢٠  قال 
كانت  ال�سركة  اأن  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  الوزين  علي 
م�ستعدة ومنذ قرابة العام على جتهيز وتطبيق  واختبار 
لت�سغيل  الكوارث  وتغطية  العمال  ا�ستمرارية  خطة 
ان  وحيث  خمتلفة  اماكن  من  ال�سركة  وان�سطة  عمليات 
املعدية  لالمرا�ص  الطوارئ  بتطوير خطة  قامت  ال�سركة 
املوظفني  وتدريب  كافية  بفرتة  الدوام  تعليق  حدوث  قبل 

الجراءات  كافة  و�سع  قامت  كما  معها  التعامل  على 
معها  والتعامل  الأخطار  هذا  اأثر  من  للتخفيف  البديلة 
انخفا�ص  اهمها  من  والتي  وادارتها  ممكنة  الية  باف�سل 
الئتمان  خماطر  وارتفاع  املكتتبة  الق�ساط  حجم  يف 
ال�سرق  اأن  الوزين  واأ�ساف  معها  املتعامل  لالطراف 
العربي للتامني تتمتع مب�ستوى من ال�سيولة واملركز املايل 
جعلها  ما  وهذا  املالية  الخطار  مواجهة  من  ميكنها  ما 

حتقق نتائج ايجابية جيدة.

4 ماليين دينار صافي أرباح الشرق العربي للتأمين النصفية2020

الوزني:
أعمال الشركة للربع 

االول من العام الحالي 
كانت جيدة بكل 

المقاييس بالرغم من 
التحديات التي تشهدها 

المنطقة 

زعرب:
استطعنا عن طريق 

استراتيجية مدروسة 
وبتكاتف الجهود المبذولة 
من السيطرة على تداعيات 

جائحة كورونا وتحقيق 
نتائج ايجابية مرضية
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783.7 ألف دينار صافي أرباح التأمين الوطنية النصفية2020

اإلستثمار في قطاع التأمين

بلغت �سايف اأرباح التامني الوطنية 3٩١.٧ الف دينار 
يف الربع الثاين من ٢٠٢٠، مقارنة باأرباح قيمتها ٢٨٤ 

الف دينار يف الربع الثاين من ٢٠١٩.
اإلى  لل�سركة،  املدققة  غري  القوائم املالية  واأ�سارت 
ارتفاع اإجمايل امل�سروفات، لـ ٤٧٤.٧ الف دينار يف 
الن�سف الأول من العام اجلاري، مقابل م�سروفات 
بقيمة ١٦٧.3 الف دينار يف الن�سف الأول من العام 

املا�سي.
فقد  اجلاري  العام  من  الأول  الن�سف  م�ستوى  وعلى 
مقارنة  دينار،  الف   ٧٨3.٧ ال�سركة  اأرباح  بلغت 
البالغة   ٢٠١٩ عام  من  الأول  الن�سف  يف  باأرباحها 

٤٢٦.٢ الف دينار.
ايرادات  جمموع  اأن  اإلى  املالية  البيانات  واأ�سارت 
ال�سركة خالل الن�سف الول من العام احلايل ٢٠٢٠ 
بلغ حوايل ٧.٦ مليون دينار مقارنة مع حوايل ٨.٦ 
مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�سي ٢٠١٩، يف 
املقابل بلغ جمموع موجودات ال�سركة لنهاية حزيران 
ال�سهم  ح�سة  اأما  دينار  مليون   ٢٨.3 حوايل   ٢٠٢٠
من الربح للن�سف الول من العام احلايل فقد بلغت 
٠.٠٩٨ دينار مقابل ٠.٠٥3 دينار للفرتة نف�سها من 

العام ٢٠١٩.
ل�سركة  املتحققة  املالية  النتائج  على  تعليقها  يف  و   
حزيران   3٠ يف  املنهية  للفرتة  الوطنية  التاأمني 
باأن  جرار   منال  ال�سركة  عام  مدير  علقت    ٢٠٢٠
ال�سركة  و�سع  بعد  ايجابية  بطريقة  جاءت  النتائج 
جراء  من  الناجمة  الآثار  ملعاجلة  مدرو�سة  خطط 
الق�ساط  حجم  بانخفا�ص  واملتمثلة  كورونا  جائحة 

املكتتبة عن العام ٢٠١٩ وارتفاع حجم الذمم املدينة 
العام  خالل  اكتتابها  املتوقع  الق�ساط  حجم  من 
التي  الكبرية  التحديات  حجم  من  وبالرغم   ،٢٠٢٠
يواجهها قطاع التامني حاله حال القطاعات الخرى 
التامني الوطنية ان تثبت نف�سها يف �سوق  ا�ستطاعت 
التامني الردين وحتجز مقعدها يف مقدمة ال�سركات 

الردنية.

جرار:
استطاعت التأمين 

الوطنية ان تثبت 
نفسها في سوق التامين 

االردني وتحجز مقعدها 
في مقدمة الشركات 

االردنية

للتامني3٧٠.٩  الف  الأولى )�سوليدرتي(   اأرباح  بلغت �سايف 
قيمتها  باأرباح  مقارنة   ،٢٠٢٠ من  الثاين  الربع  يف  دينار 

٢٨٨.٦الف دينار يف الربع الثاين من ٢٠١٩.
ارتفاع  اإلى  لل�سركة،  املدققة  غري  القوائم املالية  واأ�سارت 
اإجمايل امل�سروفات، لـ ٢.٨ مليون دينار يف الن�سف الأول من 
العام اجلاري، مقابل م�سروفات بقيمة ٢.٧ مليون دينار يف 

الن�سف الأول من العام املا�سي.
وعلى م�ستوى الن�سف الأول من العام اجلاري فقد بلغت اأرباح 
ال�سركة ٧٧٠.٦ األف دينار، مقارنة باأرباحها يف الن�سف الأول 

من عام ٢٠١٩ البالغة ٨٧٤.٥ مليون دينار.
ال�سركة من  اأن جمموع ايرادات  اإلى  البيانات املالية  واأ�سارت 
اأعمال التامني التكافلي خالل الن�سف الول من العام احلايل 
٢٠٢٠ بلغ حوايل 3.٨٥ مليون دينار مقارنة مع حوايل ٧3.3 
مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�سي ٢٠١٩، يف املقابل 
حوايل   ٢٠٢٠ حزيران  لنهاية  ال�سركة  موجودات  جمموع  بلغ 
٦١.٦٥ مليون دينار اأما ح�سة ال�سهم من الربح للن�سف الول 
من العام احلايل فقد بلغت ٠.٠٢٨ دينار مقابل ٠.٠3١ دينار 

للفرتة نف�سها من العام ٢٠١٩.
 و يف تعليقه على النتائج املالية املتحققة لل�سركة الأولى للتاأمني 
اجلواد  عبد  عالء  قال    ٢٠٢٠ حزيران   3٠ يف  املنهية  للفرتة 

جراء  من  ال�سركة  تاثرت  �سك  وبال  اأنه  التنفيذي  الرئي�ص 
تداعيات جائحة كورونا التي تركت ب�سمتها ال�سيئة على جميع 
مبتطلبات  باللتزام  ال�سركة  قامت  و   ، القت�ساد  جمالت 
للموظفني  وفح�ص  للمكاتب  تعقيم  من  ال�سحة  وزارة 
املطلوبة  التعقيم  ومواد  والقفازات  بالكمامات  وتزويدهم 
واملحافظة على التباعد املطلوب بني املوظفني ال اأنه 

املكتتبة  الإجمالية  الأق�ساط  يف  انخفا�ص  هناك  كان 
متنع  مل  ال�سعبة  الظروف  هذه  وكل  الفرتة  خالل 
ال�سركة من التفاين يف اجناز عملها وخدمة عمالئها 
حتى يف فرتة احلظر بكل طاقاتها وامكانياتها وبجميع 

الو�سائل املتاحة.

عبد الجواد:
تمكنت الشركة من انجاز 

عملها وخدمة عمالئها حتى 
في فترة الحظر بكل طاقاتها 
وامكانياتها وبجميع الوسائل 

المتاحة

770.6 ألف دينار صافي أرباح األولى للتأمين النصفية2020



1.2 مليون دينار صافي أرباح المجموعة العربية
 االردنية للتامين النصفية2020

 
للتامني١.٠3  العربي  ال�سرق  اأرباح  �سايف  بلغت 
مقارنة   ،٢٠٢٠ من  الثاين  الربع  يف  دينار  مليون 
باأرباح قيمتها 3١3.٩ الف دينار يف الربع الثاين 

من ٢٠١٩.
اإلى  لل�سركة،  املدققة  القوائم املالية غري  واأ�سارت 
الف  لـ ٥٦٤.٥  امل�سروفات،  اإجمايل  انخفا�ص 
دينار يف الن�سف الأول من العام اجلاري، مقابل 
م�سروفات بقيمة  ٥٩٢.٧ الف دينار يف الن�سف 

الأول من العام املا�سي.
اجلاري  العام  من  الأول  الن�سف  م�ستوى  وعلى 
فقد بلغت اأرباح ال�سركة ١.٢ مليون دينار، مقارنة 
باأرباحها يف الن�سف الأول من عام ٢٠١٩ البالغة 

٥١١.٥ الف دينار.
ايرادات  جمموع  اأن  اإلى  املالية  البيانات  واأ�سارت 
احلايل  العام  من  الول  الن�سف  خالل  ال�سركة 
مع  مقارنة  دينار  مليون   ٨.٨ حوايل  بلغ   ٢٠٢٠
العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون   ٨.١ حوايل 
موجودات  جمموع  بلغ  املقابل  يف   ،٢٠١٩ املا�سي 
ال�سركة لنهاية حزيران ٢٠٢٠ حوايل ٢٧.٩مليون 
الول  للن�سف  الربح  من  ال�سهم  اأما ح�سة  دينار 
بلغت ٠.١٢٦ دينار مقابل  العام احلايل فقد  من 

٠.٠٥٤ دينار للفرتة نف�سها من العام ٢٠١٩.

 يف تعليقه على النتائج املالية املتحققة للمجموعة 
 3٠ يف  املنهية  للفرتة  للتاأمني  الردنية  العربية 
عام  مدير  الديك  نا�سر  قال    ٢٠٢٠ حزيران 
واعمالها  ال�سركة  ن�ساط  تاثر  وبرغم  اأنه  ال�سركة 
الت�سغيلية بتداعيات جائحة فريو�ص كورونا خا�سة 
واجهت  ال�سركة  ان  ال  النقدية  الناحية  على 

اخلطر املبا�سر وغري املبا�سر من جراء هذا الوباء 
القت�سادي  ال�ستقرار  على  احلفاظ  وا�ستطاعت 
اخلطر  ن�سبة  ارتفاع  مع  عام  ب�سكل  ال�سركة  يف 
وهذا  القت�سادية  النواحي  جميع  على  الواقعة 
للن�سف الول  املالية  النتائج  ايجابيا على  انعك�ص 

.٢٠٢٠

اإلستثمار في قطاع التأمين

الديك:
برغم تأثر نشاط الشركة 
بتداعيات جائحة فيروس 

كورونا اال ان الشركة 
واجهت الخطر من جراء 

هذا الوباء و حافظت على 
االستقرار االقتصادي
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العايل و�سمان جودتها يف جل�سته رقم  التعليم  قرر جمل�ص هيئة اعتماد موؤ�س�سات 
)٢٠٢٠/33(، والتي عقدت يف مقر الهيئة، برئا�سة الأ�ستاذ الدكتور ظافر يو�سف 
ال�سرق  جامعة  يف  والعلوم  الآداب  لكلية  اجلودة  �سمان  �سهادة  منح  ال�سرايرة، 
الأو�سط / امل�ستوى الذهبي، وذلك بعد حتقيق الكلية ملتطلبات �سمان اجلودة كافة 

على م�ستوى الكلية، لتكون اأول كلية اآداب يف الأردن حتقق هذه ال�سهادة.
ويف هذا ال�سياق، اأثنى رئي�ص جمل�ص اأمناء جامعة ال�سرق الأو�سط، الدكتور يعقوب 
نا�سرالدين، على اجلهود التي بذلها اأع�ساء الهيئتني التدري�سية والإدارية يف الكلية، 
اأن  مبديا فخره واعتزازه بهذا الإجناز الأكادميي املرموق، موؤكدا يف ذات الوقت، 
هذا اخلطوة املهمة، تاأتي يف �سياق اخلطة الإ�سرتاتيجية التي و�سعتها اجلامعة منذ 
و�سعيها  للتعلم،  و�ساعية  وملتزمة  جادة  كجامعة  روؤيتها،  من  وانطالقا  تاأ�سي�سها، 
�سل�سلة  و�سمن  املرموقة،  والدولية  املحلية  والعتمادات  الت�سنيفات  يف  للدخول 

النجاحات امل�ستمرة لها، التي تهدف اإلى رفع �سوية امل�سرية الأكادميية الأردنية.
بدوره، اأكد رئي�ص اجلامعة، الأ�ستاذ الدكتور عالء الدين احللحويل، اأن هذا الإجناز، 
يحاكي متاما امل�سرية التي تنتهجها جامعة ال�سرق الأو�سط، يف �سبيل حتقيق اجلودة 
وحت�سني املخرجات التعليمية، وذلك �سمن منهج وا�سح للو�سول الى التميز، �سواء 
على امل�ستوى املحلي اأو الإقليمي والعاملي، مبينا؛ اأن اجلودة هي ثقافة وقيم موؤ�س�سية، 
تبنى على �سواعد الفريق الواحد، وروحها النتماء للموؤ�س�سة، م�سددا على اأن هذا 

النجاح والتاألق، ما هو اإل نتاج ح�سيلة عمل جماعي مت�سل من منت�سبي اجلامعة.
من جانبه، بني عميد عمادة العتماد واجلودة واملعلومات يف جامعة ال�سرق الأو�سط، 
الدكتور اأحمد اللوزي، اأن هذا الإجناز هو اإحدى مراحل العمل، يف �سبيل ال�ستجابًة 
احلقيقية لعزم اجلامعة على رفع م�ستوى جودة الأداء، والإجناز الأكادميي والإداري 
لها يف املجالت املختلفة، وذلك وفق خطط مدرو�سة بعناة، ومراجعة متاأنية لأهداف 

على  الأكادميي،  والعتماد  اجلودة  جمال  يف  الأكادميية  املوؤ�س�سات  من  العديد 
ال�ساحة املحلية والعربية والدولية.

جامعة ال�صرق االأو�صط تفوز بـ 12 م�صروعا �صمن برنامج 
التبادل االأكادميي - ايرا�صمو�س بل�س«  

حققت جامعة ال�سرق الو�سط، جناحًا جديدًا، بح�سولها على ١٢ م�سروعا �سمن 
 International  KA107 بل�ص   الأكادميي/ايرا�سمو�ص  التبادل  برنامج 

كأول كلية في األردن.. »آداب« جامعة الشرق األوسط 
تحصد المستوى الذهبي في شهادة ضمان الجودة

االستثمار في القطاع التعليمي
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 .Credit Mobility
واأبدى رئي�ص اجلامعة، الأ�ستاذ الدكتور عالء الدين احللحويل، اعتزازه بال�سراكات 
والتفاقيات الدولية التي حققتها ول زالت حتققها جامعة ال�سرق الأو�سط يف الآونة 
دولية  واتفاقيات  وبريطانية،  اأوروبية   جامعات  مع  بحثية  م�ساريع  منها  الأخرية، 
اجلامعة  فيها  حققت  دولية،  وموؤمترات  وم�سابقات  والأكادميي،  الطالبي  للتبادل 

مراكز متقدمة على امل�ستوى املحلي والعاملي.
جاهزية  عن  املعايطة،  عمار  الدكتور  الأ�ستاذ  الدولية،  الربامج  عميد  اأكد  بدوره، 
الطلبة  ل�ستقبال  املتميزة،  والإدارية  التعليمية  بكوادرها  الأو�سط  ال�سرق  جامعة 
الدوليني �سمن كافة تخ�س�سات البكالوريو�ص واملاج�ستري التي تطرحها اجلامعة، 
وذلك �سمن اخلطة ال�سرتاتيجية التي تتبناها واملتمثلة بتعزيز �سراكاتها وتعاونها 
مع اجلامعات العريقة على امل�ستويني املحلي والدويل، بهدف ت�سهيل تبادل اخلربات 
باأن امل�ساريع التي ح�سلت عليها  الأكادميية والبحثية لتطوير التعليم العايل، علما 
وليتوانيا،  واليونان  واإيطاليا،  وبريطانيا،  وتركيا،  رومانيا،  دول  ت�سمل  اجلامعة 

ولتفيا، وقرب�ص.

عميد �صوؤون طلبة جامعة ال�صرق االأو�صط لـ«احلقيقة الدولية«: 
املتنمرون يعانون اختالال �صريحا يف عقولهم.. ومعاجلتهم حاجة ملحة 
�سوؤون  وعميد  املجتمع،  خدمة  ل�سوؤون  الأو�سط  ال�سرق  جامعة  رئي�ص  م�ساعد  اأكد 
الطلبة، الدكتور �سليم �سريف، اأن ظاهرة التنمر يف املجتمع الأردين، ل تنح�سر يف 
فئات طلبة املدر�سة واجلامعات، واإمنا تت�سع لت�سمل جميع الأعمار، م�سريا اأن هذا 
ال�سلوك الجتماعي العدواين، يدل بو�سوح على اختالل �سريح ووا�سح يف املوازين 

العقلية لدى �ساحب ال�سلوك املتنمر.
عرب  �سباح«،  »اأحلى  برنامج  يف  ا�ست�سافته  خالل  �سريف،  �سليم  الدكتور  واأو�سح 
�سا�سة ف�سائية احلقيقة الدولية، اأن التنمر، ميثل اأحد اأ�سكال العنف الذي ميار�سه 
متعمدة،  بطريقة  اإزعاجه  اأو  اأخر،  �سخ�ص  �سد  الأ�سخا�ص  من  جمموعة  اأو  فرد 
ويتدرج  الأولى،  املراحل  يف  املدار�ص  طلبة  بني  جلي  ب�سكل  ال�سلوك  هذا  ويتكرر 

للفئات الأكرب �سنا.
اأو  اأ�سكال متعددة؛ كن�سر الإ�ساعات،  اأن التنمر ياأخذ  وبني الدكتور �سليم �سريف، 
التهديد، اأو مهاجمة الطفل املتنمر عليه بدنيا اأو لفظيا، واأفعال اأخرى حتدث ب�سكل 

غري ملحوظ، وتوؤثر �سلبا على نف�سية ال�سحية.
واأو�سى الدكتور �سليم �سريف اأولياء اأمور الطلبة، مبتابعة اأحوال اأبنائهم، واحلر�ص 
مزاجهم؛  طبيعة  يف  اختالفا  لحظوا  اإذا  حتديدا  بانتظام،  �سلوكهم  مراقبة  على 
التح�سيل  نتائج  وتدين  للمدر�سة،  بالذهاب  فجاأة  الرغبة  عدم  يف  الأعذار  كخلق 
من  حلالة  امل�ساحبة  الثقة،  وفقدان  للعزلة  اإ�سافة  الرتكيز،  وذهاب  الدرا�سي، 
تقود  قد  احلالة،  اأن هذه  من  الوقت،  ذات  املنزل، حمذرا يف  ومالزمة  الكتئاب، 

اإلى النتحار.
 وحول طرق العالج والوقاية من هذه الظاهرة، �سدد الدكتور �سليم �سريف على اأن 
عالج هذه الظاهرة، يبداأ بتقدمي الدعم العاجل للمتنمرين اأول قبل املت�سررين، ما 
يقطع �سوطا كبريا يف مرحلة العالج، اإ�سافة ملوا�سلة احلديث مع ال�سخ�ص املت�سرر 
اأ�سحاب  منا�سدا  والأمان،  بالراحة  واإ�سعاره  املدر�سة،  واإدارة  الأ�سرة،  قبل  من 
الظاهرة  هذه  ملحاربة  بواجبهم  للقيام  والجتماعية  والعلمية  الدينية  املنابر 

والتخل�ص منها.

االستثمار في القطاع التعليمي
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مميزة - فاخرة - إطاللة ساحرة

أفخم وأرقى مزارع ا
ردن

للحجر ولالستفسار
لجميع مناسباتكم

Mob:+962795600817
Mob:+962777444150

نجوم

وأهًال وسهِال بكم



اأعلنت جامعة عمان العربية عن منح جزئية ملنت�سبي اجلمعية الردنية ملتقاعدي 
فر�ص  وتوفري  املجتمعية  م�سوؤوليتها  منطلق  من  وذويهم،  الجتماعي  ال�سمان 

التعليم جلميع �سرائح املجتمع.  
خالد  الدكتور  ال�ستاذ  اجلامعة  رئي�ص  باأعمال  بالقائم  ممثلة  اجلامعة  واأبرمت 
للجمعية  الإدارية  الهيئة  رئي�ص  مثلها  والتي  مع اجلمعية  تعاون  الطراونة مذكرة 
ال�ستاذ املحامي اأحمد القرارعة وبح�سور م�ساعد رئي�ص اجلامعة ال�سيدة نادية 

القدميات ومدير دائرة الت�سويق الدكتور حممد ن�سار
وذويهم  اجلمعية  منت�سبي  قبول  حيث  من  التعاون  تعزيز  الى  املذكرة  وتهدف 
لاللتحاق يف الربامج التي تطرحها اجلامعة يف خمتلف كلياتها وتبادل اخلربات 
وطلبة  العامة  الثانوية  خريجي  من  الطلبة  قبول  املقرر  من  حيث  واملعارف، 
التج�سري واملنقولني من اجلامعات الأخرى والراغبني بدرا�سة برامج املاج�ستري 

من منت�سبي اجلمعية وذويهم. 
واتفق على اأن يقبل املر�سحون للدرا�سة تناف�سيا يف اجلامعة فيما بينهم يف اأي من 
التخ�س�سات املطروحة وفقا ملعدلتهم يف املوؤهل العلمي الذي يقبلون على ا�سا�سة 

و�سروط القبول املعتمدة لدى اجلامعة.

يتعلق  فيما  اجلمعية  تقدمها  مبادرة  اأي  يف  اجلامعة  ت�سارك  ان  على  اتفق  كما 
اأية  يف  اجلمعية  ت�سارك  كما  الأردن،  يف  الرتبوية  والدرا�سات  البحوث  باإجراء 

موؤمترات او ندوات او دورات تدريبية تعقد يف اجلامعة.
القائم باعمال رئي�ص اجلامعة ال�ستاذ الدكتور الطراونه   ويف هذا ال�سدد قال 
اإن مذكرة التفاهم هذه تاأتي �سمن �سل�سلة من التفاقيات التي اأبرمتها اجلامعة 
مع موؤ�س�سات عديدة يف الوطن من منطلق م�سوؤوليتها املجتمعية وبهدف ت�سخري 
خرباتها وخربات اأع�ساء هيئة التدري�ص فيها للم�ساهمة يف توفري فر�ص التعليم 
القطاعات  مع  التوا�سل  على  حري�سة   اجلامعة  ان  مبينا  الوطن،  اأبناء  جلميع 
الر�سمية واخلا�سة يف بلدنا العزيز الأردن، وانطالقًا من حتقيق روؤيتها ور�سالتها 
مقاعد  وتوفري  لها  الأكادميية  خدماتها  واإي�سال  القطاعات  هذه  مع  بالتعاون 
والعاملني  للموظفني  واملاج�ستري  البكالوريو�ص  م�ستوى  على  جامعية  درا�سية 

واأبنائهم اأي�سًا.
 من جهته، قال رئي�ص الهيئة الدارية للجمعية املحامي القرارعة اإن جامعة عمان 
العربية جامعة تعنى بالتعليم اجلامعي والتدري�ص والبحث العلمي وتطويره وخدمة 
الفر�سة  لإتاحة  اجلامعة  مع  بالتعاون  الرغبة  وتاأتي  والعربي،  املحلي  املجتمع 
الدار�سني  وتزويد  واملهني  التعليمي  منوهم  لتعزيز  وذويهم  اجلمعية  ملنت�سبي 

باملعارف واملهارات الالزمة لتمكينهم من الإ�سهام يف تنمية املوارد الب�سرية. 

منح جزئية من »عمان العربية« لمنتسبي الجمعية 
االردنية لمتقاعدي الضمان االجتماعي وذويهم 
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جامعة فيالدلفيا تحصل 
على جائزة أفضل بحث تطبيقي 

وخدمة  العلمي  والبحث  والتعلم  التعليم  يف  التميز  على  فيالدلفيا  جامعة  لروؤية  تاأكيدًا 
املجتمع وفق املعايري العاملية، واأنطالقًا من ت�سجيعها للبحوث وامل�ساريع التطبيقية التي 
م�ست�سار اجلامعة  مبا�سر من  وبدعم  والدويل، متكنت اجلامعة  الوطني  املجتمع  تخدم 
معايل الأ�ستاذ الدكتور مروان كمال ورئي�سها الأ�ستاذ الدكتور معتز ال�سيخ �سامل رئي�ص 
اجلامعة وبالعمل الدوؤوب لالأ�ستاذ الدكتور قا�سم مو�سى العبيدي عميد كلية تكنولوجيا 
هند�سة  ق�سم  خريجي  اأحد  املطريي  ال�سباطي  و�ساح  عبداهلل  واملهند�ص  املعلومات 
الهند�سي  النموذج  وتنفيذ  ت�سميم  من  والتكنولوجيا،  الهند�سة  كلية  يف  امليكاترونك�ص 
الأويل جلهاز تنف�ص واإنعا�ص قلبي رئوي حممول ومنخف�ص الكلفة. �سارك الفريق البحثي 
بعر�ص اجلهاز يف املوؤمتر الدويل ال�سابع ع�سر للنظم والإ�سارات والأجهزة يف �سهر متوز 
٢٠٢٠ ونال اعجاب امل�ساركني، علمًا باأن هذا املوؤمتر تنظمه �سنويًا عدد من اجلامعات 
الأملانية والعربية وباإ�سراف املعهد الدويل ملهند�سي الكهرباء والإلكرتونيات ومفهر�ص ف�ص 
قاعدة البيانات العاملية �سكوب�ص. �سارك يف املوؤمتر هذا العام باحثون من ٢٥ دولة لتقدمي 
على  فيالدلفيا  جامعة  من  املقدم  البحث  وح�سل  حماور،  اأربعة  على  وزعت  بحثًا   ٢٠٥
جائزة اأف�سل بحث تطبيقي يف املوؤمتر. اأكد الأ�ستاذ الدكتور قا�سم العبيدي باإن الفريق 
البحثي يعمل على تطوير اجلهاز وجعله مناف�سًا لالأجهزة الطبية املماثلة وبكلفة منخف�سة 

ومن خالل مركز الأبداع واحلا�سنات يف جامعة فيالدلفيا.

جامعة فيالدلفيا تعقد دورة لتطوير التعلم االلكرتوين 
جامعة  يف  بعد  عن  والتعلم  التطوير  عمادة  ت�سعى  التي  امل�ستمرة  التطوير  خطة  �سمن 
والتي  اجلامعة  يف  العاملني  تدريب  برامج  اعداد  خالل  من  وذلك  تنفيذها  فيالدلفيا 

ت�سرتط م�ساركة كل منهم مبا يعادل )١٨ �ساعة( تدريب �سنويًا على الأقل.
وحت�سري  العلمية  املادة  بتطوير  متعلقتني  حما�سرتني  احمد  ال�سيد  عمرو  الدكتور  قدم 
لأع�ساء  تدريبيه  حما�سرات  جمموعة  �سمن  الإلكرتوين  التعليم  لبيئة  العلمي  املحتوى 
الهيئة التدري�سية يف جامعة فيالدلفيا وتناولت املحا�سرة الأولى موا�سيع خمتلفة  تتعلق 
واملحا�سرة  العلمية.  املادة  تطوير  يف  (وخ�سائ�سه   iSpring suite( با�ستخدام 

الثانية تتعلق با�ستخدام ال�سيناريوهات الفرتا�سية يف عملية التعليم الإلكرتوين .
وجرى خالل املحا�سرتني التي ح�سرها اأع�ساء هيئة التدري�ص يف اجلامعة، نقا�ص مو�سع 
حول طرق تطوير اخلطط الدرا�سية وطريقة التعليم والنتقال بها من التعليم اإلى التعلم 

مبا ي�سمن خمرجات جامعية واقعية تالئم �سوق العمل.

تكنولوجيا املعلومات يف فيالدلفيا نحو �صراكة فاعلة مع �صوق العمل
انطالقًا من �سعي كلية تكنولوجيا املعلومات نحو توطيد عالقاتها مع �سوق العمل املحلي 
املعلومات  اأمن  البكالوريو�ص يف تخ�س�ص  وخا�سة بعد ح�سولها على العتماد لربنامج 
اخل�سراء  الدائرة  �سركة  من  وفد  الكلية  جمل�ص  ا�ست�ساف  فقد  ال�سيرباين،  والف�ساء 
خلدمات وحلول وا�ست�سارات الأمن ال�سيرباين برئا�سة املهند�ص حممد اخل�سري ممثل 

قطاع تكنولوجيا املعلومات يف جمل�ص الكلية.
بالوفد  الكلية  عميد  العبيدي  مو�سى  قا�سم  الدكتور  الأ�ستاذ  رحب  الجتماع  بداية  ويف 
عام  ب�سكل  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  �سركات  مع  للتعاون  الكلية  ا�ستعداد  اإلى  واأ�سار 
و�سركة الدائرة اخل�سراء ب�سكل خا�ص لتاأهيل الطلبة يف جمال اأمن املعلومات والف�ساء 
اأكرث  من  يعترب  الذي  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  يف  للعمل  الطلبة  وتاأهيل  ال�سيرباين 
القطاعات منوًا وتطورًا. وتعمل كلية تكنولوجيا املعلومات على ت�سجيع طلبتها للح�سول 

على �سهادات مهنية خالل فرتة الدرا�سة وبالتعاون مع املراكز وال�سركات ذات العالقة.
ومن جانبه اأكد املهند�ص حممد اخل�سري على حاجة �سوق العمل املحلي والقليمي الى 
متخ�س�سني يف اأمن املعلومات والف�ساء ال�سيرباين وان ال�سركة على ا�ستعداد للتعاون مع 
جامعة فيالدلفيا فيما يخ�ص اإعداد املختربات بالربجميات املتخ�س�سة وتاأهيل الطلبة 
التي  التطبيقية  العملية  باملهارات  للتخ�س�ص  الدرا�سية  اخلطة  يف  العملية  املواد  وربط 
يحتاجها �سوق العمل. ويف نهاية اللقاء دار نقا�ص بني الوفد الزائر واع�ساء جمل�ص الكلية 
القطاع،  العاملة يف  وال�سركات  املعلومات  تكنولوجيا  كلية  بني  التعاون  واوجه  اآفاق  حول 
�سوق  ومتطلبات  وحاجات  الأكادميي  التعليم  الفجوة بني خمرجات  اإلى ج�سر  واحلاجة 

العمل .
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جامعة إربد األهلية تطلق مبادرة لزراعة
 المناطق التي ُحرقت في غابات عجلون

اأطلقت جامعة اإربد الأهلية مبادرة وطنية لزراعة امل�ساحة احلرجية التي ُحرقت 
يف جبال عجلون والتي ي�سل م�ساحتها ما يقارب الـ ٨٠٠ دومنًا. 

هذه  باأن  اجلامعة،  رئي�ص  اخل�ساونة  من�سور  اأحمد  الدكتور  الأ�ستاذ  واأ�سار 
اآذار  وبداية  �سباط  بنهاية  الأ�سجار  زراعة  مو�سم  يف  بها  البدء  �سيتم  املبادرة 

القادم، ودعا اإلى �سرورة ت�سافر اجلهود من جميع اجلهات الر�سمية وال�سعبية 
والنا�سطني  اخلا�سة  وامل�ساتل  الزراعية  البحوث  ومراكز  الزراعة  ووزارة 
املتربعني بالغرا�ص والآليات والأدوات وو�سائل النقل للم�ساركة يف هذه املبادرة 

يف حينها.
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اأبيه  اإلى  فل�صطيني  معتقل  من  ر�صالٌة 

اأبي ... اأو�صيتني مذ كنت �صغريا يا  واأنا كما 

وقد كنت تقول يل اأن الرجل ال يبكي اإال عندما 

�صلبٌة  للورقِة كم هي  ..فانظر  املُحال  به  ي�صتُد 

. .. وعنيدٌة مثلي...ال تبكي 

اأنها كل ما نتوجع  و  ملاذا ًخلقنا من اأج�صادنا حد 

العذاب  و�صائل  نيال موفورا بكل  ..فكانت  به  ُنعاقب 

لهم  َتوفر  اأن  مبجرد  معتِقلونا  منا  يتمكن  حتى 

ج�صُدنا هكذا دون ح�صاب وال اأي رادٍع  كان  ..يف 

الذي  الكا�صر  الوح�ُس  وكاأنها هذا  �صراهٍة  ممقوتة 

اإن ال�صجاَن  ال �صماء فوقه ولي�س لديه عنوان ... 

اأي�صُا حتى وان كان ينتهُك ج�صَد  جمرُم خطرٌي 

ال�صيطان  ..

اأبي ! ونحن ال نعرفهم يا 

اإنهم رجاٌل مثُلنا ...ياأكلون  من كُل هوؤالء ..! 

.. ت�صُبهنا  اأقداٌم  ولهم  وي�صربون 

اأغبياء مل   ... ال�صيقُة على يدي  ا�صوارُهم  وتلك 

قب�صة  من  تتاأمُل  ..انها  مقا�ِصها  اختيار  يح�صنوا 

املفتاح ..وانا ال اأبكي يا اأبي ...

الثياب حتى نبقى  عراة ...ال يدركون وقَع  يلب�صون 

ي�صري  كيدا  في�صبونه  يغلي  ج�صٍد  على  البارد  املاُء 

على ج�صدي وانا يا اأبي ال اأبكي ..

واأيقنت  عي�صى   على  �صليت  زندي  على  �صلبوين  وكلما 

تنطفيُء  وهي  ل�صجائِرهم  فاأقول   ، حيًا  �صيعود  اأنه 

اأن  الوقَت مهما طاَل �صيم�صي ..واأنا يا  من عظمي 

اأبي  ال اأبكي ...

نه�صت  فكم  ُمزقت  �صياُطهم  ونهارا...   ليال  يتناوبون 

اأمري ..يرهقهم موتي فيخافون  حلمي .. يحارون يف 

علي اكرث مني ....

ُنحلي والعظام ال تاأكل العظام ...  لقد اعتدت على 

اجلوع كافر ُيجدي ... والعط�س احمق يظن ان 

اجل�صَد ابن املاء وانا اأبن اأبي ال اأبكي ..!

وعندهم كُل ما لدينا . هم ب�صٌر كبقيِتنا  ... .

اأنهك  اأنا  حتى ِعتاَدهم مثُلنا ..فكم بولوا يف فمي و 

ِعدة مغت�صبي ..فيخرج من ج�صدى هزيال ....و ال 

اأبكي يا اأبي  ...

لكن  اعذرين االآن ، ال اأقدُر اأن اأكون رجال  كما 

اأبكي ...هذا ال�صطر املبلل هنا يف  اأو�صيتني   وال 

اخر الورقة  �صي�صي لك بدمٍع خفي ، فال يجف امللُح 

اإنه ي�صق  الرجال بل  املقهور عندما تت�صاقط  دموع 

الورق كما يت�صقق الرتاب . ... فهنا ما ال اأقدُر على 

 ... ...يتج�صاأُين  ....ريقي  يجه�ُصني  واأبكي   حتمِله 

.... ...واأبكي  يبتلعني 

اأبي .... لقد  ا�صتقتك طويال يا 

بقلــم : هديل الرحامنة

رصاصيات

خواطر
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Investment in the finance sector

JD One Million, First finanace Co. 
First Half Net Profit of 2020

irst Insurance Co. reported a net profit of 
JD 588.5 thousand in the second quarter 
of 2020, compared to a net profit of JD 317 
thousand in the second quarter of 2019.
The unaudited financial statements of 

the company indicated that the total expenses 
increased to JD 2.7 million in the first half of this 
year, compared to expenses of JD 1.22 million in 
the first half of last year.
In the first half of this year, the company’s profits 
reached JD 1 million, compared to profits of JD 1 
million in the first half of 2019.
According to the financial statements, the total 
income of the company during the first six months 
of 2020 amounted to about JD 1.2 million compared 
with about JD 2.6 million for the same period last 

year 2019. However, the total assets of the company 
for the end of June 2020 are about JD 57.6 million. 
Commenting on the financial results achieved by 
the first finance for the period ending on June 30, 
2020, Ibrahim Abu Khadija, General Manager of the 
company said that despite the difficult economic 
conditions accompanying the Corona pandemic, 
which was accompanied by a significant decrease 
in the size of the installments of the company’s 
clients 
However, the company was able to achieve 
satisfactory results at all levels for the half of the 
year and the results were positive in terms of the 
level of revenues and maintaining that the level of 
profits in the first half of this year did not decrease 
compared to last year.

Abu Khadijah:
 The Company was 
able to achieve 
satisfactory results at 
all levels for the half 
of the year despite 
the difficult economic 
conditions associated 
with the Corona 
pandemic
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JD 1.15 Million Half Net Profit for Bindar 
Trading and Investment of 2020

indar Trading and Investment Co. reported a 
net profit of JD 450.8 thousand in the second 
quarter of 2020, compared to a net profit of JD 
422.1 thousand in the second quarter of 2019.
The unaudited financial statements of the 

company indicated that the total expenses increased 
to JD 617 thousands in the first half of this year, 
compared to expenses of JD 460.7 thousands in the 
first half of last year.
In the first half of this year, the company’s profits 
reached JD 1.15 million, compared to profits of JD 1 
million in the first half of 2019.
According to the financial statements, the total income 
of the company during the first half of 2020 amounted 
to about JD 3.1 million compared with about JD 2.5 
million for the same period last year 2019, in contrast 
to the total assets of the company for the end of June 

2020 about JD 49.2 million. The share of profit for the 
first half of this year amounted to JD 0.058 compared to 
JD 0.050 for the same period of 2019.
Commenting on the financial results achieved by 
Bindar Trading and Investment for the period ended 
June 30, 2019, Raad Abu Rassa, General Manager of 
Bindar, said: Bindar Co. continues its distinguished 
growth ratio which reflects positively on the company’s 
profits.  
In respect to the impact of the Corona pandemic on 
the company, it has taken some preventive measures, 
such as the suspension of the granting of facilities 
completely due to the quarantine. Furthermore, 
payment installment of March, April, May of 2020 
was postponed, regarding the committed customers. 
Some loan sectors have been cancelled due to corona 
pandemic.  

Abu Rassaa:
Bindar continues to 
achieve good growth 
rates, which reflected 
positively on the 
company’s profits 
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THE TOURISM AND TRANSPORT SECTOR IS COUNTING 
ON THE ACTIONS OF THE CENTRAL BANK AND THE 
MINISTRY OF FINANCE, TO MITIGATE THE NEGATIVE 

CONSEQUENCES OF THE CORONA VIRUS

he general manager of The Tourist Transport 
Company (JET), Jordan’s largest public 
and tourist transport company, said the 
suspension, which occurred as a result of 
the curfew to contain the coronavirus, cost 

the company about half a million dinars ($705,000) 
a month.
 Malik Haddad added that he expected the 
company’s profits to grow this year by about 7% to 3 
million JD, but with the Corona crisis the best results 
will be stability only.
 Haddad said that the impact of the Corona epidemic 
is direct on the tourism and transport sector because 
the movement of tourists and passenger transport 
stopped completely with the closure of the airport 
and border crossings and the imposition of curfews.
 The Jordanian government banned all flights from 
March 17 as part of the pandemic response. The 
Kingdom closed border crossings with Syria, Egypt, 
Israel and Iraq while maintaining cargo transport 
operations.
  Haddad expressed his fears that the company will 
suffer losses due the stop of tourism and transport 

which is really critical.”
 JET has more than 100 domestic and international 
transport lines, including Saudi Arabia, Egypt, Iraq 
and border crossings with the Palestinian territories.
 “We hope that the government will have a positive 
role in terms of procedures, specifically providing 
banks with facilities for small and medium-sized 
companies,” Haddad said.
 He added that the tourism and transport sector is 
counting on the actions of the Central Bank and the 
Ministry of Finance, demanding a reduction in income 
and sales taxes.
 In order to mitigate the negative consequences of 
the coronavirus on jordan’s debt-ridden economy, 
the Central Bank allowed soft loans to companies 
at interest of no more than two percent and asked 
commercial banks to postpone premium payments 
on corporate loans and reschedule individual loans 
without fines to mitigate losses to the private sector.
 Haddad, who has 850 employees, feared that 
unemployment in the tourism and transport sector 
would rise if the crisis drags on, as many companies 
will have to restructure to continue.
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onfirming  Philadelphia University›s vision of 
excellence in education, learning, scientific 
research and community service in 
accordance with international standards, 
and based on its encouragement for 
research and applied projects that 

serve the national and international community, 
the university was able, with direct support from 
the university’s advisor, His Excellency Prof. Dr. 
Marwan Kamal and its president, Prof. Dr. Moataz 
Sheikh Salem, President of the University, Professor 
Dr. Qassem Musa Al-Obaidi, Dean of the College 
of Information Technology, and Engineer Abdullah 
Wadah Al-Dabati Al-Mutairi, a graduate of the 
Mechatronics Engineering Department at the College 
of Engineering and Technology, to design and 
implement the prototype engineering of a low-cost 
portable ventilator and CPR. The research team 
participated in the presentation of the device at the 
17th International Conference on Systems, Signals 
and Devices in July 2020 and won the admiration 
of the participants, noting that this conference is 
organized annually by a number of German and 
Arab universities and under the supervision of the 
International Institute of Electrical and Electronics 
Engineers and cataloged in the global database 
Scopus. Researchers from 25 countries participated 
in the conference this year to present 205 research 
papers distributed on four axes. The research 
presented by Philadelphia University won the best 
applied research award at the conference. Prof. Dr. 

Qassem Al-Obaidi confirmed that the research team 
is working on developing the device and making it 
a competitor to similar medical devices at low cost 
through the Innovation Center and Incubators at 
Pheladelphia University..

Philadelphia University Holds a Course
 for Developing E-learning 

Within the continuous development plan that the 
Deanship of Development and Distance Learning 
at Philadelphia  university seeks to implement 
by preparing training programs for university 
employees, which require the participation of each 
of them at least equivalent to (18 hours) of training 
annually.
Dr. Amr El-Sayed Ahmed presented two lectures 
related to the development of the scientific material 
and the preparation of the scientific content for the 
e-learning environment within a group of training 
lectures for faculty members at Philadelphia 
University. The first lecture dealt with various 
topics related to the use of the (iSpring suite) and 
its characteristics in developing the scientific 
material. The second lecture is related to the use of 
hypothetical scenarios in the e-learning process.
During the two lectures, which was attended by 
faculty members at the university, an extensive 
discussion took place on ways to develop study 
plans and the method of education and to move them 
from teaching to learning in order to ensure realistic 
university outputs suitable for the labor market.

Investing in the education sector
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The issuance of the tenth Arab Sustainability Report 
is a continuation of the institutional approach adopted 
by the Bank in the field of sustainability and within the 
framework of integrating the concept of sustainability 
in its comprehensive strategic sense within the 
Bank’s activities and practices to enhance the Bank’s 
contribution and its impact on achieving sustainable 
community development. Arab Bank is one of the first 
banks to issue sustainability reports on an annual basis 
in the Kingdom and across the region as part of its policy 
of transparency and promoting positive communication 
with all stakeholders and in line with best practices in 
this field.
This report provides information on the achievements 
and commitments of the Arab Bank within the main 
sustainability axes that have been adopted within the 
bank’s sustainability strategy, namely: Responsible 
funding, employee empowerment, transparent reporting, 
optimal system access, and community collaboration. 
2019, this year witnessed several remarkable 
achievements in achieving sustainability goals in the 
environmental, economic and social fields. 

 Arab Bank opens its new branch in Karak 
The Arab Bank has recently opened its new branch in 
Karak, which is located in the Thaniyah area - opposite 
the Karak Chamber of Commerce, as part of the bank’s 
plan to strengthen its network of branches in the 
Kingdom and continuous and effective communication 
with its customer base all over the Kingdom.
On this occassion, Mr. Yaqoub Maatouq, Director of 
Retail Banking at Arab Bank - Jordan said: “The opening 
of the new Al-Thaniya branch, with its modern design 
and distinguished banking services, is part of the bank’s 
constant endeavor to provide the best banking solutions 

and services to its customers, in a manner that meets 
their needs and aspirations.” He added “The new branch 
will provide all amenities for our customers to complete 
their banking transactions easily.”
In addition to the comprehensive personal banking 
services package that the branch provides to “Arab 
Premium” customers through a specialized  manager, 
the branch also provides a full range of banking services, 
including opening accounts of all kinds, personal loans, 
car loans, housing loans and credit cards, in addition to 
digital banking services.

 Arab Bank Launches a Special Offer in Cooperation 
with Booking.com  

Arab Bank, in cooperation with Booking.com, one of 
the world’s leading digital travel companies, recently 
launched a special offer to encourage domestic tourism 
in Jordan, through which the bank provided valuable 
benefits that Arab Bank card holders made benefit from 
when using their card to pay for their stay in Jordan.
This offer, which lasted until August 15, 2020 for 
accommodation bookings made up to the date of 
September 20, 2020, included holders of credit and 
payment cards from the Arab Bank, as it allowed them 
to obtain a cash refund of 8% of the value of their 
reservations that were automatically credited to the card 
account, in addition to obtaining rewards points through 
the “Arab Points” program, which allowed customers to 
earn points and exchange them for a wide range of cash 
and other rewards. The offer also granted, exclusively 
to Arab Bank credit card holders, the ability to pay in 
installments for accommodation reservations at 0% 
interest for a period of 12 months when they use their 
card for payment.

ARAB BANK, LAUNCHES THE NEW SAVING 
PROGRAM FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS



s part of its continuous endeavor to develop 
its banking services and programs, the Arab 
Bank recently announced the modernization 
of its program for children and adolescents up 
to the age of 17 years, and the launch of it with 
its new look under the name “Arabi Junior” and 

a comprehensive package of completely new benefits. 
The new “Arabi Junior” program provides a wide range of 
banking and non-banking benefits designed to encourage 
parents to save for their children’s future and to make 
savings an enjoyable and valuable experience for children, 
thus contributing to implanting their financial education at 
an early age. These benefits include: Multiple options of 
deposits with preferential interest rates, exemption from 
minimum balance fees and transfer fees from parents’ 
account to “Arab Junior” account, Visa payment card 
with special design without monthly fees and available for 
online payment, “BandPay” smart bracelet exempt from 
issuance fees in colors And sizes suitable for children and 
adolescents, which allow payment from the account of a 
Visa payment card without the need to show the physical 
card, by passing the bracelet on the merchant’s device 
in places that accept contactless payments, in addition 
to the “instant savings” feature, which enables parents to 
save for their children automatically with every purchase 
they make with a payment or credit card, by transferring 
a percentage or approximate value, determined by the 
parents in advance, from the value of the purchases to be 
transferred with each purchase to the child’s “Arabi Junior” 
account. The “Arabi Junior” program also offers an instant 

gift upon opening an account, welcome bonus points 
within the “Arab Points” program, and monthly cash prizes 
drawing up to JD 10,000.
“Arabi Junior” also includes a special savings program to 
secure education expenses for children with exemption 
from the first monthly installment, in addition to exclusive 
discounts and offers at a range of shopping, games, 
entertainment, educational centers, etc., in addition to 
welcome bonus points when moving from the “Arabi 
Junior” program to the “youth” program after the age of 
17 years. The program also provides the ability to transfer 
the balance of rewards points to a cash saving amount 
from the parents’ account to the “Arab Junior” account 
within the “Arab Points” program, and the ability to view the 
details and balances of “Arab Junior” accounts at any time 
and  anywhere through the “Arabi Mobile” application and 
take advantage of the “e-saving” digital savings service 
through the “Arabi Mobile” application, which allows saving 
at a progressive interest rate and many other benefits and 
rewards.

Arab Bank Issues its 10th Sustainability Report 
Arab Bank has recently released its tenth annual 
sustainability report for 2018, which provides a summary 
of the Bank’s performance and achievements in the social, 
environmental and economic fields for 2019.
This report has been prepared in accordance with the GRI 
Sustainability Reporting Standards launched in 2016 using 
the comprehensive option, which represents the highest 
level of disclosure of all indicators on topics of interest to 
stakeholders. 
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year by contributing to the establishment of a “color 
park” for the preparatory girls’ school in the Gaza 
/ Jerash camp of UNRWA schools, as part of the 
“Green Caravan” program.
Through this support, an educational and 
sustainable environmental space has been 
provided that contains an amphitheater for the only 
female student school in the camp, which suffers 
from overcrowding in school and educational 
facilities, as the park is an interactive space that 
serves female students in several courses such as 
science, arts and other topics, and has become an 
outlet for female students and the educational staff. 
.
Bank of Jordan’s support is in the line of its constant 
endeavor to create an advanced educational 
environment in less fortunate schools and in order 
to enrich the school with an environmental project 
that promotes interactive education, in addition to its 
interest in environmental issues and preservation.

 Bank of Jordan Launches the Smart Sticker 
with Contactless Technology. 

 Bank of Jordan launched the Smart Sticker 
product for debit cards with contactless payment 
technology, which is affixed and installed on any 
device such as a mobile phone so that customers 
can complete many payments with a maximum of 
55 JD without entering the password, by passing 
the sticker over the point of sale devices POS with 
no need to use a payment card.
Easily and safely, Smart Sticker can be used to 
complete purchases in many malls, restaurants, and 
stores that have devices dedicated to this service 

(inside and outside Jordan). It also allows cash 
withdrawals from ATMs that have the Contactless 
feature. The most important characteristic of the 
smart sticker is the ability to determine the daily and 
monthly ceiling for spending and withdraw through 
it. 
 It is worth noting that Bank of Jordan customers 
can issue the smart sticker via the BOJ Mobile 
application, or through the bank’s call center around 
the clock, or through the bank’s chain of branches 
spread throughout the Kingdom.
The launch of this product comes from Bank of 
Jordan in order to continue to keep abreast of the 
latest global technological developments in order 
to improve the system of digital services provided 
to its customers. It is also considered a pioneering 
step in its strategy to implement modern banking 
solutions that suit customers’ lifestyle.
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n line with the mission of the Bank of 
Jordan and its active role in community 
service, the bank provided its support 
to cover the operational costs of the 
Cardiovascular Clinic for 2020 in the 
Gaza Camp / Jerash Health Center 

affiliated to the Jordan Medical Aid Society for 
Palestinians, as the bank has been supporting the 
projects and clinics of the Medical Aid Society for 
several years.
Establishing the Heart and Vascular Clinic is based 
on the urgent need of the population for this specialty. 
In 2019, the clinic was equipped with the best echo 
and ultrasound equipment, and treatment was 
provided in this clinic to more than 1,000 patients.
Bank of Jordan’s support to the Jordan Medical Aid 
Society for the Palestinians comes within its series of 
interests in community service and in order to enable 
associations concerned with the health sector to 
achieve their goals to serve various segments of 
society, especially in the less fortunate regions and 
around.
Today, Bank of Jordan is considered one of the 
largest financial institutions in Jordan, which dates 
back to 1960, and for nearly six decades the bank has 
contributed to supporting the investment movement 
and economic development with its constant 

keenness to achieve development of societies in the 
countries in which it operates in Jordan, Palestine, 
Syria and Bahrain.

 Bank of Jordan Supports the 
Establishment of a “Colour Park”

 
Bank of Jordan continued its support for the Arab 
Society for the Protection of Nature for the seventh 
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 TO START THE FIRST PHASE OF THE # JORDAN_ CHARITY INITIATIVE 
FOR THE MAINTENANCE OF A NUMBER OF PUBLIC SCHOOLS

SAFWA ISLAMIC BANK ENDS THE MAINTENANCE 
WORK FOR THE BUILDING OF AL-HUSSEIN 

SECONDARY COLLEGE FOR BOYS

ased on its support for the initiative launched by 
His Majesty King Abdullah II to achieve the values 
of loyalty and belonging to the homeland and to 
instill the concepts of volunteer work and within the 
framework of its strategy for social responsibility, 
which was mainly focused during  2020 on 

supporting the educational sector and school students, Safwa 
Islamic Bank today inaugurated the building of Al Hussein 
Secondary College for Boys Under the patronage of the 
Director of the Oman Kasbah Education, Dr. Nawal Abu Radan, 
and the CEO of the Bank, Samer Al-Tamimi, in the presence 
of the Director General of the School Dr. Alaa Al-Hadban and 
Professor Khaled Al-Burini, along with a number of attendees 
from both parties. 
This opening came after the visit of the bank at the beginning 
of the current year to the school to see the reality of its 
facilities and determine the most prominent needs to carry 
out an integrated maintenance and rehabilitation process for 
it, as the bank completed all the work required of complete 
restoration and maintenance and providing the school with 
a computer lab commensurate with the needs of students in 
addition to providing rooms classroom with new seats. This 
visit is an announcement by the bank about its first initiatives 
to maintain a number of government schools that it launched 
from Al-Hussein College School, which will aim to improve and 
enhance the environment, structure and study atmosphere in 
the schools covered by the initiative, due to the importance of 
this in stimulating learning and creativity, which is reflected in 
the academic achievement of students.
Dr. Nawal Abu Radan, Director of the capital part (Qasabah) of 
Amman, expressed her great thanks and gratitude for what the 
bank offered to Al Hussein College School, appreciating the 

efforts made by the work team to complete all work before the 
start of the new academic year 2020-2021 in light of the Corona 
pandemic, which requires that all schools be ready to welcome 
students within the health and safety instructions issued in this 
regard. 
In the same context, Dr. Alaa Al-Hadban presented shields 
of honor to Dr. Nawal Abu Radan, Director of Amman center 
(Qasabah), to the General Manager of Safwa Islamic Bank 
Mr. Samer Al-Tamimi, to the engineer responsible for the 
implementation of the project by the bank Mr. Abdullah Qafaf 
and to Mr. Khaled Al-Burini to thank them for their support 
and efforts in carrying out this work. It will have a profound 
impact on students and teachers at the school.
Commenting on this matter, the CEO of Safwa Islamic 
Bank, Samer Al-Tamimi, said: “We believe that sustainable 
development starts from upgrading to the level of the 
educational system in the year. We also believe that the 
responsibility for the promotion of education in public 
schools does not rest with government institutions only, 
but that the private sector has a vital and effective role in 
achieving this, which is what motivated us and is still working 
the joint goal is to secure a better educational environment 
based on the principle of giving back and returning these 
schools - which have always provided the homeland with 
distinguished generations and leadership figures in various 
fields - for their past years, and enable them to continue their 
remarkable role in educating the nation’s children of various 
groups and creating generations capable of continuing to build 
and progress. Thus, we are calling for various private sector 
institutions to be an integral part of this initiative # Charity 
Jordan and of making real differences for the students and the 
country’s benefit.
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TS, the leading provider of IT solutions, 
cloud solutions and digital transformation 
solutions in Jordan and the region, 
announced that it has implemented 
a project to expand the digital 
infrastructure for information technology 

for Jordan Kuwait Bank, by employing the integrated 
infrastructure systems provided by Dell Technologies 
Global, as the project introduced the new “VxRail” 
technology designed to provide high and scalable 
storage areas, in addition to advanced computing 
capabilities, which in turn directly reflects on 
increasing the performance of integrated banking 
services and increasing the speed of operations 
and services for the bank’s customers and staff 
alike furthermore, the great impact on reducing the 
expenses and costs incurred by the bank.                                      
“STS” has provided this solution in cooperation with 
“Dell Technologies” based on its constant cooperation 
with the bank’s team and its full understanding of the 
bank’s requirements and the goals it seeks to achieve, 
and based on the keenness of the Jordan Kuwait 
Bank management to adopt smart future solutions 
that ensure improving the level of Its services are 
provided to its clients from various segments of 
society and work in smart ways to adopt the digital 
transformation solutions provided by “STS”, as it is a 
company with long experience and wide experience 
in this field, in addition to its strategic partnerships 

with the leaders of the information technology sector 
around the world.
For his part, Mr. Maher Abu Saadeh, Head of 
Information Technology at Jordan Kuwait Bank, said: 
“The bank is always striving to implement new solutions 
and technologies, and that the bank’s decision to 
choose the solution provided by STS was based 
on a complete technical evaluation of the solutions 
presented and the benefits to the bank represented 
in high performance, thus reducing costs, in addition 
to our confidence in STS’s commitment to meet the 
needs and requirements of the bank, which makes 
it a fundamental support in our journey towards 
digital transformation and the advancement of our 
operations and customer service levels by providing 
high-quality digital banking services.
The Director of the Sales Department of “STS” in 
Jordan, Mr. Zaid Al-Mazahrah, commented: “Jordan 
Kuwait Bank has always been one of the pioneers 
in adopting advanced digital solutions, which has 
allowed us, in cooperation with our strategic partner, 
Dell Technologies, to implement this qualitative 
project, the impact of which will be felt by the bank’s 
customers and employees in a short period of time”, 
and added: “This project is a true embodiment of the 
meaning of strategic partnership, as our team and 
the bank’s work team worked as one team keen to 
embody the bank’s digital transformation vision and 
implement the project at best.”
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In respect to solar cells, the program stipulated 
that the price of a kilowatt does not exceed 550 JD, 
with a capacity not exceeding 3.5 kilowatts, and an 
installment of 70% of the cost of the system over a 
period not exceeding 48 months for the solar cells.
 As for solar heaters, the program stipulates that 
the price for a flat mirror type does not exceed 450 
JD, and 70% is paid in installments over a period of 
24 months, and for a piped solar heater system, it 
should not exceed 300 JD, and 70% in installments 
over a period of 12 months, taking into account the 
reconsideration of ceilings. Prices are set annually 
and according to the market price.
. 

Cairo Amman Bank is unique once again
 to launch (CAB PAY) application for payment

 via smart phones
 Cairo Amman Bank launched the CAB PAY 
application through smart phones (Android) that 
have NFC technology available. Cairo Amman 
Bank Renews its Uniqueness by Launching this 
Application as the First Bank in Jordan. The new 
application, which enjoys the highest standards 
of security and encryption of private information, 
allows all customers of the bank who are holders of 
issued cards of all kinds to register all their bank 
cards on the application and carry out payment and 
purchase transactions easily and safely at stores 
and ATMs that support contactless card technology. 

The New Application is faster than Using a Debit 
or Credit Card. On the other hand, the application 
enables the cardholder to complete the payment for 
purchases with a maximum of 50 JD per purchase 
by simply swiping the smartphone after unlocking 
the phone on the point of sale device supported by 
the Contactless service.  Any purchase of more than 
50 JD requires the customer to enter a password 
at the phone level via the fingerprint reader, or the 
personal identification number or the password for 
the CAB PAY service. Among the features of the 
application, which is the latest innovation of Cairo 
Amman Bank in banking technology, it allows to save 
the same card on more than one device, in addition 
to the possibility of entering more than one card on 
the same application. The CAB PAY application is 
also distinguished by that it is accepted inside and 
outside Jordan through MasterCard in all stores that 
have contactless point-of-sale devices. The CAB 
PAY application is equipped with a Token Service 
and MasterCard security technology, which replaces 
the card data, including its 16-digit number, with a 
random digital identifier known as (Token), in order 
to protect the card holders’ account information. 
To increase security during the payment process, 
a token is used to complete the purchase process, 
not the original card number. Cairo Amman Bank 
also strengthened its branch network by launching 
its new branch in Mecca Mall
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CAIRO AMMAN BANK STARTS TO FINANCE 
SOLAR CELL SYSTEMS THAT

 GENERATE ENERGY IN HOMES 

airo Amman Bank opened its doors 
to citizens wishing to benefit from 
the home sector support program for 
installing energy-generating solar cells 
and solar heaters, which was launched 
by the Renewable Energy and Energy 

Conservation Fund of the Ministry of Energy.   
The Fund signed an agreement with Cairo Amman 
Bank recently to finance a program to support the 
private home sector by installing energy-generating 
solar cells and solar heaters.
The agreement was signed on behalf of the fund 
by the Minister of Energy and Mineral Resources / 
Chairman of the Board of Directors of the Renewable 
Energy Fund, Eng. Hala Zawati, and for Cairo 
Amman Bank, CEO, Mr. Kamal Al-Bakri.
 According to the agreement, the fund provides 
subsidies to the citizen at 30% of the cost of installing 
the solar heater and solar cells, while the citizen’s 
share of 70% is paid in installments through Cairo 
Amman Bank.
Minister Zawati said after the signing that this 
agreement and others expand financing options 
for citizens benefiting from the services of the 
fund, which includes all Jordanians who wish to 
rationalize their energy consumption by installing 
solar cells and solar heaters, and make it easier for 
citizens to obtain financing according to an easy 
installment program in order to encourage the sector 
Homeschooling is investing in renewable energy 
and energy efficiency.
She emphasized the importance of the economic, 
social and environmental impact of this program 

on the target groups with support from the 
domestic sector, as well as its effect in motivating 
companies in the governorates operating in the 
fields of (solar heater and renewable energy) to 
contribute to creating additional job opportunities, 
as well as supporting companies and factories 
in the governorates, to create a direct domestic 
developmental impact. 
 Zawati praised the existing cooperation between 
the Ministry and Cairo Amman Bank and its 
response to the ministry’s initiative that strengthens 
the partnership between the public and private 
sectors to serve the country and the citizen.
 The CEO of Cairo Amman Bank, Mr. Kamal Al-Bakri, 
highlighted the importance of the ministry’s initiative 
in reducing bank risks, reducing the loan repayment 
period, and achieving savings for beneficiary families 
that would enhance their income and contribute to 
sustainable development.
He pointed to the leadership of Cairo Amman Bank 
in supporting such projects for past years in all 
sectors in order to achieve sustainable development 
as well as support the renewable energy sector.
Al-Bakri said that Cairo Amman Bank is the first in 
the renewable energy sector of utmost importance 
due to its belief in the importance of these projects 
at the level of the national economy in addition to 
their role in rationalizing energy consumption, noting 
that Cairo Amman Bank has strengthened its interest 
in supporting energy projects in the implementation 
of the directives of the Jordanian Central Bank that 
coincided with its visions and policy in supporting 
And financing renewable energy projects. 

C

Bank News

36 ISSUE 61    September 2020



Investment In The Insurance Sector

35

Arab- Jordanian Insurance Co. 
reported a net profit of JD 1.03 
million in the second quarter of 2020, 
compared to a net profit of JD 313.9 
thousand in the second quarter of 
2019.
The unaudited financial statements 
of the company indicated that the 
total expensesdecreased to JD 564.5 
thousands in the first half of this year, 
compared to expenses of JD 592.7 
thousands in the first half of last year.
In the first half of this year, the 
bank’s profits reached JD 1.2 million, 
compared to profits of JD 511.5 
thousands in the first half of 2019.
According to the financial statements, 
the total income of the company 
during the first half of 2020 amounted 
to about JD 8.8 million  compared 
with about JD 8.1 million  for the same 
period last year 2019. However, the 
total assets of the company for the 

end of June 2020 are about JD 27.9 
million. The share of profit for the first 
half of this year amounted to JD 0.126 
compared to JD 0.054 for the same 
period of 2019.
 Commenting on the financial results 
achieved by The Arab Jordanian 
Insurance Group for the period 
ended on June 30, 2020, Nasser 
al-Deek, General Manager of the 
company , said that despite the 
impact of the company’s activity 
and operational business with 
the effects of the coronavirus 
pandemic, especially on the 
monetary side, the company faced 
the direct and indirect risk of this 
epidemic and was able to maintain 
economic stability in the company 
in general with the high risk on all 
economic aspects and this reflected 
positively on the financial results of 
the first half of 2020.

Arab-Jordanian Insurance Group Co.

Al-Deek: Although the 
company’s activity 
was affected by the 
repercussions of the 
Coronavirus pandemic, 
the company faced the 
threat of this epidemic 
and maintained 
economic stability

JD 1.2 Million, the Arab-Jordanian 
Insurance Group 2020 Half Net Profit
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JD 345.2 Thousand, 2020 Half Net Profit of Middle East Insurance 
Middle East Insurance Co. reported a 
net profit of JD 305.3 thousand in the 
second quarter of 2020, compared to 
a net profit of JD 597.5 thousand in the 
second quarter of 2019.
The unaudited financial statements of 
the company indicated that the total 
expenses decreased to JD 10.7 million 
in the first half of this year, compared to 
expenses of JD 10.9 million in the first 
half of last year.
In the first half of this year, the bank’s 
profits reached JD 345.2 thousand, 
compared to profits of JD 1.26 million in 
the first half of 2019.
According to the financial statements, 
the total income of the company during 
the first half of this year 2020 amounted 
to about JD 11.15 million  compared 
with about JD 12.34 million  for the same 
period last year 2019, in contrast to the 
total assets of the company for the end 
of June 2020 about JD 78.75 million. The 

share of profit for the first half of this year 
amounted to JD 0.016 compared to JD 
0.057 for the same period of 2019.
 Commenting on the financial results 
achieved for Middle East Insurance for 
the period ending on June 30, 2020, Rajai 
Sweiss, CEO of the company said that , 
and in light of the rapid developments 
resulting from the impact of the Corona 
pandemic, the company’s management 
has studied the impact of this pandemic 
on the company’s activities, and the 
company has also adhered to the 
requirements of The Ministry of Health 
included sterilizing offices, examining 
employees, providing them with masks, 
gloves, and the required sterilization 
materials, and maintaining the required 
spacing between employees, but there 
was a decrease in the collection and 
in the total premiums written due to the 
ban, in addition to the request of some 
insurers to postpone their payments.

Middle East Insurance Co.

Sweiss: The results 
are positive and 
satisfactory, given the 
severe impact that 
the repercussions of 
the Corona pandemic 
have had on the 
economy.
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JD 783.7 Thousand, National Insurance’s Half Net 
Profit of 2020

National Insurance Co. reported a 
net profit of JD 391.7 thousand in the 
second quarter of 2020, compared 
to a net profit of JD 284 thousand in 
the second quarter of 2019.
The unaudited financial statements 
of the company indicated that the 
total expenses increased to JD 
474.7 thousands in the first half of 
this year, compared to expenses of 
JD 167.3 thousands in the first half 
of last year.
Current year’s first half, the 
company’s profits reached JD 783.7 
thousands, compared to profits of 
JD 426.2 thousands in the first half 
of 2019. According to the financial 
statements, the total income of 
the company during the first half 
of 2020 amounted to about JD 7.6 
million compared with about JD 8.6 

million for the same period of 2019, 
in contrast to the total assets of the 
company for the end of June 2020 
about JD 28.3 million. The share 
of profit for the first half of this year 
amounted to JD 0.098 compared 
to JD 0.053 for the same period of 
2019.

 Commenting on the financial results 
achieved by the National Insurance 
Company for the period ending 
June 30, 2020, the Company’s 
General Manager Manal Jarrar   
commented that the results came 
in a positive way after the company 
made plans to address the effects 
of the Corona pandemic, which is 
represented by the decrease in the 
volume of installments subscribed 
for 2019 and the increase in the 
volume of premiums expected to be 
subscribed during 2020. Despite the 
magnitude of the great challenges 
faced by the insurance sector as 
the case of other sectors were able 
to secure the National Co. to install 
itself in the Jordanian insurance 
market and reserve its seat at the 
forefront of Jordanian companies.

National Insurance’s Company

JD 770.6 thousand, First Insurance Half Net 
Profit for 2020

First Finance Co. (Solidarity) reported 
a net profit of JD 370.9 thousand in the 
second quarter of 2020, compared to 
a net profit of JD 288.6 thousand in the 
second quarter of 2019.
The unaudited financial statements of 
the company indicated that the total 
expenses increased to JD 2.8 million in 
the first half of this year, compared to 
expenses of JD 2.7 million in the first half 
of last year. In the first half of this year, 
the bank’s profits reached JD 770.6 
thousand, compared to profits of JD 
874.5 million in the first half of 2019.
According to the financial statements, the 
total income of the company’s solidarity 
insurance during the first half of 2020 
amounted to about JD 3.85 million 

compared with about JD 3.73 million 
for the same period last year 2019. On 
the other hand, the total assets of the 
company for the end of June 2020 are 

about JD 61.65 million. The share of profit 
for the first half of this year amounted to 
JD 0.028 compared to JD 0.031 for the 
same period of 2019.
 Commenting on the financial results 
achieved for the First Insurance Company 
for the period ending on June 30, 2020 
, Alaa Abdul-Jawad, CEO  said that 
undoubtedly the company was affected 
by the repercussions of the Corona 
pandemic, which left its bad imprint 
on all areas of the economy , and the 
company adhered to the requirements of 
the Ministry of Health; sterilizing offices, 
examining employees, providing them 
with masks, gloves and sterilization 
materials, and maintaining the social 
distance between employees.

Abdul-Jawad: The 
Company was able 

to complete its 
work and serve its 
customers even 
during the ban 
period, with all 

its energies and 
capabilities and by 
all available means.

Jarrar: National 
Insurance was able to 
establish itself in the 
Jordanian insurance 
market and still be 
at the forefront of 

Jordanian companies 
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JD 1.16 Million Half Net Profit 
of JOFICO in 2020 

Jordan French Insurance Co. 
reported a net profit of JD 812.7 
thousand in the second quarter of 
2020, compared to a net profit of JD 
394.2 thousand in the second quarter 
of 2019.
The unaudited financial statements 
of the company indicated that the 
total expenses increased to JD 742.3 
thousands in the first half of this year, 
compared to expenses of JD 626.5 
thousands in the first half of last year.
In the first half of this year, the bank’s 
profits reached JD 1.16 million, 
compared to profits of JD 572.9 
thousands in the first half of 2019.
According to the financial statements, 
the total income of the company 
during the first half of this year 2020 
amounted to about JD 11.9 million 
compared with about JD 13.1 million 

for the same period last year 2019. 
However, the total assets of the 
company for the end of June 2020 
are about JD 39.1 million. The share 
of profit for the first half of this year 

amounted to JD 0.127 compared to 
JD 0.063 for the same period of 2019.
 Commenting on the financial results 
achieved by The Jordan-French 
Insurance Company for the period 
ended on June 30, 2020, Dr. Walid 
Zarub, General Manager of the 
company , said that despite the global 
crisis experienced by the economy as 
a result of the Corona pandemic, the 
company was able by developing a 
well-thought-out strategy and joining 
efforts to control its own indicators 
and achieve positive and satisfactory 
results with its full commitment to 
the Ministry of Health requirements 
of office sterilization, inspection 
of employees, and the supply of 
the required muzzles, gloves and 
disinfectants in addition to keeping 
social distance. 

The Jordan French Insurance Company
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Zorob:   We have 
been able through 
a well-thought-out 

strategy and by joining 
efforts to control the 
consequences of the 
Corona pandemic and 
achieve positive and 
satisfactory results.

JD 2.45 Million Half Net Profits of Jordan Insurance in 2020
Jordan Insurance Co. reported a net 
profit of JD 1.32 million in the second 
quarter of 2020, compared to a net 
profit of JD 611.8 thousand in the 
second quarter of 2019.
The unaudited financial statements 
of the company indicated that the 
total expenses decreased to JD 1.45 
million in the first half of this year, 
compared to expenses of JD 1.89 
million in the first half of last year.
In the first half of this year, the 
company’s profits reached JD 2.45 
million, compared to profits of JD 
1.19 million in the first half of 2019.
According to the financial 
statements, the total income of the 
company during the first half of 2020 
amounted to about JD 19.96 million  
compared with about JD 22.2 million  
for the same period 2019, in contrast 
to the total assets of the company for 
the end of June 2020 about JD 89.12 
million. The share of profit for the 

first half of this year amounted to JD 
0.082 compared to JD 0.040 for the 
same period of 2019.
 Commenting on the financial results 
achieved by the Jordan Insurance 
Company for the period ending June 
30, 2020  , the general manager of 
the company Emad Abdul Khaliq 
commented   that the company was 
able to achieving positive results 
exceeded expectations despite the 
impact of the economy under the 
control of the Corona pandemic, 
which has significantly affected the 
work of insurance companies in a 
way that is not measurable in the 
current period to indicate negative 
effects on the company in terms of 
insurance in the medium and long 
term. AbdulKhaliq hopes that the 
kingdom will not be hit by a second 
wave of the epidemic, which may 
affect insurance companies more in 
the future.

Jordan Insurance Company

Abdulkhaliq: 
The Company 
did achieved 
unprecedented 
positive results 
despite major effect of 
Corona Pandemic on 
economy 

Investment In The Insurance Sector
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JD 4 Million Half Net Profit of Arab Orient
 Insurance in 2020

Arab Orient Insurance Co. reported 
a net profit of JD 1.9 million in the 
second quarter of 2020, compared 
to a net profit of JD 1.4 million in the 
second quarter of 2019.
The unaudited financial statements 
of the company indicated that the 
total expenses increased to JD 2.55 
million in the first half of this year, 
compared to expenses of JD 1.88 
million in the first half of last year.
In the first half of this year, the 
company’s profits reached JD 4 
million, compared to profits of JD 3.4 
million in the first half of 2019.
According to the financial 
statements, the total income of 
the company during the first half 
of 2020 amounted to about JD 29 
million compared with about JD 
26.5 million for the same period last 
year 2019; however, the total assets 
of the company for the end of June 
2020 are about JD 121.6 million. 

The share of profit for the first half 
of this year amounted to JD 0.187 
compared to JD 0.157 for the same 
period of 2019.
 Commenting on the financial results 
achieved by The Arab Company for 
the period ending June 30, 2020, Ali 
Al-Weighty, CEO of the company, 

said that the company was ready 
for nearly a year to process, apply 
and test the business continuity plan 
and cover disasters to operate the 
company’s operations and activities 
from different places and since the 
company developed the emergency 
plan for infectious diseases before 
the suspension of hours long 
enough and train employees to deal 
with them. Also, it set all alternative 
measures to mitigate the impact 
of these risks and deal with them 
better. The mechanism is possible 
and managed, the most important 
of which is a decrease in the volume 
of subscribed installments and high 
credit risks for the parties dealing 
with them, he added, adding that 
The Arab East Insurance enjoys 
a level of liquidity and financial 
position to enable it to face financial 
risks and this has made it achieve 
good positive results.

Al-Wazni:
Arab Insurance enjoys 
a level of liquidity and 
financial position to 
cope with financial 
risks, which has 
made it achieve good 
positive results

Arab Orient Insurance Co.
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he operating profits of the Arab Jordan 
Investment Bank during the first half of 2020 
amounted to JD 14.3 million, with a growth 
rate of 10.7% over the same period last year. 

The profits after tax amounted to JD 7.234 million, a 
decrease of about 8.9% from this last year, despite 
the provisions the additional measures that he took 
as a precaution to confront the negative effects that 
the world is going through as a result of the Corona 
pandemic and its effects on the global economy in 
general and on the Jordanian economy in particular, 
as those allocations and non-recurring expenses 
amounted to about JD 5.5 million.
 Chairman of the Board of Directors Hani Alqadi 
indicated that under these circumstances, the 
bank was able to maintain growth rates in the 
facilities portfolio at a rate of 5.9%. The ratio of non-
performing loans to total facilities reached 1.68%, 
which is considered one of the lowest rates among 
Jordanian banks. As for the capital adequacy ratio, 
it reached 15.48% according to Basel III regulations, 
and it greatly exceeds the required global and local 
ratios (8% and 12% respectively), indicating the 
strength of the bank’s financial position.
 On the other hand, the judge affirmed that we are 
looking forward in the coming period to maintaining 
the policy of prudence and conservatism in 
response to market challenges, taking into account 
the local and global economic data. That can be 
done with the concerted efforts by the executive 
management and all employees of the bank with the 
aim of responding to market challenges, improving 
the level of work and providing the best in terms 
of benefits customers, shareholders, and workers 
benefits. 

Arab Jordan Investment Bank
JD 7.2 Million, Arab Investment 
Bank’s 2020 Half Net Profit  

Al-Qadi:  
The bank was 
able to maintain 
growth rates in the 
facilities portfolio 
and the capital 
adequacy ratio, 
which indicates 
the strength of the 
bank’s financial 
position

T



FEARS OF A SECOND WAVE OF “CORONA” 
INCREASE THE GOLD’S LUSTER

GOLD RECORDS ITS HIGHEST
 LEVEL IN 8 YEARS

old prices rebounded on the impact of the 
Corona crisis, which put great pressure on 
the global economy and affected all assets, 
which strengthened investor demand for a 
safe haven that always outperforms in times 
of crisis. 

Analysts say that gold has benefited from lower interest 
rates and increased concerns about a second wave of 
the Corona outbreak, which impedes a rapid economic 
recovery.
Analysts say this boosts investor demand for gold amid 
expectations that the price of an ounce will exceed 
$2,000 in a year.
Gold prices rose to an 8-year high as the number of 
MERS-CoV infections around the world increased, 
prompting investors to look for safe havens.
As of 2020, gold gains have reached 17 percent, 
supported by stimulus packages for governments and 
central banks around the world, and the announcement 
of other plans as the world enters another wave of the 
epidemic. The gold has being been the safe refuge of 
the customers in spite of  not having financial profits. 
Thus, despite the loss, gold is the less among world’s 
assets, unlike the USD investment.

Ole Hansen, head of commodities strategy at Saxo 
Bank, says gold will be an important diversification 
factor for investors in the near term, with long-term 
prosperity weighted, with the dollar weakening, real 
yields falling and rising inflation.
According to the head of commodity strategy, prices 
during the crisis have benefited from the increasing 
demand for precious metal exchange-traded funds 
from various types of individual investors, pension funds 
and some of the world’s most wealthy personalities.
On the geopolitical risks that support the gold recovery, 
Hansen says it involves a U.S.-China blame about the 
Corona outbreak, and the pandemic poses the risk of 
accelerating the pace of globalization and the return of 
companies to their home countries.
Hansen expects gold ounce prices to gain renewed 
momentum and move towards buying from uninvested 
hedge funds, after exceeding the $1,750 level, which 
will push gold ounce prices up to $1,800.
John Luca, development manager at British market 
“Thank Markets”, said growing concerns about a 
second wave of Corona outbreaks are raising concerns 
about a slowing economic recovery, boosting investor 
appetite for gold as a safe haven and store of value.

G
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 he Housing Bank for 
Trade and Finance Group 
announced the results of 
the first half of 2020, as the 
group achieved net profits 

after provisions and taxes amounting to 
JD 26.6 million  compared to JD 38.8 
million, which were achieved during the 
first half of last year, with a decrease 
of 31%
In view of the difficult economic 
conditions witnessed by the whole 
world and negative future expectations 
of economic growth rates due to the 
outbreak of the Corona virus epidemic, 
the bank group continued to follow its 
conservative policy to build additional 
reserves for potential credit losses 
during the first half of 2020 as a 
preventive measure to protect the bank 
from any negative impacts on the loan 
portfolio, Where JD 58.5 million  were 
deducted as allocations for expected 
credit losses during the first half of 
2020. These conservative measures 

adopted by the bank led to the success 
in increasing the ratio of provisions 
coverage to non-performing debts to 
exceed the level of 100%.
During the first half of 2020, the group 
continued to achieve a growth in total 
operating income, which increased 
by 1.3% to reach JD 182.2 million, 
despite the decrease in global interest 
rates and the decrease in non-interest 
income as a result of the temporary 
suspension of the collection of some 
fees and commissions in the main 
markets of the group affected by the 
Coronavirus epidemic, This reflects the 
bank’s success in achieving growth in 
operational sources of income while 
tightly controlling expenses and raising 
the level of operational efficiency of 
operations, as the operational efficiency 
ratio improved to 44.2% at the end of 
the first half of 2020.
The bank’s continuous efforts in 
managing the financial position 
effectively while preserving the quality 

and robustness of assets led to an 
increase in total banking facilities by 
2.4% to reach JD 4.7 billion as on 30 
June 2020.
Commenting on these results, the 
bank’s chairman, Mr. Abdul Ilah Al-
Khatib, confirmed that the bank was able 
to achieve strong operating financial 
results before the start of the impact of 
the outbreak of the new Corona virus, 
despite the difficult circumstances 
and challenges facing the economy. 
His strong performance during the 
first half of the year, proving his great 
ability to adapt and deal with difficult 
circumstances and developments in 
all locations of his presence, indicating 
that the outbreak of the epidemic will 
have unprecedented repercussions 
and economic challenges on the 
entire global economy.  Mr. Al-Khatib 
expressed his hope that national 
efforts will be combined to empower 
the Jordanian economy of successfully 
crossing this critical period.

The Housing Bank
JD 26.6 Million, 2020 First Half Net Profit of the Housing Bank Group 

T

Al-Khatib:  
The bank, with its strong 
performance during the 
first half of the year, proved 
its great ability to adapt to 
difficult circumstances and 
developments

Al- Safadi:  
The bank’s committed policy 
preserved the integrity and 
quality of its assets, thus 
enabling it to manage risks 
effectively
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Jordan Kuwait Bank Announces 
its First half Results of 2020  

  

Jordan Kuwait Bank

Kabariti: The financial 
results are in line with the 
current circumstances, 
and reflect the direction 
of the administration. Its 
endeavor to confront any 
unaccounted for defaults 
in order to maintain the 
strength of the bank’s 
financial position     

ordan Kuwait Bank announced its financial 
statements for the six months ending 6/30/2020. 
The Chairman of the Bank’s Board of Directors, 
Abdul Karim Al-Kabariti, explained that in light 

of the unprecedented decline in the global economy 
as a result of the Corona pandemic and its negative 
effects, and on the impact of the closures that affected 
all economic sectors, the results shown in the bank’s 
financial statements for the period reflect the impact of the 
bank’s strategic decision to hedge some accounts and 
sectors. In which you see an increase in the level of the 
possibility of default, whether that is through the impact of 
their economic sectors by the pandemic, such as tourism, 
transport, housing, contracting and retail sectors, or a 
decrease in the estimated value of their guarantees, which 
necessitated allocating more provisions, especially in light 
of the supervisory authorities’ tendency to increase the 
immunization of the bank governor Credit and investment 
to cope with any upcoming setbacks at the customer level 
or new waves of the pandemic that will double the current 
damage. In light of the administration’s expectations of the 
continuing uncertainty about the speed of the economy’s 
recovery and the extent of its ability to respond quickly, 
and the continuation of the global Corona pandemic 
and its impact on the internal situation, the bank during 
the previous period monitored the economic situation 
of the Kingdom, and the extent of the ability of different 
sectors to respond to the effects of the pandemic on their 
operational performance, in addition to the upcoming 
results in fulfilling their credit obligations to the bank now 
and in the future, also, studying and following up the 
bank’s customers to determine the extent of the response 
required by it as a hedge of any unexpected falterings 
from customers. Al-Kabariti pointed out that, based on the 
above, allocations have been made during the current 
period of JD 17.8 million in exchange for direct and indirect 
facilities granted to clients. He added that the bank, after 
studying its foreign investments, and the damages of the 
pandemic coincided with the state of instability in some 
countries, and the low exchange rate and some of the 
restrictions associated with it, which led to a decrease in 
the credit rating of those countries.

J
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Bank of Jordan
JD 6.4 Million, Bank of Jordan’s 
2020 Half Profits

he preliminary financial results showed that Bank 
of Jordan achieved profits of JD 6.4 million, 
compared to JD 21.2 million profits in the first half 
of last year.

The data indicated a lower rate of profit in the total income 
of the bank during the first half of this year, to reach JD 
67.42 million, compared to JD 73.87 million in the first half 
of 2019.
The bank did not make a profit in the second quarter of this 
year, compared to a profit of JD 10.2 million in the second 
quarter of last year.
 The unaudited financial statements of the company 
indicated that the total expenses increased to JD 55.7 
million in the first half of this year, compared to expenses 
of JD 41.4 million in the first half of last year.
As for the share of the profit for the first half of the current 
year, it amounted to JD 0.034 compared to JD 0.107 for the 
same period in 2019.
Due to the results, 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 due 
to Corona virus pandemic.  
Mr. Fakhoury said the Board of Directors continues to 
closely monitor developments in relation to the COVID-19 
pandemic and is working to examine its impact on the 
Bank’s business while giving the interest of shareholders 
the utmost importance. The Bank is part of the economic 
system that has been affected and will undoubtedly be 
affected by the consequences of this crisis. The Bank 
conducted an impact analysis on the budget through 
stress-tests that confirmed the flexibility of the Bank of 
Jordan’s liquidity centers and capital adequacy in the face 
of the most severe scenarios.

Fakhoury: The Bank 
seeks to upgrade 
the services and 
products provided 
to customers, so 
that it is one of the 
leading banks under 
these exceptional 
circumstances 
witnessed by the 
world as a result 
of the Coronavirus 
pandemic.
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ordan Islamic Bank 
announced its financial 
results achieved until the end 
of the first half of the current 
year 2020 with the approval 

of the bank’s board of directors headed 
by Mr. Musa Shehadeh, Chairman of the 
Board of Directors. The bank was able 
to achieve growth rates in its various 
financial indicators, achieving a growth 
rate of about 12.3 The net profit before 
tax is JD 43.9 million, compared to JD 
39.1 million for the first half of 2019, and 
after tax, the profit amounted to about 
JD 27.3 million, compared to about JD 
24.5 million for the first half of 2019, with 
a growth rate of about 11.3%.
Mr. Musa Shehadeh, Chairman of 
the Board of Directors, said that 
thankfully, the Jordan Islamic Bank has 
been able during the first half of this 
year to continue to achieve positive 
financial results and indicators and 
achievements on various economic 
and social levels. It has won several 
awards from regional, international and 
international institutions as the best 

Islamic bank in Jordan for 2019, and the 
Excellence Award in the field of social 
responsibility for financial institutions 
and Islamic banks (commitment) for 
2020 at the level of the Islamic banking 
sector in the Arab region, confirming the 
bank’s excellence in providing Islamic 
banking services and products in the 
Jordanian banking market, despite the 
effects of the Corona pandemic that 
affected various  economic sectors 
in Jordan and all over the world, 
which have increased determination 
and made various efforts to confront 
them, so that the bank has an active 
and positive role in dealing with this 
pandemic and the ability to deal with it 
while adhering to the instructions
Shehadeh stated that the board of 
directors, in cooperation with the 
bank’s executive management and all 
employees of the bank, will continue 
to exert their efforts, each in their 
positions and according to their duties 
and responsibilities, so that the bank 
will continue to implement its strategies 
and plans for growth, provide the best 

banking services and transactions, and 
develop business in all fields, especially 
digital technology, in accordance with 
the provisions and principles of Islamic 
Sharia.
Dr. Hussein Saeed, CEO / General 
Manager of the bank said that the 
improvement in growth rates in most 
of the financial indicators that our bank 
was able to achieve until 6/30/2020 
confirms the strength and durability of 
our bank’s financial solvency, which 
is derived from implementing a solid 
strategy prepared to face various 
challenges with diversification in 
various services and modern products 
that target and meet the needs of 
various sectors, where the growth 
rate in the bank’s assets, including 
(restricted investment accounts, 
agency investment accounts 
(investment portfolios) and agency 
investment accounts) until the end of 
the first half of this year, reached about 
2.2%, to reach the assets to about JD 
5.079 billion against about JD 4,970 
billion at the end of 2019.

Jordan Islamic Bank’s
JD 27.3 Million, Jordan Islamic Bank’s 2020 First Half Net Profit 

Shehada:  
Despite the effects of the Corona 
pandemic, the bank continued 
to implement its strategies and 
plans for growth and business 
development in all fields, 
especially digital technology

Saeed:  
The improvement in growth rates 
in most of the bank’s financial 
indicators confirm the strength and 
durability of its financial solvency 
derived from implementing a solid 
strategy designed to face various 
challenges

J
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Societe Generale Bank Jordan
JD 2.74 Million, Societe Generale Bank 2020 
Half  Net Profit

he preliminary financial results showed 
that Bank achieved profits of JD 2.74 
million, compared to JD 5.02 million 
profits in the first half of last year.

The data indicated a lower rate of profit in the 
total income of the bank during the first half of 
this year, to reach JD 15.13 million, compared 
to JD 18.19 million in the first half of 2019.
The bank’s profits lowered in the second quarter 
of this year, to reach JD 1.18 million, compared 
to a profit of JD 2.02 million in the second quarter 
of last year.
 The unaudited financial statements of the 
company indicated that the total expenses 
increased to JD 10.97 million in the first half of 
this year, compared to expenses of JD 10.16 

million in the first half of last year.
As for the share of the profit for the first half of the 
current year, it amounted to JD 0.027 compared 
to JD 0.050 for the same period in 2019.
Commenting on the results Mr. Nadim Abawat, 
General Manager of Societe Generale Bank, 
noted that the bank, like other Jordanian banks, 
was affected by the repercussions of the Corona 
pandemic, but praised the efforts made by the 
ministries and agencies, and the bold decisions 
that have been taken to reduce the coronavirus. 
He  also thanked the bank’s employees for their 
loyalty to their institution and their wonderful 
giving, and their keenness to serve customers 
whether by coming to their place of work or 
working at home.

Abawat:
The bank’s success in these 
difficult circumstances relied on 
the loyalty of its employees and 
their wonderful giving, and their 
keenness to serve customers
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Bank al Etihad

he preliminary financial results showed that Bank 
al-Etihad achieved profits of JD 13.43 million, 
compared to JD 17.35 million profits in the first 
half of last year.

The data indicated an increase of profit in the total income 
of the bank during the first half of this year, to reach JD 
64.984.3 million, compared to JD 83.7 million in the first 
half of 2019.
The bank’s profits lowered in the second quarter of this 
year, to reach JD 5.19 million, compared to a profit of JD 
8.48 million in the second quarter of last year.
 The unaudited financial statements of the company 
indicated that the total expenses increased to JD 63.02 
million in the first half of this year, compared to expenses 

of JD 54.61 million in the first half of last year.
As for the share of the profit for the first half of the current 
year, it amounted to JD 0.064 compared to JD 0.091 for 
the same period in 2019.
Commenting on the results , Mr. Essam Salfiti, Chairman 
of the Board of Directors of Bank al-Etihad, noted that 
despite all the difficult economic conditions suffered by 
the Kingdom, in which the world is facing major setbacks 
in many sectors, the Bank has been able to control the 
effects of this pandemic and maintain economic stability 
in the Bank and reach positive and satisfactory results 
commensurate with the current period by joining the 
efforts of the responsible departments of the Bank and 
all its employees.

JD 13.43 Million, Bank al-Etihad 
2020 Half Net Profit

Salfiti: The bank could control the effects 
of Corona pandemic and get positive 
results to cope with this period.
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INVESTBANK

NVESTBANK announced its financial results for 
the first half of this year, as it achieved a net profit 
of JD 5.6 million, compared to JD 7.5 million for 
the same period last year.

According to the financial statements issued by 
INVESTBANK, the net direct credit facilities as at the end 
of June of this year amounted to about JD 703 million 
compared to JD 674 million at the end of last year, while 
the amount of allocations increased by 3 million JDs from 
the end of last year.
The total assets of the bank amounted to about 1.1 billion 
JDs, and the total customer deposits amounted to JD 716 
million as at the end of June of this year.
Commenting on the bank’s financial results, INVESTBANK 
Chairman Bisher Jardaneh affirmed the strength of the 
bank’s capital base and the soundness of its financial 
indicators despite the conditions that the Jordanian 
economy has suffered from as a result of the repercussions 
of the Corona pandemic.
It is noteworthy that INVESTBANK announced a donation 
of about 730 thousand JDs to the Hemmat Watan Fund, 
the Nawa campaign and other local institutions to 
support the efforts of the state and affected communities 
in combating the emerging Corona virus and facing its 
effects, and protecting the health and safety of citizens.
Jardaneh indicated that the difficult current conditions, 
and the short-term implications of the Corona pandemic, 
create many challenges, which INVESTBANK will deal 
with at the level of its Board of Directors and executive 
management, with the highest degree of commitment 
to the bank’s policy of managing risks effectively and 
maintaining the integrity of assets.

JD 5.6 Million, Net Profit of 
INVESTBANK in the First Half of the 
Current Year

Jardaneh: 
The bank has dealt with 
the current difficult 
circumstances with 
the highest degree 
of commitment to 
effectively manage 
risks and maintain the 
integrity of the assets
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Cairo Amman Bank
 JD 5.71 Million, Cairo Amman Bank 2020 Half Net Profit 

Al-Mufti: 
The Bank was 
able to control the 
significant impact 
of this epidemic, 
especially during 
the closures

he preliminary financial results showed that CAB 
achieved profits of JD 5.71 million, compared to 
JD 11.82 million profits in the first half of last year.
The data indicated lower rate of profit in the total 

income of the bank during the first half of this year, to 
reach JD 64.9 million, compared to JD 68.2 million in the 
first half of 2019.
The bank’s profits lowered in the second quarter of this 
year, to reach JD 2.91 million, compared to a profit of JD 
6.62 million in the second quarter of last year.
 
The unaudited financial statements of the company 
indicated that the total expenses increased to JD 54.3 
million in the first half of this year, compared to expenses 
of JD 49.3 million in the first half of last year.
As for the share of the profit for the first half of the current 
year, it amounted to JD 0.032 compared to JD 0.064 for 
the same period in 2019.
Commenting on the results , The Chairman of the Board of 
Directors of Cairo Amman Bank, Yazid Al-Mufti noted that 
the Bank, despite all the difficult economic conditions that 
suffered the economy as a result of the repercussions of 
the Corona pandemic, was able to control the significant 
impact of this epidemic, especially in the periods of 
closures and damage to some sectors, which reduced 
their ability to pay, but the Bank had alerted these 
scenarios and developed a comprehensive plan to 
cope with the negative consequences of the outbreak of  
Corona virus and its continued impact on the Economy.
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Jordan Ahli Bank’s 
JDs 6.21 million; Jordan Ahli Bank Profit for 2020

he preliminary financial results 
showed that the National Bank of 
Jordan achieved a profit of 6.21 
million dinars compared to a profit 

of 11.4 million dinars in the first half of last 
year.
The data indicated a decrease in the bank’s 
total income during the first half of this year, 
to reach 53.66 million dinars, compared to 
57.27 million dinars in the first half of 2019.
The bank’s profits decreased in the second 
quarter of this year, to reach 1.34 million 
dinars, compared to a profit of 4.98 million 
dinars in the second quarter of last year.
The company’s un-audited financial 
statements indicated that the total expenses 
increased to 45.75 million dinars in the first 
half of this year, compared to 39.22 million 
dinars in the first half of last year.
As for the share of the profit for the first half 
of the current year, it amounted to 0.031 
dinars compared to 0.057 dinars for the 
same period in 2019.
Commenting on the results, the CEO / 
General Manager of the National Bank of 
Jordan, Muhammad Musa Daoud said 
that the outbreak of the new Corona virus 
worldwide at the beginning of 2020 caused 
an economic slowdown in the world in 
general, including Jordan. Daoud also 
praised the measures taken by the Central 
Bank to mitigate From the repercussions 
of this virus on the local economy for the 
benefit of both citizens and banks.
The National Bank has also developed 
strategic, studied plans to meet the great 
challenges that the banking sector has 
faced and was able to identify these risks 
and achieve good results compared to the 
more difficult scenarios that could have 
been exposed

Dawoud: The bank was able to 
identify the risks arising from 
the repercussions of the Corona 
pandemic and achieve good 
results
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JD 5.05 Million, Safwa Islamic Bank’s 
Half Profits for 2020

Profits of Safwa Islamic Bank (SIBK), listed on the 
Amman Stock Exchange, in the first half of this 
year rose 14.32 percent on annual basis.
 The preliminary financial results showed that the 

bank achieved profits of JD 5.05 million ($7.13 million), 
compared to JD 4.42 million ($6.23 million) profits in the 
first half of last year.
The data indicated an increase in the total income of the 
bank during the first half of this year, by 4.33 percent, to 
reach JD 21.48 million, compared to JD 20.59 million in 
the first half of 2019.
The bank’s profits rose in the second quarter of this year, 
to reach JD 2.6 million, compared to a profit of JD 2.5 
million in the second quarter of last year.
The unaudited financial statements of the company 
indicated that the total expenses increased to JD 13.3 
million in the first half of this year, compared to expenses 
of JD 12.2 million in the first half of last year.
As for the share of the profit for the first half of the current 
year, it amounted to JD 0.051 compared to JD 0.044 for 
the same period in 2019.
Commenting on the results His Excellency Dr. Muhammad 
Abu Hammour, Chairman of the Board of Directors of 
Safwa Bank, indicated that the bank maintained economic 
stability during the period when the repercussions of the 
Coronavirus pandemic were ravaging all sectors. This 
was only by developing thoughtful plans that would face 
the risks realized from periods the closure that took place 
in addition to the failure of payment by some individuals 
and small companies due to the huge crowd that was 
made by all departments and employees, whether in 
working inside the bank or working remotely.

 

Safwa Islamic Bank

Abu Hammour: 
The bank 
maintained 
economic stability 
during the 
period when the 
repercussions of 
the Coronavirus 
pandemic were 
devastating all 
sectors
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of the world.  
On one hand,  Mr. Nehme Sabbagh - Executive 
Director General of the Arab Bank - explained 
that the economy at the regional and global level 
is facing many challenges and an economic 
downturn as a result of the outbreak of the Corona 
virus, low interest rates and the high cost of risks, 
in addition to the decline in global oil prices, which 
affected the growth rates in Arab Gulf States.
Mr. Sabbagh added that the bank’s net operating 
profit amounted to $ 549.4 million, down 21% from 
the same period of last year, due to the decrease in 
net interest due to the decrease in global interest, as 
well as the decrease in net commissions resulting 
from the decline in global trade, in addition to 
the decrease in the profits of the bank’s affiliate 
company in Saudi Arabia. .
 Mr. Sabbagh stated that the results of the Arab 
Bank Group were affected by the additional 

allocations that were taken according to the 
International Financial Reporting Standard No. 9 
and according to the expected credit loss model 
used by the bank, noting that it includes general 
allocations that the bank built as a result of the 
current economic conditions in Lebanon. 
 In conclusion, Mr. Sabih Al-Masry indicated that 
the Arab Bank’s share price has decreased due 
to the economic repercussions that the Amman 
Financial Market and all financial markets are 
going through, stressing that he is convinced that 
the financial markets will gradually recover after 
the end of this pandemic, and he stressed that 
despite the negative impact of others. There is no 
precedent for this epidemic, but the Arab Bank is 
able to contain the impact of the economic crisis 
through the strength of the bank and the success 
of its diversified business model locally and 
regionally.



The Arab Bank 
 $ 152.1 Million 2020 First Half Profits of 
the Arab Bank Group 

he net profit of the Arab Bank Group after 
taxes and allocations amounted to $ 152.1 
million for the period ending June 30, 
2020, compared to $ 453.2 million in the 

corresponding period for 2019, a decrease of 66%.
The Arab Bank Group was negatively affected 
during the first six months of  2020 as a result of 
the additional allocations that the bank took due to 
the economic downturn in the region and the world 
and negative future expectations for the growth 
of the global economy, in addition to the decline 
in income from interest and commissions due to 
the outbreak of the Corona virus, the decrease in 
interest rates and the decline in Oil prices. 
Customer deposits grew by 5% to reach $ 35.9 billion 
compared to $ 34.1 billion for the same period of the 

previous year, while credit facilities amounted to $ 
26.7 billion as on June 30, 2020 compared to $ 26.2 
billion for the same period of last year. The growth 
rate of 2%, the bank also maintained a solid capital 
base, with total equity reaching $ 9.2 billion , and 
a capital adequacy ratio of 16.8% at the end of the 
first half of 2020, in addition to the bank maintaining 
comfortable liquidity ratios, as the loan-to-deposits 
ratio reached  74.4%, while the coverage ratio for 
non-performing loans exceeded 100%. 
Mr. Sabih Al-Masry, Chairman of the Board of 
Directors, stated:  The global economy, as a result of 
the outbreak of the Coronavirus, is facing obstacles 
and unprecedented decline in performance levels 
in all sectors, which had a negative impact on the 
performance of the banking sector in all countries 

Al-Masri: 
The global economy, as a result of 
the outbreak of the Coronavirus, is 
witnessing an unprecedented decline 
in performance levels in all sectors, 
which had a negative impact on the 
performance of the banking sector in 
all countries of the world
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Sabbagh:
The results of the Arab Bank Group 
were affected by the additional 
allocations that were taken according 
to IFRS 9 and the expected credit loss 
model used in the bank
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61.6%, 2020 FIRST HALF NET PROFITS
 DECLINE OF LISTED BANKS 

he semi-annual financial statements of 
the 15 banks listed on the Amman Stock 
Exchange showed a decline in its net profit 
after taxes and provisions by 61.6% in the 

first half of this year, compared to the same period 
last year.
The net profits of banks amounted to JD 167 million 
in the first half of this year, compared to JD 435.2 
million in the first half of last year 2019, with a decline 
of JD 268.2 million.
Net profits before income tax amounted to about 
JD 280.7 million in the first half of the current year, 
compared to JD 608.7 million for the same period 
in 2019, down by 54%, and a decrease of JD 328 
million.
Bank profits were affected mainly by the construction 
and taking of provisions for expected credit losses 
in the first half of the current year. These allocations 
increased by 167% in the first half of the current 
year, compared to the same period last year 2019. 
As the value of the allocations visible to banks 
combined within the items of expenses in the income 
statements was about JD 361.8 million for the first 
half of the current year, while it was the value of the 
provision for expected credit losses for the first six 
months of 2019 amounted to JD 135.6 million.
It is noteworthy that the provision for expected credit 

losses is built within a methodology consistent with 
international financial and accounting standards, 
specifically Standard No. 9 in line with the instructions 
of the Central Bank of Jordan.
The agency “Standard and Poor’s” had launched 
at the beginning of last July an extensive report on 
the banking sector published by the “Kingdom” 
about the extent to which bank profits were affected 
globally by the Corona crisis, indicating that the 
slowdown in economic activity and low interest 
rates would negatively affect the operating profits 
of banks, in addition to emergencies banks needed 
to handle and building an ECL; due to the faltering 
of individual and institutional borrowers, as a result 
of the deterioration of the business and operating 
environment, especially in the second quarter of the 
current year.
Despite the increase in income tax on banks to 38% 
(35% income tax plus 3% national contribution) 
under the amended Income Tax Law No. 38 of 2018, 
this came into effect at the beginning of last year. 
The income tax decreased by JD 60.1 million and by 
35% in the first half of the current year. As the total 
income tax allocations for the first half of the current 
year amounted to about JD 111.4 million, compared 
with JD 171.5 million from last year 2019, due to the 
decline in net profits before tax.
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provisioning burden to cover for increased risks, which 
affected their profitability and capital adequacy levels. 
Moreover, Banks’ immediate response to cut interest 
rates on loans was not met with an equivalent rate cut 
on deposits, contributing to a decline in interest rate 
spreads for some banks over the short term.
In this context, I would like to pinpoint that the semi-
annual financial figures for banks listed on the ASE 
– 15 banks – showed a decline in net profits after tax 
and provisions by 61.6% reaching JD167 million for the 
first half of this year, compared to JD435.2 million for the 
same period last year. This decline in profitability came 
primarily due to an increase in ECL provisioning, reaching 
JD361.8 million combined for all banks for the first half of 
2020, compared to JD135.6 million for the corresponding 
period of 2019, a hefty increase of 167%.
On another note, the pandemic accelerated investments 
in IT and digital transformation, in order to ensure 
business continuity and availability of timely, secure and 
uninterrupted services to all customers at all times. 
In light of these difficult challenges, I expect the Jordanian 
banking sector to witness a wave of mergers and 
acquisitions between banks to form big well- capitalized 
units, capable of facing severe competition and rising 
risks. 

What measures have you taken so far to tackle the 
pandemic?
The Business Continuity Plan has been activated since 
the outbreak of the pandemic and we have effectively 
managed the crisis, working on site and remotely 
without compromising the level of services provided 
to our customers. Stemming from our deep faith in the 
importance of preserving long standing relationships 
with our customers, our relationship managers stayed 
in close contact with their clients, advising them on the 
appropriate facilities structure and CBJ refinancing 
programs for clients meeting eligibility criteria. 
Moreover, all safety measures have been implemented 
including social distancing by locating HO employees 
in 2 building: Abdali and Shmeissani, the latter of which 
was transferred to us as part of our acquisition of National 
Bank of Abu Dhabi’s (NBAD) business operations in 
Jordan. 
Digital services have been enhanced: Western Union 
service with e-FAWATEERcom through SGBJ mobile 
app has been launched, allowing clients to send money 
transfers to their families outside Jordan during the 
lockdown.
In line with CBJ proactive measures to confront the 
repercussions of Corona, SGBJ took the following 
decisions/actions:  
Continue offering the main allowed services by CBJ: 
cash deposits and withdrawals, money transfers, salaries 
payment, trade finance, and cheque clearance, without 
any disruptions. 

Reducing interest rates on credit facilities granted by 
the bank to all customers in line with the decisions of the 
Association of Banks in Jordan (ABJ) 
Postponing loan payments (without any commissions or 
late payment interest) for corporations affected by the crisis 
without considering this as a restructuring; rescheduling 
clients’ debts without down payments or late payment 
interest; in addition to postponing due payments for retail 
clients (home loans, car loans, credit cards and personal 
loans) without any commissions or late payment interest. 
Embarking on the CBJ JD500 M soft financing program for 
supporting SMEs and professionals, which is guaranteed 
by the Jordan Loan Guarantee Corp for up to 85% of the 
loan value and at a subsidized interest rate of 2%, by 
offering financing to eligible clients meeting the program 
criteria? 
Conducting Repo agreements with the CBJ as a 
precautionary measure to support the bank’s liquidity, to 
be utilized to fulfil all clients’ funding needs. 
The bank implemented CBJ new directives for easing 
the terms of its existing refinancing program, providing 
necessary funds to eligible projects in key economic 
sectors covered by the program. 
The bank donated JD500 thousands to “Himmat 
Watan” Fund.
 
What are the bank’s future prospects posts COVID19? 
There will certainly be significant challenges post corona 
due to rising NPLs associated with the deterioration of 
economic, commercial and investment conditions as a 
result of the spread of the virus.
However, we believe that SGBJ will be able to positively 
capitalize on some areas:
Maximize collection efforts and continue to pursue the 
conservative credit policy followed by the bank
We also look forward to maintaining a close relationship 
with our customers, offering them appropriate solutions 
that would enable them to face this pandemic, while still 
fulfilling their obligations to the bank, including restructuring 
or scheduling of their accounts in accordance with the 
CBJ instructions.
We are also working to improve our profit margin by 
reducing debit interest rates on deposits and at the same 
time exploring other sources of inexpensive funds.
We are also constantly working on improving the electronic 
services provided by the bank in attempts to improve 
customer experience and ensure continuity of services 
during periods of disruption.
We also seek to seize any opportunities for external growth 
or expansion as they emerge, relying on our successful 
experience in acquiring NBAD’s business operations 
in Jordan; a transaction which was described by our 
external advisor - Messrs. Ernst and Young - as a great 
achievement and at a minimal cost, setting the standard 
for future banking integrations in Jordan in terms of 
speed, efficiency and innovation.
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confronting the kingdom over the past decade, the 
economy managed to grow at an average rate of 2.4% 
over the past 10 years, while it is expected to contract 
by 3.7% this year due to Coronavirus.
Nonetheless, I can still see opportunities looming on 
the horizon to turn this adversity into advantage. For 
instance, Jordan has made significant achievements 
in terms of Information and Communication 
Technology (ICT) and Entrepreneurship, which is 
considered to be one of the top booming industries 
over the next period, particularly in light of the 
closures across the globe caused by COVID-19. This 
represents a golden opportunity for leading innovative 
companies to channel their tech literacy towards the 
development of businesses in the region. There is also 
a big opportunity to increase the kingdom’s exports of 
consultancy services given increased tendencies for 
corporate and business restructurings in association 
with the crisis. Moreover, the country is entering into 
global supply chains for producing and exporting 
protective facial masks. Additionally, Jordan proved 
self-sufficient in food production during these difficult 
times. The country was not only able to cover local 
market needs, but also to export excess supply to 
other parts of the world. Furthermore, the kingdom 
can benefit from putting in place effective plans to 
revive medical tourism. Not mentioning that Jordan is 
well known for its safety and political stability, good 

infrastructure and competent workforce.  This, in 
addition to its strategic location, promotes the country 
as an attractive destination for investors from other 
countries such as Lebanon as well as companies 
that are eager to engage in the reconstruction of the 
region. 
Investing in such opportunities, alongside with the 
former measures taken thus far, will be crucial to revive 
the economy, enabling it to recover faster than many 
neighboring countries. According to the IMF, Jordan’s 
GDP growth rate is expected to pick up to +3.7% in 
2021. This is highly dependent on the country’s ability 
to contain the spread of the virus amid concerns of 
a second wave of Corona this winter that could be 
worse than the first one. 
 
How did COVID 19 pandemic impact the Jordanian 
banking sector?
One of the most important challenges of Coronavirus 
on the banking sector is that businesses and retail 
clients have suffered serious cash flow problems, 
which came to a complete halt in some cases, 
because of this crisis. This has negatively affected 
clients’ capacity to service their debt obligations 
against banks. Moreover, the weak performance of 
the Amman Stock Exchange (ASE) and international 
bourses had an adverse impact on banks’ investment 
portfolios. Accordingly, banks faced higher 
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the Jordan Loan Guarantee Corp for up to 85% of the 
funding value and at a subsidized interest rate of 2%. 
CBJ also allowed banks to postpone credit facilities 
installments granted to vulnerable clients (companies 
and individuals) in economic sectors that have been 
impacted by the spread of the virus without charging any 
commissions or late payment interest rates. Banks were 
also allowed to reschedule clients’ debts without any 
down payment or late payment interest rates. CBJ also 
issued special orders covering cheques’ clearance and 
settlements whereby clients whose cheques have been 
returned for insufficient funds during Covid-19 disruption 
period will not be blacklisted and will be granted a grace 
period of up to 90 days –  instead of 15 –  to settle any 
bounced cheques during this period.
These immediate fiscal and monetary measures, coupled 
with the healthy financial system – thanks to CBJ prudent 
management – were effective in containing the economic 
repercussions of the pandemic locally, which helped 
restore confidence in the local economy. This led to the 
successful issuance of a double-tranche government 
Eurobonds, which were highly oversubscribed by more 
than 6 times, attracting more than USD6.25 billion and 
at competitive interest rates of 5.85% for the USD1.25 
billion issue over a 10-year maturity and 4.95% for the 
USD500 million issue over a 5-year maturity. 
However, the global spread of the pandemic has 
weighed heavily on the external sector, especially the 

tourism sector, which is considered an important source 
of foreign revenues for the Kingdom with significant 
contribution to Jordan’s stock of foreign currency 
reserves, accounting for no less than 12% of GDP pre-
pandemic. The sector has come to a standstill, with 
income from this sector declining significantly by about 
60% in the first half of 2020 according to official statistics 
and is expected to take longer to recover compared to 
other sectors. 
As for domestic exports, they also declined as a result of 
closing borders and flights, which brought freight activity 
to a halt at various times, not mentioning the impact of 
weakening global demand. Conversely, the decline 
in international oil prices left a positive impact on the 
volume of imports, which fell at a higher pace, causing 
the trade deficit to narrow.
At the fiscal front, the central government budget deficit 
is expected to exceed targeted level by 100% due to 
weakening local activities and lower external trade. 
Public debt is also expected to reach new high levels. 
Overall, we clearly feel the impact of the crisis on the 
Jordanian economy, in the same manner as in other 
economies around the globe. I conclude that the 
IMF’s expectations of a contraction in the Jordanian 
economy in 2020—for the first time in years of growing 
uncertainties in neighboring countries is a testament to 
the massive impact of COVID-19 on the economy. In 
spite of the enduring regional and international shocks 

ABAWAT:   THE MOST IMPORTANT CHALLENGES OF THE 
PANDEMIC ON THE BANKING SECTOR ARE THE DECLINE 
IN CASH FLOWS TO SECTORS AND INDIVIDUALS, WHICH 
NEGATIVELY AFFECTS THEIR ABILITY TO PAY AND FULFILL 
THEIR OBLIGATIONS TOWARDS BANKS

MAXIMIZING 
COLLECTION EFFORTS 
AND CONTINUING 
TO PURSUE A 
CONSERVATIVE 
CREDIT POLICY AND 
MAINTAINING A CLOSE 
RELATIONSHIP WITH 
CUSTOMERS WHILE 
IMPROVING THE BANK’S 
PROFIT MARGIN IS 
THE NEXT STEP AFTER 

CORONA 
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plunging the global economy into the worst recession 
since the Great Depression of the 1930s, according to 
estimates by international financial institutions. 
As for the case of Jordan, the country adopted a 
proactive policy to tackle the pandemic as it was 
amongst the first countries to implement a strict 
lockdown in line with its overarching principle to 
prioritize human safety. This policy was effective to 
contain the spread of the virus, and to have one of 
the lowest numbers of cases worldwide, in spite of 
the recent increase in the number of new infections in 
parallel with the reopening of all sectors and activities. 
On the economic front, a number of immediate 
measures were taken on both fiscal and monetary 
fronts in response to the crisis: the government 
provided temporary cash-flow relief to companies 
by allowing delayed payments of sales taxes and 
customs duties, delayed utility payments, temporarily 
reduced social security contributions, and provided 
support to the vulnerable daily wage workers via its 
National Aid Fund cash transfer program. Moreover, 
the government established “Himmat Watan” Fund 
and another one for the Ministry of Health to cover 
emergency medical outlays. 
The Social Security Investment Fund has also enacted 
a wide set of policies, including in-kind transfers and 
benefits for the unemployed and self-employed.
On the monetary front, the Central Bank of Jordan (CBJ) 
took a series of measures to lessen the impact of this 
crisis on the national economy, the banking sector and 
its customers. it reduced key policy interest rates by 
1.5%, injected more than JD1 billion additional liquidity 
in the market by reducing reserve requirements on 
time deposits from 7% to 5%, repurchase agreements 
(REPO) with the CBJ for up to 12 months in addition 
to postponing cash dividend distributions for the year 
2019 until 2020. The CBJ also eased the terms of 
its existing refinancing program, which targets vital 
sectors, expanding its scope of coverage as well, in 
addition to introducing a new soft financing program 
for supporting small- and medium-sized enterprises 
(SMEs) and professionals, which is guaranteed by 
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n an interview conducted by the Director 
General and Editor-in-Chief of the Investors 
Magazine with Mr. Nadim Abawat, General 
Manager of SGB-Jordan, Mr. Abawat reviewed 
the effects and economic challenges of the 
Corona pandemic (Covid-19) on Jordan, 

and praised the measures taken by the Jordanian 
government and the Central Bank of Jordan to limit the 
repercussions and the negative effects of this pandemic, 
and among the ways to transform these challenges into 
opportunities and exit from the crisis with minimal losses.
Mr. Abawat also touched on the impact of the pandemic 
on the banking system and the challenges of the coming 
stage. He stated that Societe Generale Bank - Jordan has 
succeeded in managing this crisis effectively and that it 
is exerting utmost efforts to address its repercussions 

and concluded by stating the procedures and ongoing 
preparations for the bank to achieve its future aspirations 
after Corona.

Following is the detailed conversation with Mr. Abawat:

In your assessment how has COVID-19 affected 
Jordan’s economy?
Jordan has been affected by this pandemic like all other 
economies in the world. This unprecedented crisis has 
caused increasing uncertainties for both consumers and 
investors. Moreover, the isolation and partial/complete 
lockdown measures implemented by most countries in 
the world to suppress the spread of COVID-19 caused 
both the demand and supply sides to contract sharply, 
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contraction of 9.5%, the Italian economy of 10.5%, 
and the British economy 10.1%, according to the 
Economic Cooperation Organization.
The organization said that “had it not been for the 
immediate and effective support for measures that 
were applied in all economies aimed at mitigating 
the impact of the shock on household and corporate 
income, the contraction in production and jobs would 
have been much greater.”
The organization also added that future growth 
prospects will depend on factors including the 
severity of new virus outbreaks, the type of restrictions 
imposed, the distribution of the vaccine and the 
implications of fiscal and monetary policy measures 
on demand.
As for the kingdom, His Majesty King Abdullah II said 
that Jordan has succeeded in dealing with the Corona 
virus, stressing that it is now “under control”.
His Majesty added, during his meeting with 
notables and personalities from several Jordanian 

governorates, that “the time has come to focus as 
quickly as possible on the economic situation,” noting 
that “the biggest challenge before us is the economic 
situation, poverty and unemployment.”
He explained that “the Jordanians will come out 
stronger when compared with the countries of the 
region with regard to the effects of the Corona crisis.”
King Abdullah stressed that the Jordanian production 
in the sector of medicines, medical supplies and 
advanced agriculture, including food industries, will 
be distinguished from other countries.
He pointed to the importance of focusing on the 
agricultural sector to alleviate unemployment, and 
said: “There is cooperation and coordination between 
the government and the armed forces in this field.”
He stressed the importance of coordination between 
the various official bodies and the private sector, in 
order to reach real results with regard to agricultural 
and industrial production, noting that the country “is 
moving strongly in this area.” .

CHINA IS THE FIRST TO SURVIVE,
 GERMANY IS THE BEST IN EUROPE ..
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EXPECTATIONS OF A FASTER
 RECOVERY OF THE GLOBAL ECONOMY

at a rate of 5%,well, that is less than the organization’s 
expectations that it disclosed in June with expansion 
of 5.2%
Projections also assume that a vaccine for the virus 
will not be widely available until late 2021.
China was the first country to witness the spread 
of the virus, but was rapidly controlled there. It is 
expected that it will be the only country in the Group 
of Twenty major economies that are experiencing 
growth this year, with an increase of 1.8%, up from an 
expectation in June of a 2.6% contraction, to recover 
Growth of 8% in 2021.
It is noteworthy that China’s industrial production 
accelerated the fastest pace in 8 months last 
August. Data from the Office for National Statistics on 

Tuesday revealed that industrial production growth 
accelerated, on annually basis, to 5.6% last month.
Simultaneously, the US economy is expected to 
be better this year than previously thought, and 
to witness a contraction of 3.8%, which is a severe 
deterioration, but it is still much better than a previous 
forecast of a contraction of 7.3%, to grow next year by 
4%, according to the organization’s report.
On the other hand, India’s economy will contract by 
10.2% this year.
Germany will record better numbers than the entire 
euro zone, with the economy expected to contract 
by 5.4%, compared to a contraction of 7.9% for the 
single currency area.
The French economy is also expected to record a 
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new economic study concluded that 
the Coronavirus pandemic and the 
accompanying severe lockdown 
measures have cost the global economy 
about $ 3.8 trillion, a number that is 

expected to rise.
Researchers at the Australian University of Sydney 
said that their study is the first attempt to determine 
the pandemic economic repercussions  on a global 
scale.
The researchers pointed out that 147 million people 
lost their jobs around the world, causing a decrease 
in payments of 1658 salaries by $ 2.1 trillion.
The level of global consumption decreased to 4.2 
percent, comparing to $ 3.8 trillion which is equivalent 
to the GDP of a country like Germany.
The cost of the repercussions resulting from Corona 
exceeds the costs of the wars that the United States 
fought in both of Afghanistan and Iraq.
Therefore, the tourism and travel sector was the 

most affected among the economic sectors, due to 
the cancellation of flights and the closure of many 
countries of their borders, especially in Asia, Europe 
and the United States.
As for the Organization for Economic Cooperation 
and Development, it said that, despite all the 
aggravating damage to the global economy, it seems 
to be recovering from the downturn caused by the 
Coronavirus pandemic more quickly than it was 
thought a few months ago, due to improved prospects 
for China and the United States.
The organization added that the global economy is 
on its way to shrinking 4.5% this year. Although it is 
an unprecedented contraction in recent history, it is 
better than its prediction last June with a contraction 
of 6%.
The organization - a Paris-based policy forum - 
said that in the event that the virus continues to be 
prevented from spreading out of control, the global 
economy will jump again to growth over the next year 

HIS MAJESTY KING ABDULLAH II:
 CORONA IS UNDER CONTROL AND OUR
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 NUMERIC CORONA VIRUS’S 
REPERCUSSIONS ON THE WORLD 
ECONOMY 
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The risk of failure to limit the phenomenon of climate 
change is the most prominent dangers threatening the 
countries of the world, and its danger in the future rises 
to a level that exceeds the danger of weapons of mass 
destruction, if these countries do not comply and seek to 
implement their commitments to reduce environmental 
pollution, especially greenhouse gas emissions. 
In order to face the threat of climate change by restricting 
global warming and keeping it below two degrees Celsius 
and following up efforts to stop the rise in temperature at 1.5 
degrees Celsius, in addition, the meeting agreed to review 
mandatory pledges every five years as 186 countries 
pledged, responsible for %96 of global emissions, taking 
measures to reduce their emissions of greenhouse gases 
that cause global warming by the horizon of 2030-2025, 
and taking the necessary measures to avoid the most 
catastrophic consequences of climate change, which 
include increasing floods, storms, hurricanes, droughts, 
desertification, melting ice caps, rising sea levels, 
and water scarcity. This poses a threat to agricultural 
production, marine wealth and food security all over the 
world. Developed countries should be at the forefront in 
adopting emission reduction targets, while developing 
countries must continue to improve their efforts to tackle 
global warming. Regarding the pledge of developed 
countries to provide $ 100 billion annually, starting from 
2020, to help developing countries finance their transition 

to clean energies.
Economic wise, the effect of global warming on the 
vital arteries of the global economy, resulting from the 
excessive exploitation of natural resources, in the sectors 
of agriculture, industry, and construction, which ultimately 
led to the negative impact on the global financial system 
as a whole, especially in light of the conditions of the 
Corona virus, which confused and dispersed the world 
and killed the global economy. For governments, the 
main issue hindering plans to reduce greenhouse gas 
emissions is balancing economic growth in the near 
term with sustainable development in the long term. But 
the economic consequences of inaction are huge. The 
International Monetary Fund estimates that for a 3 ° C rise 
in global temperature, the global GDP rate decreases by 
about %2. In the long term, climate change is expected 
to weaken global economic activity as a result of damage 
to vital economic sectors such as agriculture and tourism, 
damage to property and infrastructure, high insurance. 
Finally, the process of combating climate change may 
reflect positively on the global economy, as it provides 
great opportunities for investment in the green economy, 
which would achieve great prosperity in developed and 
emerging markets, making it a strong competitor to all the 
most famous industrial and technological revolutions in 
history.
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