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االفتتــاحيـة

Editorial

aliamaireh@investorsmgz.com

العالم  أنحاء  جميع  في  والشركات  الباحثون  سعى  ألشهر 
جائحة  إنهاء  في  النهاية  في  يساعد  أن  يمكن  لقاح  لتطوير 
اللقاح  إطالق  أن  نعتقد  هل  ذلك،  ومع  كوفيد19.  كورونا 
الجسدي  والتباعد  الكمامات  ارتداء  إلى  للحاجة  ا  حّدً سيضع 
انتشار  إبطاء  على  تعمل  والتي  األخرى،  الفعالة  واإلجراءات 
هذه  مثل  ألن  يحدث؛  لن  ذلك  أن  أعتقد  كورونا؟  فيروس 

اإلجراءات ستستمر لفترة أطول وقد تستمر لبعض الوقت!

اللقاح، ال  أنه عند إطالق  أن ندرك  على األقل كمجتمع، علينا 
أعتقد أن اللقاح يجب أن يغير سلوك أي شخص ما. حيث ما زلنا 
بحاجة إلى استخدام ذلك جنًبا إلى جنب، مع الكمامات والتباعد 
الماضية،  األشهر  في  فعلنا  كما  اليدين،  ونظافة  الجسدي 
خصوًصا في المراحل األولى من الفحوصات المستمرة، وحتى 
نحصل على مزيد من المعلومات حول كيفية تأثير هذا اللقاح 

على انتقال أو انتشار الفيروس. 

ومن هنا يجب أن ندرك أنه بعد االتفاق على أن هذه اللقاحات 
لمراقبة  وقت  إلى  بحاجة  العلماء  سيظل  وفعالة،  آمنة 
والذي  كورونا،  فيروس  ضد  الحماية  مستوى  أو  الفعالية، 
يمكن أن توفره اللقاحات بالفعل. وربما نتوقف هنا عند هذه 
النقطة، فنحن بالتأكيد نأمل أن يعمل اللقاح بشكل جيد بما 
يكفي لوقاية الناس من اإلصابة بالمرض، ولكن هل سيكون 

جيًدا بما يكفي لمنعهم من نشر الفيروس وانتشاره؟!
من ناحية أخرى، يمكن للقاح أن ينتج استجابة مناعية ال تمنع 
الفيروس تماًما، بل يثبطه بدرجة كافية بحيث ال تظهر على 

المريض أيَّة أعراض. ومع ذلك، قد ال يحمي اللقاح الجميع على 
قدم المساواة. لذا  فقد تكون هناك اختالفات ملحوظة في 
كيفية استجابة األطفال، والمراهقين والبالغين وكبار السن 
للقاح. ومن المثير لالهتمام، أن السؤال الذي سيظل بحاجة 
إلى إجابة بعد إطالق اللقاحات هو ما إذا كان هذا اللقاح سيوفر 

حماية طويلة األجل ضد “كوفيد19؟

أنه عند إصابتك بفيروس كورونا،  ناهيك وأننا نسمع جميًعا 
ليس  ربما  ولكن  الفيروس،  ضد  مناعة  جسمك  يطور  قد 
لفترة طويلة. أعتقد أن ما يمكنك أن تفترضه معي هنا هو، أنه 
إذا لم يعِطك الفيروس استجابات مناعية طويلة المدى، فقد 
أيًضا! وربما،  المدى  اللقاح استجابات مناعية طويلة  ال يعطي 
سيكون من الحكمة التمسك بكمامات الوجه إلى جانب أخذ 
آخر  بمعنى   .٢٠٢1 عام  أشهر  معظم  خالل  األقل  على  اللقاح 
سوف يتطلب األمر جهوًدا حثيثة ومتنوعة، للحد من انتقال 
العدوى في المجتمع، عن طريق الكمامات، والتباعد الجسدي، 

واللقاح الفعال.

حتى  لكن  وسيساعد،  كورونا  فيروس  لقاح  سيأتي  ختاما، 
اللقاح،  بجانب  وربما  تماما.  الفيروس  يختفي  ال  قد  ذلك  مع 
تلك  لسد  الجسدي،  والتباعد  الكمامات  ارتداء  سيستمر 
ا  مجتمعّيً الفيروس  وانتشار  انتقال  من  الحد  وفي  الفجوة 
لبعض الوقت، حيث ال يزال العلماء يتعلمون شيًئا جديًدا كل 

يوم عن الفيروس.

هل اللقاح سينهي أزمة وباء كورونا؟!

رئيـس التحريــر
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 شبح جائحة كورونا 
يرعب االقتصاد العالمي 

وينال من لقمة
عيش المواطن

سلفيتي: صاحب الخبرة المصرفية القادرة على إزالة 
غيمة كورونا السوداء عن بنك االتحاد 

تف�سي فريو�ص  )Covid- 19( يف العامل، بات هو الهو�ص والهاج�ص الذي يوؤرق امل�سارف املركزية العربية 
جهة  من  امل�سارف  على  الفريو�ص  انت�سار  اأثر  لتخفيف  الوقائية  والتدابري  الإجراءات  باتخاذ  قامت  التي 
وعلى عمالئها من جهة اأخرى، حيث اتخذت العديد من الإجراءات الحرتازية وال�ستعدادات الطارئة يف 
القت�سادية  القطاعات  خمتلف  على  الفريو�ص  انت�سار  اآثار  لتخفيف  والنقدية  وامل�سرفية  املالية  املجالت 

والأ�سواق املالية
ونظرا لأهمية البنوك الأردنية بالن�سبة لالقت�ساد الأردين �سواء من حيث احلجم اأو من حيث الدور الذي 
تلعبه، كان ملجلة » امل�ستثمرون« هذا احلوار املهم واملتعمق يف �سلب املو�سوع مع ال�سيد ع�سام �سلفيتي رئي�ص 
عام  ب�سكل  العاملي  القت�ساد  اأرعب  الذي  الكورونا  جائحة  �سبح  عن  للحديث  الحتاد  بنك  ادارة  جمل�ص 
واملحلي وعلى م�ستوانا اخلا�ص، هذا ال�سبح الذي نال من لقمة عي�ص املواطن وانتهك اأب�سط اأحالمه وخيم 

بغيمته ال�سوداء على الواقع القت�سادي يف خمتلف قطاعاته ومن بينها القطاع امل�سريف .
وباحلديث عن بنك الحتاد وقبل اخلو�ص مع رئي�ص جمل�ص الدارة ال�سيد ع�سام �سلفيتي باأدق التفا�سيل 
التي تلم باآثار اجلائحة وتداعياتها والقدرة على التعايف منها فاأننا �سن�ستذكر معا باأن  بنك الإحتاد، موؤ�س�سة 
مالية اأردنية. لها قيمها العائلية التي هي م�سدر قوتها واإلهامها، فكل عميل من عمالء البنك هو جزٌء من 

هذه العائلة يعمل البنك على فهم احتياجاتهم جميعا لتقدمي ما ينا�سبهم من اخلدمات امل�سرفية ..
م بنك الحتاد جمموعة كاملة ومتخ�س�سة من اخلدمات امل�سرفية التي تلّبي احتياجات جميع فئات العمالء.  ويقدِّ

ويهتم البنك اأي�سًا بخطط التو�سع. لتغطي �سبكة فروعه معظم مناطق اململكة مع ا�ستمراره يف دعم التنمية 
القت�سادية يف جميع اأنحاء الأردن عرب الرتكيز على تلبية احتياجات ال�سكان.

وكجزء من هذه الدائرة القت�سادية قيم لنا ال�سيد ع�سام �سلفيتي تاأثر الأردن كغريه من اقت�ساديات دول 
جودة  تاأثري  مبدى  حديثه  ا�ستهل  امل�سريف.حيث  القطاع  ومنهم  قطاعاته  جميع  يف  كورونا  بجائحة  العامل 

اأ�سول وربحية البنوك الأردنية ب�سبب اأزمة فريو�ص كورونا امل�ستجد.
من  بالفعل  متاأثرا  كان  والذي  الأردين،  القت�ساد  يف  �سعف  مع  بالتزامن  جاءت  الزمة  هذه  ان  خا�سة 
التوترات الإقليمية ، مما جعل لهذه ال�سدمة الإ�سافية اأثرا وا�سحا يف تباطوؤ الن�ساط القت�سادي وزيادة يف 

م�سكلة القرو�ص وتكلفة املخاطر للبنوك الأردنية.
ما.. نوعا  البنوك  ربحية  �سيعيق  ال�سدمة  من  للتخفيف  جاء  الذي  النقدية  ال�سيا�سة  ت�سهيل  اأن   واأ�ساف 
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سلفيتي: صاحب الخبرة المصرفية القادرة على إزالة 
غيمة كورونا السوداء عن بنك االتحاد 
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ومن املتوقع اأن يكون الأردن يف حالة ركود يف عام ٢٠٢٠، مع انكما�ص الناجت املحلي 
الإجمايل، على امل ان ي�سهد انتعا�ص يف عام ٢٠٢١، ومن املرجح اأن تكون قطاعات 

التجارة والنقل وال�سياحة والتعدين الأكرث ت�سررًا، مما يعيق الطلب على الئتمان.
واأ�ساف �سلفيتي م�سيدا بدور البنك املركزي الردين يف هذه اجلائحة اأنه يف �سوء 
ي�سكله  وما  امل�ستجد  كورونا  فريو�ص  اأثر  عن  الناجتة  املت�سارعة  العاملية  التطورات 
من حتديات لالقت�ساد الوطني، فقد قرر البنك املركزي م�سكورا اتخاذ حزمة من 
الإجراءات الحرتازية بهدف احتواء التداعيات ال�سلبية لفريو�ص COVID-19 على 
هيكلة  باإعادة  للبنوك  بال�سماح  الإجراءات  هذه  وتتلخ�ص  املحلي،  القت�ساد  اداء 
قرو�ص الأفراد وال�سركات خا�سة املتو�سطة وال�سغرية منها والتي تاأثرت بتداعيات 
القائمة  للت�سهيالت  الآجال  وزيادة  التمويل  كلف  وتخفي�ص   ، الفريو�ص،  هذا 
وامل�ستقبلية للقطاعات القت�سادية، مبا فيها امل�ساريع املتو�سطة وال�سغرية من خالل 
دعم  الى  بالإ�سافة  القت�سادية،  القطاعات  ودعم  لتمويل  املركزي  البنك  برنامج 
اإجراءات ال�سركة الأردنية ل�سمان القرو�ص بتخفي�ص عمولت برامج ال�سركة ورفع 

ن�سبة التغطية التاأمينية لربنامج �سمان املبيعات املحلية .
كما قرر البنك املركزي تخفي�ص ن�سبة الحتياطي اللزامي على الودائع لدى البنوك 
للبنوك مببلغ ٥٥٠ مليون دينار  اإ�سافية  �سيولة  �سيوفر  الذي  الأمر  اإلى ٥%،  من ٧% 
التي  الفائدة  اأ�سعار  بتخفي�ص  الجراء  هذا  عك�ص  من  البنوك  ميكن  مما  اأردين 

تتقا�ساها على الت�سهيالت املمنوحة من قبلهم لكافة القطاعات القت�سادية مبا فيها 
الفراد وال�سركات، علمًا باأن هذه هي املرة الأولى التي يخف�ص بها البنك املركزي 

الحتياطي النقدي اللزامي منذ عام ٢٠٠٩.
اأ�سبه  كان  فقد  حت�سري  اي  ي�سبقه  مل  للوباء  العاملي  النت�سار  اأن  اإلى  �سلفيتي  ونوه 
بزلزال غري متوقع هز القت�ساد العاملي وخلف فيه الكثري من الدمار �سواء من ناحية 
اثر الغالقات والجراءات الحرتازية واأثرها العميق يف �سلب القت�ساد ومن ناحية 
ت�سر القطاعات الاقت�سادية الخرى والتي هي ال�سريك ال�سرتاتيجي للبنوك ونظرا 
اأو من حيث الدور الذي  لأهمية البنوك بالن�سبة لالقت�ساد �سواء من حيث احلجم 
تلعبه، فمن املتوقع اأن تلعب هذه البنوك دور العجلة التي �ستدفع القت�ساد واأن�سطة 
الأعمال نحو التعايف التدريجي،  فالغالبية العظمى من الأن�سطة القت�سادية وان�سطة 
الأعمال املت�سررة تظل اأن�سطة قابلة للتعايف والعودة اإلى امل�سار الطبيعي فيما لو مت 
املركزية  البنوك  تقوم  اأن  وعلى  لها،  املوؤقت  التمويلي  والدعم  املرونة  بع�ص  تقدمي 
بدورها بتمكني البنوك من النهو�ص بهذا الدور من خالل توفري املزيد من خطوط 

ال�سيولة بتكلفة اأقل واإعادة النظر موؤقتا يف املتطلبات الرقابية والتنظيمية .   
واأ�سار �سلفيتي ان هذه الزمة تركت ب�سماتها على القت�ساد الأردين باآثار �سلبية وا�سحة 
�ساأنه ك�ساأن جميع اقت�سادات العامل،وحتدث عن الدرا�سات العاملية التي مت بحثها يف 
هذا المر والتي اأ�سارت باأن اأ�سا�سيات الئتمان قبل الأزمة كانت �سليمة،لذلك دخلت 

 بنك االتحاد يثمن دور البنك المركزي األردني 
في التصدي لهذه الجائحة وما شكلته

 من تحديات لالقتصاد الوطني



 البنوك الأردنية الأزمة مع احتياطيات كبرية ل�ستيعاب خ�سائر الئتمان الإ�سافية.
املحلي  الناجت  يف  الأجل  ق�سري  احلاد  النكما�ص  يوؤدي  اأن  الدرا�سات  وتتوقع 
الئتمان  خ�سائر  يف  وزيادة   ،%٩-  %٨ اإلى  املتعرثة  القرو�ص  معدلت  و�سول  اإلى 
.٢٠١٩ عام  يف  اأ�سا�ص  نقطة   ٩٠ من   ٢٠٢٠ عام  يف  اأ�سا�ص  نقطة   ٢٠٠  بنحو 
اأن تتبلور  اأن الذروة يف القرو�ص املتعرثة ومعظم تدهور جودة الأ�سول ميكن  كما 
املتاأثرين. للعمالء  به  املعمول  للقرو�ص  الختياري  الوقف  ب�سبب   ،٢٠٢١ عام   يف 
وباحلديث عن اأثر اجلائحة على اأرباح القطاع امل�سريف ب�سكل عام قال �سلفيتي : 
»تراجعت اأرباح ١٤ بنكا من ا�سل ١٦ بنكا عامال يف اململكة بقيمة ٤٨٢ مليون دينار، 
.٢٠١٩ من  الفرتة  ذات  مع  مقارنة  اجلاري  العام  من  الأول  الن�سف  عن   وذلك 
للبنوك  الرتاجع  ن�سبة  بلغت  فقد  البنوك،  لتلك  املجمعة  البيانات  وبح�سب 
ال�ستة  ال�سهور  يف  دينار  مليون   ٢٧٥ البنوك  اأرباح  �سجلت  حيث  باملئة،   ٦٤
.٢٠١٩ الفرتة  لذات  دينار  مليون   ٧٥٧ مع  مقارنة  اجلاري،  العام  من   الأولى 
وبهذا الـ�سياق، اأود اأن اأ�سري اإلى اأن البيانات املالية لبنك الحتاد يف الربع الثالث 
من العام احلايل بح�سب البيانات املالية غري املدققة للبنك ٨.٠٤ مليون دينار ، 

مقارنة باأرباح قيمتها ٩.١٨ مليون دينار يف الربع الثالث من العام ٢٠١٩.
العام  من  الثالث  الربع  يف  دينار  مليون   ٤٨.٠٢ اإلى  البنك   دخل  اإجمايل  وارتفع 

اجلاري، مقارنة بنحو ٤٢.٧3 مليون دينار بالربع الثالث من العام املا�سي.
مليار  الى٥.١٢٩  لي�سل   ٩-٢٠٢٠-3٠ لغاية  للبنك  املوجودات  اجمايل  كماارتفع 
دينار مقابل ما قيمته ٤.٥٨٠ مليار دينار  كاإجمايل موجودات لنهاية 3٠-٩-٢٠١٩
اما على م�ستوى الت�سعة اأ�سهر الأولى من العام اجلاري، بلغت اأرباح البنك ٢١.٤٧ 
املماثلة من  الفرتة  يف  دينار  مليون   ٢٦.٥٤ قيمتها  باأرباح  مقارنة  دينار،  مليون 

.٢٠١٩
كما ارتفع اجمايل دخل البنك حتى نهاية ايلول للعام احلايل  ١3٢.٢٩ مليون دبنار 

مقابل ١٢٦.٤٧مليون دينار حتى نهاية ايلول ٢٠١٩«.
واأبدى ال�سيد ع�سام �سلفيتي يف تعليقه على النتائج ارتياحا باأنه را�ص بالإجنازات 
التي حققها البنك بجهود فريق عمله الذي يفتخر به.كما قال اأن البنك  م�ستمر 
مبمار�سة احل�سافة والتحوط لتعزيز متانة املركز املايل للبنك. حيث اأن هذه ال�سنة 

لها ظروف ا�ستثنائية.
ويف احلديث عن الجراءات التي اتخذها البنك ب�سكل خا�ص حتى الآن للت�سدي 

للجائحة اأكد �سلفيتي باأنه مت تفعيل خطة ا�ستمرارية العمل وا�سرتاتيجيات دقيقة 
حلظة وقوع هذه اجلائحة واأثمرت كل اجلهود املبذولة يف البنك يف ال�سيطرة على 
تاثري الزمة على البنك ومن اأهم الجراءات املتبعة كان كفاءة العمل عن بعد يف 
فرتات الغالق ورفع قدرة العمل التكنولوجي وتطوير اخلدمات اللكرتونية الكبري 

لدى جميع فروع البنك دون اي تنازلت يف جودة اخلدمة املقدمة للعميل  . 
ال�سحية مبا يف ذلك �سمان  والوقاية  ال�سالمة  اجراءات  اتخاذ جميع  كذلك، مت 
البنك  كادر  ل�سالمة  للموظفني  الفحو�سات  واجراء  امل�ستمر  والتعقيم  التباعد 

والعمالء الذين يتعاملون معه.
جلميع  البنك  قبل  من  املمنوحة  الت�سهيالت  على  الفائدة  اأ�سعار  تخفي�ص  ومت  

العمالء مبا يتما�سى مع قرارات جمعية البنوك يف الأردن. 
وتاأجيل الأق�ساط امل�ستحقة على ال�سركات املتاأثرة من هذه اجلائحة دون اأن يعترب 
ذلك اإعادة هيكلة، وبدون عمولة اأو فوائد تاأخري، وجدولة مديونيات العمالء بدون 

دفعات نقدية اأو فوائد تاأخري. 
واأ�ساف �سلفيتي اأنه انطالقًا من دور البنك الإن�ساين والظروف ال�سعبة التي مر 
بها بلدنا الغايل، وكجزء من واجب البنك الوطني جتاه الردن و�سعبه، قدم بنك 
الحتاد تربع بقيمة ١٠٠ األف دينار لوزارة ال�سحة لتاأمني فحو�سات كورونا والعالج 

املنا�سب لهذا الوباء.
اأن  الوقت  وبنف�ص  بال�سرب  نتحلى  اأن  يجب  باأنه  �سلفيتي  اأكد  منه  بد  ل  وكاأمر 
التي  الكبرية  التحديات  فربغم  اجلائحة  بعد  ملا  م�ستقبلية  تطلعات  لدينا  يكون 
وعمالئه  الحتاد  بنك  فان  القادمة  الفرتة  املتوقعة  وتبعاتها  العام  هذا  عانيناها 
البنك م�ساعدة عمالئه ليجاد احللول املمكنة مل�ساعدتهم  عائلة واحدة �سيحاول 
لاليفاء بالتزاماتهم والت�سدي خلطر جائحة كوفيد ١٩ و�ستظل اهم اهداف البنك 
املحافظة على عالقته مع العمالء وحت�سني هام�ص الربح مع املحافظة على املتانة 
املالية للبنك واتباع �سيا�سة ائتمانية حفي�سة حتافظ على جناح البنك مع التفكري 

بطرق خمتلفة للحفاظ على ال�ستقرار املايل للبنك.
اأعمق  ب�سكل  البنوك   �ستتجه  كورونا،  فريو�ص  بعد  ما  عامل  يف  اأنه  نقول  ونحن 
اقت�سادية  حنكة  الى  حتتاج  الفرتة  فهذه  لالأف�سل،  البقاء  املجهول،و�سيكون  نحو 
وقدرات مهولة وخربات عظيمة حتى تعرب الى منطقة الأمان باأقل الأ�سرار وكل هذه 

الإمكانيات حتت ال�سيطرة يف بنك الحتاد  باإدارته احلكيمة .

في عالم ما بعد فيروس 
كورونا، سيكون البقاء لألفضل 

وهذه الفترة تحتاج الى بنك 
بخبرات عظيمة وقدرات 

مهولة كبنك
 االتحاد 

سلفيتي :عملنا على كفاءة العمل 
عن بعد في فترات االغالق، وتطوير 

الخدمات االلكترونية الكبير لدى 
جميع فروع البنك دون أي تنازالت 

في جودة الخدمة المقدمة
 للعميل

 بنك االتحاد يثمن دور البنك المركزي األردني 
في التصدي لهذه الجائحة وما شكلته

 من تحديات لالقتصاد الوطني

 أثمرت كل الجهود المبذولة في البنك في السيطرة
 على تأثير األزمة عن طريق وضع استراتيجيات

 دقيقة لحظة وقوع هذه الجائحة

لقاء العدد

15 العدد  6٢    كانون األول    ٢٠٢٠



16

ملف العدد

»كورونا« تهوي باالقتصاد العالمي في  غمرة أسوأ 
كساد منذ الحرب العالمية الثانية

COVID - 19
VIRUS



ملف العدد

يقول البنك الدويل اإن ال�سدمة ال�سريعة وال�سديدة جلائحة فريو�ص كورونا وتدابري 
حاد.  انكما�ص  غمرة  يف  العاملي  بالقت�ساد  هوت  لحتوائها  اتخذت  التي  الإغالق 
هذا   %٥.٢ بن�سبة  انكما�سا  �سي�سهد  العاملي  القت�ساد  فاإن  البنك،  لتوقعات  وطبقا 
العاملية(  القت�سادية  )الآفاق  تقريره  من   ٢٠٢٠ يونيو/حزيران  اإ�سدار  ويف  العام 
اإذ  الثانية،  العاملية  احلرب  منذ  ك�ساد  اأ�سد  �سُيمِثّل  هذا  اأن  الدويل  البنك  ي�سيف 
�ست�سهد اأكرب جمموعة من اقت�سادات العامل منذ عام ١٨٧٠ تراجعات يف متو�سط 

ن�سيب الفرد من الناجت.
 ومن املتوقع اأن ينكم�ص الن�ساط القت�سادي يف القت�سادات املتقدمة بن�سبة ٧% يف 
والعر�ص  الطلب  جانبي  اأ�سابت  التي  ال�سديدة  ال�سطرابات  جراء  من   ٢٠٢٠ عام 
املحليني، والتجارة، والتمويل. وت�سري التنبوؤات اإلى اأن اقت�سادات الأ�سواق ال�ساعدة 
لها  انكما�ص  اأول  وهو  العام،  هذا   %٢.٥ ن�سبته  انكما�سا  �ست�سهد  النامية  والبلدان 
كمجموعة منذ ٦٠ عاما على الأقل. ومن املتوقع اأن ينخف�ص متو�سط ن�سيب الفرد 
من الدخل بن�سبة 3.٦%، مت�سببا يف �سقوط ماليني من النا�ص يف براثن الفقر املدقع 

هذا العام.
واأ�سد البلدان ت�سررا من ال�سدمة هي البلدان التي كانت فيها اجلائحة اأ�سد تاأثريا، 
والتي تعتمد اعتمادا كبريا على التجارة العاملية اأو ال�سياحة اأو �سادرات ال�سلع الأولية، 
والتمويل اخلارجي. وبالرغم من اختالف حجم ا�سطراب الن�ساط القت�سادي من 
من  النامية  والبلدان  ال�ساعدة  الأ�سواق  اقت�سادات  كل  تعاين  اأخرى،  اإلى  منطقة 
اأن  املرجح  من  ذلك،  على  �سدمات خارجية. عالوًة  ب�سبب  تفاقمت  مواطن �سعف 
ال�سحية  الرعاية  على  احل�سول  وتعذر  التعليم،  خدمات  يف  ال�سطرابات  ُيخِلّف 

الأولية اآثارا دائمة على تنمية راأ�ص املال الب�سري.
 قالت جيال بازاربا�سيوغلو، نائبة رئي�ص جمموعة البنك الدويل ل�سوؤون النمو املن�سف 
والتمويل واملوؤ�س�سات: »تبعث هذه التوقعات على القلق البالغ، ومن املرجح اأن ُتخِلّف 
الأزمة ندوبا ت�ستمر اأمدا طويال، واأن تخلق حتديات عاملية ج�سيمة. و�ساغلنا الأول هو 
معاجلة حالة الطوارئ ال�سحية والقت�سادية العاملية. وبعد ذلك، يجب اأن تت�سافر 
الإمكان  قدر  متني  تعاٍف  بناء  لإعادة  الالزمة  ال�سبل  لإيجاد  الدويل  املجتمع  جهود 

للحيلولة دون �سقوط مزيد من النا�ص يف براثن الفقر والبطالة.«
بدرجة  �ستنح�سر  اجلائحة  اأن  يفرت�ص  الذي  الأ�سا�سي  ال�سيناريو  تنبوؤات  اإطار  ويف 
العام يف القت�سادات  التخفيف املحلية بحلول منت�سف  لل�سماح برفع تدابري  تكفي 
واأن  النامية،  والبلدان  ال�ساعدة  الأ�سواق  اقت�سادات  يف  لحق  وقت  ويف  املتقدمة 
التداعيات ال�سلبية غري املبا�سرة على م�ستوى العامل �ستنح�سر خالل الن�سف الثاين 
اأن  املتوقع  من  طويال،  اأمدا  ت�ستمر  لن  املالية  الأ�سواق  اختاللت  واأن  العام،  لهذا 
ينتع�ص معدل النمو القت�سادي العاملي اإلى ٤.٢% يف ٢٠٢١، مع ت�سجيل القت�سادات 
منوا  النامية  والبلدان  ال�ساعدة  الأ�سواق  واقت�سادات   %3.٩ بن�سبة  منوا  املتقدمة 
ومييل  اليقني،  عدم  من  عالية  بدرجة  تت�سم  امل�ستقبل  اآفاق  اأن  بيد   .%٤.٦ بن�سبة 
اأمد  يطول  اأن  احتمال  ذلك  يف  مبا  الأو�ساع،  تدهور  نحو  ب�سدة  املخاطر  ميزان 

17العدد  6٢    كانون األول    ٢٠٢٠

»كورونا« تهوي باالقتصاد العالمي في  غمرة أسوأ 
كساد منذ الحرب العالمية الثانية



18

ال�سلة  وانقطاع  العاملية،  التجارة  دائرة  املالية واخلروج من  الأ�سواق  اجلائحة وا�سطراب 
العاملي  الناجت املحلي  اإجمايل  الأحوال، قد يهوي  ل�سيناريو تدهور  التوريد. ووفقا  ب�سال�سل 
ال منوا يزيد  ُم�سجِّ العام، ثم ي�سهد تعافيا طفيفا يف عام ٢٠٢١  اإلى ٨% هذا  بن�سبة ت�سل 
قليال على ١% مع انكما�ص الناجت يف اقت�سادات الأ�سواق ال�ساعدة والبلدان النامية بنحو 

٥% هذا العام.
اإلى  ُيعَزى  العام فيما  بن�سبة ٦.١% هذا  املتحدة  الوليات  اقت�ساد  اأن ينكم�ص  املتوقع  ومن 
ال�سطرابات امل�ساحبة لتدابري مكافحة اجلائحة. وت�سري التنبوؤات اإلى اأن الناجت يف منطقة 
ي اجلائحة على نطاق وا�سع اأحلق  اليورو �سينكم�ص بن�سبة ٩.١% يف عام ٢٠٢٠، اإذ اإن تف�ِسّ
�سررا بالغا بالن�ساط القت�سادي. ومن املتوقع اأن ينكم�ص اقت�ساد اليابان بن�سبة ٦.١% لأن 

التدابري الوقائية التي اتخذت اأدت اإلى تباطوؤ وترية الن�ساط القت�سادي.
ويف معر�ص تعقيبه على التقرير، قال اأيهان كو�سي مدير جمموعة اآفاق اقت�ساديات التنمية 
كثرية،  نواٍح  من  النظري  منقطع  كورونا  جائحة  عن  الناجم  »الك�ساد  الدويل:  البنك  يف 
الثانية،  العاملية  احلرب  منذ  املتقدمة  القت�سادات  يف  ك�ساد  اأ�سد  يكون  اأن  املرجح  ومن 
ال�ست  العقود  يف  النامية  والبلدان  ال�ساعدة  الأ�سواق  اقت�سادات  يف  للناجت  انكما�ص  واأول 
املن�سرمة على الأقل. وقد �سهدت احللقة احلالية من حلقات الك�ساد بالفعل حتى الآن اأ�سرع 
واأ�سد تخفي�سات لتنبوؤات النمو يف العامل على الإطالق. واإذا ا�سرت�سدنا بتجارب املا�سي، 
فاإن امل�ستقبل قد ُيخبئ مزيدا من تخفي�سات ملعدلت النمو، وهو ما ي�سري اإلى اأن وا�سعي 
لدعم  الإ�سافية  التدابري  من  مزيد  ل�ستخدام  م�ستعدين  يكونوا  اأن  لهم  ينبغي  ال�سيا�سات 

الن�ساط القت�سادي.«
ال�سيا�سات  �سعيد  على  اإجراءات  اتخاذ  اإلى  امللحة  احلاجة  على  ال�سوء  اجلائحة   وُت�سِلّط 
ال�سحية والقت�سادية، مبا يف ذلك التعاون الدويل، للتخفيف من اآثارها، وحماية الفئات 

يف  مماثلة  اأحداث  من  الوقاية  على  البلدان  قدرات  وتقوية  ال�سكان،  من  بالرعاية  الأولى 
امل�ستقبل والت�سدي لها. ومن الأمور بالغة الأهمية لقت�سادات الأ�سواق ال�ساعدة والبلدان 
النامية التي تت�سم بال�سعف ال�سديد اأن تعمل على تقوية اأنظمة ال�سحة العامة، والت�سدي 
للتحديات التي يخلقها انت�سار الأن�سطة غري الر�سمية وحمدودية �سبكات الأمان، واأن تطبق 

اإ�سالحات هدفها حتقيق منو قوي وم�ستدام حينما تنح�سر الأزمة.
لالإنفاق  متاح  بحيز  تتمتع  التي  النامية  والبلدان  ال�ساعدة  الأ�سواق  لقت�سادات  وميكن 
اإ�سافية  حتفيز  برامج  اعتماد  تدر�ص  اأن  مي�سورة  متويل  وظروف  العامة  املالية  اإطار  يف 
ا�ستعادة  هدفها  تدابري  هذا  ت�ساحب  اأن  ويجب  واآثارها.  اجلائحة  تداعيات  ا�ستمرت  اإذا 
اأُُطر  تقوية  على  ت�ساعد  التي  تلك  ذلك  املتو�سط، مبا يف  الأجل  العامة يف  املالية  ا�ستدامة 
�سفافية  وتعزيز  الإنفاق،  وكفاءة  املحلية،  الإيرادات  تعبئة  معدلت  وزيادة  العامة،  املالية 
الديون وال�ستثمارات  واأ�سباه  املالية  العامة والديون. وتعترب �سفافية كل اللتزامات  املالية 
تقدم  حتقيق  على  ت�ساعد  وقد  جاذب،  ا�ستثماري  مناخ  تهيئة  نحو  مهمة  خطوة  احلكومية 

كبري هذا العام.
تنفذ جمموعة البنك الدويل، وهي واحدة من اأكرب امل�سادر العاملية للتمويل واملعرفة للبلدان 
ت�سديها  تقوية  على  البلدان  هذه  النطاق مل�ساعدة  ووا�سعة  �سريعة  حاليا تدابري  النامية، 
تدفق  �سمان  على  وتعمل  ال�سحية،  الرعاية  تدخالت  البنك  جمموعة  وتدعم  للجائحة. 
عملها  موا�سلة  على  اخلا�ص  القطاع  موؤ�س�سات  وم�ساعدة  احليوية،  والأجهزة  امل�ستلزمات 
واحلفاظ على موظفيها. و�ستتيح ما ي�سل اإلى ١٦٠ مليار دولر من املوارد املالية على مدى 
خم�سة ع�سر �سهرا مل�ساعدة اأكرث من ١٠٠ بلٍد على حماية الفئات الفقرية والأولى بالرعاية، 
ودعم من�ساآت الأعمال، وتعزيز التعايف القت�سادي. وي�سمل ذلك ٥٠ مليار دولر من املوارد 

اجلديدة من املوؤ�س�سة الدولية للتنمية يف �سكل منح اأو ب�سروط مي�سَّرة للغاية.
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يطرح �سوؤال عما اإذا كانت الدول الفقرية �ستح�سل على لقاح �سد مر�ص كوفيد-١٩، بعد 
اإعالن �سركتي »فايزر« و«بيونتك« تطوير لقاح »فعال بن�سبة ٩٠%« لفريو�ص كورونا امل�ستجد 

امل�سبب للمر�ص.
اأمله يف  اأدهانوم غيربي�سو�ص  عن  واأعرب املدير العام ملنظمة ال�سحة العاملية تيدرو�ص 
اأ�سا�سية  اأداة  اأن يفيد اأي »تقدم علمي« كل البلدان، قائال »ل �سك يف اأن اللقاح �سيكون 

لل�سيطرة على الوباء.
لكن بينما تخطط الدول الغنية لربامج تلقيح حتى نهاية عام ٢٠٢١، يحّذر اخلرباء من 

العقبات التي �ستواجه البلدان الفقرية.
الأولى يف غ�سون  بتوفري اجلرعات  الأملاين  و«بيونتك«  الأمريكي  »فايزر«  وياأمل خمتربا 
اأ�سابيع قليلة، مبجرد ا�ستالم ت�ساريح ال�ستخدام الطارئ من الوكالت ال�سحية، وتتوقع 

ال�سركتان توفري ما ي�سل اإلى ١.3 مليار جرعة العام املقبل.
اإلى  الغنية  الدول  �سارعت  برنامج عالج )يعطى على جرعتني(،  لكل  وبكلفة ٤٠ دولرا 
طلب ماليني اجلرعات م�سبقا قبل اأن يعرف ما اإذا كان هذا اللقاح �سينجح. لكن ماذا 

عن الدول الفقرية؟
ال�سحافة  لوكالة  اأك�سفورد،  جامعة  يف  العاملية  ال�سحة  �سبكة  مديرة  لنغ  ترودي  قالت 
الفرن�سية، »اإذا كان لدينا لقاح فايزر فقط ويحتاج كل �سخ�ص اإلى جرعتني، فمن الوا�سح 

اأننا اأمام مع�سلة اأخالقية.
يوجد حاليا اأكرث من 3٠ لقاحا حمتمال اآخر لكوفيد-١٩ قيد التطوير، منها ١١ كانت يف 

املرحلة الثالثة من التجارب، اأي قبل الأخرية التي متنح خاللها املوافقة.
ال�سحة  منظمة  اأن�ساأت  معتمد،  لقاح  اأي  على  املفرط  الطلب  توقعت  اأنها  اإلى  ونظرا 
العاملية مبادرة »كوفاك�ص« يف اأبريل/ني�سان ل�سمان التوزيع العادل للقاحات، وهي جتمع 

احلكومات والعلماء واملجتمع املدين والقطاع اخلا�ص.
فاإن من غري  �سيلفرمان،  رايت�سل  العاملية  التنمية  امل�سروع يف مركز  اإلى مديرة  بالن�سبة 

املرجح اأن يتوافر جزء كبري من الدفعة الأولى من اللقاحات يف اأفقر البلدان.
فا�ستنادا اإلى اتفاقات ال�سراء امل�سبق املوقعة مع �سركة »فايزر«، هناك ١.١ مليار جرعة 
مت �سراوؤها من قبل الدول الغنية، وقالت �سيلفرمان لوكالة ال�سحافة الفرن�سية »مل يتبق 

الكثري للدول الأخرى.
»كوفاك�ص«،  من  جزء  هي  وبريطانيا-  اليابان  -مثل  م�سبقا  طلبت  التي  البلدان  وبع�ص 
لذلك فاإن من املحتمل اأن ت�سل بع�ص اجلرعات على الأقل اإلى البلدان الأقل تقدما من 

خالل اتفاقات ال�سراء اخلا�سة بها.
يف  ع�سوا  لي�ست  جرعة،  مليون   ٦٠٠ طلبت  التي  املتحدة  الوليات  فاإن  ذلك،  وبخالف 

»كوفاك�ص«، لكن هذا الأمر قد يتغري مع الرئي�ص املنتخب جو بايدن.
وقال من�سق �سوؤون لقاح كوفيد-١٩ يف منظمة اليوني�سف بنجامني �سرايرب »علينا جتنب اأن 
حت�سل الدول الغنية على كل اللقاحات، وبالتايل ل تتبقى جرعات كافية للبلدان الأفقر.

العادل  التوزيع  اإلى  احلاجة  الوبائية  البيانات  توؤكد  الأخالقية،  امل�ساألة  اإلى  وبالإ�سافة 
درا�سة  اأخريا  املتحدة  الوليات  يف  اإي�سرتن  نورث  جامعة  يف  باحثون  ن�سر  فقد  للقاح. 
وو�سعوا  كوفيد-١٩.  عن  الناجمة  والوفيات  اللقاح  اإلى  الو�سول  بني  ال�سلة  يف  تبحث 
�سيناريوهني، يبحث الأول يف ما قد يحدث اإذا احتكرت ٥٠ دولة غنية اأول ملياري جرعة 
من اللقاح، ويف ال�سيناريو الثاين يتم توزيع اللقاح على اأ�سا�ص عدد �سكان الدولة بدل من 

قدرتهم على دفع ثمنه.
الثلث  مبقدار  كوفيد-١٩  عن  الناجمة  الوفيات  تنخف�ص  الأول،  ال�سيناريو  يف  اأنه  وتبني 
فيها  الوفيات  انخفا�ص  ن�سبة  فت�سل  الثانية  الفر�سية  يف  اأما  العامل،  اأنحاء  يف   )%33(

اإلى ٦١%.
يجب  اإذ  اجلرعات،  نقل  م�سكلة  ف�ستظهر  الفقرية،  للدول  التمويل  حتقق  لو  حتى  لكن 
»معظم  بينما  ال�سفر،  حتت  مئوية  درجة   ٧٠ حرارته  تبلغ  مكان  يف  اللقاح  تخزين 
اإلى ٢٠ درجة مئوية حتت  العامل ت�سل حرارتها  امل�ست�سفيات حول  الثالجات يف غالبية 

ال�سفر«، وفق ترودي لنغ.
»مل  لكن  اأ�سهر،  منذ  ت�سليم  بروتوكول  باإعداد  احلكومات  وبع�ص  »فايزر«  �سركة  وتقوم 
يحدث اأي من هذا يف البلدان املنخف�سة واملتو�سطة الدخل«، بح�سب ما اأو�سحت رايت�سل 

�سيلفرمان.
له خ�سائ�ص  لقاح  وهو  اإيبول«،  لقاح �سد  ن�سر  »لدينا خربة يف  �سرايرب  بنجامني  وقال 

مماثلة للقاح �سركة »فايزر« من حيث درجة حرارة التخزين.
لي�ص  لكنه  الأر�سية،  الكرة  جنوب  يف  اأ�سعب  كوفيد-١٩  لقاح  »تخزين  اأن  واأ�ساف 

م�ستحيال«، ويتطلب ا�ستثمارات وتدريبا كبريا..

أخبار اقتصادية

العدد  6٢    كانون األول    ٢٠٢٠



“لقاح األمل«.. األمل الذي سيغير
 مسار فيروس كورونا

امل�ستجد  كورونا  فريو�ص  لقاح  اإنتاج  يف  �ساهموا  الذين  العلماء،  اأحد  قال 
اللقاح  اأن  من  واثق  اإنه  و«فايزر«،  »بيونتك«  �سركتي  طورته  الذي  »كوفيد-١٩«، 
قد يقلل فر�ص تف�سي الفريو�ص بن�سبة ٥٠ باملئة ما �سيوؤدي اإلى تقلي�ص »كبري« يف 

الإ�سابة به.
واأ�ساف الرئي�ص التنفيذي ل�سركة بيونتك الأملانية، يوغور �ساهني، الأحد، اأنه »من 
ال�سروري للغاية« اإجراء معدلت حقن عالية باللقاح قبل اخلريف املقبل ل�سمان 

العودة للحياة الطبيعية بحلول ال�ستاء املقبل.
هذا  اللقاح بنهاية  يف ت�سليم  ف�سنبداأ  يرام،  ما  على  �سيء  كل  ا�ستمر  »اإذا  وتابع: 
مليون جرعة من  على 3٠٠  يزيد  ما  توزيع  هو  املقبل. هدفنا  العام  وبداية  العام 

اللقاح حتى اأبريل املقبل، وهو ما قد ي�سمح لنا بالبدء يف اإحداث اأثر بالفعل.
وا�ستطرد قائال: »اأنا واثق للغاية يف اأن معدلت انتقال الفريو�ص بني الأفراد �سوف 
ترتاجع بهذا اللقاح عايل الفعالية- قد ل تبلغ ٩٠ باملئة، لكنها قد ت�سل اإلى ٥٠ 

باملئة.
وقالت فايزر وبيونتك الأ�سبوع املا�سي اإن النتائج غري النهائية اأظهرت اأن اللقاح 
بكوفيد-١٩، رغم عدم  املواطنني  اإ�سابة  دون  باملئة يف احليلولة  بن�سبة ٩٠  جنح 

توافر معلومات كافية ب�ساأن ال�سالمة وجودة الت�سنيع.
وذكر �ساهني: »املهم للغاية هو اأن نحقق معدلت حقن مرتفعة قبل خريف/ �ستاء 
اأن تتم  اأن كل عمليات التح�سني واأ�ساليب احلقن يجب  العام املقبل، وهذا يعني 

قبل اخلريف املقبل.
�ساركوا يف  �سخ�ص  األف  اإ�سابة بني ٤٤  الآن ٩٤ حالة  اللقاح حتى  و�سجل مطورو 

جتارب اللقاح يف الوليات املتحدة و٥ دول اأخرى.
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رجل األعمال األردني توفيق فاخوري
 في ذمة اهلل

توفيق  االأردين  االأعمال  رجل  تعالى  اهلل  رحمة  اإلى  انتقل 
الذي  االأردين  االقت�صاد  رجل  االأردن.  بنك  موؤ�ص�س  فاخوري 
عميقة  ب�صمة  تركت  التي  بخربته  بلده  على  يوما  يبخل  مل 
الوطني، فاخوري رجل احلكمة واملعرفة  االأثر على االقت�صاد 
بداأ حياته العملية يف ال�صعودية، واأ�ص�س ثروته هناك، ثم نقل 
معظم ا�صتثماراته اإلى االأردن، واأ�ص�س العديد من ال�صركات، كان 
والتغليف،  للطباعة  االإقبال  و�صركة  االأردن،  بنك  اأبرزها  من 
جمال  يف  اأي�صا  واال�صتثمار  العقاري،  للتطوير  االإقبال  و�صركة 
ك�صريك  دخوله  اال�صتثمارات  تلك  واآخر  والتبغ،  ال�صجائر 
ا�صرتاتيجي يف فندق الريدز كارتلون الذي ما يزال قيد االإن�صاء 

يف العا�صمة عمان.
وحجز  املقدمة  الى  بيده  نف�صه  قاد  الع�صامي  الرجل  فاخوري 
االآن  املميز  املكان  هذا  ليرتك  قواعده  ر�صخ  ثابتا  مكانا  فيها 
الأوالده واأحفاده من بعده فيكملون امل�صوار الطويل الذي بداأه 

واأنهاه على اأكمل وجه.

دورهم  اأدوا  الذين  مع  من�صف  فهو  التاريخ  يخلدهم  العظماء 
توفيق  االأردين  االأعمال  رجل  للكثري،  للحياة  وقدموا  باأمانه 
مبدعة  افكار  من  حوزته  يف  ما  كل  قدم  اهلل  رحمه  فاخوري 
وعظيما  بح�صوره  عظيما  فكان  الوطن  لهذا  ريادية  وم�صاريع 
باالإرث الذي تركه من خلفه، واليوم نحن جملة »امل�صتثمرون« 
يف  و�صريته  اأخباره  تابعنا  الذي  القيادي  الرجل  هذا  ننعى 
�صطور  يف  واجنازاته  ح�صوره  وغطينا  االعالمية  م�صريتنا 
وخربته  وحكمته  بعطائه  زخرت  �صنوات  مدار  على  �صفحاتنا 

االقت�صادية.
فيها  العاملني  وجميع  املجلة  حترير  مدير  وبا�صم  نقدم  اليوم 
الذي  االقت�صاديني  رجاله  اأحد  بفقدانه  للوطن  التعازي  اأحر 
بنوا وعمروا فيه، كما نقدم اأ�صدق م�صاعر املوا�صاة لذوي الفقيد 
وعائلته الكرمية خل�صارتهم العظيمة �صائلني املولى عز وجل اأن 
يتغمد الفقيد بوا�صع رحمته وي�صكنه ف�صيح جنانه، واإنا هلل واإنا 

اليه راجعون.

المدير العام ورئيس التحرير

علي العمايرة  
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

بعد  العربي  البنك  جمموعة  اأرباح  �سايف  بلغ 
دولر  مليون   ٢١٥.٢ واملخ�س�سات  ال�سرائب 
اأمريكي للفرتة املنتهية يف 3٠ ايلول ٢٠٢٠ مقارنة 
مع ٦٦٨.٩ مليون دولر اأمريكي يف الفرتة املقابلة 

للعام ٢٠١٩ وبرتاجع ن�سبته ٦٨%.
�سلبيا  العربي  البنك  جمموعة  اأرباح  تاثرت  حيث 
خالل الت�سعة �سهور الولى من العام ٢٠٢٠ نتيجة 
بر�سدها  البنك  قام  التي  ال�سافية  املخ�س�سات 
احرتازيا ملواجهة الرتاجع القت�سادي وحالة عدم 
بال�سافة  والعامل،  املنطقة  ت�سهده  الذي  اليقني 
والعمولت  الفوائد  من  اليرادات  انخفا�ص  الى 
وتراجع  عامليا  الفوائد  ا�سعار  انخفا�ص  ب�سبب 
ا�سعار النفط و تباطوؤ حركة التجارة العاملية نتيجة 
لتف�سي  نظرا  العامل  دول  �سهدتها  التي  الغالقات 

فايرو�ص كورونا.
 هذا وبلغ �سايف الرباح الت�سغيلية للبنك ٨٠٨ مليون 
العام  من  الفرتة  نف�ص  عن   %٢٢ وبرتاجع  دولر 
وكذلك  الفوائد  �سايف  انخفا�ص  ب�سبب  ال�سابق، 
انخفا�ص �سايف العمولت، بال�سافة الى انخفا�ص 
ودائع  ومنت  كما  للبنك،  احلليفة  ال�سركات  ارباح 

دولر  مليار   3٧.٥ الى  لت�سل   %٨ بن�سبة  العمالء 
اأمريكي مقارنة ب 3٤.٧ مليار دولر اأمريكي لنف�ص 
الفرتة من العام ال�سابق، يف حني بلغت الت�سهيالت 
 3٠ يف  كما  اأمريكي  دولر  مليار   ٢٦.٧ الئتمانية 
اأمريكي  ايلول ٢٠٢٠ مقارنة ب ٢٦.١ مليار دولر 
بلغت  منو  وبن�سبة  ال�سابق  العام  من  الفرتة  لنف�ص 
متينة  را�سمالية  قاعدة  على  البنك  وحافظ   ،%٢
دولر  مليار   ٩.3 امللكية  حقوق  اجمايل  بلغ  حيث 
املال ١٦.٧% يف  راأ�ص  كفاية  ن�سبة  وبلغت  اأمريكي 
نهاية الت�سعة ا�سهر من العام ٢٠٢٠، بال�سافة الى 
بلغت  حيث  مريحة  �سيولة  بن�سب  البنك  احتفاظ 
فاقت  بينما   ،%٧١.١ الودائع  الى  القرو�ص  ن�سبة 

ن�سبة تغطية القرو�ص غري العاملة ١٠٠%. 
و�سرح ال�سيد �سبيح امل�سري رئي�ص جمل�ص الإدارة 
كبرية  خ�سائر  العاملي  القت�ساد  تكبد   « قائاًل: 
فر�ص  الى  اأدت  كورونا  فايرو�ص  تف�سي  نتيجة 
القت�سادية،  القطاعات  كافة  على  ا�سافية  اعباء 
بال�سافة الى انخفا�ص معدل النمو و ارتفاع ن�سب 

البطالة . 
العام  ال�سيد نعمه �سباغ  املدير  اأو�سح  ومن جهته 

التنفيذي للبنك العربي بان جمموعة البنك العربي 
ترافق  والذي  فايرو�ص كورونا  تف�سي  نتيجة  تاأثرت 
وتراجع  عامليا  الفوائد  ا�سعار  انخفا�ص  مع  اي�سا 
خالل  البنك  تركيز  ان  الى  وا�سار  النفط،  ا�سعار 
للحفاظ  العمال  بتوجيه  منوطا  كان  الفرتة  هذة 
ن�سب  و  الئتمانية  الت�سهيالت  حمفظة  جودة  على 
�سيولة مرتفعة يف ظل التوقعات امل�ستقبلية ال�سلبية 

لنمو القت�ساد العاملي.
يتمتع  العربي  البنك  ان  �سباغ  ال�سيد  وا�ساف 
بقاعدة راأ�سمالية قوية واأن املخ�س�سات ال�سافية 
مت ر�سدها بناءا على املعيار الدويل للتقارير املالية 
املتوقعة  الئتمانية  اخل�سائر  لنموذج  ووفقا   ٩ رقم 
امل�ستخدم بالبنك، بال�سافة الى خم�س�سات عامة 
القت�سادية  لالو�ساع  نتيجة  ببنائها  البنك  قام 

الراهنة  يف لبنان.
انه  على  امل�سري  �سبيح  ال�سيد  اأكد  وختاما   
ال  الوباء  لهذا  نتيجة  ال�سلبية  الثار  من  وبالرغم 
هذه  اأثر  احتواء  على  البنك  بقدرة  ثقة  على  انه 
اعمال  منوذج  بنجاح  م�سيدا  القت�سادية،  الزمة 

البنك املتنوع حمليا واقليميا.

215.2 مليون دوالر أرباح مجموعة البنك العربي
 لألشهر التسعة من العام 2020
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المصري: تكبد االقتصاد العالمي خسائر 
كبيرة نتيجة تفشي فايروس كورونا 

أدت الى فرض اعباء اضافية على كافة 
القطاعات االقتصادية

الصباغ: بالرغم من اآلثار السلبية لهذا 
الوباء اال ان البنك استطاع وبكل جدارة 

احتواء أثر هذه االزمة االقتصادية النه 
يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية

العدد  6٢    كانون األول    ٢٠٢٠
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40.7 مليون دينار أرباح البنك اإلسالمي األردني 
حتى نهاية الربع الثالث 2020
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الردين  ال�سالمي  امل�ساهمني للبنك  العائدة على  الأرباح  بلغت 
املالية  البيانات  بح�سب  احلايل  العام  من  الثالث  الربع  يف 
باأرباح  مقارنة   ، دينار  ١3.٤٥مليون  للبنك  املدققة  غري 

قيمتها ١٥.٠٤مليون دينار يف الربع الثالث من العام ٢٠١٩.
الربع  يف  دينار  مليون   3٩.٧٢ اإلى  البنك   دخل  اإجمايل  وبلغ 
دينار  مليون   ٤٢.٧٥ بنحو  مقارنة  اجلاري،  العام  من  الثالث 

بالربع الثالث من العام املا�سي.
قيمته  ما   ٩-٢٠٢٠-3٠ لغاية  للبنك  املوجودات  اجمايل  وبلغ 
دينار   مليار   ٤.٤٤٩ قيمته  ما  مقابل  دينار  مليار   ٤.٧3٦

كاإجمايل موجودات لنهاية 3٠-٩-٢٠١٩
ارتفعت  اجلاري،  العام  من  اأ�سهر الأولى  الت�سعة  م�ستوى  وعلى 
اأرباح البنك العائدة على امل�ساهمني، اإلى ٤٠.٧٢ مليون دينار، 
مقارنة باأرباح قيمتها 3٩.٥٥ مليون دينار يف الفرتة املماثلة من 

.٢٠١٩
كما بلغ اجمايل دخل البنك حتى نهاية ايلول ٢٠٢٠ الى ١٢٤.٩٢ 
مليون دبنار مقابل ١٢١.٦٤مليون دينار حتى نهاية ايلول ٢٠١٩.
الأداء  على  موؤ�ّسرات  ايحابي  ب�سكل  النتائج  هذه  انعك�ست  كما 
لدى البنك فارتفعت ح�سة ال�سهم من الربح اإلى٠.٢٠٤ فل�ص/
العام  من  اأيلول  نهاية  يف  /دينار  فل�ص   ٠.١٩٨ مقابل  دينار 

املا�سي .
على  �سحادة،تعقيبا  مو�سى  البنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
النتائج اإن البنك ا�ستطاع حتقيق نتائج وموؤ�سرات مالية اإيجابية 
والجتماعية القت�سادية  ال�سعد  خمتلف  على   واإجنازات 
خمتلف  على  اثرت  التي  كورونا  جائحة  تاأثريات  رغم  وذلك 
والتي  العامل،  اأنحاء  وجميع  الردن  يف  القت�سادية  القطاعات 
زادت من العزمية وبذل خمتلف اجلهود ملواجهتها ليكون للبنك 
على  والقدرة  اجلائحة  هذه  مع  بالتعامل  وايجابي  فاعل  دور 
اجلهات  عن  ال�سادرة  بالتعليمات  اللتزام  مع  معها  التعامل 

احلكومية والبنك املركزي الأردين بهذا اخل�سو�ص.
ال�سعبة  الظروف  هذه  يف  يثبت  اأن   البنك  ا�ستطاع  وبالتايل 
واموال  عمالئه  لودائع  المثل  ال�ستغالل  يف  وامكانياته  قدرته 

م�ساهميه.

شحادة: البنك استطاع أن  يثبت في 
هذه الظروف الصعبة قدرته وامكانياته 

في االستغالل االمثل لودائع عمالئه 
واموال مساهميه
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عن  ال�سافية  والتمويل  للتجارة  الإ�سكان  بنك  جمموعة  ارباح  بلغت 
باملئة   ٤٦ ن�سبته  برتاجع  دينار،  مليون   3٨ نحو  املنتهية  الت�سعة  الأ�سهر 

مقارنة مع الفرتة املماثلة من العام املا�سي.
املتحفظة  �سيا�سته  اتباع  يف  م�ستمر  انه  �سحفي  بيان  يف  البنك  وقال 
وقائي  كاإجراء  املحتملة  الئتمانية  للخ�سائر  اإ�سافية  احتياطيات  لبناء 
مو�سحا  القرو�ص،  حمفظة  على  �سلبية  تاأثريات  اأي  من  البنك  حلماية 
ائتمانية متوقعة  انه مت اقتطاع ٨٨.٥ مليون دينار كمخ�س�سات خ�سائر 
اأرباح  �سايف  على  اأثر  مما   ٢٠٢٠ عام  من  الأولى  الت�سعة  الأ�سهر  خالل 
الى  البنك  تبناها  التي  املحافظة  الجراءات  هذه  اأدت  وقد  املجموعة. 
لت�سل  العاملة  غري  للديون  املخ�س�سات  تغطية  ن�سبة  زيادة  يف  النجاح 
الى م�ستوى ١٠٠ باملئة نظرا للظروف القت�سادية ال�سعبة التي ي�سهدها 
القت�سادي  النمو  ملعدلت  ال�سلبية  امل�ستقبلية  والتوقعات  اأجمع  العامل 

ب�سبب تف�سي وباء كورونا.
اجمايل  يف  م�ستدام  منو  حتقيق  على  املحافظة  من  املجموعة  ومتكنت   
مليون   ٢٧3 الى  لي�سل  باملئة  بن�سبة٠.٤  ارتفع  حيث  الت�سغيلي،  الدخل 
وانخفا�ص  عامليا  الفوائد  اأ�سعار  انخفا�ص  من  الرغم  على  وذلك  دينار، 
بع�ص  ل�ستيفاء  املوؤقت  اليقاف  نتيجة  بالفوائد  املرتبطة  اليرادات غري 
كورونا. بوباء  املتاأثرة  الرئي�سية  املجموعة  اأ�سواق  يف  والعمولت   الر�سوم 
اإجمايل  ارتفاع  الى  ادى  ما  ومتانتها  الأ�سول  جودة  على  البنك  وحافظ 
الت�سهيالت امل�سرفية بن�سبة ١.٦باملئة لت�سل الى ٤.٧ مليار دينار، كما 

يف 3٠ اأيلول املا�سي.
واأكد رئي�ص جمل�ص الإدارة، عبدالإله اخلطيب، اأن املجموعة متكنت من 
حتقيق نتائج مالية ت�سغيلية متميزة خالل الفرتة التي �سبقت بدء تف�سي 
التي  ال�سعبة  والتحديات  الظروف  من  الرغم  على  وذلك  كورونا  وباء 

الإقت�ساد. يواجهها 
منو  حتقيق  من  ومتكن  القوي  اأداءه  ذلك  بعد  وا�سل  البنك  اأن  واأ�ساف 
وبيئة  �سعوبة  اأكرث  اقت�سادي  واقع  ظل  يف  الدخل  اإجمايل  يف  م�ستدام 
الدور  مثمنا  كورونا،  بجائحة  بعمق  تاأثرت  م�سبوقة  غري  عاملية  ت�سغيلية 
التي  احلكومية  والإجراءات  الأردين  املركزي  البنك  يلعبه  الذي  الهام 
 مت اتخاذها لإحتواء حدة تداعيات هذه اجلائحة والتخفيف من اآثارها.
واعرب عن اأمله يف اأن تت�سافر اجلهود الوطنية لتمكني الإقت�ساد الأردين 
من عبور هذه الفرتة احلرجة بنجاح. من جانبه، اأكد الرئي�ص التنفيذي 
باحلفاظ  امللتزمة  �سيا�سته  البنك  موا�سلة  ال�سفدي،  عمار  للبنك، 
يف  ال�ستمرار  مع  املايل،  مركزه  ومتانة  وجودتها  اأ�سوله  �سالمة  على 
التكاليف. على  ال�سيطرة  واإحكام  للعمليات  الت�سغيلية  الكفاءة   حت�سني 
الراأ�سمالية،  قاعدته  متانة  على  املحافظة  من  متكن  البنك  اأن  واأ�ساف 
ن�سبة كفاية  بلغت  دينار، كما  مليار   ١.١ امللكية  بلغ اجمايل حقوق  حيث 
 3٠ يف  كما  باملئة،   ١٢١ ال�سيولة  ن�سبة  وبلغت  باملئة،   ١٦.٩ املال  راأ�ص 
اأيلول ٢٠٢٠، وتعترب جميع هذه الن�سب اأعلى من احلد الأدنى للمتطلبات 

التنظيمية للبنك املركزي الأردين وجلنة بازل

الخطيب: البنك تمكن من 
تحقيق نمو مستدام في إجمالي 

الدخل في ظل واقع اقتصادي 
أكثرصعوبة متأثرا بعمق بجائحة 

كورونا

31 العدد  6٢    كانون األول    ٢٠٢٠
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سلفيتي: البنك  مستمر بممارسة 
الحصافة والتحوط لتعزيز متانة المركز 

المالي للبنك.
     

21.5 مليون دينار أرباح بنك االتحاد حتى نهاية الربع الثالث 2020
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البيانات  بح�سب  احلايل  العام  من  الثالث  الربع  يف  الحتاد  بنك  اأرباح  بلغت 
قيمتها ٩.١٨  باأرباح  مقارنة   ، دينار  مليون   ٨.٠٤ للبنك  املدققة  غري  املالية 

مليون دينار يف الربع الثالث من العام ٢٠١٩.
العام  الثالث من  الربع  دينار يف  مليون  اإلى ٤٨.٠٢  البنك   اإجمايل دخل  وبلغ 

اجلاري، مقارنة بنحو ٤٢.٧3 مليون دينار بالربع الثالث من العام املا�سي.
وبلغ اجمايل املوجودات للبنك لغاية 3٠-٩-٢٠٢٠ ما قيمته ٥.١٢٩ مليار دينار 

مقابل ما قيمته ٤.٥٨٠ مليار دينار  كاإجمايل موجودات لنهاية 3٠-٩-٢٠١٩
وعلى م�ستوى الت�سعة اأ�سهر الأولى من العام اجلاري، بلغت اأرباح البنك ٢١.٤٧ 
مليون دينار، مقارنة باأرباح قيمتها ٢٦.٥٤ مليون دينار يف الفرتة املماثلة من 

.٢٠١٩
كما بلغ اجمايل دخل البنك حتى نهاية ايلول للعام احلايل  ١3٢.٢٩ مليون دبنار 

مقابل ١٢٦.٤٧مليون دينار حتى نهاية ايلول ٢٠١٩.
كما انعك�ست هذه النتائج على  موؤ�ّسرات الأداء لدى البنك فبلغت ح�سة ال�سهم 
اأيلول من  نهاية  الربح ٠.١٠٤ فل�ص/دينار مقابل ٠.١3٨ فل�ص /دينار يف  من 

العام املا�سي .
واأ�سار ال�سيد ع�سام �سلفيتي يف تعليقه على النتائج باأنه را�ص بالإجنازات التي 
م�ستمر  البنك   اأن  قال  به.كما  يفتخر  الذي  عمله  فريق  بجهود  البنك  حققها 
اأن هذه  للبنك. حيث  لتعزيز متانة املركز املايل  مبمار�سة احل�سافة والتحوط 
وطننا  كورونا الذي اأّثر على  فريو�ص  ظهور  مع  ا�ستثنائية  ظروف  لها  ال�سنة 

احلبيب.
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السالم: كابيتال بنك وبفضل 
سياسته الحصيفة تمكن من 

احتواء تداعيات أزمة كورونا الصحية 
العالمية

20.1 مليون دينار صافي أرباح »كابيتال بنك« في 9 أشهر
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الدخل  �سايف  يف  منو  حتقيق  عن  �سحفي  بيان  يف  بنك،  كابيتال   اأعلن 
 ،%  ٢٦ بن�سبة  اجلاري  العام  من  الأولى  الت�سعة  ال�سهور  خالل  الت�سغيلي 
 ومنوًا يف اإجمايل موجوداته بن�سبة ٢٨ % وبارتفاع مقداره ٦١٨ مليون دينار.
التمويل  اإلى منو م�سادر  رئي�سي  ب�سكل  الرتفاع  هذا  اأ�سباب  البيان،  واأرجع 
 ،%  ٢٤ وبن�سبة  دينار  مليون   3١3 بنحو  ارتفعت  التي  العمالء  ودائع  وخا�سة 
.%  3١ وبن�سبة  دينار  مليون   333 مبقدار  البنك  قرو�ص  حمفظة  منت   كما 
وحقق البنك اأرباحًا �سافية بلغت ٢٠.١ مليون فيما بلغت اإجمايل اأرباحه بعد 
بانخفا�ص  العام ٢٠١٩،  الفرتة من  ذات  دينار خالل  مليون  ال�سريبة٢٢.٦ 
مقداره ١١ % وذلك نظرا ل�سرتاتيجية البنك للتحوط من الزمة الناجتة عن 

جائحة كوفيد١٩.
با�سم  بنك،  كابيتال  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  قال  النتائج،  هذه  على  تعليقه  ويف 
العاملي  القت�ساد  على  كورونا  فريو�ص  انت�سار  لتداعيات  كان  ال�سامل:  خليل 
الذي ي�سهد منوه تباطوؤًا يف حد ذاته حتى قبل ظهور الفريو�ص، تاأثريات ثقيلة 
واخلدمات  ال�سلع  وجتارة  والعمل  النفط  و�سوقي  العاملي  النمو  على  وباهظة 
هذه  عن  بعيدة  تكن  مل  الأردن  �سمنها  ومن  العربية  والدول  الدولية، 
احل�سيفة  �سيا�سته  وبف�سل  بنك  كابيتال  اأن  اإلى  م�سريًا  ال�سلبية،  التاأثريات 
كما  اأعماله  على  العاملية  ال�سحية  الأزمة  هذه  تداعيات  احتواء  من  متكن 
اله�سة. والفئات  املت�سررة  القطاعات  على  الأثر  تخفيف  يف  بفاعلية   �ساهم 
الأولى  الت�سعة  ال�سهور  خالل  البنك  حققها  التي  الإجنازات  اأبرز  وحول 
الإجنازات  من  العديد  حقق  البنك  اإن  ال�سامل  قال  اجلاري،  العام  من 
املا�سي،  اأيلول  منت�سف  قبيل  وقع  حيث  املا�سية،  القليلة  الأ�سهر  خالل 
الأعمال  على  لال�ستحواذ  وح�سرية،  ملزمة  غري  نوايا  خطاب  اتفاقية 
موجوداتها  و�سراء  والعراق  الأردن  يف  اللبناين  عودة  بنك  لفروع  امل�سرفية 
عملية  على  املبدئية  املوافقة  على  ح�سل  البنك  اأن  مو�سحًا  ومطلوباتها، 
العراقي. املركزي  والبنك  الأردين  املركزي  البنك  من   ال�ستحواذ 
خدماته  تطوير  يف  امل�ستمرة  البنك  وجهود  ا�سرتاتيجيات  �سعيد  وعلى 
الغول  داود  بنك  لكابيتال  التنفيذي  الرئي�ص  اأ�سار  الرقمي  والتحول 
على  ثم  الفي�سبوك  على   iCa بوت  الت�سات  خدمة  اإطالق  مت  اأنه  اإلى 
من  مالية  خدمات  يقدم  بنك  اأول  بنك  كابيتال  يعترب  حيث  وات�ساب، 
من  حزمة  تطوير  على  يعمل  البنك  اأن  مبينًا  املن�سات،  هذه  خالل 
التجزئة. قطاع  يف  عمالئه  ت�ستهدف  التي  البنكية  واخلدمات   املنتجات 

 Forex واأو�سح الغول، اأن �سركة كابيتال لال�ستثمارات قامت باإطالق تطبيق
كابيتال  اآخر،  ومن جانب  الأجنبية.  بالعمالت  التداول  من  لتمكني عمالئها 
الربنامج  مبادرة  ودعمت  �ساركت  التي  الأردنية  البنوك  اأوائل  من  كان  بنك 
الوطني ل�سمان القرو�ص التي اأطلقها البنك املركزي الأردين بهدف متكني 
ال�سغرية  وال�سركات  الفردية  املوؤ�س�سات  واأ�سحاب  واحلرفيني  املهنيني 
تاأثر  مي�سرة يف �سوء  وكلف  ب�سروط  واملتو�سطة من احل�سول على متويالت 
اأعمالها بتبعات جائحة كورونا. هذا اإلى جانب توقيعه العديد من التفاقيات 

مع بنوك دولية لدعم هذه القطاعات.
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المفتي: البنك تمكن بفضل سياسته 
المتحفظة وادارته الحصيفة للمخاطر 
والتزامه باعلى معايير العمل المصرفي 

من تحقيق نتائج جيدة

11.7 مليون دينار أرباح بنك القاهرة عمان حتى نهاية الربع الثالث 2020
Investment  In The Banking Sector

بلغت اأرباح بنك القاهرة عمان يف الربع الثالث من العام احلايل بح�سب البيانات 
باأرباح قيمتها ٥.٧٤ مليون  ، مقارنة  للبنك ٥.٩٥ مليون دينار  املالية غري املدققة 

دينار يف الربع الثالث من العام ٢٠١٩.
العام اجلاري،  الثالث من  البنك  3٤.٨٨ مليون دينار يف الربع  اإجمايل دخل  وبلغ 

مقارنة بنحو 3٢.٨٦ مليون دينار بالربع الثالث من العام املا�سي.
دينار  مليار   3.٢٧٧ قيمته  ما   ٩-٢٠٢٠-3٠ لغاية  للبنك  املوجودات  اجمايل  وبلغ 

مقابل ما قيمته 3.١3٤ مليار دينار  كاإجمايل موجودات لنهاية 3٠-٩-٢٠١٩
وعلى م�ستوى الت�سعة اأ�سهر الأولى من العام اجلاري، بلغت اأرباح البنك ١١.٦٧مليون 

دينار، مقارنة باأرباح قيمتها ١٧.٥٦ مليون دينار يف الفرتة املماثلة من ٢٠١٩.
كما بلغ اجمايل دخل البنك حتى نهاية ايلول للعام احلايل  ٩٩.٨ مليون دبنار مقابل 

١٠١مليون دينار حتى نهاية ايلول ٢٠١٩.
ال�سهم  ح�سة  فبلغت  البنك  لدى  الأداء  على  موؤ�ّسرات  النتائج  هذه  انعك�ست  كما 
من الربح ٠.٠٦٤ فل�ص/دينار مقابل ٠.٠٩٥ فل�ص /دينار يف نهاية اأيلول من العام 

املا�سي .
وبني يزيد املفتي رئي�ص جمل�ص الدارة ان البنك متكن بف�سل ا�سرتاتيجيته و�سيا�سته 
العمل  معايري  باعلى  التزامه  الى  بال�سافة  للمخاطر  احل�سيفة  وادارته  املتحفظة 
امل�سريف  القطاع  املرتتبة على  ال�سغوطات  نتائج جيدة �سمن  امل�سريف من حتقيق 
من تداعيات جائحة كورونا، كما كان هدف البنك يف هذه الفرتة احلفاظ على ن�سب 
من  كجزء  املحلي  املجتمع  دعم  يف  وامل�ساهمة  الئتمانية  املحفظة  وجودة  ال�سيولة 

م�سوؤولية البنك الجتماعية .

القاضي: نجاح البنك مبني على الجهود 
الكبيرة التي تبذلها اإلدارة التنفيذية 

وجميع العاملين في البنك بهدف 
االستجابة لتحديات السوق واالرتقاء 

بمستوى العمل

10.25 مليون دينار أرباح بنك االستثمار العربي حتى نهاية الربع الثالث 2020
Investment  In The Banking Sector

بلغت الأرباح لبنك ال�ستثمار العربي يف الربع الثالث من العام احلايل بح�سب البيانات 
املالية غري املدققة للبنك 3.٢3مليون دينار ، مقارنة باأرباح قيمتها 3.٩٥ مليون دينار 

يف الربع الثالث من العام ٢٠١٩.
الثالث من العام اجلاري،  اإلى ١٧.٤١مليون دينار يف الربع  اإجمايل دخل البنك   وبلغ 

مقارنة بنحو ١٤.٥٧ مليون دينار بالربع الثالث من العام املا�سي.
وبلغ اجمايل املوجودات للبنك لغاية 3٠-٩-٢٠٢٠ ما قيمته ٢.٠٢٧ مليار دينار مقابل 

ما قيمته ٢.١3٢ مليار دينار  كاإجمايل موجودات لنهاية 3٠-٩-٢٠١٩
العائدة على  البنك  اأرباح  بلغت  العام اجلاري،  اأ�سهر الأولى من  الت�سعة  وعلى م�ستوى 
يف  دينار  مليون   ١١.٨٩ قيمتها  باأرباح  مقارنة  دينار،  ١٠.٢٥مليون  اإلى  امل�ساهمني، 

الفرتة املماثلة من ٢٠١٩.
مقابل  دبنار  مليون   ٤٧.٨١ الى   ٢٠٢٠ ايلول  نهاية  حتى  البنك  دخل  اجمايل  بلغ  كما 

٤٢.٤٠ مليون دينار حتى نهاية ايلول ٢٠١٩.
من  ال�سهم  ح�سة  فبلغت  البنك  لدى  الأداء  على  موؤ�ّسرات  النتائج  هذه  انعك�ست  كما 
الربح ٠.٠٦3 فل�ص/دينار مقابل ٠.٠٧3 فل�ص /دينار يف نهاية اأيلول من العام املا�سي .

وتعليقا على النتائج اأ�سار رئي�ص جمل�ص الإدارة هاين القا�سي اأنه يف ظل هذه الظروف 
مما  املالية  موؤ�سراته  معظم  يف  وال�ستقرار  التوازن  على  احلفاظ  البنك  ا�ستطاع  فقد 

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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فاخوري: بالرغم من كل تلك التحديات 
الصعبة  ما  يزال بنك األردن قادرا على 

السيطرة الكاملة على جودة الخدمات 
المقدمة.

9 ماليين دينار أرباح بنك األردن حتى نهاية الربع الثالث 2020
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العام  من  الثالث  الربع  يف  الأردن  بنك  اأرباح  بلغت 
للبنك  املدققة  غري  املالية  البيانات  بح�سب  احلايل 
قيمتها 3١.٩  باأرباح  مقارنة   ، دينار  مليون   ٢.٦٢

مليون دينار يف الربع الثالث من العام ٢٠١٩.
دينار يف  مليون   33.3٢ اإلى  البنك   اإجمايل دخل  وبلغ 
 3٨.٤٤ بنحو  مقارنة  العام اجلاري،  من  الثالث  الربع 

مليون دينار بالربع الثالث من العام املا�سي.

ما   ٩-٢٠٢٠-3٠ لغاية  للبنك  املوجودات  اجمايل  وبلغ 
 ٢.٢٨٨ قيمته  ما  مقابل  دينار  مليار   ٢.١٧٢ قيمته 

مليار دينار  كاإجمايل موجودات لنهاية 3٠-٩-٢٠١٩
اجلاري،  العام  من  اأ�سهر الأولى  الت�سعة  م�ستوى  وعلى 
باأرباح  مقارنة  دينار،  مليون   ٩.٠١ البنك  اأرباح  بلغت 
املماثلة من  الفرتة  يف  دينار  مليون   3٠.٤٩ قيمتها 

.٢٠١٩
كما بلغ اجمايل دخل البنك حتى نهاية ايلول ٢٠٢٠ الى 
١٠٠.٧3 مليون دبنار مقابل ١١٢.3٢مليون دينار حتى 

نهاية ايلول ٢٠١٩.
لدى  الأداء  على  موؤ�ّسرات  النتائج  هذه  انعك�ست  كما 
فل�ص/  ٠.٠٤٧ الربح  من  ال�سهم  ح�سة  فبلغت  البنك 
من  اأيلول  نهاية  يف  /دينار  فل�ص   ٠.١٥٢ مقابل  دينار 

العام املا�سي .
فاخوري  �ساكر  الردن  بنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  وعلق 
منذ  العامل  بها  مير  التي  التحديات  باأن  النتائج  على 
م�ستوى  على  عادبة   تكن  مل  والتي   ٢٠٢٠ عام  مطلع 
بانتكا�سات كبرية   العاملي مير  القت�ساد  القليم جعلت 
من  زاد  العام  بداية  يف  كورونا  وباء  انت�سر  وعندما 
للحفاظ  البنوك  كاهل  على  يقع  الذي  الكبري  ال�سغط 
من  امل�سريف  القطاع  بان  علما  العاملي  ال�ستقرار  على 

اأهم دعائم القت�ساد التي يرتكز عليه باأغلب قوته 
ل  ال�سعبة   التحديات  تلك  كل  من  بالرغم  اأنه  واأ�سار 
على  الكاملة  ال�سيطرة  على  قادرا  الأردن  بنك  زال 
الأداء  جودة  الى  بالإ�سافة  املقدمة  اخلدمات  جودة 
روح  جتمعهم  والذين  البنك  يف  العاملني  جميع  لدى 

الفريق الواحد .
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أبو حمور: البنك تمكن  من تحقيق نتائج مالية 
إيجابية في معظم مؤشراته من جراء تنفيذ 

استراتيجيته القائمة على التحول الرقمي 
ومواكبة التطورات التكنولوجية

7.6 مليون دينار أرباح بنك صفوة اإلسالمي حتى نهاية الربع الثالث 2020
Investment  In The Banking Sector

�سفوة  امل�ساهمني لبنك  على  العائدة  الأرباح  بلغت 
بح�سب  احلايل  العام  من  الثالث  الربع  يف  الالإ�سالمي 
دينار  ٢.٥3مليون  للبنك  املدققة  غري  املالية  البيانات 
الربع  يف  دينار  مليون  قيمتها ٢.٦٥  باأرباح  مقارنة   ،

الثالث من العام ٢٠١٩.
وبلغ اإجمايل دخل البنك  اإلى ٩.3٦ مليون دينار يف الربع 
مليون   ١١.٠٧ بنحو  مقارنة  اجلاري،  العام  من  الثالث 

دينار بالربع الثالث من العام املا�سي.
وبلغ اجمايل املوجودات للبنك لغاية 3٠-٩-٢٠٢٠ ما قيمته 
دينار   مليار   ١.٥٥٧ قيمته  ما  مقابل  دينار  مليار   ١.٨٠٠

كاإجمايل موجودات لنهاية 3٠-٩-٢٠١٩
اجلاري،  العام  من  اأ�سهر الأولى  الت�سعة  م�ستوى  وعلى 
 ٧.٥٨ اإلى  امل�ساهمني،  على  العائدة  البنك  اأرباح  ارتفعت 
مليون دينار، مقارنة باأرباح قيمتها ٧.٠٧ مليون دينار يف 

الفرتة املاثلة من ٢٠١٩.
الى   ٢٠٢٠ ايلول  نهاية  حتى  البنك  دخل  اجمايل  بلغ  كما 
3٠.٨٤ مليون دبنار مقابل 3١.٦٦ مليون دينار حتى نهاية 

ايلول ٢٠١٩.
على  موؤ�ّسرات  ايحابي  ب�سكل  النتائج  هذه  انعك�ست  كما 
الربح  من  ال�سهم  ح�سة  فارتفعت  البنك  لدى  الأداء 
اأيلول من  اإلى٠.٠٧٦ دينار مقابل ٠.٠٧١ دينار يف نهاية 

العام املا�سي .
وتعليقا على النتائج اأكد رئي�ص جمل�ص ادارة البنك الدكتور 
نتائج مالية  البنك متكن  من حتقيق  ابو حمور ان  حممد 
اإيجابية يف معظم موؤ�سراته من جراء تنفيذ ا�سرتاتيجيته 
التطورات  ومواكبة  الرقمي  التحول  على  القائمة 

التكنولوجية يف جمال اخلدمات امل�سرفية الإلكرتونية
اأبو   وحول الثار الناجمة من جراء جائحة كورونا بني د. 
الآثار  ومتابعة  تقييم  على  جاهدا  يعمل  البنك  ان  حمور 
العاملية  اجلائحة  هذه  نتيجة  املرتتبة  والقت�سادية  املالية 
احلفي�سة  ادارته  بف�سل  تداعياتها.  واحتواء  ومواجهة 

والتزامه بتطبيق اف�سل معايري العمل امل�سريف .
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جردانة: استمر البنك بتحقيق األرباح 
والحفاظ على متانة قاعدته المالية على 
الرغم من الظروف االستثنائية المتأثرة 

بتداعيات جائحة كورونا.

7.5 مليون دينار صافي أرباح االستثماري  في نهاية الربع الثالث من العام 2020
Investment  In The Banking Sector

امل�سرفية  تقدمي احللول  الرائد يف  ال�ستثماري(   )البنك  اأعلن 
املبتكرة - عن نتائجه املالية للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 3٠ اأيلول من 
عام ٢٠٢٠، اإذ حقق خالل هذه الفرتة اأرباح بلغت ١١.١ مليون 
دينار قبل ال�سريبة، فيما بلغت �سايف الأرباح بعد ال�سريبة ٧.٥ 
العام  من  الفرتة  لنف�ص  دينار  مليون   ١١.٤ مقابل  دينار  مليون 

.٢٠١٩
البنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  قال  البنك،  اأداء  على  تعليقه  ويف 
الأرباح  بتحقيق  البنك  »ا�ستمر  جردانه:  ب�سر  ال�ستثماري 
الظروف  من  الرغم  على  املالية  قاعدته  متانة  على  واحلفاظ 
ال�ستثنائية وغري امل�سبوقة التي واجهها القت�ساد الوطني بكافة 
بتداعيات  متاأثرًا  املا�سية،  الت�سعة  الأ�سهر  مدار  على  قطاعاته 

جائحة كورونا.
مليون   ٦.٥ مبلغ  بر�سد  قام  ال�ستثماري  اأن  جردانه،  واأ�ساف 
دينار حتى نهاية الربع الثالث حتوطا ملواجهة الآثار القت�سادية 
بر�سد  و�سي�ستمر  كورونا  جائحة  عن  الناجمة  امل�ستمرة 

خم�س�سات اإ�سافية بالنظر لالحتمالت امل�ستقبلية.
ارتفاعًا يف  ال�ستثماري،  ال�سادرة عن  املالية  البيانات  واأظهرت 
�سايف الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة كما يف نهاية اأيلول املا�سي 
مبا قيمته ٥٦ مليون دينار وبن�سبة ٨.3% لت�سل اإلى ٧3٠ مليون 
دينار، مقابل ٦٧٤ مليون دينار كما يف نهاية العام املا�سي ٢٠١٩.
كما ارتفعت موجودات البنك كما يف نهاية الربع الثالث من العام 
بلغت  فيما  دينار،  مليار   ١.٢ اإلى  لت�سل   %١.٤ بن�سبة  احلايل 
ودائع العمالء يف نهاية الربع الثالث من العام اجلاري قرابة ٧٤٩ 

مليون دينار، يف حني بلغت ن�سبة كفاية راأ�ص املال ١٦.٤%.
 ٧3٠ مببلغ  تربعه  عن  اأعلن  ال�ستثماري  اأن  اإلى  الإ�سارة،  جتدر 
خريية  وهيئات  وطن  همة  �سندوق  ل�سالح  اأردين  دينار  األف 
كورونا  فريو�ص  مكافحة  يف  الدولة  جهود  لدعم  وذلك  اأخرى، 

امل�ستجد ومواجهة اآثاره، وحماية �سحة و�سالمة املواطنني.

37 العدد  6٢    كانون األول    ٢٠٢٠
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منكو: تضافر جهود اإلدارة والموظفين 
المبذولة و الخطط المدروسة قللت 

من األثر الكبيرالذي هز االقتصاد جراء 
جائحة كورونا

5.1 مليون دينار أرباح بنك سوسيتيه جنرال حتى نهاية الربع الثالث 2020
Investment  In The Banking Sector

احلايل  العام  من  الثالث  الربع  يف  جرنال  �سو�سيتيه  الأرباح لبنك  بلغت 
، مقارنة  للبنك ٢.3٧ مليون دينار  املدققة  املالية غري  البيانات  بح�سب 

باأرباح قيمتها ٢.٥3 مليون دينار يف الربع الثالث من العام ٢٠١٩.
وبلغ اإجمايل دخل البنك  اإلى ٩.٤٢ مليون دينار يف الربع الثالث من العام 
اجلاري، مقارنة بنحو ٧.٥٤ مليون دينار بالربع الثالث من العام املا�سي.
وبلغ اجمايل املوجودات للبنك لغاية 3٠-٩-٢٠٢٠ ما قيمته ١.٥٠٨ مليار 
لنهاية  موجودات  كاإجمايل  دينار   مليار   ١.٧١3 قيمته  ما  مقابل  دينار 

٩-٢٠١٩-3٠
وعلى م�ستوى الت�سعة اأ�سهر الأولى من العام اجلاري، بلغت اأرباح البنك 
باأرباح قيمتها  اإلى ٥.١١ مليون دينار، مقارنة  امل�ساهمني،  العائدة على 

٧.٥٥ مليون دينار يف الفرتة املماثلة من ٢٠١٩.
الى ٢٤.٥٥ مليون  ايلول ٢٠٢٠  نهاية  البنك حتى  بلغ اجمايل دخل  كما 

دبنار مقابل ٢٥.٧٢ مليون دينار حتى نهاية ايلول ٢٠١٩.
كما انعك�ست هذه النتائج على  موؤ�ّسرات الأداء لدى البنك فبلغت ح�سة 
ال�سهم من الربح ٠.٠٥١ فل�ص/دينار مقابل ٠.٠٧٦ فل�ص /دينار يف نهاية 

اأيلول من العام املا�سي .
وبالرغم من وقوع القت�ساد الردين حتت وطاأة الحداث العاملية ال�سحية 
املتعلقة بوباء كورونا والتي اأثرت على جميع القطاعات القت�سادية  ال ان 
بنك �سو�سيتيه جرنال الردن  متكن مـن حتقيق نتائـج جيدة علـى الرغـم 

مـن كل هذه التحديـات.
وعرب  رئي�ص جمل�ص ادارة بنك �سو�سيتيه جرنال ح�سان منكو عن �سكره 
ملوظفني البنك وادارته ملتابعتهم امل�ستمرة والتي اأتت من ت�سافر جهودهم 
املبذولة واملبنية على اخلطط املدرو�سة وال�سيا�سات طويلة الأمد مما كان 
له الثر اليجابي يف احتواء تداعيات جائحة كورونا خالل العام احلايل.
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الكباريتي: النتائج الظاهرة تعكس 
أثر قرار البنك االستراتيجي بالتحوط 

لبعض الحسابات والقطاعات التي 
تأثرت بشدة بالجائحة

2 مليونا دينار أرباح البنك األردني الكويتي في الربع الثالث 2020
Investment  In The Banking Sector

العام  من  الثالث  الربع  يف  الكويتي  الردين  البنك  اأرباح  بلغت 
احلايل بح�سب البيانات املالية غري املدققة للبنك ٢ مليوين دينار 
الثالث من  الربع  دينار يف  مليون  قيمتها 3١.٤  باأرباح  مقارنة   ،

العام ٢٠١٩.
الثالث  الربع  دينار يف  مليون  البنك  ٢٥.٨٤  دخل  اإجمايل  وبلغ 
بالربع  دينار  مليون   ٢٧.٠3 بنحو  مقارنة  اجلاري،  العام  من 

الثالث من العام املا�سي.
قيمته  ما   ٩-٢٠٢٠-3٠ لغاية  للبنك  املوجودات  اجمايل  وبلغ 
٢.٨١٧ مليار دينار مقابل ما قيمته ٢.٧٥٦ مليار دينار  كاإجمايل 

موجودات لنهاية 3٠-٩-٢٠١٩
وعلى م�ستوى الت�سعة اأ�سهر الأولى من العام اجلاري، حقق البنك 
قيمتها  باأرباح  دينار، مقارنة  مليون  قيمتها ٨.3  و�سلت  خ�سائر 

٢٠.٧ مليون دينار يف الفرتة املماثلة من ٢٠١٩.
كما بلغ اجمايل دخل البنك حتى نهاية ايلول للعام احلايل  ٨١.٤ 

مليون دبنار مقابل ٨٨.٢مليون دينار حتى نهاية ايلول ٢٠١٩.
من  الأولى  �سهور  الت�سع  لفرتة  امل�سروفات  اجمايل  ارتفع  ولكن 
الى ٨٤.٥ مليون دينار مقابل ٥٤.٩ مليون دينار  العام احلايل 

للفرتة نف�سها من العام املا�سي 
واأو�سح رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك عبدالكرمي الكباريتي اأنه وعلى 
نتيجة  م�سبوق  تراجع غري  العاملي من  القت�ساد  �سهده  ما  �سوء 
جائحة كورونا واآثارها ال�سلبية، وعلى وقع الغالقات التي طالت 
القوائم  يف  الظاهرة  النتائج  فاإن  القت�سادية،  القطاعات  كافة 
املالية للبنك للفرتة تعك�ص اأثر قرار البنك ال�سرتاتيجي بالتحوط 
لبع�ص احل�سابات والقطاعات والتي ترى فيها ارتفاعا يف م�ستوى 
قطاعاتهم  تاأثر  خالل  من  ذلك  اأكان  �سواء  التعرث  احتمالية 
القت�سادية باجلائحة مثل قطاعات ال�سياحة، النقل، ال�سكان، 
ل�سماناتهم  التقديرية  القيمة  انخفا�ص  او  والتجزئة،  املقاولت 
ظل  يف  خ�سو�سًا  املخ�س�سات  من  املزيد  ر�سد  ا�ستوجب  مما 
البنك  حمافظ  حت�سني  زيادة  الى  الرقابية  اجلهات  توجه 
الئتمانية وال�ستثمارية ملواجهة اأي انتكا�سات قادمة على م�ستوى 
ال�سرار  من  ت�ساعف  اجلائحة  من  جديدة  موجات  او  العمالء 
التيقن  عدم  حالة  با�ستمرار  الدارة  توقعات  ظل  ويف  احلالية. 
من �سرعة تعايف القت�ساد ومدى قدرته على ال�ستجابة ب�سرعة، 
الداخلي . الو�سع   وا�ستمرار جائحة كورونا عاملياً وتاثريها على 
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1.9 مليون دينار صافي أرباح بندار للتجارة واالستثمار
 حتى نهاية الربع الثالث

للتجارة  بندار  �سركة  اأرباح  �سايف  بلغت 
من  الثالث  الربع  يف  دينار  الف  وال�ستثمار٧٤٠.١ 
٢٠٢٠، مقارنة باأرباح قيمتها ٧٢١.٤ الف دينار يف 

الربع الثالث من ٢٠١٩.
وعلى م�ستوى الت�سع �سهور الأولى من العام اجلاري 
فقد بلغت اأرباح ال�سركة ١.٩ مليون دينار، مقارنة 
 ٢٠١٩ عام  من  الأولى  �سهور  الت�سع  يف  باأرباحها 

البالغة ١.٧ مليون دينار.
وارتفعت م�ساريف التمويل حتى نهاية الربع الثالث 
للعام اجلاري الى ٩٦3.٦ الف دينار مقابل ٦٨٠.٧ 

للفرتة نف�سها من العام املا�سي

ايرادات  جمموع  اأن  اإلى  املالية  البيانات  واأ�سارت 
ال�سركة خالل الت�سع �سهور الأولى من العام احلايل 
مع  مقارنة  دينار  مليون   ٤.٩ حوايل  بلغ   ٢٠٢٠
العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون   3.٩ حوايل 
موجودات  جمموع  بلغ  املقابل  يف   ،٢٠١٩ املا�سي 
مليون   ٥٤.٢ حوايل   ٢٠١٩ اأيلول  لنهاية  ال�سركة 
دينار مقابل ٤٢.٥ مليون دينار لنهاية اأيلول ٢٠١٩ 
الأولى  �سهور  للت�سع  الربح  من  ال�سهم  ح�سة  اأما 
مقابل  دينار   ٠.٠٩٥ بلغت  فقد  احلايل  العام  من 

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

اأيلول   3٠ يف  املنهية  للفرتة  وال�ستثمار  للتجارة 
ال�سركة  عام  مدير  ر�ساع  ابو  رعد  قال    ٢٠٢٠
التي  ال�ستثنائية  الظروف  هذه  ال�سركة،يف  اأن 
كورونا  فريو�ص  انت�سار  بعد  باأجمعه  العامل  اأقلقت 
العامل  بالد  ا�سطرت  التي  القا�سية  والجراءات 
بيــن  املوازنــة  من  ال�سركة  اليها  ا�ســتمرت  للجوء 
م�ســادر الموال وا�ســتخداماتها، ممــا اأ�ســهم فــي 
حتقيــق معدلت منو يف معظم املوؤ�سرات املالية، ويف 
نف�سها  القوية  ال�سركات  تثبت  الظروف  هذه  مثل 
بال�سوق وتر�سي دعائمها وترتك ب�سمة ل ميكن ان 

تن�سى.

أبو رصاع: مع كل هذه الظروف االستثنائية اســتمرت الشركة 
من تحقيــق معدالت نمو في معظم المؤشرات المالية
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منحت جملة غلوبال فاينان�ص العاملّية )Global Finance( ومقرها نيويورك 
�سعيد  على  الذكية«  للهواتف  بنكي  تطبيق  »اأف�سل  جائزتي  موؤخرًا  العربي  البنك 
لل�سركات يف الأردن  اخلدمات امل�سرفية الرقمية املقدمة لالأفراد وكذلك املقدمة 
للعام ٢٠٢٠، وذلك عن تطبيق »عربي موبايل« لعمالء الأفراد وتطبيق »عربي كونكت 
- موبايل« لعمالء قطاع ال�سركات. وقد مت اختيار البنك لهذه اجلوائز من قبل جلنة 
حتكيم عاملّية ت�سم خرباء من قطاع ال�ست�سارات والتكنولوجيا والدعم اخلارجي، 

بالإ�سافة اإلى فريق املحررين املخت�سني يف املجلة.
واحللول  اخلدمات  اأحدث  تبني  على  الريادية  البنك  قدرة  التقدير  هذا  ويج�سد 
خمتلف  عرب  وفعالية  كفاءة  بكل  عمالئه  خلدمة  وتوظيفها  الرقمية  امل�سرفية 
املتوا�سل على تعزيز وتطوير خدماته امل�سرفية  البنك  القطاعات، ويعك�ص حر�ص 

الرقمية لتواكب اأحدث امل�ستجدات على �سعيد ال�سناعة امل�سرفية.
وياأتي فوز البنك العربي بهذه اجلوائز بناًء على جمموعة من املعايري املتخ�س�سة 
القنوات  عرب  وخدمتهم  العمالء  جلذب  ال�سرتاتيجية  القوة  ت�سمنت:  والتي 
فى  والتو�ّسع  اخلدمات،  لهذه  امل�ستخدمني  اأعداد  فى  والنمو  الرقمية،  امل�سرفية 
املنتجات التى يتم تقدميها للعمالء، وكذلك اخلدمات املتنوعة التى يقّدمها كّل من 

املوقع الإلكرتوين وتطبيق الهاتف املحمول والتي �سمّمت خ�سي�سًا لذلك.
العربي  البنك  خدمات  جمموعة  اإلى  نوعية  اإ�سافة  موبايل«  »عربي  تطبيق  ويعترب 
الأفراد  العمالء  لتمنح  خ�سي�سًا  �سممت  مزايا  من  يقدمه  ما  خالل  من  الرقمية 
املزيد من املرونة والراحة لإمتام معامالتهم امل�سرفية يف اأي وقت ومن اأي مكان. 
وت�سمل املزايا التي يقدمها التطبيق: ال�سرتاك الفوري باخلدمة، الدخول للتطبيق 
بكل �سهولة واأمان عرب ب�سمة الوجه اأو ب�سمة ال�سبع، ت�سميم خا�ص ح�سب برنامج 
العميل، امكانية دفع الفواتري وم�ستحقات بطاقات الئتمان وتنفيذ احلوالت، تقدمي 

البنك العربي يحصل على جائزتي »أفضل تطبيق بنكي للهواتف 
الذكية« لعمالء األفراد والشركات في األردن للعام ٢٠٢٠
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املنتجات الرقمية كح�سابات التوفري والودائع، �سراء الق�سائم اللكرتونية من عدد 
»عربي جونري«  بربنامج  اخلا�سة  اخلدمات  من  العديد  تقدمي  املزودين،  من  كبري 
ال�سراف  من  ال�سحب  امكانية  وغريها،  احل�سابات  وربط  الفوري  التوفري  كخدمة 
ذلك،  الى  ا�سافة   .KKK البيانات  وحتديث  البطاقة،  لدخال  احلاجة  دون  الآيل 
يعمل التطبيق على اثراء جتربة العمالء وتوفري قيمة م�سافة عرب الربط مع العديد 
من اجلهات لتوفري اف�سل اخلدمات و العرو�ص. و يوفر تطبيق »عربي موبايل« خدمة 
فتح احل�سابات لدى البنك الكرتونيًا من خالل خطوات ب�سيطة بالإ�سافة اإلى العديد 

من املزايا الأخرى.
كما يتيح تطبيق »عربي كونكت - موبايل« لعمالء قطاع ال�سركات الإطالع  والرقابة 
مكان.  اأي  ومن  وقت  اأي  يف  البنكية  معامالتهم  وتنفيذ  ح�ساباتهم  على  امل�ستمرة 
احللول  اأبرز  من  واحدة  تعد  والتي  كونكت«  »عربي  من�سة  �سمن  التطبيق  ويندرج 
املخ�س�سة  الرقمية  امل�سرفية  اخلدمات  قنوات  �سعيد  على  الرائدة  التكنولوجية 

لقطاع ال�سركات والتي �سممت لتواكب اأحدث امل�ستجدات يف ال�سناعة امل�سرفية. 

 البنك العربي يجدد اتفاقيات التعاون بينه
 وبني جهات خريية خمتلفة

اأعلن البنك العربي عن جتديد اتفاقية التعاون ال�سرتاتيجي مع تكية اأم علي للعام 
الثالث ع�سر على التوايل، بهدف دعم اأ�سر تكية اأم علي التي تعي�ص حتت خط الفقر 

الغذائي والتي تعد الفئة الأكرث ت�سررًا من الأزمة احلالية.
ومبوجب التفاقية، �سيقوم البنك بتقدمي دعم �سهري على �سكل طرود غذائية لعدد 
امل�ستدام،  الغذائي  للدعم  اأم علي  تكية  برامج  وامل�ستفيدة من  املحتاجة  الأ�سر  من 
مدار  على  اليومي  العائلة  احتياج  الدعم  هذا  يغطي  حيث  كامل  عام  ملدة  وذلك 

ال�سهر.
والذي  العربي،  للبنك  املجتمعية  امل�سوؤولية  برنامج  اإطار  يف  التفاقية  هذه  وتاأتي 
لالأ�سر  دعم  توفري  يف  امل�ساهمة  بينها  من  املجتمعية  الق�سايا  من  مبجموعة  يعنى 
ذات الدخل املحدود والتي ازدادت حاجتها لتاأمني قوت يومها جراء تداعيات جائحة 
فريو�ص كورونا وما نتج عنها من تبعات اقت�سادية اأ�سافت املزيد من الأعباء على 
هذه ال�سر. بالإ�سافة ل�سعي البنك لدعم جهود تكية اأم علي يف مكافحة اجلوع من 

خالل توفري الدعم الغذائي امل�ستدام لالأ�سر التي تعي�ص حتت خط الفقر الغذائي.
ويف تعليقه على هذا التعاون، قال مدير عام تكية اأم علي �سامر بلقر: »يعّد البنك 
العربي من البنوك الرائدة يف ال�سوق امل�سريف الأردين، ونعتّز بتعاوننا معه ملا له من 
اخلا�ص  القطاع  موؤ�س�سات  دعم  »اإن  واأ�ساف:  املحلي.«  املجتمع  دعم  يف  اإ�سهامات 
اآخر، وما هو  اأي وقٍت  اأهم من  اأم علي خالل هذه الظروف ال�ستثنائية يعدُّ  لتكية 

اإل دليل على الإميان املطلق بروؤيتنا املتمثلة يف الو�سول اإلى اأردٍن خاٍل من اجلوع.
للعام  بينهما  التعاون  اتفاقية  لل�سرطان  وموؤ�س�سة احل�سني  العربي  البنك  كما جدد 
الرابع على التوايل، حيث يقدم مبوجبها البنك الدعم لربنامج »العودة اإلى املدر�سة« 

التابع ملوؤ�س�سة ومركز احل�سني لل�سرطان للعام الدرا�سي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.
متكني  اإلى  الرامية  لل�سرطان  احل�سني  مركز  جلهود  تعزيزًا  التعاون  هذا  وياأتي 
املر�سى ممن يرقدون على اأ�سّرة ال�سفاء من موا�سلة تعليمهم دون انقطاع. كما يقام 
الربنامج بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم، حيث يتم انتداب معلمات لالإ�سراف 

على تدري�ص املر�سى والعمل كحلقة و�سل بينهم ومدار�سهم خالل فرتة العالج.
وجّدد البنك العربي موؤخرًا رعايته ملركز الإ�سعاف اجلوي الأردين للعام اخلام�ص 
على التوايل، وذلك يف اإطار برناجمه للم�سوؤولية الجتماعية »معًا« وبهدف دعم اآلية 

عمل املركز وتعزيز م�ساهمته يف رفع م�ستوى اخلدمات الطبية املقدمة يف اململكة.

43 العدد  6٢    كانون األول    ٢٠٢٠



أخبار البنوك

ونقل  الإ�سعاف اجلوي  التفاقية بدعم خدمات مركز  البنك مبوجب هذه  و�سيقوم 
بالطائرة  والإ�سعاف  والإنقاذ  الإخالء  واملر�سى جوًا، من خالل عمليات  امل�سابني 
لتلقي  املتخ�س�سة  الطبية  املراكز  اإلى  البعيدة  النائية  املناطق  من  العامودية 
النوع من اخلدمة  التي ت�ستوجب مثل هذا  العالجات الالزمة يف احلالت الطارئة 

الطبية املتخ�س�سة.
ويف تعليقه على هذا التعاون، اأكد الرئي�ص التنفيذي ملركز ال�سعاف اجلوي الأردين، 
كابنت رامي العمو�ص  اأن دعم البنك العربي للمركز يعك�ص الدور املجتمعي الرائد 
الذي يلعبه البنك العربي على ال�سعيد الوطني، واأ�ساف: »نعتز با�ستمرار بتعاوننا 
مع البنك العربي، املوؤ�س�سة امل�سرفية العريقة، حيث ي�سكل مثل هذا التعاون منوذجًا 
املواطنني  حياة  على  احلفاظ  يف  ي�سهم  الذي  الأمر  ملوؤ�س�ساتنا  الجتماعي  للدور 
م�سوؤولية  واملجتمع  الوطن  خدمة  اأن  حيث  لهم،  الطبية  اخلدمات  اأف�سل  وتقدمي 

م�سرتكة بني احلكومة والقطاع اخلا�ص.

البنك العربي يطلق تطبيق حتويل االأموال عرب من�صات املرا�صلة 
»Arabi Pay« والتوا�صل االجتماعي

والذي ميّكن عمالء  »Arabi Pay« اجلديد  تطبيق  موؤخرًا  العربي  البنك  اأطلق 
املرا�سلة  تطبيقات  عرب  فورية  مايل  حتويل  عمليات  اإجراء  من  العربي  البنك 
من  وذلك  والن�ستجرام  والفي�سبوك  الوات�ساب  مثل  الجتماعي  التوا�سل  ومن�سات 
ت�سكل هذه اخلدمة  الذكية. حيث  للهواتف  خالل لوحة مفاتيح م�سممة خ�سي�سًا 
اإ�سافة جديدة �سمن مبادرات البنك الرامية لتقدمي حلول م�سرفية متطورة توفر 

جتربة �سل�سة ومرنة لعمالء البنك �سمن اأعلى م�ستويات ال�سهولة والأمان.
متاجر  خالل  من   »Arabi Pay تطبيق  حتميل  العربي  البنك  عمالء  وي�ستطيع 
التطبيقات: Apple Store و Google Play و من ثم تفعيل التطبيق ب�سهولة 
عن طريق ت�سجيل الدخول با�ستخدام بيانات الدخول اخلا�سة بخدمة »عربي اأون 
لين« اأو بتطبيق »عربي موبايل«، حيث ميكن للعمالء البدء باإجراء عمليات التحويل 
املايل من خالل ال�سغط على لوحة مفاتيح »Arabi Pay« املتوفرة عرب اأي تطبيق 
امل�ستفيد وذلك من  اختيار رقم موبايل  يليها  توا�سل اجتماعي،  اأو من�سة  مرا�سلة 
خالل قائمة جهات الت�سال املحفوظة يف هاتف العميل، ثم اإدخال املبلغ املطلوب 
تلقائيًا  الأموال  بعد ذلك حتويل  �سيتم  التحويل، حيث  لو�سف  املنا�سب  والميوجي 
البنك  لدى  له  ح�ساب  توفر  ي�سرتط  الذي  امل�ستفيد  ح�ساب  يف  الفور  على  وقيدها 
العربي لإمتام عملية التحويل. ويقدم التطبيق للعمالء مزايا عديدة منها: اإمكانية 
للعملية  اأق�سى ٥٠ دينار  يوميًا بحد  اإجراء عمليات حتويل مايل بقيمة ١٥٠ دينار 
او  ال�سبع  ب�سمة  طريق  عن  املايل  التحويل  عمليات  توثيق  واإمكانية  الواحدة، 
خا�سية ب�سمة الوجه ح�سب الآلية املتاحة يف جهاز العميل، واإمكانية الطالع على 

ك�سف احل�ساب من خالل عر�ص جميع املعامالت الواردة وال�سادرة التي تتم عرب 
التطبيق، وغريها من املزايا الأخرى.

لالبتكار  الداخلي  العربي  البنك  برنامج  ثمار  اإحدى  التطبيق  هذا  فكرة  وتعد 
)الفينتيك(  املالية  التكنولوجيا  جمال  يف   »Intrapreneur Program«
واملوجهة ملوظفيه، حيث مت اختيار عدد من الأفكار النا�سئة يف جمال التكنولوجيا 
املالية من بني جمموعة وا�سعة من الأفكار التي تقدم بها موظفو البنك العربي يف 

الأردن، ليتم تطبيقها كم�ساريع من خالل الدوائر املعنية يف البنك.
مدير  معتوق،  يعقوب  ال�سيد  قال  اجلديد،  التطبيق  هذا  اإطالق  على  تعليقه  ويف 
اإدارة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد يف البنك العربي الأردن: »يعك�ص اإطالق تطبيق 
حتويل الأموال اجلديد »Arabi Pay« جهود البنك العربي املتوا�سلة نحو توظيف 
لتقدمي  وتفعيلها  )الفينتيك(  املالية  التكنولوجيا  �سعيد  على  امل�ستجدات  اأحدث 
جتربة م�سرفية مرنة و�سل�سة لعمالئه م�ستوحاة من اأ�سلوب ومنط حياتهم اليومي.« 
واأ�ساف:«من خالل هذا التطبيق ميكن لعمالئنا اإمتام عمليات التحويل املايل خالل 
ثواين من خالل لوحة املفاتيح املتوفرة عرب تطبيقات الدرد�سة ومن�سات التوا�سل 
لتطبيق  لالنتقال  احلاجة  دون  الأفراد،  بني  وا�ستخدامًا  �سيوعًا  الأكرث  الجتماعي 

اآخر لمتام العملية مما يوفر عليهم الوقت واجلهد.« 

البنك العربي يطلق عر�صًا خا�صًا لعمالء برنامج »عربي جونرَي« 
»VIP بالتعاون مع »�صاهد

لعمالء »عربي جونرَي«  العربي  البنك  التي يقدمها  املزايا احل�سرية  �سل�سلة  �سمن 
موؤخرًا  البنك  اأطلق  �سنة،   ١٧ عمر  حتى  واليافعني  بالأطفال  اخلا�ص  الربنامج   -
عر�ص ا�سرتاك خا�ص بالتعاون مع »�ساهد VIP من�سة الفيديو ح�سب الطلب بنظام 

.« MBC املندرجَتني حتت مظلة »جمموعة  )SVOD( ال�سرتاك
على  احل�سول  العربي  البنك  من  جونرَي«  »عربي  برنامج  لعمالء  العر�ص  ويتيح 
ا�سرتاك ملدة ثالثة اأ�سهر بدون ر�سوم يف خدمة »�ساهد VIP والتي تت�سمن حمتوى 
»عربي  بربنامج  اخلا�سة  الدفع  فيزا  بطاقات  تفعيل  عند  وذلك  بالأطفال،  خا�ص 

جونرَي.
دائرة  مدير  معتوق،  يعقوب  ال�سيد  قال  العر�ص،  هذا  اإطالق  على  تعليقه  ويف 
اخلدمات امل�سرفية لالأفراد يف البنك العربي الأردن: »يحر�ص البنك العربي على 
تقدمي عرو�ص خا�سة مبزايا تف�سيلية ملمو�سة تلبي احتياجات عمالئه الكرام من 
»ي�سّكل  واأ�ساف:  ومتطلباتهم«.  تطلعاتهم  مع  يتنا�سب  مبا  والأعمار  ال�سرائح  كافة 
»عربي جونرَي«  برنامج  لعمالء  »�ساِهد.نت« فر�سة مميزة  مع من�سة  التعاون  هذا 
 VIP »�ساهد  بخدمة  ا�سرتاكهم  عند  احل�سري  العر�ص  من  لال�ستفادة  وذويهم 

والتي تقدم حمتوى مرئي يزخر بالربامج الرتفيهية املتنوعة لالأطفال.
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محلي� وعالمي�
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محلي� وعالمي�

برنامج المكافآت من البنك ا�ردني الكويتي

يقدم لكم ميزة اكتساب نقاط منافسة

على كافة حركات البطاقات االئتمانية

والمدينة، واستبدالها فور� من خالل حركات

الشراء على جميع أجهزة نقاط البيع أو عبر ا�نترنت

.JKBRewards محلي� أو عالمي� مباشرة ومن خالل تطبيق
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انطالقًا من التزامه اجتاه املجتمع املحلي، قدم بنك الأردن دعمه للن�سخة الإلكرتونية 
من بطولة »هدف من اجل احلياة« التابعة ملوؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان بهدف جمع 
التربعات لدعم عالج مر�سى ال�سرطان غري املقتدرين يف مركز احل�سني لل�سرطان.

واأقيمت البطولة يف جممع امللك احل�سني لالأعمال بتنظيم من مركز زين للريا�سات 
الإلكرتونية )ZE Sports(، ومب�ساركة العديد من الفرق من خمتلف ال�سركات 
ومن  هذا  البطولة.  يف  الأول  املركز  الأردن  بنك  فريق  ح�سد  حيث  واملوؤ�س�سات، 
اجلدير ذكره باأن دعم بنك الأردن ملوؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان ياأتي ادراكًا من البنك 
واملبادرات  والربامج  املوؤ�س�سات  بدعم  واهتمامه  الإن�سانية  املوؤ�س�سة  ر�سالة  باأهمية 

ال�سحية �سمن برامج امل�سوؤولية املجتمعية.

بنك االأردن يطلق تطبيق »ب�صرية« اخلا�س 
بالعمالء املكفوفني وكبار ال�صن

اأطلق بنك الأردن موؤخرًا تطبيق »ب�سرية« اخلا�ص بالعمالء املكفوفني وكبار ال�سن، 
بطرق  الأردن  بنك  عمالء  جلميع  املعلومات  اإي�سال  عملية  ت�سهيل  بهدف  وذلك 

ع�سرية ومتطورة.
ومن خالل هذا التطبيق يتم حتويل لغة بريل املطبوعة على الربو�سورات اخلا�سة 
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بنك األردن يقدم دعمه للنسخة اإللكترونية
 من بطولة »هدف من أجل الحياة« 
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و�سول  لت�سهيل  وذلك  بالعربية  وم�سموعة  منطوقة  لغة  اإلى 
كافة �سرائح املجتمع للخدمات امل�سرفية وخا�سة املكفوفني 
وغري املتمكنني من القراءة، وال�ستفادة منها دون ال�ستعانة 

ب�سخ�ص اأ�سوة بباقي �سرائح املجتمع. 
حتميل  الأردن  بنك  لعمالء  ميكن  باأنه  ذكره  اجلدير  ومن 
ال�سريع  ال�ستجابة  رمز  م�سح  خالل  من  »ب�سرية«  تطبيق 
باخلدمة  اخلا�ص  الربو�سور  على  املثبت   QR Code
وحتميل التطبيق من خالل متجر اأبل »App Store« او 

.Google Play من خالل جوجل بالي
منه  حر�سًا  الأردن  بنك  من  التطبيق  هذه  اإطالق  وياأتي 
على دعم ال�سمول املايل من خالل مواكبة اآخر امل�ستجدات 
تعترب  كما  البنكية،  اخلدمات  وتطوير  لن�سر  التكنولوجية 
م�سرفية  حلول  لتطبيق  ا�سرتاتيجيته  �سمن  رائدة  خطوة 

ع�سرية تنا�سب جميع العمالء.
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اإتفاقية  على  �سنوات  خم�ص  مبرور  الحتفال  مت 
وال�سركة  البنك  بني  ما  املربمة  امل�سريف  التاأمني 
الأمريكية لتاأمني على احلياة MetLife، مت خالل 
احلفل تكرمي ال�سيد هيثم البطيخي-رئي�ص منتجات 
التجزئة والبنكية اخلا�سة من قبل مدير عام �سركة 
بني  فيما  ال�سراكة  باإجناح  جلهوده   MetLife
العورتاين  علي  ال�سيد  تكرمي  ومت  وال�سركة،  البنك 

هذه  لإجناح  دعم  من  قدمه  ملا  الفروع  اإدارة  مدير 
ال�سراكة. 

والبنكية  التجزئة  منتجات  رئي�ص  من  كل  وقام 
للتاأمني  الأمريكية  لل�سركة  العام  واملدير  اخلا�سة 
التاأمني  مل�سوؤول  تكرميي  درع  بت�سليم  احلياة  على 
وعلى  اإجنازات  من  حققه  ملا  بالبنك،  امل�سريف 
مت  كما  الإتفاقية،  مدة  خالل  املحققة  النجاحات 

تكرمي موظفي التاأمني امل�سريف ملا قدموه من متابعة 
التاأمينية  املنتجات  جميع  على  ورقابة  واإ�سراف 

اخلا�سة باأعمال التاأمني على احلياة.
للعام  الثانية  امل�سابقة  جوائز  توزيع  احلفل  وتخلل 
فرع   / امل�سريف  التاأمني  اأعمال  يخ�ص  مبا   ٢٠٢٠
تاأمني احلياة عن برنامج امل�ستقبل الذهبي، و بوال�ص 

التاأمني على احلياة »�سند« خالل العام احلايل. 

البنك األردني الكويتي يحتفل بمرور خمس سنوات 
على توقيع إتفاقية التأمين المصرفي
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 ا�ستقبل بنك القاهرة عمان عمالئه يف مقر فرعه 
لتلبية  بعد حتديثه  الزرقاء  الر�سيفة مبحافظة  يف 

حاجات املنطقة م�سرفيا وخدمة كافة ال�سرائح . 
�سارع  الر�سيفة،  يف  يقع  الذي  القاهرة  بنك  وفرع 
امللك ح�سني، منطقة العامرية، حي العرب، عمارة 
الت�ساميم  اأحدث  وفق  حتديثه  مت   ،138 رقم 
خدمة  �سرعة  �سمان  بهدف  والتقنية  الع�سرية 
اف�سل  بتقدمي  العمالء  قاعدة  وتو�سيع  العمالء 

اخلدمات امل�سرفية. 
للفرع  الداخلية  والت�ساميم  العمال  وحتاكي 
املتوا�سلة  امل�سرفية  والنه�سة  التجديد  عملية  
املوؤ�س�سية  الهوية  لتتنا�سب مع  البنك  ي�سهدها  التي 
وامان  براحة  ع�سرية  خدمة  لتقدمي  وذلك  للبنك 

وان�سيابية.
موقعه  الر�سيفة  فرع  حتديث  يف  البنك  وراعى 
توفري كافة و�سائل الراحة  و�سرعة تقدمي خدماته 
لعمالئه داخل الفرع مبا فيها توفري جهاز �سراف 
مدار  على  امل�سرفية  اخلدمات  كافة  لتقدمي  اآيل 

24 �ساعة.

بنك القاهرة عمان يستقبل عمالءه
 في فرع الرصيفة بحلة جديدة
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امتدادًا مل�سريته امل�ستدامة يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية، رعى بنك �سفوة الإ�سالمي 
اأجل احلياة«  العام ٢٠٢٠ من بطولة »هدف من  لهذا  الإلكرتونية  الن�سخة  موؤخرًا 
لالأعمال  امللك ح�سني  اأقيمت يف جممع  والتي  لل�سرطان،  ملوؤ�س�سة احل�سني  التابعة 
اإلكرتونية يف  والتي �سهدت مناف�سات  الإلكرتونية  بتنظيم من مركز زين لالألعاب 
الأقل  ال�سرطان  البالي �ستي�سن »فيفا ٢٠« والتي ير�سد ريعها لدعم مر�سى  لعبة 

حظا.  
املجتمعي  دوره  تاأدية  على  الإ�سالمي  �سفوة  بنك  حر�ص  الرعاية  هذه  وجت�سد 
مبا  ال�سحية  التحديات  راأ�سها  وعلى  التحديات  خمتلف  مواجهة  يف  للم�ساهمة 
اأولويات الأجندة الوطنية ومبا يدعم اجلهود الوطنية يف هذا املجال،  ين�سجم مع 
والتي  �سنويًا،  الآلف  الذي ي�سيب  ال�سرطان  املتعلقة مبكافحة مر�ص  تلك  خا�سة 
اأهداف  لدعم  الدائم  �سعيه  تعك�ص  اأنها  كما  منها،  جزءًا  يكون  اأن  على  يحر�ص 
يف  موظفيه  انخراط  عربها  معززًا  النبيلة،  لل�سرطان  احل�سني  ومركز  موؤ�س�سة 

مبادرات العطاء والتكافل.
ب�ستى  لل�سرطان  احل�سني  موؤ�س�سة  لدعم  �سعيه  من  وانطالقًا  البنك  وكان  هذا 
معها،  اتفاقية  موؤخرًا  وقع  قد  �سمولها،  نطاق  وتو�سيع  املمكنة  والطرق  الو�سائل 
مركز  يف  ال�سرطان  عالج  لتغطية  رعاية  تاأمني  يف  خاللها  من  موظفيه  اأ�سرك 

احل�سني لل�سرطان.
حدود  خارج  تنموية  خدمات  بتقدمي  يلتزم  الإ�سالمي  �سفوة  بنك  اأن  اإلى  وي�سار 
اأعماله الأ�سا�سية، ي�سارك عربها بتمكني املجتمع واللتفاف حول الق�سايا امللحة مع 
ا�سرتاتيجية �ساملة منطوية على العديد من الربامج واملبادرات والرعايات الهادفة 
للم�ساركة يف اإحداث الفوارق الإيجابية يف واقع خمتلف القطاعات والفئات. دعمًا 

لأهداف احتاد كرة القدم و�سندوق ح�ساب اخلري

بنك �صفوة االإ�صالمي يرعى مباراة جنوم اأندية دوري حمرتيف كرة 
القدم االأردنية اال�صتعرا�صية �صمن مبادرة »الت�صدي« 

 رعى بنك �سفوة الإ�سالمي موؤخرًا املباراة ال�ستعرا�سية التي جمعت جنوم اأندية 
بدعم  القدم  كرة  احتاد  اأقامها  والتي  القدم،  لكرة  الأردنيني  املحرتفني  دوري 
لالحتاد،  التابعة  »الت�سدي«  مبادرة  �سمن  اخلري«  »ح�ساب  �سندوق  مع  و�سراكة 
والتي مت اإطالقها موؤخرًا لت�سليط ال�سوء على اأبرز الق�سايا والتحديات التي تواجه 
الوعي  ن�سر  ف�ساًل عن  على جمابهتها،  للتحفيز  املحلي  املجتمع  قطاعات  خمتلف 

املجتمعي الإيجابي من خالل التاأثري الذي ت�سكله كرة القدم.
وكانت رعاية البنك للمباراة قد جاءت انطالقًا من اإميانه باأن كرة القدم اأكرث من 
يف  وم�ساندتها  »الت�سدي«  مبادرة  دعم  على  منه  حر�سًا  جاءت  كما  لعبة،  جمرد 
حتقيق اأهدافها الرامية ل�سنع تغيريات وفوارق اإيجابية �سمن املجتمع، الأمر الذي 
يتما�سى مع ا�سرتاتيجية البنك للم�سوؤولية املوؤ�س�سية املجتمعية التي جت�سد التزامه 
مباردات  من  تت�سمنه  ما  عرب  القت�سادي  جانب  اإلى  الجتماعي  التطور  بتعزيز 

ورعايات ون�ساطات.
لبنك  والت�سويق  املوؤ�س�سي  الت�سال  رئي�ص  قالت  ال�ساأن،  هذا  على  لها  تعليق  ويف 
الت�سدي  نكون جزءًا من مبادرة  باأن  : »فخورون  الدغمي  يعاد  الإ�سالمي،  �سفوة 
من خالل رعاية مباراتها ال�ستعرا�سية التي حتمل اأهمية كبرية كونها تدعم اأركان 
لعبة كرة القدم الأردنية خا�سة يف ظل تاأثرهم الكبري بفعل جائحة كورونا اإثر توقف 
الن�ساط الكروي، وملا ت�سكله من منوذج للت�سامن والتكاتف بني اأركان اللعبة، والذي 

بنك صفوة اإلسالمي يرعى النسخة اإللكترونية من بطولة 
»هدف من أجل الحياة« دعمًا لمرضى السرطان األقل حظًا



يعترب حمفزًا لتو�سيع نطاق الت�سامن والتكاتف على م�ستوى املجتمع يف هذا الوقت 
الذي يجب على اجلميع العمل فيه يدًا بيد ملواجهة الظروف ال�سعبة والتخفيف عن 
الق�ساء على الفريو�ص  اآين، بل مبا ميتد ملا بعد  الفئات الأكرث ت�سررًا ب�سكل غري 

امل�ستجد.«

بنك �صفوة االإ�صالمي ينهي اأعمال �صيانة مبنى مدر�صة
 كلية احل�صني الثانوية للبنني

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

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

املبادرة وتعزيزها، لأهمية ذلك يف حتفيز التعلم والإبداع، مما ينعك�ص على التح�سيل 
الدرا�سي للطلبة.

�سكرها  عظيم  عمان  ق�سبة  تربية  مديرة  ردن  اأبو  نوال  الدكتورة  عطوفة  واأبدت  هذا 
التي قام بها فريق  وامتنانها على ما قدمه البنك ملدر�سة كلية احل�سني مثمنة اجلهود 
ظل  يف   ٢٠٢٠-٢٠٢١ اجلديد  الدرا�سي  العام  بدء  قبيل  الأعمال  كافة  لإجناز  العمل 
�سمن  الطالب  ل�ستقبال  املدار�ص جاهزة  تكون جميع  اأن  تتطلب  والتي  كورونا  جائحة 

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 
التميمي  �سامر  ال�سيد  الإ�سالمي  �سفوة  بنك  عام  وملدير  ردن  اأبو  نوال  الدكتورة  عمان 
ال�سيد عبداهلل قفاف ولالأ�ستاذ  البنك  امل�سروع من قبل  تنفيذ  امل�سوؤول عن  وللمهند�ص 
له  �سيكون  الذي  العمل  ل�سكرهم على دعمهم وجهودهم يف اجناز هذا  البوريني  خالد 
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 
بالتعليم يف  النهو�ص  باأن م�سوؤولية  نوؤمن  العام، كما  التعليمي  النظام  الرتقاء مب�ستوى 
املدار�ص العامة ل تقع على عاتق املوؤ�س�سات احلكومية فقط، بل اأن القطاع اخلا�ص له دور 
حيوي وفعال يف حتقيق ذلك، وهو ما دفعنا ول يزال للعمل امل�سرتك لتاأمني بيئة درا�سية 
الوطن  التي لطاملا رفدت  املدار�ص -  واإعادة هذه  انطالقًا من مبداأ رد اجلميل  اأف�سل 
بالأجيال املتميزة وال�سخ�سيات القيادية يف خمتلف املجالت - ل�سابق عهدها، ومتكينها 
من موا�سلة دورها امل�سهود يف تعليم اأبناء الوطن من خمتلف الفئات وخلق اأجيال قادرة 
على موا�سلة البناء والتقدم. ومن هنا، فاإننا نطلق الدعوة ملختلف موؤ�س�سات القطاع 
اخلا�ص لتكون جزءًا ل يتجزاأ من هذه املبادرة اأردن_اخلري ومن اإحداث الفوارق 

احلقيقية ملا فيه اخلري للطلبة والوطن.«

أخبار البنوك

51 العدد  6٢    كانون األول    ٢٠٢٠
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2.9 مليون دينار صافي أرباح التأمين األردنية حتى الربع الثالث 2020

الف   ٤١١.٢ الردنية  التاأمني  اأرباح  �سايف  بلغت 
باأرباح  مقارنة   ،٢٠٢٠ من  الثالث  الربع  يف  دينار 
من  الثالث  الربع  يف  دينار  الف   ٢3١.٨ قيمتها 

.٢٠١٩
اإلى  لل�سركة،  املدققة  غري  القوائم املالية  واأ�سارت 
الف  لـ ٦٠٧.٩  امل�سروفات،  اجمايل  انخفا�ص 
مقابل  اجلاري،  العام  من  الثالث  الربع  يف  دينار 
الربع  يف  دينار  الف   ٦٦٨.١ بقيمة  م�سروفات 

الثالث من العام املا�سي.
وعلى م�ستوى الت�سع �سهور الأولى من العام اجلاري 
اأرباح ال�سركة ٢.٩ مليون دينار، مقارنة  فقد بلغت 
 ٢٠١٩ عام  من  الأولى  �سهور  الت�سع  يف  باأرباحها 

البالغة ١.٤ مليون دينار.
ايرادات  جمموع  اأن  اإلى  املالية  البيانات  واأ�سارت 
ال�سركة خالل الت�سع �سهور الأولى من العام احلايل 
مع  مقارنة  دينار  مليون   ٢٩.٦ حوايل  بلغ   ٢٠٢٠
العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون   3٢.٤ حوايل 
املا�سي ٢٠١٩، مع انخفا�ص يف اجمايل امل�سروفات 
مليون   ٢٨.٥ مقابل  اجلاري  العام  يف   ٢٤.٧ الى 

بلغ  املقابل  يف  املا�سي   للعام  ذاتها  للفرتة  دينار 
جمموع موجودات ال�سركة لنهاية اأيلول ٢٠٢٠ حوايل 
٩١.٩ مليون دينار مقابل ٨٩.٥ مليون دينار لنهاية 

اأيلول ٢٠١٩ .
عماد  ال�سركة  عام  مدير  قال  النتائج  على  وتعليقا 
عبد اخلالق عن النتائج اليجابية التي مت حتقيقها 
يف هذه الفرتة حتى نهاية 3٠-٩-٢٠٢٠ انه وبرغم 

جائحة  بتداعيات  املتاأثرة  القت�سادية  الو�ساع 
وحالة  عام  ب�سكل  العامل  منها  يعاين  التي  و  كورونا 
والقطاعات  الن�سطة  كافة  على  اأثرت  التي  الركود 
منو  معدلت  حققت  ال�سركة  ان  ال  القت�سادية 
ممتازة و نتائج خمتلفة وهذا يدل على متانة املركز 
املايل لل�سركة وقدرتها على اثبات وجودها وقوتها يف 

اأ�سعب الظروف .

م�ستوى  على  للتامني  الو�سط  ال�سرق  اأرباح  بلغت 
الف   3٤٧.٨ اجلاري  العام  من  الأولى  �سهور  الت�سع 
من  الأولى  �سهور  الت�سع  يف  باأرباحها  مقارنة  دينار، 

عام ٢٠١٩ البالغة ٦٧٠.٩  الف دينار.
اإلى  لل�سركة،  املدققة  غري  القوائم املالية  واأ�سارت 
لـ ١٦.١ مليون دينار  اإجمايل امل�سروفات،  انخفا�ص 
مقابل  اجلاري،  العام  من  الثالث  الربع  نهاية  حتى 
م�سروفات بقيمة ١٧.٤ مليون دينار حتى نهاية الربع 

الثالث من العام املا�سي.
ايرادات  جمموع  اأن  اإلى  املالية  البيانات  واأ�سارت 
العام احلايل  الأولى من  �سهور  الت�سع  ال�سركة خالل 
مع  مقارنة  دينار  مليون   ١٦.٤ حوايل  بلغ   ٢٠٢٠
العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون   ١٨.١ حوايل 
موجودات  جمموع  بقي  املقابل  يف   ،٢٠١٩ املا�سي 
ال�سركة لنهاية اأيلول ٢٠٢٠ حوايل ٨٦.٩ مليون دينار 
ال�سهم من  اأما ح�سة  اأيلول ٢٠١٩  نهاية  كما هي يف 
الربح للت�سع �سهور الأولى من العام احلايل فقد بلغت 

٠.٠١٦ دينار مقابل ٠.٠3٠ دينار للفرتة نف�سها من 
العام ٢٠١٩.

رئي�ص جمل�ص  قعوار  �سمري  علق  النتائج  على  وتعقيبا 
ال�سعبة  ال�سحية  الظروف  من  وبالرغم  اأنه  الدارة 
من  رافقتها  وما  كورونا  جائحة  تداعيات  جراء  من 
بجهود  الو�سط  ال�سرق  �سركة  متكنت  حتديات،فقد 

موظفينها  وكافة  التنفيذية  وادارتها  الدارة  جمل�ص 
ووكالئها من مواجهة هذه التحديات وموا�سلة ادائها 

القوي.
هناك  كان  ال�ستثنائية  الظروف  واأ�ساف:ب�سبب 
الجمالية  الق�ساط  ويف  التح�سيل  يف  انخفا�ص 
بتاجيل  املوؤمنني  بع�ص  طلبات  الى  بال�سافة  املكتتبة 

الدفعات امل�ستحقة عليهم.

347.8 ألف دينار صافي أرباح الشرق األوسط للتأمين في التسعة شهور األولى 2020

اإلستثمار في قطاع التأمين

54

عبد الخالق:
 الشركة حققت معدالت 

نمو ممتازة وهذا يدل 
على متانة المركز المالي 

للشركة وقدرتها على 
اثبات وجودها وقوتها في 

أصعب الظروف

قعوار:
جائحة كورونا عرضت 

الشركة لظروف 
استثنائية لكنها تمكنت 

بأدائها القوي من 
مجابهتها



بلغت اأرباح ال�سركة الردنية الفرن�سية للتامني على م�ستوى 
العام اجلاري ٩٧3.٨ الف دينار،  الت�سع �سهور الأولى من 
 ٢٠١٩ عام  من  الأولى  �سهور  الت�سع  يف  باأرباحها  مقارنة 

البالغة مليون دينار.
ارتفاع  اإلى  لل�سركة،  املدققة  غري  القوائم املالية  واأ�سارت 
اإجمايل امل�سروفات، لـ ١.٢ مليون دينار حتى نهاية الربع 
بقيمة مليون  العام اجلاري، مقابل م�سروفات  الثالث من 

دينار حتى نهاية الربع الثالث من العام املا�سي.
ال�سركة  ايرادات  جمموع  اأن  اإلى  املالية  البيانات  واأ�سارت 
بلغ   ٢٠٢٠ احلايل  العام  من  الأولى  �سهور  الت�سع  خالل 
١٩.٨مليون  حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   ١٩ حوايل 
دينار للفرتة ذاتها من العام املا�سي ٢٠١٩، يف املقابل بلغ 
جمموع موجودات ال�سركة لنهاية اأيلول ٢٠١٩ حوايل 3٤.٦ 
اأيلول ٢٠١٩  مليون دينار مقابل 33.٦ مليون دينار لنهاية 
العام  الأولى من  للت�سع �سهور  الربح  ال�سهم من  اأما ح�سة 
احلايل فقد بلغت ٠.١٠٧ دينار مقابل ٠.١١١ دينار للفرتة 

نف�سها من العام ٢٠١٩.
نهاية  حتى  ال�سركة  حققتها  التي  النتائج  على  وتعليقا 

اأن  زعرب  وليد  ال�سركة  عام  مدير  قال   ٩-٢٠٢٠-3٠
اأرباح عززت بها املوقف املايل  ال�سركة متكنت من حتقيق 
على  �سيطرت  التي  ال�سحية  الأحداث  اأثرت  لل�سركة،فقد 
العامل يف هذا العام نتيجة انت�سار وباء كورونا على الن�ساط 
القت�سادي يف الردن بجميع قطاعاته ومل ينج اأي قطاع من 

ال�سرر الذي نال من تداعيات انت�سار الفريو�ص.
٢٠٢٠ بان  لعام  الرابع   للربع  توقعاته  عن  زعرب  واأ�ساف 
فيها  املايل  الو�سع  متانة  على  للحفاظ  ت�سعى  ال�سركة 
وظروف  نتائج  متوقعني  املالية  املوؤ�سرات  على  وال�سيطرة 

اف�سل للعام القادم باذن اهلل.

973.8 ألف دينار صافي أرباح الشركة األردنية الفرنسية للتأمين حتى نهاية الربع الثالث2020

اإلستثمار في قطاع التأمين

بلغت �سايف اأرباح ال�سرق العربي للتامني٩٥٥.٦  الف 
دينار يف الربع الثالث من ٢٠٢٠، مقارنة باأرباح قيمتها 

١.3 مليون دينار يف الربع الثالث من ٢٠١٩.
اإلى  لل�سركة،  املدققة  غري  القوائم املالية  واأ�سارت 
يف  دينار  الف  لـ ٨٠٠.٧  امل�سروفات،  اإجمايل  ارتفاع 
م�سروفات  مقابل  اجلاري،  العام  من  الثالث  الربع 
العام  من  الثالث  الربع  يف  دينار  الف   ٧٢٦.١ بقيمة 

املا�سي.
وعلى م�ستوى الت�سع �سهور الأولى من العام اجلاري فقد 
بلغت اأرباح ال�سركة ٥ مليون دينار، مقارنة باأرباحها يف 
الت�سع �سهور الأولى من عام ٢٠١٩ البالغة ٤.٦ مليون 

دينار.
واأ�سارت البيانات املالية اإلى اأن جمموع ايرادات ال�سركة 
خالل الت�سع �سهور الأولى من العام احلايل ٢٠٢٠ بلغ 
 3٨.٨ حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   ٤١.٩ حوايل 
 ،٢٠١٩ املا�سي  العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون 
اأيلول  لنهاية  ال�سركة  موجودات  جمموع  بلغ  املقابل  يف 
٢٠٢٠ حوايل ١١٦ مليون دينار مقابل ١٠٩ مليون دينار 
اأما ح�سة ال�سهم من الربح للت�سع  اأيلول ٢٠١٩  لنهاية 

�سهور الأولى من العام احلايل فقد بلغت ٠.٢3٢ دينار 
مقابل ٠.٢١٥ دينار للفرتة نف�سها من العام ٢٠١٩.

ال�سركة  حققتها  التي  اليجابية  النتائج  على  وتعليقا 
حتى نهاية الربع الثالث من العام احلايل �سرح رئي�ص 
جمل�ص الإدارة نا�سر اللوزي باأن نتائج اأعمال ال�سركة 
كورونا  انت�سار فريو�ص  الرغم من  ايجابية على  جاءت 

الذي هدد القت�ساد العاملي يف جميع قطاعاته .
ومنتجاتها  خدماتها  تطوير  يف  ال�سركة  ت�ستمر  و  كما 
وتطوير  التكنولوجية  الو�سائل  يف  وال�ستثمار  التاأمينية 
املا�سة  احلاجة  اأثبتت  والتي  للعاملني  الفنية  القدرات 
املنفعة  على  عاد  مما  بعد  عن  العمل  فرتة  اأثناء  اليها 

العامة  يف خدمة العمالء وم�ساهميها.

5 ماليين دينار صافي أرباح الشرق العربي للتامين حتى الربع الثالث2020

COMPREHENSIVE
INSURANCE
SOLUTIONS
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اللوزي:
نتائج أعمال الشركة 

جاءت ايجابية على 
الرغم من انتشار 

فيروس كورونا الذي 
هدد االقتصاد العالمي في 

جميع قطاعاته 

زعرب:
الشركة تسعى للحفاظ 
على متانة الوضع المالي 

فيها متوقعين نتائج 
وظروفًا أفضل للعام 

القادم بإذن اهلل

العدد  6٢    كانون األول    ٢٠٢٠



709.4 ألف دينار أرباح التأمين الوطنية حتى نهاية الربع الثالث 2020

اإلستثمار في قطاع التأمين

الربع  نهاية  حتى  الوطنية،  التاأمني  �سركة  حققت 
الثالث من العام اجلاري ارباحا قيمتها ٧٠٩.٤  الف 
دينار مقارنة باأرباح قيمتها ٤٦٦.٦ الف دينار حتى 

نهاية الربع الثالث من العام املا�سي.
�سهور  الت�سع  فرتة  خالل  اإيرادات  اإجمايل  وو�سل 
دينار،  مليون   ١١ اجلاري، مبلغ  العام  من  الولى 
مقابل ١٢.٥ مليون دينار يف الت�سع �سهور الولى من 

عام ٢٠١٩. 
وارتفعت اجمايل امل�سروفات الى٥٤٥.٧ الف دينار 
للفرتة حتى نهاية ايلول للعام احلايل مقابل ٢٤٤.٢ 

الف دينار للفرتة نف�سها من العام املا�سي ٢٠١٩
ما   ٢٠٢٠ الثالث  للربع  املكتتبة  الق�ساط  �سايف  وبلغ 
قيمته 3مليون دينار مقابل 3.٤ مليون دينار يف الربع 

الثالث من العام املا�سي
وكان جمموع املوجودات حتى 3٠- ايلول-٢٠٢٠ للعام 
اجلاري ٢٧.٥ مليون دينار مقابل ٢٦.٨ مليون دينار 

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

٠.٠١٨ دينار.
ويف تعليقها على النتائج املالية للتامني الوطنية للفرتة 
املنهية يف 3٠ ايلول ٢٠٢٠  قالت الدكتورة منال جرار 
املدير العام لل�سركة اأن ال�سركة وبرغم كل ما عانته 
وبرغم  كورونا  جائحة  تداعيات  جراء  من  املنطقة 
ال  العاملي  بالقت�ساد  فتك  الذي  الكبري  التاثري  من 
منو  معدل  حتقق  ان  ا�ستطاعت  الوطنية  التامني  ان 
الكثري من  تعر�ست  الذي  الوقت  الرباح يف  جيد يف 
ال�سركة  حافظت  كما  كبرية  خ�سائر  الى  ال�سركات 

على ا�ستقرار معظم موؤ�سراتها املالية .

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

كما ح�سر الجتماع مدير دائرة مراقبة ال�سركات د. 
وائل العرموطي وممثلي عن اإدارة التاأمني و مدققي 

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

)EY( كمدققي حل�سابات ال�سركه للعام ٢٠٢٠.
الت�سال  و�سائل  عرب  عقد  والذي  الجتماع  وخالل 

املالية  القوائم  اأن  �سختيان  ،بني  واللكرتوين  املرئي 
اأرباحا  اأظهرت   ٢٠١٩/١٢/3١ يف  املنتهية  لل�سنة 
نتيجة  وذلك  دينار  األف   ٥١١ اإلى  و�سلت  اجمالية 
الرتكيز على نوعية الأخطار املكتتبة واعتماد ال�سركة 
الكتتاب،  عند  �سليمة  فنية  واأ�س�ص  معايري  على 
نتيجة  جيدة  ا�ستثمارية  اأرباح  حتقيق  اإلى  بالإ�سافة 
يف  ال�ستثمارية  حمفظتها  بتنويع  ال�سركة  قيام 

جمالت خمتلفة.
اأعرب  العادي  العامة  الهيئة  اجتماع  ختام  ويف 
اأن  متمنيا  احل�سور  لكافة  �سكره  عن  �سختيان 
كافة  وعلى  ال�سركة  على  خري  عام   ٢٠٢٠ عام  يكون 
ال�سلبية  الآثار  ،متجاوزين  القت�سادية  القطاعات 
امل�ستمرة  واملتابعة  اجلهود  ظل  يف  كورونا  جلائحة 

لقائد الوطن جاللة امللك عبداهلل الثاين.

جرار:
بالرغم من التأثير الكبير 

الذي فتك باالقتصاد 
العالمي اال ان التأمين 

الوطنية استطاعت ان 
تحقق معدل نمو جيد في 

االرباح



1.1 مليون دينار صافي أرباح المجموعة العربية األردنية للتأمين 
حتى نهاية الربع الثالث

الأولى من  الت�سع �سهور  ال�سركة على م�ستوى  اأرباح  بلغت 
يف  باأرباحها  مقارنة  دينار،  مليون   ١.١ اجلاري  العام 
الف   ٨٢٨.٢ البالغة   ٢٠١٩ عام  من  الأولى  �سهور  الت�سع 

دينار
ارتفاع  اإلى  لل�سركة،  املدققة  القوائم املالية غري  واأ�سارت 
نهاية  حتى  دينار  الف  لـ ٨٥٤.٦  امل�سروفات،  اإجمايل 
الربع الثالث من العام اجلاري، مقابل م�سروفات بقيمة 
العام  من  الثالث  الربع  نهاية  حتى  دينار  الف   ٧٥٥.٧
املا�سي. واأ�سارت البيانات املالية اإلى اأن جمموع ايرادات 
ال�سركة خالل الت�سع �سهور الأولى من العام احلايل ٢٠٢٠ 
بلغ حوايل ١٢.٧3 مليون دينار مقارنة مع حوايل ١٢.٧٤ 
يف   ،٢٠١٩ املا�سي  العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون 
اأيلول ٢٠٢٠  املقابل بلغ جمموع موجودات ال�سركة لنهاية 
دينار  مليون   ٢٦.٢ مقابل  دينار  مليون   ٢٦.٧ حوايل 
للت�سع  الربح  من  ال�سهم  ح�سة  اأما   ٢٠١٩ اأيلول  لنهاية 
دينار   ٠.١١٠ بلغت  فقد  احلايل  العام  من  الأولى  �سهور 

مقابل ٠.٠٩٠ دينار للفرتة نف�سها من العام ٢٠١٩.
الربع  نهاية  حتى  بال�سركة  اخلا�سة  النتائج  على  وعلق 
وبعد  ال�سركة  باأن  الديك  نا�سر  العام  املدير  الثالث 

من  العامل  م�ستوى  على  ح�سلت  التي  الكبرية  التغيريات 
ا�سرتاتيجية  خطة  و�سع  كورونا  جائحة  تداعيات  جراء 

بعيدة املدة  ا�ستطاعت ال�سركة من خاللها ان حتقق نتائج 
جيدة يف معظم موؤ�سراتها املالية.

اإلستثمار في قطاع التأمين
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دينار  للتامني٢٤٤.٤الف  الأولى  اأرباح  �سايف  بلغت 
قيمتها  باأرباح  مقارنة   ،٢٠٢٠ من  الثالث  الربع  يف 

٨٨٩.٦٩ الف دينار يف الربع الثالث من ٢٠١٩.
اإلى  لل�سركة،  املدققة  غري  القوائم املالية  واأ�سارت 
ارتفاع اإجمايل التعوي�سات واخل�سائر وامل�ساريف من 
الربع  لـ ١.٥ مليون دينار يف   ، العامة  التامني  اأعمال 
بقيمة  م�سروفات  مقابل  اجلاري،  العام  من  الثالث 

١.3 مليون دينار يف الربع الثالث من العام املا�سي.
اجلاري  العام  من  الأولى  �سهور  الت�سع  م�ستوى  وعلى 
دينار، مقارنة  ال�سركة ١.٠١ مليون  اأرباح  بلغت  فقد 
باأرباحها يف الت�سع �سهور الأولى من عام ٢٠١٩ البالغة 

١.٨٠ مليون دينار.
ايرادات  جمموع  اأن  اإلى  املالية  البيانات  واأ�سارت 
احلايل  العام  من  الأولى  �سهور  الت�سع  خالل  ال�سركة 
٢٠٢٠ بلغ حوايل ٥.٧ مليون دينار مقارنة مع حوايل 
املا�سي  العام  من  ذاتها  للفرتة  دينار  مليون   ٥.٨
٢٠١٩، يف املقابل بلغ جمموع موجودات ال�سركة لنهاية 
مقابل ٦٠.٧  دينار  مليون  اأيلول ٢٠١٩ حوايل ٦3.3 

مليون دينار لنهاية اأيلول ٢٠١٩ اأما ح�سة ال�سهم من 
الربح للت�سع �سهور الأولى من العام احلايل فقد بلغت 
٠.٠3٦ دينار مقابل ٠.٠٦3 دينار للفرتة نف�سها من 

العام ٢٠١٩.
 -٩-3٠ نهاية  حتى  املتحققة  النتائج  على  وتعليقا 
٢٠٢٠ قال الرئي�ص التنفيذي ال�سيد عالء عبداجلواد 

التي  ال�سعبة  الفرتة  هذه  وخالل  ال�سركة  اأن  اإلى 
يعي�سها العامل بجميع قطاعاته القت�سادية ا�ستطاعت 
حتقيق نتائج جيدة و املحافظة على املتانة املالية  كما 
على  للحفاظ  بعد  عن  للعمل  خطة  تفعيل  ا�ستطاعت 
دميومة العمل من جهة وتطبيق الجراءات الحرتازية 

املن�سو�ص عليها بقانون الدفاع.

1.01 مليون دينار صافي أرباح األولى للتأمين )سوليدرتي(
حتى نهاية الربع الثالث

عبد الجواد:
الشركة وخالل هذه الفترة 

الصعبة التي يعيشها العالم 
بجميع قطاعاته االقتصادية 

استطاعت تحقيق نتائج جيدة 
و المحافظة على المتانة المالية

الديك:
استطاعت الشركة 

ان تحقق نتائج جيدة 
في معظم مؤشراتها 

المالية عن طريق خطة 
استراتيجية بعيدة المدى 
لمواجهة تحديات كورونا

العدد  6٢    كانون األول    ٢٠٢٠
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ا�ستقبل رئي�ص جامعة ال�سرق الأو�سط، الأ�ستاذ الدكتور عالء الدين احللحويل يف 
مكتبه، الأمني العام امل�ساعد لحتاد اجلامعات العربية، الأ�ستاذ الدكتور خمي�سي 
الأكادميية  وتبادل اخلربات  التعاون  �سبل  املرافق، بهدف بحث  والوفد  حميدي، 

والعلمية والثقافية.
م�سرية  فيه  ا�ستعر�ص  ملخ�سا  اللقاء،  خالل  احللحويل  الدكتور  الأ�ستاذ  وقدم 
جامعة ال�سرق الأو�سط منذ تاأ�سي�سها وحتى الآن، واخلطة ال�سرتاتيجية وال�سيا�سة 
العامة التي ت�سري عليها، مبينا اأبرز الإجنازات التي حققتها، ل �سيما يف جمالت 
الت�سنيفات العاملية، وجودة التعليم، �سواء فيما يتعلق باجلودة املحلية للربامج، اأو 
الدولية، و�سهادة العتماد يف نظام اإدارة اجلودة، وفقا ملتطلبات املوا�سفة العاملية 
امل�ست�سافة  والتخ�س�سات  الربامج  م�ستوى  على  الدولية  لل�سراكات  اإ�سافة   ،
وامل�سرتكة، مع املحافظة على البحث العلمي املتميز، وا�ستقطاب امل�ساريع البحثية 

املحلية والدولية.
من جانبه قدم المني العام امل�ساعد لحتاد اجلامعات العربية ال�ستاذ الدكتور 
خمي�سي حميدي موجزا لهم امل�ساريع البحثية والكادميية والتي اطلقها احتاد 
اجلامعات العربية ومن اهمها م�سروع اطالق من�سة للدوريات العربية مع موؤ�س�سة 
كما التم�ص من رئي�ص اجلامعة الدكتور عالء الدين احللحويل امكانية انخراط 

جملة اجلامعة يف هذا امل�سروع الهام .
و�سهد اللقاء ح�سور مدير حترير جملة احتاد اجلامعات العربية، الدكتور اأحمد 

املجايل، وم�سوؤولة وحدة الإ�سراف على موؤ�س�سات الحتاد ال�سيدة دنيا اأبو رزق.
جتدر الإ�سارة، اإلى اأن رئي�ص جمل�ص اأمناء جامعة ال�سرق الأو�سط، الدكتور يعقوب 
نا�سر الدين، يتولى حاليا رئا�سة جمل�ص حوكمة اجلامعات العربية، ومقره يف حرم 
اجلامعة، واملنبثق عن احتاد اجلامعات العربية، فيما ي�سطلع الحتاد بالعديد من 
القادر  الإن�سان  لإعداد  العربية  اجلامعات  جهود  وتن�سيق  دعم  اأبرزها؛  الأدوار، 
على خدمة امته العربية واحلفاظ وحدتها، والعمل على التزام اجلامعات بت�سجيع 
اإن�ساء مراكز البحوث ودعم اإجرائها، وتطوير عمليات اأداء اجلامعات وا�ستقاللها 

وتوثيق التعاون فيما بينها.

جامعة ال�صرق االأو�صط لـ فن اإف اإم: تخ�ص�صاتنا تلبي حاجة 
االأ�صواق املحلية واالإقليمية والدولية

الأ�ستاذ  والقانونية،  الإدارية  لل�سوؤون  الأو�سط  ال�سرق  جامعة  رئي�ص  نائب  اأكد 
ا�ستحداث تخ�س�سات جديدة،  اأن اجلامعة عملت على  اأني�ص من�سور،  الدكتور 
نوعية يف  زيادة  مع  بالتوازي  والدولية،  والإقليمية  املحلية  الأ�سواق  تلبي حاجات 
عدد الأبحاث العلمية املن�سورة لأع�ساء الهيئة التدري�سية يف اجلامعة يف جمالت 
نحو  امللكية  التوجيهات  ورغبات  لطموحات  ا�ستجابة  وذلك  العاملية،  �سكوب�ص 

الرتقاء مب�سرية التعليم العايل الأردين.
وبني الدكتور اأني�ص من�سور، خالل مقابلة بثها الربنامج ال�سباحي و�سط البلد، 
كلية  التدري�ص يف  هيئة  يقدمه، ع�سو  و  يعده  والذي  اإف.اإم(،  فن   ( اإذاعة  عرب 
وفق  ت�سري  ال�ستحداثات،  هذه  اأن  البدري،  هاين  الدكتور  الإعالمي  الإعالم، 
احلديثة  التكنولوجية  التطورات  ملحاكاة  اجلامعة،  و�سعتها  ا�سرتاتيجية  خطة 
مثل  من  والتعليمي،  ال�سناعي  القطاع  متطلبات  اأنها حتاكي  م�سددا  املت�سارعة، 
ا�ستحداث تخ�س�سات يف املالية التكنولوجية، وت�سنيع امل�ستح�سرات التجميلية 

والكيماوية، وغريها من التخ�س�سات احلديثة.
التعليم عن بعد،  الأو�سط يف  ال�سرق  الذي حققته وحتققه جامعة  النجاح  وحول 
اأكد الدكتور من�سور اأن اجلامعة من بني املوؤ�س�سات الأكادميية القليلة التي متيزت 
يف عملية التعليم الإلكرتوين مع انت�سار تاأثريات جائحة كورونا، مو�سحا اأن هذا 
منذ  الأو�سط  ال�سرق  جامعة  عليها  ت�سري  التي  املنهجية  تفوق  اإلى  مرده  النجاح 
وفق  عملها  يف  ت�سري  فهي  النوازل،  كافة  ملواجهة  الدائم  وا�ستعدادها  تاأ�سي�سها، 
خطة مدرو�سة معدة من قبل جمل�ص اإدارة الأزمات واملخاطر، ولي�ص جمرد خطة 

طوارئ عابرة.
العتمادات  لدور  الق�سوى  الأهمية  من�سور  الدكتور  اأكد  ال�سياق،  ذات  ويف 
والت�سنيفات الدولية بالن�سبة جلامعة ال�سرق الأو�سط، بهدف الو�سول اإلى جودة 
عالية ملخرجات التعليم، وكل ذلك يف �سبيل ال�ستجابًة احلقيقية لعزم اجلامعة 
املجالت  يف  لها  والإداري  الأكادميي  والإجناز  الأداء،  جودة  م�ستوى  رفع  على 

املختلفة.

اتحاد الجامعات العربية و»الشرق األوسط« يبحثان
 سبل تبادل الخبرات األكاديمية والثقافية
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طلبة جامعة فيالدلفيا يقومون بمبادرة الغرفة 
الصفية في مخيم خديجة / محافظة المفرق

حتقيقًا لأهداف كلية العلوم يف جامعة فيالدلفيا امل�ستمدة من ر�سالة اجلامعة يف 
جمال التعاون مع موؤ�س�سات املجتمع املحلي على خمتلف اأطيافه وملبداأ التكافل 
خدمة  جلنة  باإ�سراف  فيالدلفيا  جامعة  طالب  من  نخبة  قامت   ، الجتماعي 
�سفية  تاأمني غرفة  بعمل حملة خريية )مبادرة  العلوم  كلية  املحلي يف  املجتمع 
بجميع احتياجاتها وتاأمني قرطا�سية وحقائب مدر�سية( ل ٦٠ طفاًل من اأطفال 
هوؤلء  به  قام  ترفيهي  برنامج  اإلى  اإ�سافة  املفرق،  حمافظة  خديجة-  خميم 
لتعزيز  الكرتونية  ال�سخ�سيات  وفقرات  ترفيهية  م�سابقات  يت�سمن  الطالب 

الروح املعنوية لدى الأطفال.
وقد وجه رئي�ص اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور معتز ال�سيخ �سامل �سكره لكل من �سارك 
ت�سكل  املبادرات  هذه  مثل  اأن  ،وذكر  الوجوه  تلك  لي�سعد  لديه  مبا  وجاد  ودعم 
اإبداعًا للطلبة وتنمية قدراتهم ومواهبهم وتوؤكد اأهمية ر�سالة اجلامعة خلدمة 

املجتمع املحلي والإ�سهام يف تطويره.
�سعادته  �سمحان  معروف  الدكتور  الأ�ستاذ  العلوم  كلية  عميد  اأكد  جهته  ومن 
و  املبادرة  هذه  على  بالقائمني  م�سيدًا  فيها  العملي  واجلانب  الطلبة  مببادرات 

بقدرات الطلبة واإبداعاتهم.
 وجتدر الإ�سارة اإلى اأن اأبرز امل�ساركني يف املبادرة هم: الدكتور خالد الهزامية 
الناطور  ،ومازن  �سلو  ربى  ،و  القدومي  لنا  الأ�ستاذة  و  الزبيدي  نهى  والأ�ستاذة 
عبد  وحممد  احلاج  واآمنه  ال�سريف  وحممد  امل�سرف  ويو�سف  الزبيدي  وماهر 

اللطيف و�سعد الب�سول ويزن عامر وديال دهمي�ص ويزن النا�سي

جامعة فيالدلفيا الراعي الف�صي للموؤمتر الثاين جلودة
 الهواء والبيئة ال�صحية يف االأماكن املغلقة

والبحث  والتعلم  التعليم  والتميز يف  التطور  لروؤية جامعة فيالدلفيا يف  حتقيقا 
حول  ا�سرتاتيجية  �سراكات  وبناء  الدولية  املعايري  وفق  املجتمع  وخدمة  العلمي 
العامل  ونظًرا للظروف ال�سعبة التي مير بها بلدنا العزيز يف ظل جائحة كورونا 
تقدمي  و  الوطن  ابناء  بجانب  الوقوف  على  الدائم  فيالدلفيا  ،وحلر�ص جامعة 
الهند�سة  بق�سم  ممثلة  والتكنولوجيا  الهند�سة  كلية  قامت  اف�سل،  هو  ما  كل 
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امليكانيكية بالدخول كراعي ف�سي للموؤمتر الثاين جلودة الهواء و البيئة ال�سحية 
يف الماكن املغلقة حتت �سعار »بيئة مبنية �سحية لأجل الإن�سان« والذي موعده 

خالل الفرتة من ١٤-٢٠٢٠/١١/١٥ يف عمان - الأردن عن بعد .
حيث يعد هذا املوؤمتر ا�ستكماًل للموؤمتر الأول جلودة الهواء و البيئة ال�سحية يف 

الأماكن املغلقة الذي لقى جناحًا كبريًا يف العام املا�سي.
الإن�سان«  لأجل  �سحية  مبنية  بيئة   « �سعار  حتت  الثانية  الدورة  هذه  وتنعقد 
اإ�ستخدامها  يجب  التي  املعايري  و  الإعتبارات  اأهم  على  الرتكيز  �سيتم  حيث 
البيئة  و�ساغلي  م�ستخدمي  �سحة  لرتاعي  اأ�سكالها  بكافة  املباين  ت�سميم  عند 
املبنية املغلقة و كذلك �سمان تزويد هذه املباين بالهواء النقي الالزم ل�سمان 
بيئة �سحية داخلية و هواء نقي مل�ستخدميها لإبقائهم ب�سحة جيدة و حالة من 

الن�ساط احليوي الالزم لقيامهم باأعمالهم اليومية.
الآمن  الت�سغيل  و  كورونا  اأزمة  على  ال�سوء  ت�سليط  الى  املوؤمتر  �سيهدف  و  كما 
و  جتهيز  وكيفية  بعدها  ما  و  اجلائحة  فرتة  خالل  التهوية  و  التكييف  لأنظمة 
اإعداد هذه املباين لت�سبح جاهزة للعمل فيها باأقل ن�سبة من املخاطر ل�سمان 

�سالمة و�سحة واأمن الأفراد و�ساغلي الأبنية.

جامعة فيالدلفيا تنظم حملة لتعقيم مبانيها �صد كورونا
من  للوقاية  فيالدلفيا  جامعة  بها  تقوم  التي  الحرتازية  الإجراءات  �سمن 
هذا  من  والطلبة  واملوظفني  الأ�ساتذة  �سالمة  على  واحلفاظ  كورونا،  فايرو�ص 
املباين  لتعقيم  حملة  اجلامعة  يف  العامة  اخلدمات  دائرة  نظمت  الفايرو�ص، 
واملرافق التابعة لها، وذلك حر�سا على نظافة املباين وخلوها من اأي ملوثات، 
لتكون جميع املرافق واخلدمات جاهزة لال�ستخدام حال ا�ستئناف الدرا�سة يف 

اأي وقت وحتى ل يحدث فيها اأي ق�سور اأو خلل.
و�سملت احلملة ر�ص وتعقيم كافة الكليات والعمادات والرئا�سة، واملرافق العامة 

التابعة لها با�ستخدام حماليل اآمنة وغري مدعاة للقلق، بهدف ال�سالمة والوقاية.
واأدوات  مواد  با�ستخدام  متخ�س�ص،  فريق  خالل  من  التعقيم  عملية  وجتري 
خا�سة  لقتل الفايرو�سات، وتهدف اإلى الإ�سهام يف منع تف�سي مر�ص الكورونا، 
وقد  هذا  اجلامعي،  املجتمع  لأفراد  ال�سحية  احلماية  من  قدر  اأكرب  ولتوفري 
�سددت اإدارة اجلامعة نظرًا لزدياد حالت ال�سابة بفايرو�ص كورونا على جميع 
العاملني يف اجلامعة واملراجعني باللتزام بكافة التدابري والإجراءات الالزمة 

للوقاية من الفايرو�ص، حر�سًا على �سالمتهم وللحد من انت�سار هذا الوباء.

فيالدلفيا تعقد �صل�صلة حما�صرات تاأهيلية وور�س عمل تدريبية 
لتعزيز جودة االأداء االأكادميي

الأكادميّي  الأداء  جودة  لتعزيز  الدوؤوب  فيالدلفيا  جامعة  �سعي  اإطار  يف 
عن  والتعلم  التطوير  عمادة  عقدت  امل�ستويات،  كافة  على  امل�ستمر  والتطوير 
العاملني  تدريب  برامج  �سمن  وذلك  تدريبّية  ودورات  عمل  ور�ص  بعد  �سل�سلة 
ال�سالمة  �سروط  مراعية  والإداري،  الأكادميّي  كادرها  اجلامعة  ا�ستهدفت  يف 

العامة.
و�سملت الور�ص والدورات جمالت متعّددة تناولت اجلوانب الأكادميّية والإدارّية 
كافة، وذلك يف اإطار �سعي اجلامعة الدوؤوب لتطوير الأداء ومتكينه يف جمالت 
اهتمامها املختلفة، حيث ركزت على : فاعلّية الربامج التعليمّية، وبناء حمتوى 
الواجبات  وت�سميم  املختلفة،  الإلكرتوين  التعّلم  واأنظمة  اإلكرتويّن،  تعليمّي 
ور�ص  و  املواد،  ومعادلة  الأكادميّي  والإر�ساد  اإلكرتونيًّا،  الق�سرية  والمتحانات 

�سة يف جمال �سمان اجلودة.  عمل متخ�سّ
والتعلم عن  التطوير  اأ�سرف على تنظيمها عمادة  التي  والدورات  الور�ص  وقّدم 
التدري�سّية والإدارّية الأْكفاء، كل ح�سب جمال  اأع�ساء الهيئتني  بعد ، عدد من 

تخ�س�سه.
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اأو�سى امل�ساركون يف  ختام موؤمتر  خارطة طريق لتنمية م�ستدامة، الذي عقدته 
كتوجه  الجتماعية  للم�سوؤولية  ال�سركات  تبّني  العربية،  ب�سرورة  عمان  جامعة 
ا�سرتاتيجي وت�سمينها يف خططها ال�سنوية مع العمل على ال�ستجابة ملتطلبات 

العمالء واملجتمع .
و�سارك يف املوؤمتر، الذي رعاه رئي�ص جمل�ص اأمناء اجلامعة الدكتور عمر م�سهور 
 ، الطراونه  خالد  الدكتور  ال�ستاذ  اجلامعة  باأعمال  القائم  وح�سره  اجلازي، 
ليبيا،  اجلزائر،  العراق،   : هي  و�سديقة  �سقيقة  دولة  ع�سرة  اإثني  من  باحثون 
 ، والإمارات  وال�سودان  وم�سر  وُعمان  والكويت   ، وال�سعودية  وفل�سطني  تون�ص 

املغرب وماليزيا، بال�سافة لالردن.
وعقدت  كلية العمال هذا املوؤمتر  العلمي الدويل ال�سنوي اخلام�ص، وت�سمن  ) 
واملحا�سبة  والتمويل  الأعمال  )اإدارة  حماور  على  توزعت  علمية  جل�سة   )  ٢٨
والت�سويق ونظم املعلومات واإدارة املوارد الب�سرية( ، اإ�سافة اإلى حمور لبحوث 
متميزة لطلبة الكلية. وقد مت عر�ص ومناق�سة ) ١٩3 ( بحثا  علميا من اأ�سل ) 
٢٠٧( بحوث مت تقدميها للموؤمتر ، ومت اختيارها وتقييمها من اللجنة العلمية 
بعد عر�سها على حمكمني من ذوي الخت�سا�ص واملعرفة وفق معايري ومنهجية 

البحث العلمي.
الأقت�سادية  ال�سيا�سات  يف  النظر  باإعادة  املوؤمتر،  ختام  يف  اخلرباء،  واأو�سى 
خالل  من  اجلميع  ملك  هو  الذي  الأر�ص  كوكب  حلماية  والبيئية  والجتماعية 

اإ�سراك  يتطلب  مما  الطبيعية  للموارد  العقالين  وال�ستغالل  البيئة  احرتام 
�سيا�سات  واعتماد  امل�ستدامة،  بالتنمية  املتعلقة  الن�ساطات  جميع  يف  املواطنني 
وال�سالمية(  )التجارية  وامل�سارف  املركزية  البنوك  بني  للتن�سيق  متكاملة 
ت�سجيع  مع  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  لجناز  املطلوب  التمويل  ل�ستقطاب 
امل�سارف على منح ت�سهيالت وحوافز للتمويل طويل الأجل للم�ساريع التي ينطبق 

عليها ت�سنيف التنمية امل�ستدامة.
كما دعوا اإلى �سرورة اأن تعمل احلكومات على دعم وتطوير ال�سناديق املخت�سة 
خا�سة  جمعيات  لإن�ساء  تراخي�ص  ومنح  للبيئة،  ال�سديقة  امل�ساريع  بتمويل 
بحماية البيئة،و �سرورة اأن تعمل موؤ�س�سات التمويل الأ�سغر على دعم وت�سجيع 
ال�سغرية  بامل�ساريع  الهتمام  وكذلك  البيئة،  على  �سلبا  توؤثر  ل  التي  امل�ساريع 
والأ�سغر وا�ستدامتها من خالل الت�سارك بني القطاعني العام واخلا�ص يف ظل 

منظومة قانونية متكاملة
كما �سدد اخلرباء على �سرورة ت�سجيع ال�ستثمارات الأجنبية يف الدول النامية 
وو�سع  امل�ستدامة  التنمية  م�ساريع  وبناء  لدعم  املتجهة  املالية  املوارد  لزيادة 
ال�سوابط ال�سامنة لذلك. و�سرورة احلفاظ على م�ستوى جيد من �سلوك املواطنة 
التنظيمي عرب موا�سلة تقدمي امل�ساندة والتدريب الوظيفي والعمل على حت�سني 
وت�سجيع  املوؤ�س�سات  الوظيفي.  والولء  الر�سا  من  اأعلى  م�ستوى  لتحقيق  ذلك 

اخلا�سة واحلكومية على تبني اإن�ساء وحدات تهتم باإدارة الأزمات والكوارث.

االستثمار في القطاع التعليمي

62

مؤتمر التنمية المستدامة في »عمان العربية« يوصي بإعادة 
النظر في السياسات االقتصادية واالجتماعية والبيئية



باإدارة  لالهتمام  اخلرباء  دعا  وتطويرها،  الب�سرية  املوراد  اإدارة  اإطار  ويف 
والتفوق  ال�ستدامة  حتقيق  يف  لأهميتها  اجلوهرية  اجلدارات  وتنمية  املواهب 
املتجدد، و�سرورة الهتمام باملناهج الدرا�سية للمراحل كافة وت�سمينها مفاهيم 
 ، املعلوماتية  بالبيئة  والنهو�ص  امل�ستدامة  والتنمية  املعريف  القت�ساد  واأهمية 
و�سرورة اهتمام اجلامعات باإن�ساء حا�سنات الأعمال وت�سجيع امل�ساريع الريادية 
احلكومة  تطوير  اأو  واإن�ساء  امل�ستدامة،  التنمية  اأهداف  حتقيق  نحو  وتوجيهها 
الإلكرتونية، وتطبيق معايري احلاكمية املوؤ�س�سية املوجهة نحو التنمية امل�ستدامة.
ومن املقرر، ح�سب البيان اخلتامي، اأن تعقد الن�سخة ال�ساد�سة من املوؤمتر حتت 

.) ”5G“ عنوان ) تطور الأعمال يف ظل تكنولوجيا اجليل اخلام�ص
وروعي يف افتتاح املوؤمتر، الذي يراأ�سه عميد كلية العمال ال�ستاذ الدكتور بالل 
برهم، �سروط ال�سالمة العامة والتباعد اجل�سدي، يف حني عقدت جل�سات على 

  .)Zoom( مدار يومني عرب تقنية الت�سال املرئي من خالل من�سة
وروؤ�ساء  الكليات  وعمداء  الرئي�ص  م�ساعدو  ح�سره  وتناول  املوؤمتر،الذي 
القطاعني  يف  املوؤ�س�سات  عن  الدوائروممثلني  ومدراء  الأكادميية  الق�سام 
ال�ساملة  اإدارة اجلودة  الأعمال،  اإدارة    : منها  واخلا�ص،  حماور عديدة  العام 
الجتماعية. وامل�سوؤولية  العمال  امل�ستدامة.اأخالقيات  التنمية  يف  وتطبيقاتها 
الب�سرية،  املوارد  اإدارة  وحمور  امل�ستدامة،  التنمية  يف  ال�سرتاتيجية  الدارة 
اخل�سراء،  الب�سرية  املوارد  وممار�سات  الب�سرية،  املوارد  ا�ستدامة  وي�سمل:  

وحمور الت�سويق، وحمور املحا�سبة وحمور التمويل.

»عمان العربية« تطلق مبادرة »لــك االجر«
وكبار  والفقراء  اليتام  م�ساعدة  مبادرة  بهدف  العربية  عمان  جامعة  اأطلقت 

ال�سن ، ومن منطلق دورها يف خدمة املجتمع. 
مدينة  الولى  يف  مرحلتها  يف  الجر(  )لك  عنوان  حتمل  التي  املبادرة  وبداأت 
املالب�ص  من  طرد  توزيع  )١٠٠(  جرى  حيث   ، احل�سني(  )حي  الزرقاء 
والقرطا�سية لاليتام والأطفال. يف حني �ستت�سمن املرحلة الثانية توزيع اأجهزة 

تنف�ص ومعدات طبية لكبار ال�سن، واملرحلة الثالثة زراعة ال�سجار.  
بال�سرتاك  املجتمعية  واملبادرات  الريادية   العمال  مركز  املبادرة  ونظم 
رنني  ادحيدل،  هبة  الدهيني،  التل،  بتول  وهم  امنه  الطلبة  من  مع  جمموعة 

عو�ص، رعد اجلربي، مازن اللبدي ، ولليانا ابو الهيجاء.
وثمن القائمون على املبادرة  دعم اجلامعه ممثلة بالقائم باأعمال رئي�ص اجلامعة 
الهند�سة  ودوائر  الطلبة،  �سوؤون  الطراونة،   وعمادة  خالد  الدكتور  ال�ستاذ 
واخلدمات، والعالم والعالقات العامة، واللوازم والعطاءات، والدكتور  �سخر 
ر�سالة  اهايل حي احل�سني  بدورهم وجهت جلنة  العمال.  كلية  النجداوي من 
�سكر جلامعة عمان العربية  و ملركز العمال الريادية واملبادرات املجتمعية، على 

مبادرتهم التي جت�سد الدور املهم للجامعات يف تكري�ص الدعم املجتمعي.

االستثمار في القطاع التعليمي
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برعاية �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية ب�سمة بنت طالل 
املتكاملة  ال�سحية  الرعاية  م�سروع  يطلق  املعظمة، 
املمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبتنفيذ 
يوم  مبادرة  ال�سحية  املوؤ�س�سات  اعتماد  جمل�ص  من 

لبكرة لتنظيم الأ�سرة يف ظل جائحة كوفيد-١٩ .
اخل�ساونة  من�سور  اأحمد  الدكتور  ال�ستاذ  واأ�سار 
اجلامعة  من  وكتعهد  الأهلية  اإربد  جامعة  رئي�ص 
والتزامًا بحماية وتنظيم الأ�سرة الأردنية فقد كانت 
واأهداف  الوطنية  التوجهات  لدعم  ال�سباقني  من 
الأ�سرة  تنظيم  تعزيز خدمات  امل�ستدامة يف  التنمية 
من  كوفيد-١٩  كجائحة  لالأزمات  التعر�ص  اأثناء 
خالل تفعيل دور اجلامعة يف حماية حقوق امل�ستفيدين 
ولكوادر  املحلي  للمجتمع  ال�سحي  التثقيف  وتقدمي 
تعّد  حيث  والطالبية،  والإدارية  التدري�سية  اجلامعة 
املرحلة احلالية اأولوية يف حماية العديد من الأمهات 
الأحمال  وجتّنب  �سحتهّن  على  واحلفاظ  واأ�سرهّن 

غري املرغوب بها وخ�سو�سًا يف الظروف الراهنة.

ويذكر باأن املبادرة تهدف اإلى حت�سني خدمات تنظيم 
الأ�سرة املقدمة يف اململكة عن طريق املحاور التالية: 
احلفاظ على �سالمة امل�ستفيدين، وتثقيفهم، وحماية 
حقوقهم، وت�سهيل الو�سول واحل�سول على اخلدمات 

املقدمة لهم.

جامعة اإربد االأهلية ت�صارك يف ندوة 
حوارية حول اآثار م�صاريع ايرا�صمو�س  بل�س 

على التعليم العايل يف االأردن
عرب تطبيق زووم

اأحمد  الدكتور  الأ�ستاذ  من  وبتنظيم  بدعوة 
ندوة  يف  للم�ساركة  الأردنية،  اجلامعة  ال�سالمية/ 
حوارية حول اآثار م�ساريع ايرا�سمو�ص بل�ص يف برنامج 
الندوة كل  الأردن، فقد �سارك يف  العايل يف  التعليم 
من الأ�ستاذ الدكتور اأحمد من�سور اخل�ساونة رئي�ص 
جامعة اإربد الأهلية، والأ�ستاذ الدكتور اأحمد العودات 
اأع�ساء  من  وعدد  الفنية،  لل�سوؤون  الرئي�ص  م�ساعد 

الهيئة التدري�سية يف اجلامعة.
وخالل الندوة والتي �سارك فيها عدد من اجلامعات 

الدكتور  الأ�ستاذ  قام  والأوروبية،  والعربية  الأردنية 
ال�سالمية بتقدمي نبذة عن م�سروع ايرا�سمو�ص بل�ص 
امل�ساقات  وتطوير  حتديث  م�سروع  عن  واحلديث 
وت�سمني  البيئي  التحكم  باأنظمة  املتعلقة  الهند�سية 
مفاهيم التغري املناخي، وقدم الأ�ستاذ الدكتور مهند 
م�ساريع  تنفيذ  الأردنية لطرق  اجلامعة  ال�سلول/ 
عالء  الدكتور  الأ�ستاذ  وقدم  بل�ص،  ايرا�سمو�ص 
م�سروع  لأثر  الأملانية  اجلامعة  احللحويل/  الدين 
الأردن،  يف  العايل  التعليم  على  بل�ص  ايرا�سمو�ص 
موؤتة  جامعة  املعايطة/  عمر  الدكتور  الأ�ستاذ  وقدم 
حول فر�ص العمل يف الأردن، وتناول الأ�ستاذ الدكتور 
رامي حداد/ اجلامعة الأردنية احلديث حول العالج 
دبور/  لوؤي  الدكتور  تناول  الندوة  وبنهاية  بالفن، 

جامعة الزيتونة مو�سوع تنمية املوارد الب�سرية.
م�ساريع  تاأثري  اإلى  اللقاء  خالل  الندوة   وركزت 
ايرا�سمو�ص بل�ص على �سيا�سة التعليم العايل الأردين 
احلاجة  كورونا، وظهور  جائحة  ظهور  فرتة  خالل 
الإلكرتوين يف  والتعليم  التعلم  اإلى تطبيق منهجيات 

الأردن. 

جامعة إربد األهلية تشارك بتعهد مبادرة يوم لبكرة 
لتنظيم األسرة في ظل جائحة فيروس كورونا
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JD 1.9 Million, Net Profit of Bindar Trade and 
Investment, by the End of the Third Quarter

indar Trading and Investment Co. reported 
a net profit of JD 740.1 thousand in the third 
quarter of 2020, compared to a net profit 
of JD 721.4 thousand in the third quarter of 
2019.

In the first nine months of this year, the company’s 
profits reached JD 1.9 million, compared to profits of 
JD 1.7 million in the first nine months of 2019.
Financing expenses increased until the end of the 
third quarter of the current year to JD 963.6 thousand, 
compared to 680.7 for the same period last year.
According to the financial statements, the total 
income of the company during the first nine months 
of 2020 amounted to about JD 4.9 million compared 
with about JD 3.9 million for the same period last year 
2019, in contrast to the total assets of the company for 
the end of September 2019 about JD 54.2 million in 

contrast to JD 42.5 million until the end of September, 
2019. The share amount of profit for the first nine 
months of this year amounted to JD 0.095 compared 
to JD 0.087 for the same period of 2019.
Commenting on the financial results achieved for 
Bindar for Trade and Investment for the period ending 
on September 30, 2020, Raad Abu Rsa`a, Director 
General of the company, said that the company, in 
these exceptional circumstances that worried the 
whole world after the spread of the Corona virus 
and the harsh measures that forced the countries of 
the world to resort to it   The company continued to 
balance the sources of funds and their uses, which 
contributed to achieving growth rates in most financial 
indicators. In such circumstances, strong companies 
establish themselves in the market and lay their 
foundations and leave an unforgettable footprint.

Abu Rassaa:
With all these 
exceptional 
circumstances, 
the company has 
continued to achieve 
growth rates in most 
financial indicators 
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n order to achieve the 
objectives of the College of 
Science at the University of 
Philadelphia derived from 
the university’s mission 
in the field of cooperation 

with local community institutions 
of all its aspects and the principle 
of social solidarity. A group of 
Philadelphia University students, 
supervised by the Local Community 
Service Committee at the College 
of Science, launched a charitable 
campaign (an initiative to secure 
a classroom with all its needs and 
secure Stationery and school bags) 
for 60 children from Khadija camp 
- Mafraq governorate, in addition to 
an entertainment program carried 
out by these students that includes 
entertainment competitions and 
cartoon characters segments to 
enhance the morale of the children.
The President of the University, 
Prof. Dr. Motaz Al-Sheikh Salem, 
thanked everyone who participated, 
supported, and was serious about 
what he had to make these faces 
happy, and stated that such initiatives 
constitute creativity for students and 
develop their capabilities and talents 
and confirm the importance of the 
university’s mission to serve the 
local community and contribute to its 
development.
For his part, the Dean of the College 
of Science, Prof. Marouf Samhan, 
was glad with the students’ initiatives, 

praising the people in charge of this 
initiative and the students’ abilities 
and creativity.
 It should be noted that the most 
prominent participants in the initiative 
are: Dr. Khaled Al-Hazaimeh, Ms. 
Noha Al-Zubaidi, Ms. Lana Al-
Qaddoumi, Ruba Selo, Mazen Al-
Natour, Maher Al-Zubaidi, Youssef 
Al-Mushrif, Muhammad Al-Sharif, 
Amina Al-Haj, Muhammad Abdul-
Latif, Saad Al-Bassoul, Yazan Amer, 
Diala Dhamish and Yazan Al-Nashi

Philadelphia University 
Silver Sponsor of the Second 
Conference on Air Quality and 
Healthy Indoor Environment

In order to achieve the Philadelphia 
University’s vision of development 
and excellence in education, 
learning, scientific research and 
community service in accordance 
with international standards and 
building strategic partnerships 
around the world and in view of the 
difficult circumstances that our dear 
country is going through in light of 
the Corona pandemic. Philadelphia 
University is keen to stand by 
the people of the homeland and 
provide all the best The College 
of Engineering and Technology 
represented by the Department of 
Mechanical Engineering entered 
as a silver sponsor for the second 
conference on air quality and a 
healthy environment in closed 

spaces under the slogan ”A healthy 
built environment for the human 
being“, which is scheduled from 
14-15 / 11/2020 in Amman - Jordan 
remotely.
This conference is a continuation 
of the first conference on air quality 
and healthy indoor environment, 
which met with great success last 
year.
This second session will be held 
under the slogan ”A healthy built 
environment for the sake of man“, 
where the focus will be on the most 
important considerations and criteria 
that must be used when designing 
buildings of all forms to take into 
account the health of the users 
and occupants of the closed built 
environment, as well as ensuring that 
these buildings are provided with 
the fresh air necessary to ensure a 
healthy indoor environment. Fresh 
air for its users to keep them healthy 
and a state of vital activity necessary 
for them to carry out their daily 
activities.
The conference will also aim to shed 
light on the Corona crisis and the 
safe operation of air conditioning 
and ventilation systems during the 
pandemic period and beyond, and 
how to equip and prepare these 
buildings to become ready to work 
in them with the lowest percentage 
of risks to ensure the safety, health 
and security of individuals and 
building occupants.

Investing in the education sector
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preserving the lives of citizens and providing them with the 
best medical services, as serving the nation and society 
is a shared responsibility between the government and 
the private sector.»

 Arab Bank Launches a Money Transfer Application 
through the Messaging and Social Media

 Platforms «Arabi Pay»
Arab Bank recently launched the new «Arabi Pay» 
application, which enables Arab Bank customers to make 
instant money transfers through messaging applications 
and social media platforms such as WhatsApp, Facebook 
and Instagram, through a keyboard specially designed 
for smartphones. This service constitutes a new addition 
within the bank’s initiatives aimed at providing advanced 
banking solutions that provide a smooth and flexible 
experience for the bank’s customers within the highest 
levels of ease and security.
Arab Bank customers can download the ”Arabi Pay“ 
application through the application stores: Apple Store 
and Google Play and then activate the application 
easily by logging in using the login data for the «Arabi 
Online» service or the «Arabi Mobile» application, where 
customers can start making money transfers by pressing 
the «Arabi Pay» keyboard Available through any 
messaging application or social media platform, followed 
by choosing the beneficiary›s mobile number through 
the list of contacts saved in the customer›s phone, 
then entering the required amount and the appropriate 
emoji to describe the transfer, as the money will then be 
transferred automatically and immediately credited to the 
beneficiary›s account that is required have an account 
with the Arab Bank to complete the transfer process. The 
application for the agents presents many virtues from her: 
Possibility measure of operations of conversion moneys 
in value JD 150 daily in border Dinar for the operation 
become maximum JD 50 for each. It is also to accredit 
money conversions by finger or face print depending on 
the available mechanism with the customer. Furthermore, 
there will be in and out operations display via the 
applications, in addition to other characteristics. 
The idea of this application is one of the fruits of the Arab 
Bank›s internal innovation program «Intrapreneur» in the 
field of financial technology (Fintech) for its employees. 
A number of emerging ideas in the field of financial 
technology were selected from among a wide range of 

ideas submitted by Arab Bank employees in Jordan to be 
applied as projects through the concerned departments 
in the bank.
Commenting on the launch of this new application, Mr. 
Yaqoub Maatouk, Director of Retail Banking Services 
at Arab Bank - Jordan said: «The launch of the new 
money transfer application» Arabi Pay» reflects Arab 
Bank’s continuous efforts towards employing the latest 
developments in financial technology (Fintech) and 
activating them to provide a flexible and seamless 
banking experience to its customers, inspired by their 
daily life. He added: «Through this application, our 
customers can complete financial transfers within 
seconds through the keyboard available through 
chat applications and the most popular social media 
platforms used by individuals, without the need to move 
to another application to complete the process, which 
saves them time and effort.» 

 Arab Bank Launches a Special Offer for «Arabi 
Junior» Customers in Cooperation

 with «VIP Watch» 
As part of the exclusive series of benefits offered by 
Arab Bank to “Arabi Junior” customers - the program 
for children and adolescents up to the age of 17 years, 
the bank recently launched a special subscription offer 
in cooperation with ”Watch VIP“, the video-on-demand 
platform with the subscription system (SVOD) under the 
umbrella of the MBC Group «.
The offer enables Arab Bank’s «Arabi Junior» program 
customers to obtain a three-month subscription to 
the «Shahid» VIP service, which includes content 
for children, when activating the «Arabi Junior» Visa 
payment cards.
Commenting on the launch of this new offer, Mr. Yaqoub 
Maatouk, Director of Retail Banking Services at Arab 
Bank - Jordan said: «The Arab Bank is keen to provide 
special offers with tangible preferential benefits that 
meet the needs of its valued customers of all classes and 
ages, in line with their aspirations and requirements.» He 
added This cooperation with the «Shahid.net» platform 
constitutes a unique opportunity for «Arabi Junior» 
program customers and their families to benefit from 
the exclusive offer when they subscribe to the «Shahid» 
VIP service, which provides visual content full of various 
entertainment programs for children. 
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channels for the corporate sector, which are designed to 
keep pace with the latest developments in the banking 
industry. 

  The Arab Bank Renews Cooperation Agreements 
between it and Various Charitable Organizations 

The Arab Bank announced the renewal of the strategic 
cooperation agreement with Tkiyet Um Ali for the 
thirteenth year in a row, with the aim of supporting Tkiyet 
Um Ali families who live below the food poverty line and 
are the group most affected by the current crisis.
Under the agreement, the bank will provide monthly 
support in the form of food parcels to a number of needy 
families who benefit from Tkiyet Um Ali›s sustainable food 
support programs, for a full year, as this support covers 
the daily needs of the family throughout the month.
This agreement comes within the framework of the Arab 
Bank›s social responsibility program, which deals with 
a range of societal issues, including contributing to 
providing support for families with limited income and 
whose need to secure their daily food increased due 
to the repercussions of the Coronavirus pandemic and 
the resulting economic consequences that added more 
burdens to these Families. In addition, the bank seeks 
to support Tkiyet Um Ali›s efforts to combat hunger by 
providing sustainable food support to families who live 
below the food poverty line.
Commenting on this cooperation, the General Director of 
Tkiyet Um Ali Samer Balkar said: ”The Arab Bank is one 
of the leading banks in the Jordanian banking market. 
We are proud of our cooperation with it because of its 
contributions in supporting the local community.“ He 
added «The support of the private sector institutions for 
Tkiyet Um Ali during these exceptional circumstances is 
more important than ever, and it is only evidence of the 

absolute belief in our vision of achieving a Jordan free of 
hunger.»
The Arab Bank and the King Hussein Cancer Foundation 
also renewed a cooperation agreement between them for 
the fourth year in a row, under which the bank provides 
support for the «back to school» program of the King 
Hussein Cancer Foundation and Center for the academic 
year 2020-2021.
This cooperation comes in support of KHCC›s efforts to 
enable patients who lie on healing beds to continue their 
education without interruption. The program is also held 
in cooperation with the Ministry of Education, whereby 
teachers are assigned to supervise the teaching of 
patients and act as a link between them and their schools 
during the treatment period.
The Arab Bank recently renewed its sponsorship of the 
Jordanian Air Ambulance Center for the fifth year in a row, 
as part of its social responsibility program «Together», 
with the aim of supporting the center›s work mechanism 
and enhancing its contribution to raising the level of 
medical services provided in the Kingdom.
Due to this agreement, the bank will support the 
services of the air ambulance center and transport the 
injured and sick by air, through evacuation, rescue and 
ambulance operations by helicopter from remote areas 
to specialized medical centers to receive the necessary 
treatments in emergency situations that require such 
kind of specialized medical service.
Commenting on this cooperation, the CEO of the Jordan 
Air Aid Center, Captain Rami Al-Amoush, stressed that 
the Arab Bank›s support for the center reflects the 
pioneering societal role that the Arab Bank plays at the 
national level, and added: «We are constantly proud of 
our cooperation with the Arab Bank, the ancient banking 
institution, as such cooperation constitutes a model for 
the social role of our institutions, which contributes to 

ARAB BANK, WINS TWO AWARDS FOR «BEST 
MOBILE BANKING APPLICATION» FOR INDIVIDUAL 
AND CORPORATE CUSTOMERS IN JORDAN IN 2020 



lobal Finance magazine, based in New York, 
recently awarded Arab Bank two awards for 
«Best Mobile Banking Application» in terms of 
digital banking services provided to individuals 
as well as for companies in Jordan for 2020, for 
the «Arabi Mobile» application for individual 

customers and the «Arabi Connect» application. Mobile 
for corporate customers. The bank has been elected by an 
international arbitration committee includes technology and 
consultation and external experts, in addition to specialist 
editors team in the magazine. 
This appreciation reflects the bank›s pioneering ability to 
adopt the latest digital banking services and solutions and 
employ them to serve its customers efficiently and effectively 
across various sectors. It reflects the bank›s  keenness to 
enhance and develop its digital banking services to keep 
pace with the latest developments in the banking industry.
The Arab Bank won these prizes based on a set of 
specialized criteria, which included: The strategic strength 
to attract customers and serve them through digital banking 
channels, the growth in the number of users of these 
services, the expansion of the products that are offered to 
customers, as well as the various services provided by both 
the website and the mobile phone application, which were 
specially designed for that.
Arabi Mobile application is a quality addition to Arab Bank›s 

range of services through its special features designed 
to give customers more flexibility and convenience to 
complete their banking transactions anytime, anywhere. 
The advantages offered by the application include: Instant 
subscription to the service, easy and secure access to the 
application via a face print or fingerprint, a special design 
according to the customer’s program, the ability to pay 
bills and credit card dues and carry out transfers, provide 
digital products such as savings and deposits accounts, 
buy electronic vouchers from a large number of suppliers, 
provide many services of the «Arabi Junior» program, 
such as an instant savings service, linking accounts, etc., 
the possibility of withdrawing from the ATM without the 
need to insert the card, and updating the KYC data. In 
addition, the application enriches the customer experience 
and provides added value by linking with many agencies 
to provide the best services and offers. «Arabi Mobile» 
application provides the service of opening accounts with 
the bank electronically through simple steps, in addition to 
many other benefits.
The «Arabi Connect - Mobile» application also allows 
corporate customers to continuously access and monitor 
their accounts and carry out their banking transactions at 
any time and from anywhere. The application is a part of 
the «Arabi Connect» platform, which is one of the leading 
technological solutions in terms of digital banking services 
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of society. 
It is worth noting that Bank of Jordan customers can 
download the ”Baseera“ application by scanning the 
”QR Code“ installed on the brochure of the service 
and downloading the application through the Apple 
Store ”App Store“ or through Google Play.
The launch of this application from Bank of Jordan 
comes in its keenness to support financial inclusion 
by keeping abreast of the latest technological 
developments in the deployment and development 
of banking services. It is also considered a 
pioneering step in its strategy to implement modern 
banking solutions that suit all customers.
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Based on its commitment to the local 
community, Bank of Jordan provided its 
support for the electronic version of the 
”Goal for Life“ tournament of the King 
Hussein Cancer Foundation, with the aim 

of collecting donations to support the treatment of 
underprivileged cancer patients at the King Hussein 
Cancer Center.
The championship was held at King Hussein 
Business Park, organized by the Zain Center for 
Electronic Sports (ZE Sports) with the participation 
of many teams from different companies and 
institutions, where the Bank of Jordan team won first 
place in the championship. It is worth noting that 
the Bank of Jordan’s support for the King Hussein 
Cancer Foundation comes in recognition of the 
bank’s importance of the mission of the humanitarian 

organization and its interest in supporting institutions, 
programs and health initiatives within social 
responsibility programs.

 Bank of Jordan Launches the “Baseera” 
Application for Blind and Elderly Customers 

Bank of Jordan recently launched the “Baseera” 
application for blind and elderly customers, with 
the aim of facilitating the process of communicating 
information to all Bank of Jordan customers in modern 
and advanced ways.
Through this application, the Braille language printed 
on the special brochures is converted into a spoken 
and audible language in Arabic; this is to facilitate the 
access of all segments of society to banking services, 
especially the blind and those unable to read, and to 
benefit from them without using a person like the rest 

Bank News
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BANK OF JORDAN OFFERS ITS SUPPORT 
FOR THE ELECTRONIC VERSION OF THE 
“GOAL FOR LIFE” TOURNAMENT
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relieve the most affected groups in an instantaneous manner, 
even extending beyond the elimination of the emerging virus.

Safwa Islamic Bank Ends the Maintenance Work for the 
Building of Al-Hussein Secondary College for Boys

Based 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 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. 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 # Jordan of Goodness and of making real 
differences for what is good for students and the country.

Bank News
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SAFWA ISLAMIC BANK 
SPONSORS THE ELECTRONIC VERSION OF THE 
“GOAL FOR LIFE” TOURNAMENT TO SUPPORT 

LESS FORTUNATE CANCER PATIENTS

ursuing its sustainable career in the field of 
community responsibility, Safwa Islamic Bank 
recently sponsored this year’s electronic version 
2020 of the ”Goal for Life“ tournament of the 
Hussein Cancer Foundation, which was held at 
the King Hussein Business Complex organized 

by Zain Electronic Games Center, which witnessed electronic 
competitions in the playstation game ”Viva 20“, which is 
monitored to support the less fortunate cancer patients.  
This sponsorship reflects The Bank’s keenness to play its 
community role to contribute to the various challenges, notably 
health challenges in line with the priorities of the national 
agenda and in support of national efforts in this field, especially 
those related to the fight against cancer that affects thousands 
annually, and which is keen to be a part of it, and it reflects its 
constant efforts to support the objectives of the Noble Hussein 
Cancer Center, through which it enhances the involvement of 
its staff in initiatives of giving and solidarity.
In its efforts to support al-Hussein Cancer Foundation in various 
ways  and expand its coverage, the Bank recently signed an 
agreement with it, including its employees in securing cancer 
coverage at al Hussein Cancer Center.
It is noteworthy that Safwa Islamic Bank is committed to 
providing development services outside the boundaries of its 
basic business, through which it participates in empowering 
society and circumventing urgent issues with a comprehensive 
strategy that includes many programs, initiatives and 
sponsorships aimed at participating in making positive 
differences in the reality of various sectors and groups.
 Supporting the goals of the Football Association and  Al-Khair  
Account Fund 

Safwa Islamic Bank sponsors the Jordanian Football 
Professionals League Clubs’ match as part of the 

“confrontation” initiative. 
 Safwa Islamic Bank recently sponsored the exhibition match that 
brought together the stars of the Jordanian Professional League 
Clubs, which was established by the Football Association with 
the support and partnership with Hesab Al-Khair fund within the 
Union’s “confrontation” initiative, which was recently launched 
to highlight the most prominent issues and challenges facing 
various sectors of the community to motivate to confront them, 
as well as to spread positive societal awareness through the 
impact of football.
The bank’s sponsorship of the match came out of its belief that 
football is more than just a game. It was also keen to support 
the ”confrontation“ initiative and support it in achieving its 
goals aimed at making positive changes and differences 
within society, which is in line with the bank’s strategy for 
social corporate responsibility that embodies its commitment to 
promoting social as well as economic development through the 
initiatives, sponsorships and activities it contains.
Commenting on this matter, the head of corporate 
communication and marketing of Safwa Islamic Bank, Ya’add 
Al-Dughmi, said: ”We are proud to be part of the confrontation 
initiative by sponsoring its exhibition match, which carries 
great importance as it supports the pillars of the Jordanian 
football game, especially in light of their great impact by the 
Corona pandemic following the suspension of football activity, 
and because it constitutes a model of solidarity between the 
corners of the game, which is a catalyst to expand the scope of 
solidarity at the community level at this time in which everyone 
must collaborate to confront the difficult circumstances and 
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he five-year anniversary of the bank 
insurance agreement concluded 
between the bank and the American life 
insurance company MetLife. During the 
ceremony, Mr. Haitham Al-Batikhi - Head 
of Private Retail and Banking Products 

was honored by the General Manager of MetLife 
for his efforts to make the partnership between the 
bank and the company successful. Ali Al-Awartani, 
Director of Branches Management, was honored for 
his support for the success of this partnership.
The head of private retail and banking products and 

the general manager of the American Life Insurance 
Company delivered an honorary shield to the bank’s 
insurance official for his achievements and successes 
during the term of the agreement. Bank insurance 
employees were also honored for their follow-up, 
supervision and control over all insurance products 
Special life insurance business.
The ceremony included the distribution of prizes 
for the second competition for  2020 regarding the 
bank insurance / life insurance branch for the Golden 
Future program, and the life insurance policies 
”Sanad“ during the current year. 

JORDAN KUWAIT BANK MARKS FIVE 
YEARS SINCE THE SIGNING OF THE 
BANK INSURANCE AGREEMENT

T



CAIRO AMMAN BANK RECEIVES ITS CUSTOMERS 
AT THE RUSAYFA BRANCH WITH AN UPDATE

airo Amman Bank received 
its customers at its branch 
headquarters in Rusayfa, 
Zarqa Governorate, after 
modernizing it to meet the 
region’s banking needs and 

serve all segments. 
Cairo Bank branch, which is located in 
Rusayfa, King Hussein Street, Amiriya 
District, Arab District, Building No. 138, 
has been modernized according to the 
latest modern and technical designs 
in order to ensure speedy customer 
service and expand the customer base 
by providing the best banking services. 
The work and interior designs of the 
branch simulate the process of renewal 
and the continuous banking boom 
witnessed by the bank to match the 
bank’s corporate identity in order to 
provide modern service in comfort, 
safety and smoothness.
In modernizing the Rusayfa branch, 
the bank took into account its location 
to provide all amenities and speed up 
provision of its services to its customers 
inside the branch, including the 
provision of an ATM machine to provide 
all banking services 24 hours a day.

C
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In the first nine months of this year, 
the company’s profits reached JD 
1.1 million, compared to profits 
of JD 828.2 thousands in the first 
nine months of 2019.
The unaudited financial statements 
of the company indicated that the 
total expenses increased to JD 854 
thousand in the third quarter of this 
year, compared to expenses of JD 
755.7 thousand in the third quarter 
of last year.
According to the financial 
statements, the total income of 
the company during the first nine 
months of 2020 amounted to 
about JD 12.73 million compared 
with about JD 12.74 million for the 
same period last year 2019, in 
contrast to the total assets of the 

company for the end of September 
2020 about JD 26.7 million in 
contrast to JD 26.2 million until 
the end of September, 2019. . 
The share of profit for the first nine 
months of this year amounted to 
JD 0.110 compared to JD 0.090 
for the same period of 2019.
Commenting on the company’s 
results until the end of the third 
quarter, General Manager Nasser 
Al-Deek, that the company, after 
the great changes that took 
place in the world as a result of 
the repercussions of the Corona 
pandemic, developed a long-term 
strategic plan through which the 
company was able to achieve 
good results in most of its financial 
indicators.

Arab-Jordanian Insurance Group Co.

Al-Deek:
 The Company was able 
to achieve good results 
in most of its financial 
indicators through a 

long-term strategic plan 
to meet the challenges 

of Corona

JD 1.1 Million, Net Profit of the Arab Jordanian 
Insurance Group by the End of 2020 Third Quarter
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JD 347.8 Thousand, Middle East Insurance Net Profit
 in the First Nine Months of 2020

In the first nine months of this year, 
the Middle East Insurance Co. profits 
reached JD 347.8 thousands, compared 
to profits of JD 670.9 thousands in the 
first nine months of 2019.
The unaudited financial statements 
of the company indicated that the 
total expenses decreased to JD 16.1 
million in the third quarter of this year, 
compared to expenses of JD 174 million 
in the third quarter of last year.
According to the financial statements, 
the total income of the company during 
the first nine months of 2020 amounted 
to about JD 16.4 million compared with 
about JD 18.1 million for the same period 
last year 2019, in contrast to the total 
assets of the company for the end of 
September 2020 about JD 86.9 million. 

The share amount of profit was JD 0.016 
in the first nine months compared to JD 
0.030 for the same period of 2019.
Commenting on the results, Chairman 
of the Board, Sameer Qu’war said that 
despite the difficult circumstances 
and the accompanying challenges of 
Covid-19, the Middle East Company has 
managed by the efforts of the Board of 
Directors, executive management and 
all employees and agents to overcome 
these challenges and continue their 
high performance.
He added: Because of the exceptional 
circumstances, there was a decrease 
in the collection and in the total written 
premiums, in addition to the requests 
of some believers to postpone the 
payments due from them.

Middle East Insurance Co.

Qu’war:
 Although Corona 

pandemic exposed the 
company to exceptional 

circumstances, its 
strong performance 
enabled it to cope
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JD 709.4 thousand, Profits of the National Insurance 
Institute by the Third Quarter 2020

National Insurance Company achieved 
profits in the third quarter of this year 
worth JD 709.4 thousand, compared to 
profits of JD 466.6 thousand in the third 
quarter of last year.
Total revenues during the first nine 
months of this year reached JD 11 
million, compared to JD 12.5 million in 
the first nine months of 2019. 
Total expenses rose to JD 545.7 
thousand for the period until the end 
of September for the current year 
compared to JD 244.2 thousand for the 
same period last year, 2019
The net written premiums for the third 
quarter of 2020 amounted to JD 3 
million, compared to JD 3.4 million in 
the third quarter of last year
The total assets until 30 September 
2020 was JD 27.5 million, compared to 
JD 26.8 million for the same period in 

2019
The basic share per share of the profit 
for the first quarter of the current year 
reached JD 0.050, compared to a 
basic share for the share of the profit for 
the same period last year of JD 0.018.
Commenting on the financial results of 
the National Insurance for the period 
ending on September 30, 2020, Dr. 
Manal Jarrar, General Manager of 
the company said that the company, 
despite all that the region suffered as 
a result of the repercussions of the 
Corona pandemic, and despite the 
great impact that fatalized the global 
economy, but the National Insurance 
was able to achieve a growth rate Good 
profits at a time when many companies 
were exposed to large losses, and the 
company also maintained the stability 
of most of its financial indicators.

National Insurance’s Company

JD 1.01 million, Net Profit of the First Insurance 
Company (Solidarity) by the End of the Third Quarter

First Insurance Co. reported a net profit 
of JD 244.4 thousand in the third quarter 
of 2020, compared to a net profit of JD 
889.69 thousand in the third quarter of 
2019.
The unaudited financial statements of 
the company indicated that the total 
compensates for losses and expenses 
of general insurance business increased 
to JD 1.5 million in the third quarter of 
this year, compared to expenses of JD 
1.3 million in the third quarter of last 
year.
In the first nine months of this year, the 
company’s profits reached JD 1.01 
million, compared to profits of JD 1.80 
million in the first nine months of 2019.
According to the financial statements, 
the total income of the company during 
the first nine months of 2020 amounted 
to about JD 5.7 million compared with 

about JD 5.8 million for the same period 
last year 2019, in contrast to the total 
assets of the company for the end of 
September 2019 about JD 63.3 million 
in contrast to JD 60.7 million until the 
end of September, 2019. . The share of 
profit for the first nine months of this year 
amounted to JD 0.036 compared to JD 
0.063 for the same period of 2019.
Commenting on the results achieved 
until the end of 9/30/2020, CEO Mr. Alaa 
Abdul-Jawad said that the company, 
during this difficult period that the world 
is experiencing in all its economic 
sectors, was able to achieve good 
results and maintain financial strength, 
as it was able to activate a plan for 
remote work to maintain its sustainability 
Work on the one hand and apply the 
precautionary measures stipulated in 
the Defense Law.

Jarrar:
Despite the great impact 
on the global economy, 
National Insurance was 
able to achieve a good 
growth rate in profits

Abdul-Jawad:  
The Company, during 

this difficult period 
that the world is going 

through with all its 
economic sectors, was 
able to achieve good 
results and maintain 

financial strength 
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JD 973.8 Thousand, JOFICO Net Profit
 in 2020 Third Quarter End

In the first nine months of this year, 
theJordan-French Insurance Co. 
profits reached JD 973.8 thousands, 
compared to profits of one million JD 
in the first nine months of 2019.
The unaudited financial statements 
of the company indicated that the 
total expenses decreased to JD 1.2 
million in the third quarter of this year, 
compared to expenses of one million 
JD in the third quarter of last year.
According to the financial statements, 
the total income of the company 
during the first nine months of 2020 
amounted to about JD 19 million 
compared with about JD 19.8 million 
for the same period last year 2019, 
in contrast to the total assets of the 
company for the end of September 
2019 about JD 34.6 million in contrast 

to JD 33.6 million until the end of 
September, 2020.  The share of profit 
for the first nine months of this year 
amounted to JD 0.107 compared to 
JD 0.111 for the same period of 2019.
Commenting on the results achieved 

by the company until the end of 
9/30-2020, General Manager of the 
company Walid Zorob said that the 
company was able to achieve profits 
that strengthened the company’s 
financial position, as the health 
events that dominated the world 
this year due to the spread of the 
Corona epidemic affected economic 
activity in Jordan, in all its sectors, no 
sector has escaped the damage that 
suffered from the repercussions of 
the virus.
On his expectations for the fourth 
quarter of 2020, Zorob added that 
the company seeks to maintain the 
strength of its financial situation 
and control the financial indicators, 
expecting better results and 
conditions for the next year.

The Jordan French Insurance Company
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JD 2.9 Million, Jordan Insurance Co. Net Profit by the 
Third Quarter of 2020

Jordan Insurance Co. reported a net 
profit of JD 411.2 thousand in the 
third quarter of 2020, compared to 
a net profit of JD 231.8 thousand in 
the third quarter of 2019.
The unaudited financial statements 
of the company indicated that the 
total expenses decreased to JD 
607.9 thousands in the third quarter 
of this year, compared to expenses 
of JD 668.1 million in the third 
quarter of last year.
In the first nine months of this year, 
the company’s profits reached JD 
2.9 million, compared to profits of 
JD 1.4 million in the first nine months 
of 2019.
According to the financial 
statements, the total income of 
the company during the first nine 
months of 2019 amounted to about 
JD 29.6 million compared with 
about JD 32.4 million for the same 

period last year 2019, in contrast 
to the total expense decrease to 
24.7 compared to JD 28.5 million 
in the same period of last year. 
However, the total assets by the end 
of September 2020 amounted to JD 
91.9 million compared to JD 89.5 
million by the end of September 
2019. 
Commenting on the results, the 
company’s general manager, Emad 
AbdulKhaliq, said about the positive 
results that have been achieved in 
this period until the end of 9/30/2020   
that despite the economic conditions 
affected by the repercussions of the 
Corona pandemic and the world in 
general and the state of recession 
that affected all economic activities 
and sectors, but the company has 
achieved excellent growth rates and 
various results. strength in the most 
difficult circumstances.

Jordan Insurance Company

Abdulkhaliq: 
the company achieved 

excellent growth 
rates. This indicates 
the strength of the 

company’s financial 
position and its ability 
to prove its existence 

and strength in 
the most difficult 
circumstances

Investment In The Insurance Sector

Zorob: 
 The Company seeks 

to maintain the 
strength of its financial 

situation, expecting 
better results and 

conditions for the next 
year, God willing
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JD 5 Million, “Arab Orient Insurance Company” 
Profits of 2020 Third Quarter

 Arab Orient Insurance Co. 
reported a net profit of JD 955.6 
thousand in the third quarter of 
2020, compared to a net profit of 
JD 1.3 million in the third quarter of 
2019.
The unaudited financial statements 
of the company indicated that 
the total expenses increased to 
JD 800.7 thousands in the third 
quarter of this year, compared to 
expenses of JD 726.1 thousands 
in the third quarter of the last year.
In the first nine months of this year, 
the company’s profits reached JD 
5 million, compared to profits of JD 
4.6 million in the first nine months 
of 2019.
According to the financial 
statements, the total income of 
the company during the first nine 
months of 2020 amounted to about 
JD 41.9 million compared with 

about JD 38.8 million for the same 
period last year 2019, in contrast to 
the total assets of the company for 
the end of September 2020 about 
JD 116 million in contrast to JD 109 
million until the end of September, 
2019. . The share of profit for 

the first nine months of this year 
amounted to JD 0.232 compared 
to JD 0.215 for the same period of 
2019.
Commenting on the positive results 
achieved by the company until 
the end of the third quarter of this 
year, Chairman of the Board of 
Directors Nasser Allouzi stated 
that the results of the company’s 
business were positive despite 
the spread of the Corona virus that 
threatened the global economy in 
all its sectors. The company also 
continues to develop its insurance 
services and products, invest in 
technological means, and develop 
the technical capabilities of the 
workers, which have proven urgent 
need during the period of remote 
work, which resulted in the public 
benefit in serving customers and 
their shareholders.

Arab Orient Insurance Co.

Allouzi:
The Company’s 

business results were 
positive despite the 

spread of the Corona 
virus that threatened 

the global economy in 
all its sectors
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JD 20.1 Million, “Capital Bank” 
Nine- months’ Net Profit 

Capital Bank

Al- Salem: Capital 
Bank’s prudent policy 
was able to contain 
the repercussions 
of the global health 
crisis of Corona

n a press release, Capital Bank announced that it 
achieved a growth in net operating income during the 
first nine months of this year by 26%, and a growth in its 
total assets by 28% and an increase of JD 618 million.  

 The statement attributed the reasons for this rise mainly 
to the growth of financing sources, especially customer 
deposits, which rose by JD 313 million, or by 24%, and the 
bank’s loan portfolio grew by JD 333 million, or by 31%.  
 The bank achieved net profits of JD 20.1 million, while its total 
profits after tax amounted to JD 22.6 million during the same 
period of 2019, a decrease of 11%, due to the bank’s strategy to 
hedge against the crisis resulting from the Covid 19 pandemic.  
 Commenting on these results, Basem Khalil Al-Salem, 
Chairman of Capital Bank, said: ”The repercussions of the 
spread of the Corona virus on the global economy, whose 
growth is slowing in itself even before the emergence of the 
virus, had heavy and exorbitant effects on global growth, 
the oil markets, labor and trade in international goods and 
services, and Arab countries, including Jordan, were not 
far from these negative effects. However, Capital Bank was 
able to contain the repercussions of this global health crisis 
on its business and also actively contributed to mitigating 
the impact on the affected sectors and vulnerable groups.  
 On the most prominent achievements made by the bank 
during the first nine months of this year, Al-Salem said that the 
bank has achieved many achievements during the past few 
months. Before mid-September, he signed a non-binding and 
exclusive ”letter of intent“ agreement to acquire the banking 
business of branches Lebanese Bank Audi in Jordan and Iraq 
and the purchase of its assets and liabilities, indicating that 
the bank obtained initial approval for the acquisition process 
from the Central Bank of Jordan and the Central Bank of Iraq.  
 In terms of the bank’s continuous strategies and efforts 
in developing its services and digital transformation, 
Dawood Al Ghoul, CEO of Capital Bank, indicated that the 
iCa chatbot service was launched on Facebook and then 
on WhatsApp, as Capital Bank is the first bank to provide 
financial services through these platforms, indicating that 
the bank is developing a package of banking products 
and services that target its customers in the retail sector.  
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rab Investment Bank’s profits in the third quarter 
of this year, according to the bank’s unaudited 
financial statements, amounted to JD 3.23 million, 
compared to JD 3.95 million in the third quarter 

of 2019.
The bank’s total income reached JD 17.41 in the third 
quarter, compared to JD 14.57 million in the third quarter 
of the last year.
The total assets of the bank up to 30-9-2020 amounted 
to JD 2.027 billion compared to JD 2.132 billion as total 
assets up to the end of 30-9-2019
In the first nine months of this year, the bank’s return on 
shareholders reached to JD 10.25 million, compared to 
JD 11.89 million in the same period in 2019.
The total income of the bank until the end of September 
2020 was JD 47.81 million, compared to JD 42.40 million 
until the end of September 2019.
The results also reflected positively on the performance 
indicators of the bank. The equity share’s profit rose to 
0.063 penny/ JD comparing to 0.073 penny/ share at the 
end of last year’s September. 
Commenting on the results, Chairman of the Board 
of Directors Hani Al-qadi indicated that under these 
circumstances the bank was able to maintain balance and 
stability in most of its financial indicators, which indicates 
the strength of the bank’s financial position.
 On the other hand, Al-qadi 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 10.25 Million, Arab Investment 
Bank’s Profits until the End of 2020 
Third Quarter

Al-Qadi:  
The bank’s success 
is based on the 
great efforts made 
by the executive 
management and 
all employees of the 
bank with the aim 
of responding to 
market challenges 
and upgrading the 
level of work.
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JD 2 Million, Jordan Kuwait Bank’s 
Profits in 2020 Third Quarter

Jordan Kuwait Bank

Kabariti: The apparent 
results reflect the 
impact of the Bank’s 
strategic decision to 
hedge some accounts 
and sectors that 
have been severely 
affected by the 
pandemic

ordan Kuwait Bank profits in the third quarter of this 
year, according to the bank’s unaudited financial 
statements, amounted to JD 2 million, compared to 
JD 4.31 million in the third quarter of 2019.

The bank’s total income reached JD 25.84 in the third 
quarter, compared to JD 27.03 million in the third quarter of 
the last year.
The total assets of the bank up to 30-9-2020 amounted to JD 
2.817 billion compared to JD 2.756 billion as total assets up 
to the end of 30-9-2019
In the first nine months of this year, the bank had losses of JD 
3.8 million, compared to profit of JD 20.7 million in the same 
period in 2019.
The total income of the bank until the end of September for 
the current year was JD 81.4 million, compared to JD 88.2 
million until the end of September 2019.
But the total expenditures for the first nine months of the 
current year increased to JD 84.5 million, compared to JD 
54.9 million for the same period last year. 
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 there is 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 
the light of the administration’s expectations of the continuing 
uncertainty about the speed of the economy’s recovery and 
its ability to respond quickly, and the continuation of the global 
Corona pandemic and its impact on the internal situation.     
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he net profits of the Housing Bank for Trade 
and Finance Group for the nine months ended 
about JD 38 million, a decrease of 46 percent 
compared to the same period last year.  

 The bank stated in a press release on Wednesday, 
that it continues to follow its conservative policy 
to build additional reserves for potential credit 
losses as a preventive measure to protect the bank 
from any negative impacts on the loan portfolio, 
explaining that JD 88.5 million were deducted as 
provisions for expected credit losses during the first 
nine months from 2020, which affected the group’s 
net profit. These conservative measures adopted 
by the bank have led to success in increasing the 
proportion of provisions for non-performing debt 
coverage to reach the level of 100 percent due to 
the difficult economic conditions witnessed by the 
whole world and negative future expectations of 
economic growth rates due to the outbreak of the 
Corona epidemic. The group was able to maintain 
sustainable growth in total operating income, which 
increased by 0.4 percent to reach JD 273 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 Corona epidemic.  
 The bank maintained the quality and durability 
of its assets, which led to an increase in 
total banking facilities by 1.6 percent to 
reach JD 4.7 billion, as on September 30.  
 The Chairman of the Board of Directors, Abdul-
Ilah Al-Khatib, confirmed that the group was able 
to achieve distinguished operational financial 
results during the period leading up to the start 
of the Corona epidemic, despite the difficult 
circumstances and challenges facing the economy.  

The Housing Bank
JD 38 Million, the Net Profit of “The Housing Group” by 
the end of September

Al-Khatib:  
The bank managed to 
achieve sustainable growth 
in total income in light of 
a more difficult economic 
reality deeply affected by the 
Corona pandemic
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ordan Islamic Bank’s profits in the 
third quarter of this year, according 
to the bank’s unaudited financial 
statements, amounted to JD 13.45 
million, compared to JD 15.04 million 

in the third quarter of 2019.
The bank’s total income reached JD 39.72 in 
the third quarter, compared to JD 42.75 million 
in the third quarter of the last year.
The total assets of the bank up to 30-9-2020 
amounted to JD 4.736 billion compared to JD 
4.449 billion as total assets up to the end of 30-
9-2019
In the first nine months of this year, the bank’s 
return on shareholders amounted to JD 40.72 
million, compared to JD 39.55 million in the 
same period in 2019.
The total income of the bank until the end 
of September 2020 was JD 124.92 million, 
compared to JD 121.64 million until the end of 
September 2019.
The results also reflected positively on the 
performance indicators of the bank. The equity 
share’s profit rose to 0.204 penny/ JD compared 
to 0.198 at the end of last year’s September.
Commenting on the results, Musa Shehada, 
Chairman of the Bank’s Board of Directors, 
said that the bank was able to achieve 
positive financial results and indicators and 
achievements on various economic and 
social levels, despite the effects of the Corona 
pandemic that affected various economic 
sectors in Jordan and all over the world, which 
increased determination and exertion. 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 issued by 
government agencies and the Central Bank of 
Jordan in this regard.
Therefore, the bank was able to prove in these 
difficult circumstances its ability and capabilities 
to make the best use of the deposits of its 
customers and shareholders.

Jordan Islamic Bank’s
JD 40.7 Million, Jordanian Islamic Bank’s Profits by the end of 
2020 Third Quarter

Shehada:  
The bank was able to prove in 
these difficult circumstances its 
ability and capabilities to make 
the best use of the deposits of 
its customers and shareholders.
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Bank of Jordan
JD 9 Million, Bank of Jordan Profits 
by the End of 2020 Third Quarter

ank of Jordan profits in the third quarter of 
this year, according to the bank’s unaudited 
financial statements, amounted to JD 2.62 million, 
compared to JD 9.31 million in the third quarter of 

2019.
The bank’s total income reached JD 33.32 in the third 
quarter, compared to JD 38.44 million in the third quarter 
of the last year.
The total assets of the bank up to 30-9-2020 amounted 
to JD 2.172 billion compared to JD 2.288 billion as total 
assets up to the end of 30-9-2019
In the first nine months of this year, the bank’s return on 
shareholders was JD 9.01 million, compared to JD 30.49 
million in the same period in 2019.
The total income of the bank until the end of September 
2020 was JD 100.73 million, compared to JD 112.32 million 
until the end of September 2019.
The results also reflected positively on the performance 
indicators of the bank. The equity share’s profit rose to 
0.047 penny/ JD comparing to 0.152 penny/ share at the 
end of last year’s September. 
The Chairman of the Board of Directors of Bank of Jordan, 
Shaker Fakhoury, commented on the results that the 
challenges that the world has been going through since the 
beginning of 2020, which were not at the level of the region, 
made the global economy go through major setbacks. 
When the Corona epidemic spread at the beginning of the 
year, it increased the great pressure that is placed on the 
banks’ shoulders to preserve on global stability, knowing 
that the banking sector is one of the most important pillars 
of the economy on which it relies most of its strength. 
He pointed out that despite all these difficult challenges, 
Bank of Jordan is still able to fully control the quality of 
services provided in addition to the quality of performance 
of all the bank’s employees who are united by the spirit of 
one team.

Fakhoury: Despite 
all these difficult 
challenges, Bank of 
Jordan is still able 
to fully control the 
quality of provided 
services.
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Bank al Etihad

l-Etihad bank’s profits in the third quarter of 
this year, according to the bank’s unaudited 
financial statements, amounted to JD 8.04 million, 
compared to JD 9.18 million  in the third quarter 

of 2019.
The bank’s total income reached JD 48.02 in the third 
quarter, compared to JD 42.73 million in the third quarter 
of the last year.
The total assets of the bank up to 30-9-2020 amounted to 
JD 5.129 billion compared to JD 4.580 billion as total assets 
up to the end of 30-9-2019
In the first nine months of this year, the bank’s return on 
shareholders was JD 21.47 million, compared to JD 26.54 
million in the same period in 2019.

The total income of the bank until the end of September for 
the current year was JD 132.29 million, compared to JD 
126.47 million until the end of September 2019.
The results also reflected positively on the performance 
indicators of the bank. The equity share’s profit rose to 
0.104 penny/ JD comparing to 0.138 penny/ share at the 
end of last year’s September. 
Commenting on the results, Mr. Essam Salfiti indicated that 
he is satisfied with the achievements made by the bank with 
the efforts of his team that he is proud of. He also said that 
the bank continues to exercise prudence and prudence to 
enhance the strength of the bank’s financial position. As this 
year has exceptional circumstances with the emergence of 
the Corona virus, which affected our beloved country.

JD 21.5 Million, al-Etihad Bank Profits 
by the End of 2020 Third Quarter

Salfiti: The bank has been 
enhancing the strength of the bank’s 
financial position
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Societe Generale Bank Jordan
JD 5.1 Million, Societe Generale Bank Profits until the 
End of 2020 Third Quarter

GBJ’s profits in the third quarter of this 
year, according to the bank’s unaudited 
financial statements, amounted to 
JD 2.37 million, compared to JD 2.53 

million in the third quarter of 2019.
The bank’s total income reached JD 9.42 in the 
third quarter, compared to JD 7.54 million in the 
third quarter of the last year.
The total assets of the bank up to 30-9-2020 
amounted to JD 1.508 billion compared to JD 
1.713 billion as total assets up to the end of 30-
9-2019
In the first nine months of this year, the bank’s 
return on shareholders reached to JD 5.11 
million, compared to JD 7.55 million in the same 
period in 2019.
The total income of the bank until the end 
of September 2020 was JD 24.55 million, 
compared to JD 25.72 million until the end of 
September 2019.

The results also reflected positively on the 
performance indicators of the bank. The 
equity share’s profit rose to 0.051 penny/ JD 
comparing to 0.076 penny/ share at the end of 
last year’s September. 
Despite the fact that the Jordanian economy 
fell under the weight of global health events 
related to the Corona epidemic that affected 
all economic sectors, Societe Generale Bank 
Jordan was able to achieve good results 
despite all these challenges.
The Chairman of the Board of Directors of 
Société Générale, Hasan Manko expressed 
his thanks to the bank’s employees and its 
management for their continuous follow-up, 
which came from the concerted efforts made 
based on well thought out plans and long-
term policies, which had a positive impact in 
containing the repercussions of the Corona 
pandemic during the current year.

Manko:
The concerted management and 
employees efforts and plans 
reduced the great impact that 
shook the economy due to the 
Corona pandemic
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Cairo Amman Bank
JD 11.7 Million, Cairo Amman Bank Profits
until the End of the Third Quarter of 2020

Al-Mufti: 
Due to its prudent 
policy, risk 
management, and 
commitment to the 
highest standards 
of banking, the bank 
managed to achieve 
good results.

airo Amman Bank’s profits in the third quarter 
of this year, according to the bank’s unaudited 
financial statements, amounted to JD 5.95 
million, compared to JD 5.74 million in the third 

quarter of 2019.
The bank’s total income reached JD 34.88 in the third 
quarter, compared to JD 32.86 million in the third quarter 
of the last year.
The total assets of the bank up to 30-9-2020 amounted 
to JD 3.277 billion compared to JD 3.134 billion as total 
assets up to the end of 30-9-2019
In the first nine months of this year, the bank’s return on 
shareholders was JD 11.67 million, compared to JD 17.56 
million in the same period in 2019.
The total income of the bank until the end of September 
for the current year was JD 99.8 million, compared to JD 
101 million until the end of September 2019.
The results also reflected positively on the performance 
indicators of the bank. The equity share’s profit rose to 
0.064 penny/ JD comparing to 0.095 penny/ share at the 
end of last year’s September. 
Yazid Al-Mufti, Chairman of the Board of Directors, stated 
that the bank was able, due to its strategy, conservative 
policy, prudent risk management, in addition to its 
commitment to the highest standards of banking, to 
achieve good results within the pressures imposed on 
the banking sector from the repercussions of the Corona 
pandemic, as the goal of the bank during this period was 
to maintain liquidity ratios and quality Credit portfolio and 
contribution to support the local community as part of the 
bank’s social responsibility.
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Safwa Islamic Bank INVESTBANK

INVISTBANK (The Investment Bank) - a leader 
in providing innovative banking solutions - 
announced its financial results for the nine 
months ending on September 30, 2020. During 

this period, the bank achieved a pretax profit of JD 11.1 
million, while net profits after tax amounted to JD 7.5 
million compared to JD 11.4 million for the same period 
of 2019.
Commenting on the performance, INVESTBANK 
CEO, Beshr Jardaneh said: “The bank continued to 
achieve profits and maintain the strength of its financial 
base despite the exceptional and unprecedented 
circumstances that the national economy faced in all 
its sectors over the past nine months, affected by the 
repercussions of the Corona pandemic.“
Jardaneh added that INVESTBANK has allocated JD 6.5 
million until the end of the third quarter as a precaution 
to face the continuing economic impacts of the Corona 
pandemic, and will continue to allocate additional 
allocations in view of future possibilities.
The financial statements issued by INVESTBANK 
showed an increase in net direct credit facilities, as at 
the end of last September, by JD 56 million, or by 8.3%, 
to reach JD 730 million, compared to JD 674 million as 
at the end of last year 2019.
At the end of the third quarter of this year, the bank’s 
assets increased by 1.4% to reach JD 1.2 billion. 
Customer deposits at the end of the third quarter of 
this year reached nearly JD 749 million. The capital 
adequacy ratio reached 16.4%. 
It is noteworthy that INVESTBANK announced a donation 
of about JD 730 thousand 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.

JD 7.5 Million, INVESTBANK’s Net 
Profit by the Third Quarter of 2020

Jardaneh: 
The bank continued to 
generate profits and 
maintain the strength 
of its financial base 
despite the exceptional 
circumstances affected 
by the repercussions of 
the COVID19- pandemic
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JD 7.6 Million, Safwa Islamic Bank’s 
Profits until the End of 2020 Third Quarter

afwa Islamic Bank’s profits in the third quarter 
of this year, according to the bank’s unaudited 
financial statements, amounted to JD 2.53 million, 
compared to JD 2.65 million in the third quarter 

of 2019.
The bank’s total income reached JD 9.36 in the third 
quarter, compared to JD 11.07 million in the third quarter 
of the last year.
The total assets of the bank up to 30-9-2020 amounted 
to JD 1.800 billion compared to JD 1.557 billion as total 
assets up to the end of 30-9-2019
In the first nine months of this year, the bank’s return on 
shareholders amounted to JD 7.58 million, compared to 
JD 7.07 million in the same period in 2019.
The total income of the bank until the end of September 
2020 was JD 30.84 million, compared to JD 31.66 million 
until the end of September 2019.
The results also reflected positively on the performance 
indicators of the bank. The equity share’s profit rose to 
0.076 penny/ JD comparing to 0.071 at the end of last 
year’s September. 
Commenting on the results, the Chairman of the Bank’s 
Board of Directors, Dr. Muhammad Abu Hammour affirmed 
that the bank was able to achieve positive financial results 
in most of its indicators as a result of implementing its 
strategy based on digital transformation and keeping pace 
with technological developments in the field of electronic 
banking services.
On the effects of the Corona pandemic, Dr. Abu Hammour 
stated that the bank is working hard to assess and follow 
up the financial and economic consequences of this global 
pandemic and to confront and contain its repercussions, 
due to his keen management and commitment to apply 
the best banking standards.

Safwa Islamic Bank

Abu Hammour: 
The Bank was able 
to achieve positive 
financial results 
in most of its 
indicators as a result 
of implementing 
its strategy 
based on digital 
transformation 
and keeping pace 
with technological 
developments
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the bank’s maintenance of comfortable liquidity 
ratios, where the ratio of loans to deposits reached 
71.1%, while the non-performing loan coverage 
ratio exceeded 100%. 
Mr. Sabih Al-Masri, Chairman of the Board of 
Directors, stated: The global economy incurred 
great losses as a result of the outbreak of the 
Coronavirus, which imposed additional burdens on 
all economic sectors, in addition to a decrease in 
the growth rate and high unemployment rates. 
For his part, Mr. Nehme Sabbagh - Executive 
Director General of the Arab Bank - explained that 
the Arab Bank Group was affected by the outbreak 
of the Corona virus, which was also accompanied 
by the decrease in global interest rates and the 
decline in oil prices. He indicated that the bank’s 
focus during this period was to direct business to 

maintain the quality of the portfolio Credit facilities 
and high liquidity ratios in light of negative future 
expectations for global economic growth.
Mr. Sabbagh added that the Arab Bank has a strong 
capital base and that the additional allocations 
have been allocated based on the International 
Financial Reporting Standard No. 9 according to 
the expected credit loss model used by the bank, 
in addition to general provisions that the bank has 
built as a result of the current economic conditions 
in Lebanon.
 In conclusion, Mr. Subaih Al-Masri assured that 
despite the negative effects of this epidemic, he is 
confident in the bank’s ability to contain the impact 
of this economic crisis, praising the success of 
the bank’s diversified business model locally and 
regionally.



The Arab Bank 
 $ 215.2 Million in Profits of the Arab Bank 
Group for the Nine Months of 2020

 he net profit of the Arab Bank Group after 
taxes and allocations amounted to $ 215.2 
million for the period ending September 30, 
2020, compared to $ 668.9 million in the 

corresponding period for 2019, a decrease of 68%.
Whereas, the profits of the Arab Bank Group were 
negatively affected during the first nine months of 
2020 as a result of the additional allocations that 
the bank monitored as a precaution to face the 
economic downturn and the state of uncertainty in 
the region and the world, in addition to the decrease 
in income from interest and commissions due to the 
decrease in global interest rates, the decline in oil 
prices and the slowdown Global trade movement 
as a result of the closures that the countries of the 
world witnessed due to the outbreak of the Corona 

virus.
 The bank’s net operating profit amounted to $ 808 
million, down 22% from the same period of the 
previous year, due to the decrease in net interest 
as well as the decrease in net commissions, in 
addition to the decrease in the profits of the bank’s 
affiliates, and customer deposits grew by 8% to 
reach $ 37.5 billion compared to With $ 34.7 billion 
for the same period of the previous year, while 
credit facilities amounted to $ 26.7 billion as on 
September 30, 2020, compared to $ 26.1 billion for 
the same period of the previous year, with a growth 
rate of 2%. The bank maintained a solid capital 
base, reaching Total equity of $ 9.3 billion, and the 
capital adequacy ratio reached 16.7% at the end 
of the nine months of the year 2020, in addition to 

Al-Masri: 
The global economy incurred great 
losses as a result of the outbreak 
of the Coronavirus, which Imposed 
Additional Burdens on all Economic 
Sectors, in addition to a Decrease 
in the Growth Rate and High 
Unemployment Rates
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In spite of the Negative Effects of this 
Epidemic, the Bank wasAble, with all 
Merit, to contain the Impact of this 
Economic Crisis because it has a 
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WILL THE RICH COUNTRIES GET ALL THE 
CORONA VACCINES AND LEAVE THE POOR 

COUNTRIES WITH NO DOSES?
question arises as to whether poor countries 
will receive a vaccine against Covid-19 
disease, after the companies “Pfizer” and 
”Biontech“ announced the development of 

a “90% effective” vaccine for the emerging corona 
virus that causes the disease.
The Director-General of the World Health 
Organization, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
expressed his hope that any “scientific progress” 
would benefit all countries, saying, “There is no 
doubt that the vaccine will be an essential tool to 
control the epidemic.“
But as rich countries plan vaccination programs 
until the end of 2021, experts warn of the obstacles 
poor countries will face.
The American labs, “Pfizer” and “Biontech” Germany 
hope to provide the first doses within a few weeks, 
once permits for emergency use are received from 
health agencies, and the two companies expect to 
provide up to 1.3 billion doses next year.
At a cost of $ 40 per treatment program (given in two 
doses), rich countries were quick to order millions of 
doses in advance before it was known whether this 
vaccine would succeed. What about poor countries? 
“If we only have the Pfizer vaccine and each person 
needs two doses, then it is clear that we are facing 
an ethical dilemma,“ Trudy Lang, director of the 
Global Health Network at the University of Oxford, 
told AFP.
There are currently more than 30 other potential 
Covid-19 vaccines in development, of which 11 
were in the third phase of trials, i.e. the penultimate, 
during which approval was granted.
Given that it anticipated excessive demand for any 
approved vaccine, the World Health Organization 
created the ”Kovacs“ initiative in April to ensure a 
fair distribution of vaccines, and it brings together 
governments, scientists, civil society and the private 
sector.
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“THE HOPE VACCINE”.. HOPE THAT WILL 
CHANGE THE COURSE OF CORONA VIRUS

ne of the scientists who contributed to the 
production of the emerging corona virus 
vaccine ”Covid-19“, which was developed 
by the companies “Biontech” and “Pfizer”, 

said that he is confident that the vaccine may 
reduce the chances of the virus spreading by 50 
percent, which will lead to a “significant” reduction 
in Infection.
The CEO of the German company, Biontech , added 
that it is ”absolutely necessary“ to conduct high 
injection rates with the vaccine before next fall to 
ensure a return to normal life by  next winter.
He also added: ”If all goes well, we will begin vaccine 
delivery by the end of this year and the beginning of 
next year. Our goal is to distribute more than 300 
million doses of the vaccine until next April, which 
could allow us to really start making an impact. ”

He continued: “I am very confident that _ virus 
transmission rates among individuals will decline 
with this highly effective vaccine - it may not reach 
90 percent, but it may reach 50 percent.“ 
 Pfizer and BiontechAlso, he said last week that 
the non-final results showed that the vaccine was 
90 percent successful in preventing citizens from 
contracting Covid-19, despite the lack of sufficient 
information about safety and quality of manufacture.
Shaheen stated: ”It is very important that we achieve 
high injection rates before the fall / winter of next 
year. This means that all vaccination operations and 
injection methods must take place before next fall.“
 Vaccine developers have recorded 94 cases so 
far among 44 thousand people who participated 
in vaccine trials in the United States and 5 other 
countries.
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that policy makers should be prepared to use more 
additional measures to support economic activity“. 
 The pandemic highlights the urgent need for health 
and economic policy action, including international 
cooperation, to mitigate its effects, protect vulnerable 
populations, and strengthen countries› capacities to 
prevent and respond to similar events in the future. It 
is crucial for highly vulnerable emerging market and 
developing economies to strengthen public health 
systems, address the challenges created by the 
spread of informal activities and limited safety nets, 
and implement reforms aimed at achieving strong 
and sustainable growth when the crisis subsides.
Emerging market and developing economies that 
have free space to spend in the framework of 
fiscal and affordable financing conditions could 
consider adopting additional stimulus programs 
if the repercussions of the pandemic persist. 
This must be accompanied by measures aimed 
at restoring fiscal sustainability in the medium 
term, including those that help strengthen 
fiscal frameworks, increase domestic revenue 

mobilization rates, spend efficiency, and enhance 
fiscal and debt transparency. The transparency 
of all financial and quasi-debt obligations and 
government investments is an important step 
towards creating an attractive investment climate; 
it may help achieve significant progress this year.
 The World Bank Group , one of the largest 
global sources of financing and knowledge for 
developing countries, is currently implementing 
rapid and large-scale measures to help these 
countries strengthen their response to the 
pandemic. The Bank Group supports healthcare 
interventions, works to ensure the flow of vital 
supplies and devices. It helps private sector 
enterprises to continue operating and maintain 
their staff. It will provide up to $ 160 billion in 
financial resources over fifteen months to help 
more than 100 countries protect the poor and 
most vulnerable, support businesses, and boost 
economic recovery. This includes $ 50 billion in 
new IDA resources in the form of grants or very 
concessional terms.

ISSUE MALF
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In the context of the predictions of the baseline 
scenario, which assumes that the pandemic will 
recede sufficiently to allow the lifting of domestic 
mitigation measures by the middle of the year in 
advanced economies and later in emerging market 
and developing countries, and that the negative 
spillovers worldwide will recede during the second 
half of this year. The imbalances financial markets will 
not last for long. Global economic growth is expected 
to recover to 4.2% in 2021, with developed economies 
registering a growth of 3.9% and emerging market 
economies and developing countries growing by 
4.6%. However, the future outlook is characterized by 
a high degree of uncertainty, and the balance of risks 
is strongly tilted towards deteriorating conditions, 
including the possibility of prolonged pandemic, 
financial market turmoil, exit from the global trade 
cycle, and the disruption of supply chains. According 
to the scenario of deteriorating conditions, global 
GDP may fall by up to 8% this year, and then witness 
a slight recovery in 2021, recording a growth of just 
over 1%, with output shrinking in emerging market 

and developing economies by about 5% this year.
The US economy is expected to contract by 6.1% 
this year, due to the disruptions associated with 
pandemic control measures. Forecasts indicate that 
output in the euro area will shrink by 9.1% in 2020, 
as the outbreak of the pandemic on a large scale 
has severely damaged economic activity. Japan’s 
economy is expected to contract by 6.1% as the 
preventive measures taken slowed the pace of 
economic activity.
Commenting on the report, Ayhan Kosi, Director of 
the Development Economics Prospects Group at the 
World Bank said:  The recession caused by the Corona 
pandemic is unparalleled in many ways; it is likely to 
be the most severe recession in advanced economies 
since World War II. The first output contraction in 
emerging market and developing economies in the 
past six decades at least. The current episode of 
recession has already seen the world’s fastest and 
steepest downgrades of growth forecasts ever. If we 
are guided by past experiences, the future may hide 
further reductions in growth rates, which indicates 
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he World Bank says the rapid 
and severe shock of the 
Coronavirus pandemic and 
the closure measures taken 
to contain it have plunged the 

global economy into a severe recession. 
According to the World Bank’s projections, 
the world economy will contract by 5.2% 
this year and in the 2020 edition of its Global 
Economic Outlook, the World Bank adds 
that this will be the strongest recession 
since World War II, with the largest group 
of world economies since 1870 witnessing 
declines in average per capita output.
 Economic activity in developed economies 
is expected to contract by 7% in 2020 as 
a result of severe disruptions to domestic 
demand and supply, trade and finance. 
Emerging market and developing 
economies are forecast to contract by 
2.5% this year, the first as a group in at 
least 60 years. Average per capita income 
is expected to decline by 3.6%, causing 
millions of people to fall into extreme 
poverty this year.
The countries most affected by the shock 
are those with the most severe impact of the 
pandemic, which are heavily dependent on 
world trade, tourism or exports of primary 
commodities and external financing. 
Although the magnitude of the disruption 
of economic activity varies among regions, 
all emerging market economies and 
developing countries are experiencing 
vulnerabilities exacerbated by external 
shocks. Furthermore, disruptions in 
education services and lack of access 
to primary health care are likely to have 
lasting effects on the development of 
human capital.
 «These expectations are very worrying, and 
the crisis is likely to leave long-term scars 
and create serious global challenges,» 
said Angela Bazarbasioglu, World Bank 
Group Vice President for Equitable 
Growth, Finance and Foundations. Our first 
concern is to address the global health 
and economic emergency. ”Then, the 
international community must work together 
to find ways to rebuild as strong a recovery 
as possible to prevent more people from 
falling into poverty and unemployment.“
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GDP will lead to bad loan rates reaching 8% -9%, and 
an increase in credit losses by about 200 basis points in 
2020 from 90 basis points in 2019.
Also, the peak in bad loans and most of the deterioration 
in asset quality could crystallize in 2021, due to the 
moratorium on loans in effect for affected clients.
Talking about the impact of the pandemic on the profits 
of the banking sector in general, Salafati said:
The profits of 14 out of the 16 banks operating in the 
Kingdom decreased by JD 482 million for the first half of 
this year compared to the same period in 2019.
According to the data collected for those banks, the rate 
of decline for banks reached 64 percent, as bank profits 
recorded JD 275 million in the first six months of this year, 
compared to JD 757 million for the same period in 2019.
In this context, I would like to point out that the financial 
statements of Bank al-Etihad in the third quarter of 
this year according to the bank’s unaudited financial 
statements of JD 8.04 million, compared to profits of JD 
9.18 million in the third quarter of 2019.
The bank’s total income raised to JD 48.02 in the third 
quarter, compared to JD 42.73 million in the third quarter 
of the last year.
The total assets of the bank up to 30-9-2020 amounted 
to JD 5.129 billion compared to JD 4.580 billion as total 
assets up to the end of 30-9-2019
In the first nine months of this year, the bank’s profit was 
JD 21.47 million, compared to JD 26.54 million in the 
same period in 2019.
The total income of the bank until the end of September 
for the current year amounted to JD 132.29 million, 
compared to JD 126.47 million until the end of September 
2019.
Commenting on the results, Mr. Esam Salfiti indicated 
that he is satisfied with the achievements made by the 
bank with the efforts of his team that he is proud of. He 
also said that the bank continues to exercise prudence 
and prudence to enhance the strength of the bank’s 
financial position.
As this year has exceptional circumstances, the 
measures taken by the bank in particular so far to 
address the pandemic, Salfiti  confirmed that a business 
continuity plan and accurate strategies were activated 
at the moment of this pandemic and all efforts exerted 
in the bank resulted in controlling the impact of the crisis 
on the bank and one of the most important measures 
followed was efficiency working remotely during 
shutdown periods, raising the capacity of technological 
work, and developing large electronic services at all 
bank branches without any concessions in the quality of 
service provided to the customer.
Likewise, all safety and health precautions have been 
taken, including ensuring spacing and continuous 
sterilization and conducting checks for employees for 
the safety of the bank’s staff and customers who deal 
with it.
The interest rates on the facilities granted by the bank to 
all customers were reduced in line with the decisions of 

the Association of Banks in Jordan.
Also Instalments due of the companies that are affected 
by this pandemic were postponed without being 
considered a restructuring, and without commission or 
delay interest, and rescheduling customer debts without 
cash payments or delay interest. 
Salafiti added that based on the role of the humanitarian 
bank and the difficult circumstances that our dear 
country went through, and as part of the National Bank’s 
duty towards Jordan and its people, Bank al Etihad 
made a donation of JD 100,000 to the Ministry of Health 
to secure Corona examinations and the appropriate 
treatment for this epidemic.
As an inevitable matter, Salfitit stressed that we must 
be patient and at the same time have future aspirations 
for the post-pandemic. Despite the great challenges we 
have faced this year and their expected consequences 
for the coming period, Bank al-Etihad and its clients are 
one family. The bank will try to help its customers to find 
possible solutions to help them fulfil their obligations. 
Addressing the risk of the Covid 19 pandemic, the most 
important objectives of the bank will remain to maintain 
its relationship with customers and improve the profit 
margin while maintaining the financial strength of the 
bank and following a prudent credit policy that maintains 
the bank’s success while thinking of different ways to 
maintain the financial stability of the bank.
We say that in the post-Coronavirus world, banks will 
go deeper into the unknown, and survival will be for 
the better, this period needs economic sophistication, 
enormous capabilities and great experiences in order 
to cross into the safety zone with minimal damage and 
all these capabilities are under control in Bank al-Etihad 
with its wise management.
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witness a recovery in 2021, and the trade, transport, 
tourism and mining sectors are likely to be the most 
affected, impeding the demand for credit
Salafiti, praising the role of the Central Bank of Jordan 
in this pandemic , added that in light of the rapid global 
developments resulting from the impact of the emerging 
corona virus and the challenges it poses to the national 
economy, the Central Bank graciously decided to take 
a package of precautionary measures with the aim of 
containing the negative repercussions of the COVID-19 
virus on the performance of the local economy. These 
measures are summarized by allowing banks to 
restructure individual and corporate loans, especially 
medium and small ones, which have been affected by 
the repercussions of this virus, and to reduce financing 
costs and increase deadlines for existing and future 
facilities for economic sectors, including medium and 
small enterprises, through the Central Bank’s program 
to finance and support economic sectors, In addition 
to supporting the procedures of the Jordanian Loan 
Guarantee Corporation by reducing the commissions for 
the company’s programs and increasing the percentage 
of insurance coverage for the local sales guarantee 
program 
Central Bank decided to reduce the mandatory reserve 
ratio on deposits with banks from 7% to 5%, which 
provided additional liquidity to banks in the amount of 
JD 550 million, which enabled banks to reverse this. The 
measure is to reduce the interest rates that they charge 
on the facilities granted by them to all economic sectors, 

including individuals and companies, noting that this 
is the first time that the Central Bank has reduced the 
mandatory cash reserve since 2009.
Salfiti pointed out that the global spread of the epidemic 
was not preceded by any preparation, as it was more 
like an unexpected earthquake that shook the global 
economy and left a lot of devastation in it, both in terms 
of the impact of closures and precautionary measures 
and their deep impact on the core of the economy and 
on the one hand harms other economic sectors which 
are the strategic partner of banks. Due to the importance 
of banks to the economy, whether in terms of size or 
in terms of the role they play, it is expected that these 
banks will play the role of the wheel that will push the 
economy and business activities towards a gradual 
recovery, as the vast majority of the economic activities 
and business activities affected remain activities that can 
recover and return to the normal path if some flexibility 
and temporary financing support has been provided to 
it, and that central banks, in turn, enable banks to play 
this role by providing more liquidity lines at a lower cost 
and temporarily reviewing the regulatory requirements.
Salafiti indicated that this crisis has left its mark on the 
Jordanian economy with clear negative effects, just like 
all world economies, and talked about the global studies 
that were researched in this matter, which indicated that 
the credit fundamentals before the crisis were sound, so 
Jordanian banks entered the crisis with large reserves to 
absorb additional credit losses.
Studies expect that the sharp short-term contraction in 
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he outbreak of the Covid-19 
virus in the world has become 
the obsession that haunts 
Arab central banks that have 
taken preventive measures 
and measures to mitigate the 

impact of the spread of the virus on banks 
on one hand and on their customers on 
the other hand, as many precautionary 
measures and emergency preparations 
have been taken in the financial fields 
and banking and monetary services to 
mitigate the effects of the spread of the 
virus on various economic sectors and 
financial markets
Given the importance of Jordanian banks 
to the Jordanian economy, whether in 
terms of size or in terms of the role they 
play, ”Investors“ magazine had this 
important and in-depth dialogue at the 
heart of the topic with Mr. Essam Salfiti, 
Chairman of the Board of Directors of 
Bank al Etihad, to talk about the specter 
of the Coronavirus pandemic that 
terrified the global economy in general, 
and the local, and on our own level, this 
ghost that affected the livelihood of the 
citizen and violated his simplest dreams 
and clouded his black cloud over the 
economic reality in its various sectors, 
including the banking sector
Discussing Bank al-Etihad with the 
Chairman of the Board of Directors, Mr. 
Essam Salfiti, in the most accurate details 
about the effects of the pandemic, its 
repercussions, and the ability to recover 
from it, we will recall together that Bank al-
Etihad is a Jordanian financial institution.
It has its family values that are the source 

of its strength and inspiration. Every 
customer of the bank is a part of this 
family. The bank works to understand all 
their needs to provide what suits them 
from banking services.
Bank al Etihad offers a complete and 
specialized range of banking services 
that meet the needs of all customer 
groups.
The bank is also interested in expansion 
plans to cover most of the Kingdom’s 
regions, while continuing to support 
economic development throughout 
Jordan by focusing on meeting the needs 
of the population
As part of this economic circle, Mr. 
Essam Salfiti assessed Jordan, like other 
economies of the world countries, has 
been affected by the Corona pandemic 
in all its sectors, including the banking 
sector, as he began his speech with 
the extent of the impact of the quality 
of assets and profitability of Jordanian 
banks due to the emerging Corona virus 
crisis.
Especially that this crisis came in 
conjunction with a weakness in the 
Jordanian economy, which was already 
affected by regional tensions, which 
made this additional shock a clear effect 
in the slowdown of economic activity and 
an increase in the problem of loans and 
the cost of risks for Jordanian banks.
He added that the easing of monetary 
policy that came to alleviate the shock 
will somewhat impede the profitability of 
banks ..
Jordan is expected to be in recession 
in 2020, with shrinking GDP, hoping to 
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For months, researchers and companies around the world 
have sought to develop a vaccine that could ultimately 
help end the Corona “Covid 19” pandemic. However, do 
we think that the launch of the vaccine will put an end to 
the need to wear masks, physical distancing and other 
effective measures, which work to slow the spread of the 
Corona virus? I think that might not happen, because such 
actions will last longer and may last for some time!
At least as a society, we have to realize that when a 
vaccine is released, I don’t think a vaccine has to change 
anyone’s behavior. As we still need to use that side by 
side, with masks, physical distancing and hand hygiene, 
as we have done in the past months, especially in the early 
stages of continuous checks, until we get more information 
about how this vaccine affects the transmission or spread 
of the virus. 
Hence, we must realize that after agreeing that these 
vaccines are safe and effective, scientists will still need 
time to monitor the effectiveness, or the level of protection 
against the Corona virus, which vaccines can actually 
provide. We may stop here at this point. We certainly hope 
that the vaccine will work well enough to prevent people 
from getting sick, but will it be good enough to prevent 
them from spreading the virus ?!
On the other hand, the vaccine can produce an immune 
response that does not completely prevent the virus, but 
rather suppresses it enough so that the patient does not 

have any symptoms. However, the vaccine may not protect 
everyone equally. So, there may be noticeable differences 
in how children, teens, adults and the elderly respond to 
the vaccine. Interestingly, the question that will still need 
to be answered after the launch of the vaccines is whether 
this vaccine will provide long-term protection against 
“Covid 19”?
Not to mention that we all hear that when you are infected 
with the Coronavirus, your body may develop immunity to 
the virus, but perhaps not for long. I think what you can 
assume with me here is, that if the virus does not give 
you long-term immune responses, the vaccine may not 
give you long-term immune responses either! Perhaps, it 
would be wise to stick to face masks along with getting 
vaccinated at least for most of the months of 2021. In other 
words, it will require vigorous and varied efforts to reduce 
the transmission of infection in the community, through 
masks, physical distancing, and an effective vaccine.
In conclusion, the Coronavirus vaccine will come and 
help, but even so, the virus may not completely disappear. 
Besides the vaccine, masks will continue to be worn and 
physical distancing as well, to fill that gap and limit the 
transmission and spread of the virus socially for some 
time, as scientists are still learning something new every 
day about the virus.
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