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االفتتــاحيـة

Editorial

aliamaireh@investorsmgz.com

انتشار  بعد  وبالتحديد   ٢٠٢٠ بداية  منذ  العالم  انقسم   
ففي   ،»١9 »كوفيد  المستجد  كورونا  فيروس  جائحة 
العالم،  طالت  التي  الكمامات  حرب  بدأت  الجائحة  بداية 
بين  وقع  كما  األوروبي،  االتحاد  دول  بعض  في  وبالتحديد 
بإرسال  فرنسا  قامت  حيث  وإيطاليا؛  وفرنسا  ألمانيا 
ضمن  إيطاليا  إلى  ترسلها  ولم  ألمانيا،  إلى  كمامات 
جائحة  أزمة  في  األوروبي  االتحاد  دول  بين  خصام  أكبر 
»كورونا«، واليوم وفي ٢٠٢١ يعيش العالم حربًا في توزيع 
وبيع لقاحات »كورونا«، من دون مراعاة للدول الفقيرة، 

التي تعجز عن شراء كميات كبيرة لشعوبها.

إلغائها  أو  القيود  تخفيف  إلى  اليوم  العالم  أنظار  تتجه   
إذا  البعض  فإن  ولألسف  طبيعتها،  إلى  الحياة  وإعادة 
هذا  بمخاطر  الوعي  كامل  على  ليسوا  األغلبية  تكن  لم 
من  مماطلة  نجد  فإننا  ولهذا  هذا  يومنا  إلى  الفيروس 
على  »كورونا«،  فيروس  ضد  لقاح  ألخذ  األفراد  بعض 
سالمة  تؤكد  الطبية  والبحوث  التقارير  أن  من  الرغم 
هذا اللقاح. لكن مع األسف فإن كثيرين اليوم قد تخلوا 
مثل  الفيروس،  من  لحمايتهم  الوقائية  التدابير  عن 
لمخاطر  واآلخرين  أنفسهم  ليعرضوا  الكمامات،  نزع 
وكذلك  انتشاراً،  أكثر  الفيروس  بأن  نرى  لذا  الفيروس؛ 

تم اكتشاف سالالت جديدة من الفيروسات.

الوقاية  عن  والتخلي  القيود،  إلغاء  أوان  بعد  يحن  لم   
التي  االحترازية  النصائح  بجميع  العمل  وترك  الكاملة، 

تقينا من »كورونا«؛ ألن الجائحة متواصلة، وإن أخذ اللقاح 
كلما كان أسرع تعافى المجتمع بأسره من الجائحة.

 إن أكبر مخاطر تواجه العالم اليوم في جائحة »كورونا« 
الواسع  المدى  المجتمعات على  التي تطال  الشائعات  هي 
الفئات  جميع  وعند  اللغات،  وبجميع  الكوكب،  هذا  من 
العمرية من أفراد المجتمع، ولألسف فإن الشائعات هذه 
تؤجج القيود وال تخففها أو تلغيها، بسبب جهل البعض 
المجتمعات  أفراد  تجعل  التي  الشائعات  نشر  بخطر 
لقاح  أخذ  شأن  في  مهمة  قرارات  اتخاذ  على  قادرين  غير 
من  أخرى  شائعات  وأيضًا   ،»١9 »كوفيد-  كورونا  فيروس 
شأنها تشجيع وتحريض أفراد المجتمع على ترك التدابير 
 ،»١9 »كوفيد-  كورونا  فيروس  من  تقي  التي  االحترازية 
قطاعات  في  كبيرة  أضراراً  اليوم  العالم  يشهد  ولهذا 
بعض  فإن  والسياحة،  واالقتصاد  الصحة  وأهمها  عدة، 
الدول أعلنت إفالسها علنًا للعالم؛ بسبب سوء األحوال 
االقتصادية، وبعض الدول أعلنت عدم قدرتها على إيواء 
الحاالت المصابة ب»كورونا« في مستشفياتها، وإن دواًل 

أخرى أوقفت السياحة منذ جائحة »كورونا«.

 وهذا ال ينذر بخير، فعلينا توحيد صفوفنا، ومحاربة مثل 
هذه الشائعات المضللة والمهلكة للمجتمعات.

هل بدأت فعاًل حرب اللقاحات؟

رئيـس التحريــر
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تاأثر قطاع ال�سياحة ب�سدة من تداعيات انت�سار وباء كورونا، اإذ تراجعت 
خ�سائر  والفنادق  الطريان  �سركات  وتكبدت  وال�سفر.  الرحالت  اأعداد 
واجهت  اذار  �سهر  يف  املا�سي  العام  يف  اجلائحة  بداية  كبرية.ومنذ 
وجه  على  القطاع  هذا  كان  حيث  مرعبا  كابو�سا  الردن  يف  ال�سياحة 
التحديد اخلا�سر الأكرب يف هذه املعركة ال�سحية �سد هذا الوباء اجلامح.
ال�سوداء على كل  تلقي بظاللها  العاملية  ال�سحية  الزمة  تزال هذه  و ل   
اإيجاد  يحاول  الذي  ال�سياحة  قطاع  بينها  ومن  القت�سادية   القطاعات 

طرق جديدة للنجاة يف ظل اأزمة كورونا.
ويف احلديث عن ال�سياحة ل بد اأن نتطرق الى قطاع الفنادق الذي يعد 
من  فهو  واخلارجية  الداخلية  ال�سياحة  منظومة  يف  الرئي�سي  الع�سب 
ركائزها التي ل تقوم ال بوجوده. ومن اأهم الفنادق التي لقت ا�ستح�سانا 
»عمان  فندق  �سنوات   خم�ص  حوايل  قبل  تاأ�سي�سه  منذ  اململكة  يف  كبريا 
منطقة  يف  الفنادق  اإدارة  يف  الرائدة  »روتانا«  ملجموعة  التابع  روتانا«، 

ال�سرق الأو�سط واإفريقيا وجنوب اآ�سيا واأوروبا ال�سرقية.
ويعد فندق عّمان روتانا اأطول برٍج يف اململكة اليوم، حيث يرتفع مل�ستوى 
١٨٨ مرتًا و٥٠ طابقًا. وي�سم ٤١٢ غرفة واأجنحة فاخرة، وي�سم الفندق 

العديد من املطاعم ومركزا ريا�سيا باأحدث املوا�سفات.
وللحديث اأكرث عن ال�سياحة ما قبل وبعد كورونا كان لنا هذا احلوار ال�سيق 
ال�سيد عطية حمارنة والذي حتدث عن ما يعانيه  مع مدير عام الفندق 

قطاع ال�سياحة الن من وهن بعد اأن فتكت به تداعيات هذه اجلائحة 
ويف البداية �ساألناه عن الفندق وبداية تاأ�سي�سه فقال ال�سيد حمارنة ان هذا 
امل�سروع ال�ستثماري جاء ليعّزز من املحفظة الفندقية ملجموعة روتانا يف 
املنطقة �سمن روؤية املجموعة وخططها التو�سعية، كما اأنه يعك�َص الهتمام 
والإميان الكبريين باأهمية اململكة كوجهة �سياحية وثقافية وتاريخية، حيث 
بلغ حجم ا�ستثمار فندق عمان روتانا، والذي تديره املجموعة حوايل ٢٨٠ 
ال�سوق  يف  املجموعة  تواجد  تعزز  روتانا  عّمان  افتتاح  ومع  دولر،  مليون 
اأي�سًا فندق البوليفارد اأرجان من روتانا يف  اإذ تدير املجموعة  الأردنية، 
منطقة العبديل، وي�سم الفندقان ٨٠3 غرفة وجناحا و�سقة فندقية، مما 
يجعل املجموعة اأكرب م�سّغل للفنادق يف العا�سمة الأردنية، وتوظف عددا 

كبريا من الطاقات الأردنية ال�سابة.
واأ�سار حمارنة الى اأنه ما قبل كورونا كانت ال�سياحة يف الأردن من اأهم 
الوجهات ال�سياحية يف املنطقة مبا توفره من مواقع �سياحية مهمة وهوية 
ثقافية متنوعة وغنية وهي وجهة جاذبة لل�سياح من خمتلف بالد العامل و 

فندق روتانا من أهم المشاريع التي ساهمت
في إزدهار قطاع السياحة األردني
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فندق روتانا من اهم امل�ساريع التي �ساهمت يف ازدهار قطاع ال�سياحة الردين.
الإبداع  نهجي  احلديثني  والداخلي  املعماري  بت�سميمه  الفندق  يعك�ص  حيث 
والبتكار مما يجعله معلمًا بارزًا يزين �سماء العا�سمة الأردنية، ويقدم الفندق 
مبا ي�سم من خربات وكفاءات اأف�سل و�سائل الراحة للنزلء من رجال الأعمال 
والزوار وال�سياح معربا على انه ي�سّكل اإ�سافًة نوعيًة لقطاع ال�سيافة والفنادق 
يف اململكة مبا يتفّرد به الفندق من مزايا عديدة ما بني اخلدمات املقدمة على 

م�ستوى عاملي واملوقع الإ�سرتاتيجي يف قلب املدينة.
م�سروع  �سمن  ان  عَمّ و�سط  يف  اجلديدة  التجارية  املنطقة  يف  الفندق  ويقع 
العبديل، ويتمتع باإطاللة بانورامية على مدينة عّمان التي تتميز بجبالها ال�سبعة 
وخ�سو�سية بنائها، كما يقع بجانب منطقة البوليفارد التجارية الع�سرية التي 
تنفرد مبا تقدمه من خيارات الت�سوق اخلارجي وعدٍد من اأبرز املقاهي واملطاعم 
يف  جتاري  جممٍع  اأكرب  ُيعد  الذي  العبديل  مول  من  بالقرب  ال�سهرية،  العاملية 

الأردن حاليًا وي�سم �سل�سلة من العالمات التجارية العاملية.
واأ�ساف حمارنة اأن قطاع ال�سياحة تعر�ص ل�سدمة قوية كغريه من القطاعات 
القت�سادية من جراء جائحة كوفيد ١٩ ولكن كون هذا القطاع احليوي بالذات 
يعتمد على التجمعات والنتقال من بلد لآخر والختالط الكبري بني النا�ص كان 
عليه ال�سرر الأكرب خا�سة يف فرتات الغالق التي قامت بها احلكومات للحد 
من انت�سار الفريو�ص بال�سافة الى ت�سديد الجراءات الحرتازية التي وبال �سك 
حت�سد  ل  حرج  موقف  يف  ال�سياحة  و�سعت  ولكنها  املواطن  �سحة  م�سلحة  يف 

عليه .
الن�ساط  لتوقف  الفنادق  اإ�سغال  معدلت  ن�سب  هبوط  الى  حمارنة     ونوه 
ال�سياحي، نتيجة تداعيات جائحة »كورونا« مما اأدى الى اغالق بع�ص الفنادق 

وفقدان الوظائف للكثري من العاملني يف قطاع الفنادق.
واأ�سار  الى  كرثة ال�سعوبات   والتحديات   التي   تواجه امل�ستثمرين   يف القطاع  
ال�سياحي والفندقي يف هذه الفرتة ال�سعبة  نتيجة عجز بع�سها عن تغطية كلفها 
الت�سغيلية العالية من اأجور و�سرائب ور�سوم وغريها، لوقف خ�سائرها املتتالية، 
ف�سال عن اأن هناك ع�سرات من املطاعم واملن�ساآت ال�سياحية اغلقت اأبوابها هي 

اإنهاء  اإلى  اأدى  العاملني فيها وبالتايل  الأخرى، ب�سبب عجزها عن دفع رواتب 
خدماتهم.

وعلى  مهددة  باتت  ال�سياحية  املن�ساآت  من  ع�سرات  اأن  حمارنة  واكد 
وتكاليف  مالية  التزامات  نتيجة  الفال�ص،  واإعالن  التام  النهيار  و�سك 
الوافدة  الأجنبية  ال�سياحة  على  لعتمادها  عليها،  مرتتبة  كبرية  ت�سغيلية 
يف  ال�سابات  اأعداد  اأن  وخا�سة  اململكة  الى  القدوم  عن  توقفت  والتي 
معه. للتهاون  جمال  ل  جدا  خطريا  ا�سبح  الوبائي  والو�سع  بازدياد   الردن 
الثرية  ال�سياحية  الماكن  على  تعتمد  الردن  يف  ال�سياحة  اأن  حمارنة  واأو�سح 
على  اأ�سا�سي  ب�سكل  تعتمد  التي  البرتا  مدينة  مثل  الجانب  لل�سياح  اجلاذبة 
ال�سياحة اخلارجية، وكانت ن�سبة كبرية من ال�سياح من جن�سيات اوروبية ونحن 
جراء  من  الوروبية  الدول  فيه  متر  الذي  ال�سيء  بالو�سع  ا�سطالع  على  كلنا 
جعل  مما  حكوماتها   تفر�سها  التي  الكثرية  والقيود  كورونا  فايرو�ص  تف�سي 

حمارنة:
لقاح كورونا هو 
األمل .. وقطاع 

الفنادق يحتاج 
لسنوات حتى 

يتعافى 
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واملبهورين بجمالها مدينة خاوية  باملكت�سفني  ت�سج  كانت  التي  الوردية  املدينة 
يف الوقت الراهن وكل هذا يرتبط ارتباطا وثيقا بالقامة داخل الفنادق والتي 

تاثرت بهذه الظروف ال�ستثنائية تاثريا �سلبيا وا�سحا. 
�ستنجلي  ال�سياحي  القطاع  بها  مير  التي  الأزمة  اأن  اأمله  عن  حمارنة  واعرب 
التي  املتتالية  اإيجاد حلول جذرية لالأزمات  باإذن اهلل ولكنها ت�ستدعي �سرورة 
واأبرزها. الوطني  القت�ساد  روافد  اأهم  من  يعترب  والذي  بالقطاع،   تع�سف 

من  بالرغم  العمل  ا�ستدامة  على  يعمل  روتانا  عمان  فندق  اأن  حمارنة  وبني 
وال�سرائب،  الت�سغيل  كلف  وارتفاع  املا�سية  بالعوام  باملقارنة  الدخل   تدين 
مب�ساعدة  الدفاع  اأوامر  على  وبناء  احلكومة  تدخل  �سرورة  اإلى  ودعا 
املرحلة  هذه  جتاوز  حلني  ا�ستمراريته  على  ليحافظ  القطاع  هذا 
كورونا  جائحة  لتداعيات  للت�سدي  امل�سكورة  جهودهم  مثمنا  ال�سائكة 
املن�ساآت  لتمكني  الالزمة  الإجراءات  من  احلكومةجملة  اتخذت  حيث 
تدريجيا.. ن�ساطها  واإعادة  لديها،  العمالة  على  احلفاظ  من   ال�سياحية 

على  املرتتبة  القرو�ص  اأق�ساط  دفع  تاأجيل  اأجل  من  البنوك  مبخاطبة  وقامت 
الفنادق، وطالب حمارنة احلكومة بالنظر الى مو�سوع ال�سرائب املرتتبة على 
الفنادق حلمايتها من املزيد من اخل�سائر. وو�سع املزيد من اخلطط ال�سياحية 
اإلى جانبهم يف هذا  والوقوف  النهيار  الردن من  ال�سياحي يف  القطاع  لإنقاذ 
والتي  الأزمة  بداية  منذ  فيه  العاملني  ملعاناة  حد  وو�سع  ال�سعب،  الظرف 
 ت�سببت يف عجز هذه ال�ستثمارات عن ت�سديد اللتزامات املالية املرتتبة عليها.

الدولية  ال�سياحة  عائدات  خ�سائر  قدرت  املنظمة  ان  الى  حمارنة  واأ�سار 
الدوليني  امل�سافرين  عدد  تراجع  اذ  دولر،  تريليون   ١.١ بنحو   ٢٠٢٠ لعام 
من  الرغم  على  و   .٢٠١٩ بالعام  مقارنة  باملئة   ٧٠-٧٥ بواقع  العام  هذا 
اأنه  ال  القطاعات  جميع  بني  الكرب  هو  الذي  الكبري  ال�سرر  هذا  كل 
التعايف. �سنوات  من  العديد  و�سيحتاج  تعافيا  القطاعات  اخر   �سيكون 

الفنادق  لقطاع  النتعا�ص  باعادة  امله   عن  حديثه   نهاية  يف  حمارنة   واعرب 
جمددا و عودة احلياة ال�سياحية الى �سابق عهدها مع تاكيده بان هذا المر لن 
يتم ب�سكل كامل قبل العام ٢٠٢3، وهذا يعتمد على توفر لقاح على نطاق وا�سع 
من العام ٢٠٢١ واأن يتلقى املطاعيم اأكرب عدد من �سكان العامل حيث �سي�سبح 
هذا اللقاح مبثابة جواز �سفر �سحي ميتلكه املواطن ليمكنه من ال�سفر والنتقال 

بني جميع بلدان العامل . 

على الحكومة وضع 
المزيد من الخطط 

السياحية إلنقاذ القطاع 
السياحي في األردن من 

االنهيار والوقوف إلى 
جانبهم في هذا الظرف 

الصعب

القطاع السياحي 
الخاسر األكبر في 

معركة كورونا 

15 العدد  ٦٣    أذار    ٢٠٢١

لقاء العدد
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وتقليص النفقات

الدكتور وليد زعرب نموذج يحتذى به
 في الواجهة اإلقتصادية األردنية

مت  الأردن  يف  التامني  قطاع  يف  الرائدة  ال�سركات  من  للتاأمني  الفرن�سية  الردنية  ال�سركة 
اأن  بالطويل  لي�ص  زمن  يف  فا�ستطاعت  زعرب  وائل  الراحل  التامني  عمالق  يد  على  تاأ�سي�سها 
حتجز مكانا بارزا يف املقدمة على امل�ستوى املحلي والقليمي. ويف امل�سهد القت�سادي الراهن 
واقع  ي�ستدعي  العامل،  اأنحاء  كورونا يف جميع  تداعيات جائحة  الناجمة عن  امل�ستجدات  وازاء 
احلال التفكري ال�سحيح وو�سع ال�سرتاتيجيات واخلطط املدرو�سة للتعايف من هذه الزمة على 
المر  وهو  عام  ب�سكل  والعاملي  املحلي  القت�ساد  م�ستوى  وعلى  خا�ص  ب�سكل  ال�سركات  م�ستوى 
الذي التقطه مدير عام ال�سركة الفرن�سية الأردنية للتاأمني الدكتور وليد زعرب، و�سار به كنهج 
متعدد اجلوانب ب�سورة �سمولية اأودت ثمارها بارتقاء الفرن�سية للتاأمني حتى يف اأ�سد الظروف 
القت�سادية ال�سعبة لتحط يف م�ساف ال�سركات ال�ستثمارية عامة و�سركات التاأمني على وجه 

اخل�سو�ص.
و  ال�سعبة  العاملية  التجربة  هذه  بلورت  زعرب،  وبقيادة  للتاأمني  الفرن�سية  الأردنية  ال�سركة 
بالرغم من الثار ال�سلبية الكبرية التي خلفتها وراءها ودورها يف تدمري القت�ساد ال ان الدكتور 
 ٢٠٢٠ عام  للتاأمني يف  الفرن�سية  الأردنية  ال�سركة  دفة  يقود  اأن  وبجدارة  ا�ستطاع  زعرب  وليد 
بجملة من ال�سيا�سات الناجحة كما اعتاد دوما فاأف�ست الى ت�سجيل ال�سركة اداء جيدا اف�سل 
من املتوقع مع املحافظة على تقدمي اأف�سل اخلدمات وال�ست�سارات التاأمينية لدميومة ا�ستمرار 

تقدمي اخلدمات للعمالء اأ�سخا�ص وموؤ�س�سات.
ولن جملة »امل�ستثمرون« �سباقة يف اقتنا�ص احلوارات املهمة مع الدارات الناجحة لال�ستفادة 
من خرباتها يف حقول ال�ستثمار كان لنا هذا احلديث ال�سيق مع الداري »الديناميكي«، الدكتور 
للتامني  لتحليل الو�سع القت�سادي الراهن  التنفيذي لالردنية الفرن�سية  وليد زعرب الرئي�ص 
بالقت�ساد  النهو�ص  وا�سرتاتيجية  الوباء  عن  الناجمه  املخاطر  لتفادي  معه  التعامل  وكيفية 
للتعايف من تداعيات اجلائحة  والو�سول لالجناز احلقيقي الذي �سي�ساعد ال�سركات لل�سمود 

وبالخ�ص يف جمال التاأمني.
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ال�سركة الردنية الفرن�سية للتاأمني من ال�سركات الرائدة يف قطاع التامني يف الأردن مت 
تاأ�سي�سها على يد عمالق التامني الراحل وائل زعرب فا�ستطاعت يف زمن لي�ص بالطويل 
اأن حتجز مكانا بارزا يف املقدمة على امل�ستوى املحلي والقليمي. ويف امل�سهد القت�سادي 
العامل،  اأنحاء  الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا يف جميع  امل�ستجدات  وازاء  الراهن 
ي�ستدعي واقع احلال التفكري ال�سحيح وو�سع ال�سرتاتيجيات واخلطط املدرو�سة للتعايف 
املحلي  القت�ساد  م�ستوى  وعلى  خا�ص  ب�سكل  ال�سركات  م�ستوى  على  الزمة  هذه  من 
والعاملي ب�سكل عام وهو المر الذي التقطه مدير عام ال�سركة الفرن�سية الأردنية للتاأمني 
الدكتور وليد زعرب، و�سار به كنهج متعدد اجلوانب ب�سورة �سمولية اأودت ثمارها بارتقاء 
الفرن�سية للتاأمني حتى يف اأ�سد الظروف القت�سادية ال�سعبة لتحط يف م�ساف ال�سركات 

ال�ستثمارية عامة و�سركات التاأمني على وجه اخل�سو�ص.
ال�سركة الأردنية الفرن�سية للتاأمني وبقيادة زعرب، بلورت هذه التجربة العاملية ال�سعبة و 
بالرغم من الثار ال�سلبية الكبرية التي خلفتها وراءها ودورها يف تدمري القت�ساد ال ان 
الدكتور وليد زعرب ا�ستطاع وبجدارة اأن يقود دفة ال�سركة الأردنية الفرن�سية للتاأمني يف 
عام ٢٠٢٠ بجملة من ال�سيا�سات الناجحة كما اعتاد دوما فاأف�ست الى ت�سجيل ال�سركة 
وال�ست�سارات  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  على  املحافظة  مع  املتوقع  من  اف�سل  جيدا  اداء 

التاأمينية لدميومة ا�ستمرار تقدمي اخلدمات للعمالء اأ�سخا�ص وموؤ�س�سات.
الناجحة  الدارات  مع  املهمة  احلوارات  اقتنا�ص  يف  �سباقة  »امل�ستثمرون«  جملة  ولن 
الداري  مع  ال�سيق  احلديث  هذا  لنا  كان  ال�ستثمار  حقول  يف  خرباتها  من  لال�ستفادة 
»الديناميكي«، الدكتور وليد زعرب الرئي�ص التنفيذي لالردنية الفرن�سية للتامني  لتحليل 
الوباء  عن  الناجمه  املخاطر  لتفادي  معه  التعامل  وكيفية  الراهن  القت�سادي  الو�سع 
لالجناز  والو�سول  اجلائحة   تداعيات  من  للتعايف  بالقت�ساد  النهو�ص  وا�سرتاتيجية 

احلقيقي الذي �سي�ساعد ال�سركات لل�سمود وبالخ�ص يف جمال التاأمني.

ومن وجهة نظر الدكتور زعرب يف الزمة ال�سحية احلالية باأنها اتت بالتزامن مع ظروف 
�سيا�سية �سعبة يف املنطقة املحيطة مما جعل لها تاأثريا اعمق واقوى على القت�ساد فقد 
والتمحي�ص  الرتكيز  العامل  كورونا  اجتياح فريو�ص  ال�سركات يف زمن  اإدارة  على  اأ�سبح 
والتخطيط املدرو�ص وهو اأمرًا لي�ص هينًا على اأي فريق تنفيذي خا�سة مع تعدد اجلهات 
التي يجب العناية بها بداية من احلفاظ على اأمان و�سالمة املوظفني والعمالء، ومتكني 

ا�ستمرارية العمل اإلى ت�سكيل روؤية م�ستقبلية وا�سحة على قدر الإمكان .
واأ�ساف زعرب انه مع نهاية الربع الأول من �سنة ٢٠٢٠، كنا مهتمني مبدى تاأثري فريو�ص 
ي�سعب  كان  اأمر  وهو  لل�سركة،  املالية  والقوائم  املالية  واملالءة  العمل  خطة  على  كورونا 
توقعه يف تلك املرحلة مع التطور اليومي الذي كانت ت�سهده املنطقة على ال�ساحة العاملية 
التوقعات  ال�سيطرة على  لنتمكن من  واملحلية. لذلك قمنا باعداد �سيناريوهات خمتلفة 

املالية لل�سركة. مما �ساعدنا على تخطي عام ٢٠٢٠ باأقل ال�سرار.
ونوه زعرب انه يف خالل ال�سنوات املا�سية اعتمدت ال�سركة على احلو�سبة والتوجه نحو 
العمليات اللكرتونية للك�سف عن حوادث املركبات والتوا�سل مع مرتكبي احلوادث وهذا 
على  ال�سركة  عملت  كما  الكورونا  زمن  التوجه يف  هذا  تعزيز  ومت   ١٩ كوفيد  قبل ظهور 
حتويل التعوي�سات الكرتونيا اإما عرب حمافظ الكرتونية او عن طريق �سرافات الية حيث 
تعاونا مع العديد منها داخل اململكة مما �ساعد يف ا�ستمرار اعمالنا وجناحنا يف التاقلم 

.WebEx & zoom مع الجتماعات عن بعد بوا�سطة تطبيقي
واأ�سار زعرب ان ال�سركة اطلقت من�سة جوفيكو اللكرتونية e-jofico و التي من �ساأنها 
توفري العديد من اخلدمات اللكرتونية على ال�سعيد الداخلي لل�سركة و كوادرها و على 

ال�سعيد اخلارجي لعمالئها و مزودي اخلدمات امل�ساندة لديها .
بالعامل  التي فتكت  التي برغم كل �سلبياتها  اأزمة كورونا  املبادره خالل  وقد جاءت هذه 

زعرب: تفادينا مخاطر جائحة كورونا وأعدنا هيكلة
 الشركة بالكامل على مستوى االنتاجية

قدمت الشركة في عام ٢٠٢٠ أداء أفضل من المتوقع
 مع المحافظة على جودة الخدمات
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كان لها بع�ص اجلوانب اليجابية الجتماعية واملهنية للم�ساهمه يف تعزيز نوعية تقدمي 
اخلدمات التاأمينية حيث توفر املن�سه حلول تقنية عالية الكفاءة مما ميكن ال�سركة من 

اجناز اعمالها بوقت وجهد اقل .
و قامت جوفيكو باطالق الدورات التدريبية اخلا�سة مبوظفي ال�سركة عرب النرتنت و 

التي بداأت لتن�سيط و تعزيز املعلومات التاأمينية و تطوير املهارات الفنية ملوظفيها.
و اعرب د. وليد زعرب عن �سعادته باطالق من�سة جوفيكو اللكرتونية يف وقت قيا�سي 
من قبل كوادر ال�سركة ، و قال ان اللتزام بقواعد التباعد الجتماعي و تقلي�ص التعامل 
بالورق و النقد بات مطلبا ا�سا�سيا يهدف الى حماية كل فرد منا و على كل ال�سركات ان 
تبداأ بفر�ص انظمة و اجراءات عمل داخلية تتنا�سب مع الظروف الراهنة التي مير بها 

العامل من معاناة انت�سار وباء كورونا امل�ستحدث .
تقدمها  التي  اخلدمات  من  العديد  تطوير  على  �ستعمل  ال�سركة  ان  د.زعرب  اكد  و 
الكرتونيا ، و هذا لي�ص بجديد على ال�سركة حيث لديها جزءا كبريا من اخلدمات يتم 
تقدميها الكرتونيا منذ �سنوات عده كما ان لديها الفرع املتنقل و الذي تعمل به منذ عام 

٢٠١١ بال�سافة الى ا�ستقبال عملية الدفع اللكرتوين من خالل اي فواتريكم .
ومع توفري اخلدمات عن بعد ا�سبح ٥٠ باملئة من املوظفني يعملون من منازلهم المر 

الذي �ساهم يف تقليل النفاق مع بقاء الرواتب على حالها 
واأكد د. زعرب اأن ال�سوؤال املحوري الآن هو هل يوجد حتديات اخرى يعانيها قطاع التامني 
يف ال�سوق الردين مع جائحة كورونا و الذي ميثل التحدي الكرب يف الو�سع القت�سادي 
لهذا العام حيث تباطاأت وترية العجلة القت�سادية و�سهدت نوع من الركود على م�ستويات 
عدة منها ال�سترياد والت�سدير والتعامل مع الدول املجاورة يف نقل الب�سائع وغريها من 
العوامل التي ادت الى انكما�ص اقت�سادي ومبا ان قطاع التامني جزء من هذه املنظومة 
القت�سادية الكبرية فال بد ان تتاثر اعماله بطبيعة احلال لكن هذا التاثري جاء اقل من 

املتوقع وا�ستطعنا بالردنية الفرن�سية للتامني من التكيف والتاقلم معه متجنبني ح�سول 
اي ا�سطرابات قوية.

قرار  ي�سبح  ان   ٢٠٢١ العام  من  الول  الن�سف  خالل  املفرت�ص  من  اأنه  زعرب  واأ�سار 
ي�سهد  ان  املتوقع  من  وبالتايل  نافذا،  املركزي  للبنك  الردنية  التامني  �سركات  تابعية 
القطاع قرارات مهمة من نواح عدة تتمثل يف اعطاء قطاع التامني م�سداقية اكرب عرب 
البنك املركزي بال�سافة الى ترتيب باو�ساع �سركات التامني بطريقة اف�سل عما كانت 

عليه �سابقا على ان يتم ذلك يف الن�سف الثاين من العام.
اأما عن جتديد التفاقيات يف نهاية عام ٢٠٢٠ فقد قال الدكتور زعرب اأن العملية �سهدت 
املنطقة  يف  خ�سو�سا  امل�سروط  امل�ستوى  على  التامني  اإعادة  �سركات  قبل  من  ت�سددا 
العادة  �سركات  جعلت  اجلائحة  ا�سرار  الى  بال�سافة  واحلروب  العربية.فالنزاعات 

ت�ستغل هذا المر لت�سديد ال�سروط وزيادة ا�سعار التغطيات.
وبالنهاية ختم زعرب حديثه ان اجلائحة كان لها الف�سل يف اإعادة هيكلة كاملة لل�سركة 
على م�ستوى النتاجية واأن جهود العاملني فيها ادت وبرغم كل الظروف الى تطوير العمل 
املوؤ�س�سي الداري يف ال�سركة الردنية الفرن�سية للتامني و حفظ وحماية حقوق العمالء 

من حيث ال�سروط واملنافع واملزايا املعطاة لهم.
  

زعرب: تفادينا مخاطر جائحة كورونا وأعدنا هيكلة
 الشركة بالكامل على مستوى االنتاجية

19 العدد  ٦٣    أذار    ٢٠٢١

شركات التأمين ستحظى 
بمصداقية أكبر عبر
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البنوك  اأن  اإل  اأجمع نتيجة جائحة كورونا،  مل يكن عام ٢٠٢٠ عاًما عادًيا فجميعنا يعلم ما حل بالعامل 
الأردنية بذلت ق�سارى جهدها لتتمكن من اخلروج من بوتقة هذه الأزمة واحلفاظ على مالءتها املالية 
الذي واجهه  والدمار  العامل  التي مير فيها  ال�سعبة  الفرتة  تنا�سب  ايجابية  نتائج  وال�ستمرار يف حتقيق 
القت�ساد يف كافة قطاعته موؤثرا بذلك تاأثريا كبريا ومبا�سرا على عمل امل�سارف التي حتاول جاهدة على 
نيل ثقة عمالئها وت�سعى الى تقدمي اأق�سى الت�سهيالت خلدمتهم والتخفيف عليهم من وطاأة هذه اجلائحة 
التي ل زلنا نتخبط يف تداعياتها  وفد تناولنا هنا بع�ص النماذج من البنوك الأردنية ل�ستعرا�ص نتائجهم 

وتعليقات مدرائها على هذه الفرتة .
وقال الرئي�ص التنفيذي لبنك �سفوة الإ�سالمي �سامر التميمي لفريق العمل الذين اأثبتوا على مدى العام 
املا�سي امتالكهم للقدرات و ال�سغف والخال�ص للبنك والذي �سي�سل بالبنك الى الهداف التي ن�سعى 
اليها جميعا، وقال التميمي �سكًرا لهم جميًعا على العمل خالل هذه الفرتة التي ات�سمت بدرجة عالية من 

عدم اليقني والتوتر، وكان موقفنا و�سماتنا وقوتنا وما منثله - مرئًيا للجميع.
�سفوة  ببنك  �ست�سل  والتي  تبنيناها  التي  واملبادرات  اتبعناها  التي  املحاور  عن  �سابقا  اليكم  حتدثت 
ال�سالمي الى املكانة التي ي�ستحقها واليوم ومع انتهاء عام مل ي�سهد العامل مثيال له منذ �سنوات طويلة، 
وجه  يف  الوقوف  على  قادرة  قوية  مالية  موؤ�س�سة  ببناء  به  وعد  ما  تنفيذ  ال�سالمي  �سفوة  بنك  ا�ستطاع 

التحديات.
قد و�سعنا قدما ثابتة يف الطريق ال�سحيح لبناء م�ستقبل هذا البنك مبا يحقق اأهداف و طموحات كافة 

ا�سحاب امل�سالح من م�ساهمي و متعاملي و موظفي البنك.
لقد وجدنا اأنف�سنا اأمام م�سوؤولية كبرية جتاه وطننا الغايل و متعاملينا ولأننا ن�ست�سعر م�سوؤوليتنا اأمامهم 
وحتى نكون يف م�ستوى ثقتهم بنا، فقد اأدركنا اأن واجبنا يحتم علينا العمل امل�ستمر لتعزيز مكانة البنك 
وتعاهدنا على اأن نكون على قدر طموحات وتطلعات متعاملينا فواجهنا و �سنواجه التحديات الكبرية للقيام 

وحتمل امل�سوؤولية مبا ميليه علينا ديننا وحبنا لهذا الوطن الغايل.
عندما يختارنا املتعامل مل�ساركته يف اإجناز اأي عمل؛ فهو ي�سمن باأن جميع اإمكاناتنا وجتاربنا وخرباتنا 
�سيتم تطويعها خلدمته، واأن قدراتنا يف الربط بني كافة اجلهات ذات العالقة �ستخت�سر الكثري من الطرق 

الطويلة للو�سول اإلى ر�ساه.
لأعمال  الرئي�ص  املحرك  هو  املتعامل  باأن  منا  اإمياًنا  الأهمية  درجات  اأق�سى  املتعامل  نويل  ومازلنا  كنا 
البنك، ولقد انعك�ص ذلك على ارتفاع اأعداد املتعاملني لي�سل اإلى ١٠ ٩ األف متعامل بلغت جمموع ودائعهم 

١.٦ مليار دينار بارتفاع بلغ ٢3٩ مليون دينار مما �ساهم ب�سكل رئي�سي بتعزيز ال�سيولة لدى البنك.
اإدارة املخاطر جزء مهم يف ا�سرتاتيجيتنا التو�سعية فقد قمنا خالل هذا العام وما �سبقه باقتطاع  ولأن 
اأي بزيادة 3٨ % عما تتطلبه  اية خماطر م�ستقبلية مببلغ ١٠ مليون دينار  اإ�سافية ملواجهة  خم�س�سات 

املعايري و التعليمات.
وهذا يدل على انه بالرغم من �سعوبة الظروف ا�ستمر بنك �سفوة ال�سالمي بتحقيق نتائج مميزة.

و يف ا�ستعرا�ص نتائج البنك ال�ستثماري قال رئي�ص جمل�ص ادرارة البنك ال�سيد ب�سر جردانة  باأن البنك 
يف  دينار  مليون   ١٦ بلغت  �سافية  اأرباح  مقابل  دينار  مليون   ٦ بلغت  �سافية  اأرباحا   ٢٠٢٠ عام  يف  حقق 
ال�سريبي ١.٩ مليون  وبلغ القتطاع  ال�سرائب ٧.٩ مليون دينار،  الأرباح قبل  بلغت  عام ٢٠١٩ ،يف حن 
اآليات عمل تكفل حت�سينها وزيادتها مبا  دينار، ويف جميع الأحوال فاإنه يتم التعامل مع الأرباح من خال 
ي�سمن تعزيز ماءة البنك املالية وزيادة راأ�سماله وتعظيم عائد م�ساهميه ورغم هذه التداعيات ال�سلبية، 
م�ستويات جيدة من  على  الإبقاء  و  النقدي  ال�ستقرار  على  الأردين متكن من احلفاظ  القت�ساد  اأن  اإل 
م�ستوردات  يغطي  مبا  دولر  مليار   ١٢ بلغت  والتي  الأردين،  املركزي  البنك  لدى  الأجنبية  الحتياطيات 
اململكة من ال�سلع واخلدمات ملدة تزيد عن ثمانية اأ�سهر وهي م�ستويات مطمئنة لتعزيز جاذبية الدينار 
الأردين، وهذا الأمر انعك�ص على حت�سن امليزان التجاري حيث انخف�ست قيمة ال�سادرات الكلية يف عام 
٢٠٢٠ بن�سبة % ٤.٥ ، لتبلغ ٥.٦3٩ مليار دينار، مقارنة مع الفرتة ذاتها من عام ٢٠١٩ والبالغة ٥.٩٠٥ 
مليار دينار، وارتفعت قيمة ال�سادرات الوطنية يف عام ٢٠٢٠ ، بن�سبة % ١.٠ ، اأي ما مقداره ٥.٠٤٤ مليار 
دينار، مقارنة مع الفرتة املماثلة من عام ٢٠١٩ البالغة قيمتها ٤.٩٩٥ مليار دينار، فيما انخف�ص العجز 
التجاري للمملكة يف عام ٢٠٢٠ بن�سبة % ١٦.٥ ، ليبلغ ٦.٤3٨ مليار دينار، مقارنة مع الفرتة املماثلة من 

عام ٢٠١٩ والبالغة ٧.٧٠٥ مليار دينار.
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ندمي  ال�سيد  الردن   - �سو�سيته جرنال  بنك  وقال مدير عام 
التحول  وترية  ت�سريع  على  عمل  الفريو�ص  تف�سي  اأن  قبوات 
العمالء، مما جعل من  �سلوك  التغريات يف  ملواجهة  الرقمي 
وقد  م�سى.  وقت  اأي  من  اإحلاح  اأكرث  �سرورة  العملية  هذه 
القت�سادية  للموؤ�س�سات  هام  اجتماعي  دورًا  البنوك  قدمت 
تدابري  الأزمة، وذلك بف�سل  �سواء خالل  والأفراد  على حد 
الدعم املوؤقتة التي وفرها البنك املركزي للبنوك، مما مكنهم 
من اأداء هذا الدور. وقد حافظ القطاع امل�سريف الأردين على 
نظرًا  كبري  ب�سكل  الربحية  تاأثرت  وقد  وا�ستقراره.  �سالمته 
حيث  املخ�س�سات  جتاه  متحفظة  �سيا�سة  البنوك  لنتهاج 
والتداعيات  الآثار  ملواجهة  اإ�سافية  خم�س�سات  اأخذ  مت 

القت�سادية ال�سلبية لوباء كورونا.
 ٢٠٢٠ عام  كان  الردن،   - جرنال  �سو�سيته  لبنك  بالن�سبة 
اأحد اأكرث الأعوام حتدي يف تاريخ البنك. من خالله اأظهرنا 
الوباء  هذا  لتداعيات  للت�سدي  ب�سرعة  التكيف  على  قدرتنا 
ونتيجة  به.  املرتبطة  املتزايدة  اليقني  عدم  وحالة  العاملي 
ل�سل�سلة الجراءات ال�ستباقية التي قمنا باتخاذها يف الوقت 
بقيمة  ال�سريبة  بعد  ربح  �سايف  حتقيق  من  متكنا  املنا�سب، 
اإذ بلغت  اأنهينا العام مبيزانية قوية،  ٦.3 مليون دينار. وقد 
ن�سبة كفاية راأ�ص املال لدى البنك ١٩.٤٤ %، فيما بلغت ن�سبة 
و�سع جيد  البنك يف  ما يجعل  القانونية ١١٦.٧ %،  ال�سيولة 

لقتنا�ص فر�ص النمو امل�ستقبلية.

التميمي:
وضعنا قدما ثابتة في الطريق 
الصحيح لبناء مستقبل  بنك 

صفوة االسالمي بما يحقق أهداف 
مساهمي و متعاملي وموظفي 

البنك

قبوات:
 أظهر بنك سوسيته جنرال 
قدرته على التكيف بسرعة 

للتصدي لتداعيات هذا الوباء 
نتيجة لسلسلة االجراءات 

االستباقية التي قمنا باتخاذها

CORONAVIRUS
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ــر  ــا أكث ــدد موظفيه ــغ ع ــي ويبل ــار دوالر أمريك ــنوية بـــ 5.2 ملي ــا الس ــدر إيراداته ــة تق ــتية عالمي ــركة لوجيس ــي ش ــي ه أجيليت
ــدة  ــركة رائ ــم وش ــي العال ــن ف ــحن والتخزي ــات الش ــزودي خدم ــر م ــن أكب ــدة م ــر واح ــة. وتعتب ــي 100 دول ــف ف ــن 26,000 موظ م
ومســتثمرة فــي التقنيــات الحديثــة لتعزيــز كفــاءة سالســل اإلمــداد. كمــا أن أجيليتــي شــركة رائــدة فــي األســواق الناشــئة 
وواحــدة مــن أكبــر مــالك ومطــوري المجمعــات التخزينيــة والصناعيــة مــن القطــاع الخــاص فــي الشــرق األوســط وأفريقيــا 
وآســيا أيضــًا، تقــدم الشــركات التابعــة ألجيليتــي مجموعــة مــن الخدمــات تتضمــن الخدمــات اللوجيســتية للوقــود وخدمــات 

ــة.  ــع النائي ــة للمواق ــى التحتي ــات البن ــارك وخدم ــة الجم ــة ورقمن ــارات التجاري ــق والعق ــارات وإدارة المراف المط

الخدمــات  إلــى  إضافــة  التخزيــن  وخدمــات  البــري  والنقــل  والجــوي  البحــري  الشــحن  خدمــات  لتشــمل  خدماتنــا  وتتنــوع   
المتخصصــة لقطاعــات المشــاريع ، المعــارض والفعاليــات والكيماويــات، حيــث تخضــع كافــة عملياتنــا لمعاييــر اآليــزو 
العالميــة  العالميــة SMETA & GSDP ,ISO14001:2015 ,ISO22000:2018 ,ISO45001:2018 ,ISO9001:2015. كمــا تتنــوع قاعــدة 
عمالئنــا لتشــمل صناعــات مختلفــة منهــا العلــوم الحياتيــة، اإللكترونيــات والســيارات، الطاقــة والنفــط والغــاز ،الكيماويــات 

والبتروكيماويــات وتجــارة التجزئــة والســلع االســتهالكية وغيرهــا. 

تنتشــر مرافقنــا فــي مواقــع إســتراتيجية فــي كل مــن عمــان والعقبــة وتتميــز بقربهــا مــن الموانــئ الجويــة والبحريــة لضمــان 
ســهولة الوصــول منهــا وإليهــا حيــث نوفــر مــا يقــدر بـــ 33000 متــر مربــع مــن المســاحات التخزينيــة الداخليــه مــا يقــدر 
بـــ  100000 مترمربــع مــن المســاحات التخزينيــه الخارجيــه عاليــة التقنيــة والمــزودة بأحــدث األنظمــة والتكنولوجيــات بمــا 
 Micro-Transport فيهــا المســح بالتــرددات الالســلكية وأنظمــة إدارة المخــزون ومراقبــة اســطول النقــل عــن طريــق نظــام الـــ

، إضافــة إلــى إمكانــات متعــددة مــن آليــات مناولــة البضائــع مثــل الرافعــات الشــوكية . 

Agility Jordan provides strategically located warehousing solutions built to 
international standards with the security, power, IT connectivity and services 
that your business needs to grow. Our state-of-the-art facilities support 
multi-nationals, importers, exporters, SMEs, and regional and local businesses.
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العالميــة  العالميــة SMETA & GSDP ,ISO14001:2015 ,ISO22000:2018 ,ISO45001:2018 ,ISO9001:2015. كمــا تتنــوع قاعــدة 
عمالئنــا لتشــمل صناعــات مختلفــة منهــا العلــوم الحياتيــة، اإللكترونيــات والســيارات، الطاقــة والنفــط والغــاز ،الكيماويــات 

والبتروكيماويــات وتجــارة التجزئــة والســلع االســتهالكية وغيرهــا. 

تنتشــر مرافقنــا فــي مواقــع إســتراتيجية فــي كل مــن عمــان والعقبــة وتتميــز بقربهــا مــن الموانــئ الجويــة والبحريــة لضمــان 
ســهولة الوصــول منهــا وإليهــا حيــث نوفــر مــا يقــدر بـــ 33000 متــر مربــع مــن المســاحات التخزينيــة الداخليــه مــا يقــدر 
بـــ  100000 مترمربــع مــن المســاحات التخزينيــه الخارجيــه عاليــة التقنيــة والمــزودة بأحــدث األنظمــة والتكنولوجيــات بمــا 
 Micro-Transport فيهــا المســح بالتــرددات الالســلكية وأنظمــة إدارة المخــزون ومراقبــة اســطول النقــل عــن طريــق نظــام الـــ

، إضافــة إلــى إمكانــات متعــددة مــن آليــات مناولــة البضائــع مثــل الرافعــات الشــوكية . 

Agility Jordan provides strategically located warehousing solutions built to 
international standards with the security, power, IT connectivity and services 
that your business needs to grow. Our state-of-the-art facilities support 
multi-nationals, importers, exporters, SMEs, and regional and local businesses.
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جويعد: النتائج االستثمارية اإليجابية بالرغم من جائحة 
كورونا تعكس الجاذبية المتميزة للبيئة االستثمارية في المدن 

الصناعية األردنية ومناخ االستثمار فيها

 
مع  مقارنة   ،%٦٠ بن�سبة  املا�سي،  العام  ال�سناعية،  املدن  داخل  ال�ستثمار  حجم  ارتفع 
٢٠١٩، حيث بلغ حجم ال�ستثمار ٩١.3 مليون دينار مقابل ٥٧.١ مليون دينار يف العام 
ال�سناعية  املدن  �سركة  وفق  دينار،  مليون   3٤.٢ مبقدار  زيادة  بذلك  لت�سجل   ،٢٠١٩

الأردنية.

عقود   ١٠٧ توقيع  من  ال�سناعية  املدن  �سركة  »متكنت  اأن  بعد  الرتفاع،  هذا  وياأتي 
يف  قائمة  مل�ساريع  تو�سعة  وعمليات  جديدة،  ا�ستثمارات  على  موزعة  جديدة  ا�ستثمارية 

قطاعي ال�سناعة واخلدمات �ستوفر ١٤٢٢ فر�سة عمل.
املدير العام ل�سركة املدن ال�سناعية، عمر جويعد، قال اإن »النتائج ال�ستثمارية الإيجابية 
تعك�ص اجلاذبية املتميزة للبيئة ال�ستثمارية يف املدن ال�سناعية الأردنية ومناخ ال�ستثمار 
حيث  كورونا،  جائحة  فر�ستها  التي  ال�سعبة  الظروف  من  بالرغم  جاءت  التي  فيها، 

الزيادة يف حجم ال�ستثمارات املولدة للمزيد من فر�ص العمل لالأردنيني.

أخبار اقتصادية
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»المدن الصناعية« هي المطور الرئيسي
 للمدن الصناعية في األردن



وتوزعت ال�ستثمارات امل�ستقطبة خالل ٢٠٢٠، »بواقع 3٤.٩ مليون دينار يف مدينة امللك 
عبد اهلل الثاين ال�سناعية/ �سحاب، و٢٢.3 مليون دينار يف مدينة احل�سن ال�سناعية/

مدينة  يف  دينار  مليون  و٢.٧  ال�سناعية،  املوقر  مدينة  يف  دينار  ماليني  و٧.3  اإربد، 
و٧.٢  ال�سناعية  ماأدبا  مدينة  يف  مليون  و١٦.٨  الثاين/الكرك،  عبداهلل  بن  احل�سني 

ماليني دينار يف مدينة ال�سلط ال�سناعية و١.٥ مليون  يف مدينة املفرق ال�سناعية.
جويعد قال اإن »ال�سركة كثفت خالل الآونة الأخرية حمالتها الرتويجية حمليا وخارجيا، 
يف  ال�ستثمارية  واحلوافز  املزايا  وعر�ص  امل�ستثمرين  مع  امل�ستمر  التوا�سل  اإلى  اإ�سافة 
وبدلت  الأرا�سي  بيع  اأ�سعار  على  التخفي�سات  �سيما  ل  ال�سناعية  املدن  مواقع  خمتلف 
ال�سركة على  التي و�سعتها  ال�سناعية اجلديدة  املدن  ال�سناعية يف  للمباين  الإيجار 
اأقرتها  التي  الدفع  وت�سهيالت  التخفي�سات  جملة  عن  ف�سال  ال�ستثمارية،  خارطتها 

ال�سركة يف مدن احل�سن واحل�سني واملفرق ال�سناعية.
ولفت النظر اإلى »م�ساريع التو�سعة اجلديدة التي تنفذها ال�سركة يف املدن ال�سناعية 
متقدمة  مراحل  اإلى  و�سلت  حيث  ال�سناعيتني،  واحل�سن  املوقر  من  كل  يف  العاملة 
على  العايل  الطلب  نتيجة  ال�سناعية  ال�ستثمارات  ل�ستقطاب  جاهزة  و�ستكون 
ال�ستثمار يف مواقع هذه املدن«، جمددا »موا�سلة ال�سركة خلططها الرتويجية وعر�ص 

فر�ص ال�ستثمار يف مدنها ال�سناعية العاملة خالل هذا العام.
خمتلف  يف  ال�ستثمارية  العملية  تدير  التي  ال�سناعية  املدن  �سركة  اأن  جويعد،  واأكد 
املدن ال�سناعية العاملة يف اململكة وحتت�سن هذه ال�سركات »مل تغفل عن دورها منذ 
عمل  لت�سهيل  وبجد  العمل  عاتقها  على  اآخذة  الدفاع  اأوامر  ل�سدور  الأولى  اللحظة 
كت�سهيل  والغذائية،  الطبية  راأ�سها  وعلى  املهمة  القطاعات  يف  ال�سناعية  ال�سركات 
خمتلف  مع  اجلهود  تن�سيق  اإلى  اإ�سافة  والعمالة،  للم�ستثمرين  الت�ساريح  اإ�سدار 
اجلهات ال�ستثمارية ويف مقدمتها وزارة ال�سناعة والتجارة وهيئة ال�ستثمار وغرف 
ال�ستثمارات  عمل  لت�سهيل  والبلديات  امل�ستثمرين  وجمعيات  والتجارة  ال�سناعة 

ال�سناعية.
حيث  الأردن،  يف  ال�سناعية  للمدن  الرئي�سي  »املطور  تعترب  ال�سناعية  املدن  و�سركة 
متلك وتدير حاليا ١٠ مدن �سناعية موزعة على مدينة عبداهلل الثاين ال�سناعية يف 
احل�سن  ومدينة  الكرك،  يف  ال�سناعية  الثاين  عبداهلل  بن  احل�سني  ومدينة  �سحاب، 
يف اإربد، ومدينة املوقر ال�سناعية، ومدينة العقبة الدولية ومدينة املفرق ال�سناعية، 
ومدينة ال�سلط ال�سناعية، ومدينة الطفيلة ال�سناعية، ومادبا ال�سناعية، اإ�سافة اإلى 

م�سروع مدينة جر�ص ال�سناعية قيد التنفيذ.

املبا�صرة يف اإن�صاء حمطتي تنقية يف مدينتي
 مادبا وال�صلط ال�صناعيتني

تنقية  حمطتي  اإن�ساء  باأعمال  مبا�سرة  اإتفاقيتي  الأردنية  ال�سناعية  املدن  �سركة  وقعت 

للم�ستثمرين  املمنوحة  اخلدمات  تكاملية  بهدف  ال�سناعيتني  وال�سلط  مادبا  مدينتي  يف 
ال�سركة  اأن  جويعد  عمر  الأردنية  ال�سناعية  املدن  �سركة  عام  مدير  وقال  ال�سناعيني. 
اأحالت عطائي اإن�ساء وتطوير حمطتي التنقية يف املدينتني ال�سناعيتني ل�سركتني حمليتني 
اجمالية  بكلفة  كاملة  �سنة  املحطتني  لكال  التنفيذ  �ستكون فرتة  عالية حيث  ذات خربة 
تقارب ٤ مليون دينار. واأ�ساف جويعد اإن �سركة املدن ال�سناعية الأردنية تعترب املطور 
الكرب يف اململكة يف جمال اإن�ساء وتطوير املدن ال�سناعية املتكاملة وتزويدها باخلدمات 
للم�ستثمر ال�سناعي وي�ساهم يف  واأ�سرع اخلدمات  اأف�سل  الرئي�سية وامل�ساندة مبا يوفر 
اإجناح م�سروعه ال�سناعي. وحول مدينة مادبا ال�سناعية اأ�سار عمر جويعد اأن م�سروع 
الى  كم   )3٥( حوايل  بعد  على  تقع  والتي  ال�سناعية  املدينة  حدود  �سمن  يقع  املحطة 
اجلنوب من العا�سمة عمان وتبعد عن مركز مدينة مادبا )١٥( كم وتبعد )3٢( كم عن 
مطار امللكة علياء الدويل، وت�سمل اأعمال امل�سروع على ت�سميم و تنفيذ وت�سغيل املحطة 
ومتطورة  تقنية حديثة  ومعدات  اأجهزة  وتت�سمن  امل�سروع من عدة مراحل  يتكون  حيث 
بعد  على  تقع  التي  ال�سناعية  ال�سلط  مدينة  اأما  الوطنية.  ال�سناعة  تطور  مع  تتنا�سب 
ي�سل  الذي  الدائري  ال�سلط  طريق  ومبحاذاة  ال�سلط  مدينة  من  اجلنوب  الى  )٥كم( 
املدينة بطريق ال�سلط  يرقا، حيث تقع املحطة �سمن اعمال املرحلة الثانية من املدينة 
حيث تبلغ م�ساحة قطعة الر�ص ٧ دومنات تقريبًا نظرا لتعدد ال�سناعات والإ�ستعمالت 
يف املدينة ال�سناعية.     واأ�سار جويعد باأن م�سروع تنفيذ حمطة التنقية يف مدينة ال�سلط 
ال�سناعية ي�ستمل على العديد من الأعمال التنفيذية وتزويدها بالأجهزة املتطورة التي 
ال�سناعية  املدن  �سركة  اإيالء  اأهمية  على  جويعد  و�سدد  العاملية.      املوا�سفات  تواكب 
البيئي حيث ت�سعى وب�سكل متوا�سل الى مراقبة الو�سع  اأهمية ق�سوى للجانب  الأردنية 
البيئي يف كل مدينة �سناعية من خالل فرق تفتي�ص ميدانية جنبا الى جنب مع مراعاة 
مع  امل�ستمر  والتن�سيق  البيئة  على  حتافظ  التي  والأجهزة  الو�سائل  اأحدث  ا�ستخدام 
امل�ستثمرين فيما يخ�ص هذا اجلانب.     وت�سم مدينة ال�سلط ال�سناعية )١3( �سركة 
اإ�ستثمار  بحجم  واملعدنية  والهند�سية  الغذائية  ال�سناعات  يف  متخ�س�سة  �سناعية 
مادبا  اأما مدينة  يزيد على )٢٠٠( فر�سة عمل،  ما  وفرت  دينار  مليون  يبلغ )٧.١٨( 
ال�سناعية ت�سم )٩( �سركات �سناعية متخ�س�سة يف ال�سناعات الغذائية والإلكرتونية 
 )٤٠٠( حوايل  وفرت  دينار  مليون   )١٥.٧3( يبلغ  اإ�ستثمار  بحم  واملعدنية  والطبية 
فر�سة عمل.     وت�سجيعا لإ�ستقطاب الإ�ستثمارات ال�سناعية الى مدينتي ال�سلط ومادبا 
ال�سناعيتني اأقر جمل�ص ادارة ال�سركة عددا من التخفي�سات على ا�سعار البيع واليجار 
لالرا�سي واملباين ال�سناعية فيهما بحيث ت�سمل اول )١٥( �سناعي يف املدينة ولأول )٥( 
دومنات يف حال �سراء الرا�سي ويف حال ا�ستئجار املباين ال�سناعية لغاية ١٠٠٠٠ مرت 
مربع وت�سري هذه احلوافز لغاية خم�سة �سنوات، يف حني ا�سرتط قرار التخفي�ص جمموعة 
امل�سافة  القيمة  وحتقيق  منها  الردنية  العمالة  ون�سبة  العمالة  بعدد  تتعلق  املعايري  من 

ا�سافة الى ت�سدير جزء من الإتناج الى اخلارج.

أخبار اقتصادية
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الدكتور باسم سعيد... 
بصمة أردنية في تاريخ  الطب 

والجراحة 

م�ست�سفى عمان اجلراحي �سرح طبي اأردين يحمل ا�سم العا�سمة عمان ليكون ب�سمة 
اأردنية يف تاريخ الطب واجلراحة داخل اململكة، تاأ�س�ص عام ١٩٩3 ليكون �ساهدا على 

التطور يف املجال الطبي يف الردن.
 ا�ستطاع امل�ست�سفى بكوادره الطبية املوؤهلة وادارته التي ي�ستلم زمام امورها مديرها 
اأداء طبي متميز ي�سهد له على ال�سعيد املحلي  اأن يحقق  العام الدكتور با�سم �سعيد 

والعربي مما جعله يف مقدمة امل�ست�سفيات الأردنية.
  عمان اجلراحي ا�سم يعني ال�سمعة الطيبة، اكت�سب �سهرة وا�سعة على امل�ستوى املحلي 
والعربي خا�سة يف جناح العمليات اجلراحية ال�سعبة التي تتطلب دقة ومهارة عالية 
بوجود اأطباء اأكفاء وذوي خربة يف كافة التخ�س�سات مما جعله من اخليارات الأولى 

للمر�سى من خمتلف البالد العربية.
يعترب امل�ست�سفى من اأف�سل امل�ست�سفيات و يتكون امل�ست�سفى من ٦ طوابق وب�سعة تزيد 
العمليات  ق�سم  وطوارئ  الإ�سعاف  من  الأ�سا�سية  الأق�سام  ويت�سمن   ، �سرير   ٩٥ عن 
الكربى، الأ�سعة، التنظري، املخترب، ال�سيدلية، ق�سم الق�سطرة القلبية وق�سم عمليات 
وق�سم  واخلداج  الولدة  ق�سم  ال�سطناعية،  الكلية  وحدة  الأع�ساء،  وزراعة  القلب 
العناية احلثيثة واملركزة، و يحر�ص دائما على تطبيق اأف�سل معايري اجلودة العاملية 

لتقدمي اأرقى اخلدمات لنزلئه.
القائم على هذا الجناز  الوا�سعة  �سعيد �ساحب اخلربة  با�سم  الدكتور  العام  املدير 

الذي و�سل اليه امل�ست�سفى بجهوده املبذولة يف الدارة وتنظيم �سري العمل  لنيل ر�سى 
املر�سى واملراجعني وتقدمي اأف�سل الرعاية الطبية لهم كما يعمل جاهدا على مواكبة 
التطورات يف املجال الطبي والتحديث امل�ستمر على طريقة العمل وكيفيتها ويعمل على 
تزويد امل�ست�سفى ب�سكل م�ستمر باأحدث الأجهزة الطبية والفنية واأكرثها تطورا وفق 
املر�سى  لعالج  الطبية  املتخ�س�سة يف قطاع اخلدمات  واملقايي�ص  املوا�سفات  اأف�سل 
وفق اأف�سل معايري اجلودة وهذا ما جعله يف قائمة املناف�سني القوياء بني امل�ست�سفيات 

يف اململكة وعلى م�ستوى العامل.
الطبية  امل�ست�سفيات وكوادرها  تعد  انت�سار فايرو�ص كورونا  الراهنة مع  ويف الظروف 
اأمام عدو تف�سى يف كل ارجاء  اجلي�ص البا�سل الذي يواجه يف هذه املعركة ال�سارية 
ال�سفاء  وبنك  اخلريي  الدواء  وبنك  اجلراحي   عمان  م�ست�سفى  قام  قد  و  العامل 
واأطباء  الأطباء  نقابة  من  كاًل  تقيمه  الذي  امليداين  امل�ست�سفى  تنفيذ  يف  بامل�ساهمة 
جممع  مقر  يف  وذلك  وامل�ست�سفيات  املعنية  اجلهات  من  عدد  مع  بالتعاون  الأ�سنان 
النقابات املهنية وذلك يف �سبيل اإ�ستقبال احلالت الطبية الطارئة خالل اأزمة كورونا .
مع كل ال�سكر لإدارة م�ست�سفى عمان اجلراحي وكافة كوادره على ما قدموه من دعم 
يف �سبيل اإجناز هذه املبادرة الوطنية اخلريية التي اأطلقتها م�سكورة كاًل من نقابتي 

الأطباء واأطباء الأ�سنان .
الرئي�ص  الق�سو�ص  با�سا  يو�سف  الدكتور  العني  ل�سعادة  والتقدير  ال�سكر  جزيل  مع 
الهام يف هذا  لهذا احلدث  ودعمه  اإ�ستجابته  ل�سرعة  الدواء اخلريي  لبنك  الفخري 

الظرف ال�سعب.

»عمان الجراحي« اسم عمالق
 في إنجازاته الرائدة

االستثمار في القطاع الطبي
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»الرهن العقاري« تقهر كورونا وتحقق نتائج
 قياسية غير مسبوقة في العام 2020

طبيشات: برغم األوضاع اإلقتصادية الصعبة بسبب جائحة كورونا
 إال أن الشركة تمكنت من توفير السيولة للجهاز المصرفي

 انسجاما مع توجهات البنك المركزي 

�سرح املدير العام ل�سركة الرهن العقاري ال�سيد عبدالرزاق طبي�سات باأنه وعلى الرغم 
من التحديات والأو�ساع الإقت�سادية ال�سعبة التي متر بها البالد ب�سبب جائحة كورونا 
وتداعياتها اإل اأن ال�سركة متكنت خالل العام ٢٠٢٠ من توفري ال�سيولة لعدد من البنوك 
 ، املحلي  ال�سوق  يف  ال�سركة  ت�سدرها  التي  القر�ص  اأ�سناد  خالل  من  املالية  واملوؤ�س�سات 
ناحية  من  املركزي  البنك  بها  قام  التي  والإجراءات  التوجهات  مع  ين�سجم متاما  وهذا 

توفري ال�سيولة للجهاز امل�سريف .

قامت ال�سركة خالل العام ٢٠٢٠ مبنح قرو�ص اإعادة متويل مببلغ )٢٤3.٥( مليون دينار 
متويلي  تاأجري  وعقود  �سكنية  قرو�ص  متويل  لإعادة  التمويلي  التاأجري  ول�سركات  للبنوك 
عقارية ممنوحة من قبلها للمواطنني لغايات اإمتالك امل�سكن، لت�سبح قيمة القرو�ص التي 

منحتها ال�سركة منذ التاأ�سي�ص ما جمموعه  ١.٩33 مليار دينار.
وقد �ساهمت هذه القرو�ص يف تفعيل وتن�سيط �سوق التمويل الإ�سكاين يف اململكة وهو هدف 
رئي�سي من وراء تاأ�سي�ص ال�سركة  -  من خالل زيادة املبالغ املخ�س�سة من قبل البنوك 
و�سركات التاأجري التمويلي يف �سوق التمويل الإ�سكاين ويف رفع وترية املناف�سة التي ي�سهدها 
ال�سوق امل�سريف يف جمالت حت�سني �سروط الإقرا�ص ال�سكني وزيادة اآجال �سداده ، مما 

أخبار اقتصادية
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الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري تقوم 
بدور كبير في تفعيل وتطوير سوق التمويل اإلسكاني 

وتشجيع وتطوير سوق رأس المال في المملكة

�ساعد على اأن تكون قيمة الأق�ساط �سمن املقدرة على ال�سداد 
الدخول  اأ�سحاب  وخا�سة  املواطنني  من  الأو�سع  لل�سريحة 

املتدنية واملتو�سطة مما مكنهم من اإمتالك ال�سكن املالئم .
ملمار�سة   – الالزمة  الأموال  بتوفري  ال�سركة  قامت  وقد 
والتي  املختلفة  اأموالها  م�سادر  من   – الإقرا�سي  ن�ساطها 
راأ�ص  �سوق  يف  القر�ص  اأ�سناد  من  ال�سركة  اإ�سدارات  اأهمها 

املال املحلي .
حيث بلغت قيمة اأ�سناد القر�ص التي اأ�سدرتها ال�سركة خالل 
العام ٢٠٢٠ ما مقداره )٢3٨.٥( مليون دينار، وبذلك ارتفع 
راأ�ص  �سوق  يف  ال�سركة  اأ�سدرتها  التي  القر�ص  اأ�سناد  حجم 
ولآجال  دينار  مليار  اإلى ٢.٠٢٩   تاأ�سي�سها  منذ  املحلي  املال 

تراوحت بني )�سنة( و )ع�سر �سنوات( .
لقد بلغ الر�سيد القائم لإ�سدارات ال�سركة من اأ�سناد القر�ص 

بتاريخ 3١-١٢- ٢٠٢٠   )) ٥٦٢ ( ( مليون دينار .
وقد �ساهمت اأ�سناد القر�ص التي ت�سدرها ال�سركة يف ت�سجيع 
الأهداف  من  وهو   - اململكة  يف  املال  راأ�ص  �سوق  وتطوير 
هذا  ويف  حتقيقها  اأجل  من  ال�سركة  اأن�سئت  التي  الرئي�سية 
ال�سدد يت�سح ومن خالل التقارير ال�سنوية التي ت�سدر عن 
اإن   - الرئي�سي  امل�سدر  هي  ال�سركة  اأن  املالية  الأوراق  هيئة 
مل يكن الوحيد - لأ�سناد القر�ص يف �سوق راأ�ص املال املحلي، 
ال�سركة  يوؤكد على الدور املحوري الذي تقوم به  وهذا بدوره 

يف �سوق راأ�ص املال .
ال�سركة  اأن  طبي�سات  عبدالرزاق  ال�سيد  العام  املدير  وبني 
نتائج  متكنت من حتقيق ن�سب منو غري م�سبوقة على �سعيد 

الأعمال ومنها -:

أخبار اقتصادية

ن�صبة النمو %2019/12/312020/12/31البيان

531,262,800582,508,5689.6ر�صيد قرو�س اإعادة التمويل

553,728,382608,112,5749.8جمموع املوجودات

6,634,9526,880,4493.7الربح الت�صغيلي

16,573,95218,600,62112.2حقوق امللكية

ال�صركة  منحتها  التي  القرو�س  قيمة  دينار  مليون    243.5
خالل العام 2020 وهو االعلى منذ تا�صي�س ال�صركة.

 /12/31 يف  القائم  القرو�س  ر�صيد  دينار  مليون   582.5
2020 وهو اأعلى ر�صيد قائم ت�صل اليه ال�صركة.

جمال)االقرتا�س  يف  ال�صركة  مع  املتعاملني  عدد  ارتفاع 
واال�صتثمار يف اإ�صناد قر�س( الى 21 جهة مالية.

  6.880 الى   %لي�صل   3.7 بن�صبة   الت�صغيلي  الربح  ارتفاع 
مليون دينار .

منحتها  التى  القرو�س  قيمة  اجمايل  دينار  مليار    1.933  
ال�صركة منذ التاأ�صي�س.

ال�صركة  عن  ال�صادرة  اال�صناد  قيمة  دينار  مليون    238.5  
خالل العام 2020 

اأ�صدرتها  التي  اال�صناد  قيمة  اجمايل  دينار  مليار   2.029  
ال�صركة منذ التاأ�صي�س.

 750 الف دينار تربع من ال�صركة ل�صالح �صندوق همة وطن 
لدعم اجلهود احلكومية يف مكافحة وباء كورونا.

برفع  العامة  للهيئة  التو�صية  يقرر  ال�صركة  ادارة  جمل�س 
راأ�س املال بن�صبة )100 %( من 5 مليون دينار الى 10مليون 
دينار ) وتوزيعها كاأ�صهم جمانية على امل�صاهمني بواقع �صهم 

لكل �صهم .
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اأ�سبح انح�سار الوباء الذي �سببه فريو�ص كورونا امل�ستجد طوق النجاة للخروج 
 من كل اأ�سكال الغالقات القت�سادية الكلية واجلزئية ويف خمتلف القطاعات.
حيث  غاليا،  ثمنها  دفعنا  التي  والآلم  ال�سحية  اخل�سائر  جانب  فاإلى 
ان�سان  الف  ثالثة  الوباء  هذا  ب�سبب  الأردن  يف  الوفيات  جتاوزت 
تعوي�سها  ميكن  ل  التي  اخل�سائر  هذه  واأ�سدقائهم،  اأ�سرهم  على  عزيزين 
اأي�سا. وا�سعة  والجتماعية  القت�سادية  اخل�سائر  كانت  ثمن،   باأي 
الأوجه  ومتعددة  عديدة  اختاللت  يعاين  كان  العاملي  القت�ساد  اأن  �سحيح 
عمق  الذي  الأمر  العامل،  اأنحاء  خمتلف  يف  �سريع  ب�سكل  الوباء  تف�سي  قبيل 
 هذه الختاللت وفاقم تاأثرياتها على خمتلف �سكان العامل بدرجات متفاوتة.
تراجع  حالة  يعاين  كان  حيث  الوطني،  القت�ساد  على  ينطبق  ذاته  والأمر 
الدين  تفاقم  الى  اأدى  ما  متتالية،  �سنوات  ع�سر  يقارب  ملا  امتد  اقت�سادي 
والفقر. البطالة  معدلت  يف  كبرية  ارتفاعات  الى  واأدى  وم�ساعفته،   العام 
واأدت جائحة كورونا الى تفاقم هذه امل�سكالت، حيث ازدادت املديونية العامة 
للدولة وارتفعت معدلت البطالة والفقر، ول اأحد يعلم الى اين �سي�سل العامل 

ما مل يتم و�سع حد لنت�سار هذا الوباء.
وت�سمح  للوباء  حدا  اجلديدة  اللقاحات  ت�سع  باأن  التفاوؤل  يعزز  قد  ولكن 
با�ستئناف الن�ساط القت�سادي اإ�سافة اإلى برامج حتفيز يف اقت�سادات كبرية، 
توقعات النمو هذا العام و�سول اإلى ٥.٥%، ح�سبما اأعلن �سندوق النقد الدويل.
بالإقرا�ص خالل  تقوم  والتي  وا�سنطن،  ومقرها  املالية  املوؤ�س�سة  اأن هذه  غري 
الأزمات، حذرت من اأن امل�ستقبل ي�سهد »حالة عدم يقني ا�ستثنائية«، واأن على 

ت�سببت  بعدما  دائمة  اأ�سرار  ح�سول  دون  للحوؤول  العمل  موا�سلة  احلكومات 
جائحة »كوفيد-١٩« باأ�سواأ اأزمة اقت�سادية يف زمن ال�سلم منذ »الك�ساد الكبري.
العامل  م�ستوى  على   %3.٥ بن�سبة  تراجع  بعد  اجلديدة  النمو  اأرقام  وتعك�ص 
وقت  يف  اللقاحات  توافر  على  بالتعويل  الن�ساط  بتعزيز  »توقعات   ٢٠٢٠ يف 
للتدابري يف بع�ص القت�سادات الكبرية« من  اإ�سافيا  لحق هذا العام، ودعما 
بينها الوليات املتحدة واليابان، بح�سب التقرير الأخري لل�سندوق حول اآفاق 

القت�ساد العاملي.
على   ٢٠٢١-٢٠٢٢ لتوقعات  اأقوى  انطالق  »نقطة  اإلى  التطورات  هذه  وتوؤدي 

م�ستوى العامل، مقارنة بالتوقعات ال�سابقة.
والقت�ساد  ال�سحة  �سيا�سات  �سعيد  على  بالكثري  القيام  يتعني  يزال  »ل  لكن 
تعاف  و�سمان   ٢٠٢٠ يف  احلاد  الرتاجع  عن  الناجمة  الأ�سرار  من  للحد 

م�ستدام«، بح�سب �سندوق النقد.
بينها  الدول،  بع�ص  يف  بالفريو�ص  الإ�سابات  عدد  تزايد  اأن  التقرير  ولحظ 
اإ�سافة  اإغالق،  تدابري  فر�ص  اإعادة  اإلى  اأدى  والذي  جديدة،  متحورة  بن�سخ 
اإلى م�سكالت لوج�ستية متعلقة بتوزيع اللقاح، يقف على »نقي�ص مهم لالأخبار 

اجليدة.
اإلى  العام  هذا  تعود  لن  القت�سادات  من  العديد  فاإن  ت�سجيل منو،  مع  وحتى 

م�ستويات ما قبل الوباء، بح�سب �سندوق النقد.
حتفيز  واعادة  كلفها  وتقليل  الإنتاجية  القطاعات  دعم  اأن  خرباء  اأكد  كما 
ال�ستثمار من اأهم الأولويات التي يجب اأن تبداأ بها احلكومات بال�سرعة املمكنة 
كورونا. جائحة  فر�سته  الذي  القت�سادي  للتعايف  خططتها  حتقيق  اجل   من 
 وكلنا اأمل ان يكون لقاح فريو�ص كورونا.. بداية نهاية متاعب القت�ساد العاملي.

»لقاح كورونا« هو طوق النجاة 
للتعافي االقتصادي من جائحة كورونا
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بعد  العربي  البنك  جمموعة  اأرباح  �سايف  بلغ 
دولر  مليون   ١٩٥.3 واملخ�س�سات  ال�سرائب 
 ٨٤٦.٥ مع  مقارنة   ٢٠٢٠ العام  نهاية  يف  اأمريكي 
مليون دولر اأمريكي يف نهاية العام ٢٠١٩ وبرتاجع 
ن�سبته ٧٧%. كما حافظ البنك على قاعدة راأ�سمالية 
مليار   ٩.٤ امللكية  حقوق  اجمايل  بلغ  حيث  متينة 
اأمريكي  دولر  مليار   ٩.١ ب  مقارنة  اأمريكي  دولر 
كما يف 3١ كانون الول من عام ٢٠١٩. هذا وتعاملت 
جمموعة البنك العربي مع جائحة كورونا من خالل 
للظروف  ونظرًا  عالية،  و�سيولة  قوي  مالى  مركز 
العام  خالل  البنك  وا�سل  العاملية،  القت�سادية 
املتحفظة بر�سد خم�س�سات  �سيا�سته  اتباع   ٢٠٢٠
ا�سافية حتوطا ملواجهة التحديات القت�سادية التي 
اإدارة  اأو�سى جمل�ص  تع�سف باملنطقة والعامل، وقد 
امل�ساهمني  على  نقدية  اأرباح  بتوزيع  العربي  البنك 

بن�سبة ١٢% للعام ٢٠٢٠.

على  البنوك  بارباح  انخفا�سا   ٢٠٢٠ العام  �سهد 
بالتداعيات  متاأثرا  والعاملي  املحلى  امل�ستوى 
كورونا  جائحة  فر�ستها  التي  ال�سلبية  القت�سادية 
حركة  يف  التباطوؤ  حيث  من  العاملي  القت�ساد  على 
الإنتاجية  القدرة  يف  والنخفا�ص  العاملية  التجارة 
�سهدتها  التي  لالإغالقات  نتيجة  القطاعات  ملعظم 
دول العامل ب�سبب تف�سي فايرو�ص كورونا، كما رافق 
وتراجع  عامليا  الفوائد  ا�سعار  يف  انخفا�سا  ذلك 
ا�سعار النفط التي اأدت الى انخفا�ص اليرادات من 

الفوائد والعمولت.
 ١،٠٠٧ للبنك  الت�سغيلية  الرباح  �سايف  وبلغ  هذا 
مليون دولر وبرتاجع ٢٥% عن العام ال�سابق، ب�سبب 
�سايف  انخفا�ص  وكذلك  الفوائد  �سايف  انخفا�ص 
ال�سركات  ارباح  انخفا�ص  الى  بالإ�سافة  العمولت، 
احلليفة للبنك، كما ومنت ودائع العمالء بن�سبة ٧% 
ب  مقارنة  اأمريكي  دولر  مليار   3٨.٧ الى  لت�سل 

الول  كانون  اأمريكي كما يف 3١  دولر  مليار   3٦.٢
من عام ٢٠١٩، يف حني بلغت الت�سهيالت الئتمانية 
 ٢٠٢٠ العام  نهاية  يف  اأمريكي  دولر  مليار   ٢٦.٥
 3١ يف  كما  اأمريكي  دولر  مليار   ٢٦.١ ب  مقارنة 
 .%١ بلغت  وبن�سبة منو  عام ٢٠١٩  الول من  كانون 
 3١ يف  كما   %١٦.٨ املال  راأ�ص  كفاية  ن�سبة  وبلغت 
كانون الول من عام ٢٠٢٠، بالإ�سافة الى احتفاظ 
ن�سبة  بلغت  حيث  مريحة  �سيولة  بن�سب  البنك 
ن�سبة  فاقت  بينما   ،%٦٨.٤ الودائع  الى  القرو�ص 

تغطية القرو�ص غري العاملة ١٠٠%. 
و�سرح ال�سيد �سبيح امل�سري رئي�ص جمل�ص الإدارة 
خ�سائر  املا�سي  العام  خالل  العامل  تكبد  قائاًل: 
فايرو�ص  تف�سي  نتيجة  كبرية  واقت�سادية  ب�سرية 
على  ا�سافية  اعباء  فر�ص  الى  بالإ�سافة  كورونا 
انخفا�ص  الى  اأدت  القت�سادية،  القطاعات  كافة 
قامت  حيث  البطالة.  ن�سب  وارتفاع  النمو  معدل 

138.5 مليون دينار أرباح
 مجموعة البنك العربي للعام 2020 

Investment  In The Banking Sector

المصري: استطاع البنك العربي التعامل 
بكفاءة مع مستجدات جائحة كورونا 

والمحافظة على نسب سيولة مرتفعة 
ومالءة مالية قوية

الصباغ: البنك العربي يرتكز على 
ميزانية متينة مدعومة بقاعدة سيولة 

مرتفعة ومركز مالي قوي يدعمه في 
تخطي العديد من التحديات وتعزيز 

فرص النمو
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي

احلكومات والبنوك املركزية يف العامل باتخاذ عدد 
من القرارات التي من �سانها التخفيف من حدة هذه 
اجلائحة على القت�ساد. واأ�ساف ان البنك ا�ستطاع 
التعامل بكفاءة مع هذه امل�ستجدات واملحافظة على 

ن�سب �سيولة مرتفعة ومالءة مالية قوية.
العام  املدير  �سباغ  نعمه  ال�سيد  اأو�سح  جهته  ومن 
التنفيذي للبنك العربي  بان جمموعة البنك العربي 
اتخاذ  خالل  من  اجلائحة  مع  التعامل  من  متكنت 
عدد من التدابري التي من �سانها احلفاظ على جودة 
�سيولة  ن�سب  وتوفري  الئتمانية  الت�سهيالت  حمفظة 
يف  ال�ستثمار  قاعدة  تو�سيع  الى  بالإ�سافة  مريحة 
امل�سرفية  واخلدمات  الرقمية  البنكية  احللول 

الإلكرتونية املقدمة لالأفراد وال�سركات.
 وا�ساف ال�سيد �سباغ ان البنك العربي يرتكز على 
ميزانية متينة مدعومة بقاعدة �سيولة مرتفعة ومركز 
التحديات  من  العديد  تخطي  يدعمه يف  قوي  مايل 

املخ�س�سات  باأن  مو�سحا  النمو،  فر�ص  وتعزيز 
اخل�سائر  لنموذج  ووفقا  ر�سدها  مت  ال�سافية 
نتيجة  جاءت  بالبنك  امل�ستخدم  املتوقعة  الئتمانية 
بتغطية  احل�سيفة  ب�سيا�ستها  املجموعة  ا�ستمرار 
الت�سهيالت، بالإ�سافة الى  الديون وحماية حمفظة 
خم�س�سات عامة قام البنك ببنائها حتوطا نتيجة 

لالأو�ساع القت�سادية الراهنة يف لبنان.
واكبت  التي  وال�سعوبات  للتحديات  وا�ستجابة 
واملبادرات  التوجهات  مع  وان�سجاما  كورونا  جائحة 
املركزية  والبنوك  الرقابية  اجلهات  عن  ال�سادرة 
من  العديد  باتخاذ  العربي  البنك  قام  فقد   ،
الجراءات واخلطوات التي كان من �ساأنها التخفيف 
�سواء  العمالء  على  واملالية  القت�سادية  الآثار  من 
توفري  خالل  من  الفراد  اأو  ال�سركات  قطاع  يف 
احللول التمويلية املختلفة مبا فيها اعادة الهيكلة اأو 
اأوالتخفي�ص من اعباء  تاأجيل الق�ساط  اأو  اجلدولة 

خدمة الدين من خالل تخفي�ص الفوائد وامل�ساركة 
يف برامج التمويل التي ا�ستهدفت القطاعات الكرث 
واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  وخا�سة  تاأثرا 
احلجم. كما وقامت جمموعة البنك العربي بالتربع 
اجلهود  لدعم  امريكي  دولر  مليون   ٢٥ مببلغ 
واملبادرات الوطنية الرامية الى حماربة هذا الوباء 
والقت�سادية  ال�سحية  وتداعياته  اآثاره  من  واحلد 
والجتماعية يف الردن وعدد من البلدان التي يعمل 

فيها البنك.
املركز  بقوة  امل�سري  �سبيح  ال�سيد  ا�ساد  وختاما 
القت�ساد  بقدرة  اميانه  على  واكد  للبنك  املايل 
الأثار  من  التدريجي  التعايف  على  والعاملي  املحلي 
للبنك حتقيق  ال�سلبية جلائحة كورونا، مما �سيتيح 

زيادة يف النمو يف ظل هذا التعايف.
وي�سار اإلى اأن هذه النتائج اأولية وهي خا�سعة ملوافقة 

البنك املركزي الأردين.
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حتقيق  عن  الأردين  الإ�سالمي  البنك  اعلن 
نهاية  يف  املالية  لنتائجه  جيدة  اأداء  م�ستويات 
ال�ستثمار  اإيرادات  جتاوزت  حيث   ٢٠٢٠ عام 
امل�سرتك ٢٠٠ مليون دينار مقارنة مع ١٩٦.٧ 
البنك  وعزز    %١.٨ منو  بن�سبة  دينار  مليون 
املالية حتى نهاية عام ٢٠٢٠  من خم�س�ساته 
�سلبية  تاأثريات  او  تبعات  اأي  ملواجهة  وذلك 
قبل  ال�سافية  الأرباح  وبلغت   ، كورونا  جلائحة 
و�سلت  بينما  دينار  مليون  نحو٨.٨3  ال�سريبة 
الرباح بعد ال�سريبة نحو ٥٢.١ مليون دينار .

اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  �سحادة  مو�سى  و�سرح  
الإدارة  جمل�ص  ان  الردين،  الإ�سالمي  البنك 
البيانات  وناق�ص  بتاريخ   ٢٠٢١/٢/٨  اجتمع 
وقدم   ٢٠٢٠ لعام  للبنك  اخلتامية  املالية 
�ستعقد  التي  العادية  العامة  للهيئة  التو�سية 
اأرباح  ٢٠٢١/٤/٢٢بتوزيع  بتاريخ   اجتماعها 
بن�سبة  العام ٢٠٢٠  امل�ساهمني عن  نقدية على 
احلد  وهي  لل�سهم  ال�سمية  القيمة  من   %١٢
البنك  تعميم  على  بناًء  به،  امل�سموح  الأعلى 

املركزي الأردين باخل�سو�ص.
وبني ان نتائج اأعمال البنك تعك�ص قدرة البنك 
على التعامل مع التحديات القت�سادية الناجتة 
عن الظروف الإقليمية واملحلية وتبعات جائحة 
الدارة  من   املبذولة  باجلهود  م�سيدًا  كورونا، 
البنك  والعاملني يف  التنفيذية وجمل�ص الدارة 
للمحافظة  للبنك  لتنفيذ اخلطة ال�سرتاتيجية 
 ، الردنية  امل�سارف  بني  مميز  موقع  على 
والهيئات  الردين  املركزي  البنك  مثمنًا جهود 
واملوؤ�س�سات  الر�سمية الداعمة للجهاز امل�سريف 
واأي  كورونا  جائحة  تاأثريات  ملواجهة  الردين 

من التحديات التي من املمكن ان تطراأ .
وقال الدكتور ح�سني �سعيد الرئي�ص التنفيذي/ 
على  الأردين  الإ�سالمي  للبنك  العام  املدير 
كورونا  جلائحة  ال�سلبية  التاأثريات  من  الرغم 
واأثرت  العمال   بيئة  يف  تغيريات  افرزت  التي 
من  حالة  الى  واأدت  القطاعات   خمتلف  على 
املالية  البيانات  جميع  ان  ال  اليقني،  عدم 
وكفاءة  املايل  الو�سع  متانة  توؤكد  مل�سرفنا 

الأداء مع اللتزام مبتطلبات احلوكمة والمتثال 
ن�سب  على  ذلك  لينعك�ص  املخاطر  ومواجهة 
بلغت  حيث  املالية،  املوؤ�سرات  معظم  يف  النمو  
موجودات البنك مبا فيها )ح�سابات ال�ستثمار 
بال�ستثمار  الوكالة  وح�سابات  املخ�س�ص 
مليار   ٥.٤3 نحو  ال�ستثمارية((  )املحافظ 
نهاية  يف  دينار  مليار   ٤.٩٧ نحو  مقابل  دينار 
مليون  نحو٤٥٦   بلغت  بزيادة   ٢٠١٩ عام 

دينار،وبن�سبة منو٩.٢%.
مبا  للعمالء  املمنوحة  الت�سهيالت  بلغت  كما 
فيها )ح�سابات ال�ستثمار املخ�س�ص وح�سابات 
ال�ستثمارية((  )املحافظ  بال�ستثمار  الوكالة 
نحو ٤.٢٨ مليار دينار مقابل نحو 3.٨٢ مليار 
دينار يف نهاية عام ٢٠١٩ بزيادة بلغت نحو ٤٦٥ 
مليون دينار،وبن�سبة منو١٢.٢% وذلك انعكا�سًا 
الموال  توظيفات  بتنويع  م�سرفنا  لهتمام 
ملختلف  والتمويالت  ال�ستثمارات  وتنمية 
موؤ�س�سات  او  �سركات  او  افراد  من  القطاعات 

�سغرية او متو�سطة وتوزيعها اجلغرايف.

شحادة: نتائج أعمال البنك تعكس 
قدرته على التعامل مع التحديات 

االقتصادية الناتجة عن الظروف 
اإلقليمية وتبعات جائحة كورونا

سعيد: جميع البيانات المالية للبنك 
تؤكد متانة الوضع المالي وكفاءة األداء 
في مواجهة المخاطر مما انعكس على 

نسب النمو  في معظم المؤشرات المالية
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والتمويل  للتجارة  الإ�سكان  بنك  جمموعة   اأعلنت 
عن نتائجها املالية لل�سنة املنتهية يف 3١ كانون اأول 
بعد  �سافية  اأرباح  املجموعة  حققت  حيث   ،٢٠٢٠
املخ�س�سات وال�سرائب بلغت ٤٢.٥ مليون دينار، 
برتاجع ن�سبته ٤٩% مقارنة مع ما مت حتقيقه خالل 

عام ٢٠١٩.
 ونظرًا للظروف القت�سادية ال�سعبة التي �سهدها 
تف�سي  ب�سبب   ٢٠٢٠ عام  خالل  اأجمع  العامل 
للموؤ�سرات  امل�ستقبلية  والتوقعات  كورونا،  وباء 
اجلائحة،  بهذه  بعمق  تاأثرت  التي  الإقت�سادية 
املتحفظة  �سيا�ستها  اتباع  يف  املجموعة  ا�ستمرت 
الئتمانية  للخ�سائر  اإ�سافية  احتياطيات  لبناء 
اأي  من  البنك  حلماية  وقائي  كاإجراء  املحتملة 
مت  حيث  القرو�ص،  حمفظة  على  �سلبية  تاأثريات 
كمخ�س�سات  دينار  مليون   ١٢3 مببلغ  الإحتفاظ 
على  اأثر  مما   ،٢٠٢٠ عام  خالل  ائتمانية  خ�سائر 

�سايف اأرباح املجموعة.
 وقد متكنت جمموعة البنك خالل عام ٢٠٢٠ من 
م�ستدام  منو  حتقيق  على  املحافظة  يف  ال�ستمرار 
 %٠.٩ بن�سبة  ارتفع  حيث  الدخل،  اجمايل  يف 
لي�سل الى 3٦٤.3 مليون دينار، وذلك على الرغم 

وانخفا�ص  عامليا  الفوائد  اأ�سعار  انخفا�ص  من 
اليقاف  نتيجة  بالفوائد  املرتبطة  غري  اليرادات 
يف  والعمولت  الر�سوم  بع�ص  ل�ستيفاء  املوؤقت 

اأ�سواق املجموعة الرئي�سية املتاأثرة بوباء كورونا.
 كما متكنت املجموعة من حتقيق ربح ت�سغيلي قبل 
املخ�س�سات وال�سرائب بلغ ٢٠3.٥ مليون دينار، 
بزيادة ن�سبتها ٨.٦% عن عام ٢٠١٩، وذلك بدعم 
�سجلت  التي  الرئي�سية  الت�سغيلية  القطاعات  من 
الدخل  م�سادر  لتنويع  نتيجة  العام،  خالل  منوًا 
واإحكام  للعمليات  الت�سغيلية  الكفاءة  وتعزيز 

التكاليف. على  ال�سيطرة 
 واأدت جهود البنك املتوا�سلة يف ادارة املركز املايل 
ومتانتها  الأ�سول  على جودة  املحافظة  مع  بفعالية 
بن�سبة  امل�سرفية  الت�سهيالت  اإجمايل  ارتفاع   الى 
 3١ يف  كما  دينار  مليار   ٤.٧ الى  لت�سل   %١.٢
النتائج،  هذه  على  تعقيبه  ويف   .٢٠٢٠ اأول  كانون 
اخلطيب،  عبدالإله  الإدارة،  جمل�ص  رئي�ص  اأعرب 
خالل  البنك  جمموعة  لتمكن  تقديره  بالغ  عن 
ت�سغيلية  مالية  نتائج  حتقيق  من   ٢٠٢٠ عام 
الت�سغيلي  الربح  يف  م�ستدام  منو  وت�سجيل  قوية 
الظروف  الرغم من  على  وذلك  الدخل،  واإجمايل 

الإقت�ساد،  يواجهها  التي  ال�سعبة  والتحديات 
امل�سبوقة جلائحة كورونا على  ال�سلبية غري  والآثار 
مكانة  من  يوؤكد  مما  باأكمله،  العاملي  الإقت�ساد 
التكيف  يف  الرا�سخة  وقدرته  املتقدمة  البنك 

والتعامل مع التحديات بكل كفاءة واقتدار.
عمار  للبنك،  التنفيذي  الرئي�ص  اأكد  جانبه،  من 
امللتزمة  �سيا�سته  وا�سل  البنك  اأن  ال�سفدي، 
ومتانة  وجودتها  اأ�سوله  �سالمة  على  باحلفاظ 
الكفاءة  حت�سني  يف  ال�ستمرار  مع  املايل،  مركزه 
على  ال�سيطرة  واإحكام  للعمليات  الت�سغيلية 
متزايدًا  ايجابيًا  منوًا  عن  اأثمر  مما  التكاليف، 
واأ�ساف  للبنك.  الرئي�سية  الت�سغيلية  الن�سطة  يف 
ال�سفدي اأن البنك متكن من املحافظة على متانة 
حقوق  اجمايل  بلغ  حيث  الراأ�سمالية،  قاعدته 
كفاية  ن�سبة  بلغت  كما  دينار،  مليار   ١.٢ امللكية 
راأ�ص املال ١٧.٤% وبلغت ن�سبة ال�سيولة ١٢٧% كما 
اأعلى  الن�سب  اأول ٢٠٢٠، وكافة هذه  يف 3١ كانون 
للبنك  التنظيمية  للمتطلبات  الأدنى  احلد  من 

املركزي الأردين وجلنة بازل.
ملوافقة  وتخ�سع  اأولية  النتائج  هذه  باأن   »علما 

البنك املركزي الأردين«.

الخطيب: اتبع البنك إجراءات احترازية 
تمثلت باإلحتفاظ بمخصصات اضافية 

آمنة لمحفظة التسهيالت لحماية 
البنك وتعزيز صالبة مركزه المالي في 

ظل تداعيات كورونا

الصفدي: البنك واصل سياسته 
الملتزمة بالحفاظ على سالمة أصوله 

وجودتها ومتانة مركزه المالي، مع 
االستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية 
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فاخوري: تمكن البنك من إدارة أزمة 
كورونا بالطريقة التي خففت من تأثير 

الجائحة على حقوق مساهميه

35.5 مليون دينار صافي أرباح بنك األردن عن عام 2020
Investment  In The Banking Sector

اإلى  الأردن،  لبنك  املدققة  غري  املالية  القوائم  اأ�سارت 
 3٥.٤٧ قيمتها  امل�ساهمني  على  عائدة  اأرباحًا  حتقيقه 
مليون دينار )٥٠.٠٢ مليون دولر(، مقارنة باأرباح قيمتها 
العام  عن  دولر(  مليون   ٥٦.٩٥( دينار  مليون   ٤٠.3٨

.٢٠١٩
باملائة   ١٤.٨٨ بن�سبة  البنك  م�سروفات  اإجمايل  وارتفع 
خالل العام، اإلى ١٠١.٤١ مليون دينار، مقابل م�سروفات 

بقيمة ٨٨.٢٧ مليون دينار يف عام ٢٠١٩.
العام  عن  ال�سنوية  اأرباحه  يف  تراجًعا  البنك  و�سهد 
 ٤٠.١٦ اإلى  لت�سل  باملائة،   3.٢٩ بن�سبة   ،٢٠١٩
مليون   ٤١.٥3 قيمتها  باأرباح  مقارنة  دينار،  مليون 

دينار عن العام ٢٠١٨.
فاخوري  �ساكر  �سرح  النتائج  على  تعليقه   ويف 
يتمتع  البنك  اأن  الأردن  بنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
مبركز مايل قوي يدل على ذلك ن�سب املالءة املالية 
ي�سعى  البنك  اأن  واأ�ساف  الأ�سول.  اإدارة  وجودة 
للعمالء  املقدمة  واملنتجات  باخلدمات  الرتقاء  اإلى 
يف  التطورات  مواكبة  واإلى  �سرائحهم،  خمتلف  على 
التكنولوجيا املالية وبحيث نكون من البنوك الرائدة 
يف هذا املجال يف ظل هذه الظروف ال�ستثنائية التي 
نتيجة جائحة فريو�ص كورونا. اأجمع  العامل   ي�سهدها 
يوا�سل  الإدارة  جمل�ص  باأن  فاخوري  ال�سيد  وبني 
بجائحة  يتعلق  فيما  كثب  عن  التطورات  مراقبة 
للمرحلة  عدة  �سيناريوهات  بو�سع  قام  وقد  كورونا 
ال�سابقة وكانت تتجدد اخلطط املتبعة بالبنك ح�سب 
وهذه  عليها  الطارئة  والتغيريات  الوبائية  احلالة 
هذه  اإدارة  من  البنك  مكنت  املتبعة  ال�سرتاتيجية 
الأزمة بالطريقة التي خففت من تاأثري اجلائحة على 

م�ساهميه. حقوق 
عمالئه  احتياجات  تلبية  مبوا�سلة  البنك  و�سي�سرت 
الإلكرتونية  قنواته  خمتلف  عرب  ال�ساعة  مدار  على 
وال�سهولة  الراحة  مبنتهى  اإليها  الو�سول  ميكن  التي 

من اأي مكان ويف كل وقت. 



اإلستثمار في القطاع المصرفـي

37 العدد  ٦٣    أذار    ٢٠٢١

لعام  اأرباحه  بارتفاع �سايف  املتمثلة  الأولية  املالية  نتائجه  اأعلن كابيتال بنك عن 
٢٠٢٠ بعد ال�سرائب من ٢٨.٨ مليون دينار يف عام ٢٠١٩، اإلى 3٠.3 مليون دينار 
يف عام ٢٠٢٠ وبن�سبة منو بلغت ٥%، بالرغم من الزيادة يف حجم املخ�س�سات 
التي قام البنك بر�سدها بالتوافق مع ال�سيا�سة التحوطية التي ينتهجها والتي بلغت 

٢٤.٥ مليون دينار لعام ٢٠٢٠ مقابل ٧ مليون دينار مت ر�سدها يف العام ٢٠١٩.
كما واأعلن كابيتال بنك عن ت�سجيل زيادة يف �سايف الربح الت�سغيلي بن�سبة ٤٠% 
مقارنة بالعام ٢٠١٩. وبناءًا عليه، قرر جمل�ص اإدارة البنك التو�سية بتوزيع اأرباح 
بن�سبة ١٢% وهي احلد الأق�سى الذي �سمح به البنك املركزي الأردين عن هذا 

العام.
العام  خالل  الأردن  بها  مر  التي  ال�سعبة  القت�سادية  الظروف  من  وبالرغم 
املا�سي، واآثارها التي طالت غالبية القطاعات القت�سادية ومن �سمنها القطاع 
امل�سريف، متكن كابيتال بنك من حتقيق ارتفاع يف اأ�سول البنك من ٢.٢ مليار 
دينار يف العام ٢٠١٩ لت�سل الى ٢.٨ مليار دينار يف العام ٢٠٢٠، وبن�سبة زيادة 
ودائع  وخا�سة  التمويل  م�سادر  يف  منو  حتقيق  الى  بالإ�سافة   ،%٢٦ مقدارها 

العمالء التي ارتفعت العام املا�سي بنحو 3٦٨.٢ مليون دينار وبن�سبة ٢٨.٢%.
الت�سهيالت الئتمانية مبقدار 3٢٤ مليون دينار وبن�سبة  وارتفعت �سايف حمفظة 
بن�سبة ٢٥.٨% ومبقدار ١٤.٢ مليون  الفوائد  اإيرادات  ارتفعت �سايف  3٠%، كما 
دينار. اأما بالن�سبة حلقوق امللكية، فقد منت بن�سبة ٢.٤%، مرتفعة من 3٤٨ مليون 
دينار يف عام ٢٠١٩، اإلى 3٥٦ مليون دينار يف عام ٢٠٢٠. وبني كابيتال بنك باأن 

هذه النتائج الأولية خا�سعة لأحكام وموافقة البنك املركزي الأردين.
اإدارة جمموعة كابيتال بنك،  ويف تعليقه على هذه النتائج، اأعرب رئي�ص جمل�ص 
كابيتال  جمموعة  حققته  الذي  بالنمو  واعتزازه  فخره  عن  ال�سامل،  خليل  با�سم 
بنك يف الأردن والعراق، متمثلة بكابيتال بنك وامل�سرف الأهلي العراقي وكابيتال 
من  حتقق  ما  باأن  ال�سامل  وبني  للمجموعة.  ال�ستثماري  الذراع  لال�ستثمارات  
اأر�ص الواقع هو ترجمة لروؤية املجموعة وا�سرتاتيجيتها الطموحة  اإجنازات على 
الأ�سواق  يف  والتو�سع  التطوير  منهجية  تطبيق  خالل  من  النمو  بتحقيق  واملتمثلة 

التي تتواجد بها.
وفيما يخ�ص عملية ال�ستحواذ على اأعمال وفروع بنك عوده يف الأردن والعراق، 
قال ال�سامل: »�سيعمل هذا التفاق على تلبية خطط جمموعة كابيتال بنك الرامية 
الأردن  يف  واملحلي  الإقليمي  انت�سارها  وتو�سيع  التناف�سي  مركزها  تعزيز  اإلى 
امل�سريف  القطاع  يف  ا�ستحواذ  عملية  اأول  اخلطوة  هذه  تعترب  حيث  والعراق، 
العراقي وتدعم ن�ساط امل�سرف الأهلي العراقي فيه، الأمر الذي يعّزز من متانة 
امل�سرفية  اخلدمات  تقدمي  موا�سلة  مع  املالية،  بنك  كابيتال  جمموعة  موؤ�سرات 

املبتكرة وذات الكفاءة العالية للعمالء على م�ستوى ال�سركات والأفراد«.

30.3 صافي أرباح كابيتال بنك في 2020
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السالم: عملية االستحواذ على أعمال 
بنك عوده في األردن والعراق عززت مركز 

مجموعة كابيتال بنك التنافسي ووسعت 
انتشارها اإلقليمي والمحلي في األردن 

والعراق.

عوده  بنك  عمليات  على  بنك  كابيتال  جمموعة  ت�ستحوذ  التفاق،  ومبوجب 
فروع،   ٥ ت�سم  التي  العراق  يف  وفروعه  فرعًا،   ١٤ ت�سم  والتي  الأردن  يف 
وبذلك يرتفع اإجمايل عدد فروع كابيتال بنك يف الأردن اإلى ٢٨ فرعًا، وفروع 
امل�سرف الأهلي العراقي اإلى ١٨ فرعًا. و�سيعمل هذا ال�ستحواذ على زيادة 
حقوق امل�ساهمني ملجموعة كابيتال بنك لتقارب ٤٠٠ مليون دينار ورفع قيمة 

اأ�سول املجموعة لتبلغ 3.٦ مليار دينار.
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سلفيتي: استطاع البنك عن طريقة كفاءة 
إدارة المخاطر من تقليل الضرر الناجم من 

تداعيات كورونا.
     

30 مليون دينارصافي أرباح بنك اإلتحاد عن العام 2020
Investment  In The Banking Sector

اأظهرت البيانات املالية الأولية، حتقيق بنك الحتاد لأرباح �سنوية عائدة على 
باأرباح  مليون دولر(، مقارنة  دينار )3٨.٤٢  مليون  بقيمة 3٠.٠٤  امل�ساهمني 
دينار )٥3.٦٢ مليون دولر( يف  قيمتها 3٨.٠٢ مليون  امل�ساهمني  عائدة على 

عام ٢٠١٩.
 ٤.٤٤ بن�سبة  املا�سي،  العام  خالل  البنك  على  الإدارية  امل�ساريف  وارتفعت 
العام  يف  دينار  مليون   ٩٢.٨٦ بنحو  مقارنة  دينار،  مليون   ٩٦.٩٩ اإلى  باملائة، 

.٢٠١٩
بن�سبة ١١.٥٦  ال�سنوية عن عام ٢٠١٩،  اأرباحها  تراجًعا يف  البنك �سهد  وكان 
باأرباح عائدة على امل�ساهمني  اإلى 3١.٦١ مليون دينار، مقارنة  باملائة، لت�سل 

قيمتها 3٥.٧٤ مليون دينار يف عام ٢٠١٨.
بنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  �سلفيتي  ع�سام  ال�سيد  قال  النتائج  على  تعليقه  ويف 
الحتاد باأن البنك وازن بني املخاطر التي نالت من القطاع امل�سريف من جراء 
تداعيات جائحة كورونا وبني النتائج التي كان من املفرت�ص حتقيقها وا�ستطاع 
الجراءات  من  الناجم  ال�سرر  تقليل  من  املخاطر  اإدارة  كفاءة  طريقة  عن 
على  كبري  ب�سكل  اأثرت  التي  والغالقات  احلكومة  و�سعتها  التي  الحرتازية 
بالكامل  ت�سررت  قطاعات  وجود  الى  بالإ�سافة  املتو�سطة  وال�سركات  الأفراد 
وكلها تدور بنف�ص العجلة القت�سادية وتوؤثر كل جهة على الأخرى فكانت البنوك 
من  القت�ساد  حلماية  املجتمع  فئات  جميع  به  يتعلق  الذي  الرفيع  اخليط  هي 

ال�سعف والنهيار وهذا ما اأثبته بنك الحتاد متمثال  بادارته وموظفينه.



المفتي: البنك قام بزيادة استثماراته 
في الموجودات المالية بهدف تحقيق 

التوازن في توظيف االموال في ادوات 
ذات مخاطر متدنية

17.5 مليون دينار ارباح بنك القاهرة عمان عام 2020
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قيمتها  امل�ساهمني  على  عائدة  اأرباحًا  حتقيقه  الأولية  املالية  النتائج  اأظهرت 
باأرباح  مقارنة   ،٢٠٢٠ عام  يف  دولر(  مليون   ٢٤.٦٤( دينار  مليون   ١٧.٤٧

قيمتها ٢٧.٥١ مليون دينار )3٨.٨ مليون دولر( يف عام ٢٠١٩.
وفيما يتعلق بنتائج اأعمال البنك فقد ارتفع ر�سيد الت�سهيالت الئتمانية خالل 
والعمولت  الفوائد  ايراد  �سايف  بارتفاع  م�سحوبًا   %  ١٢ بن�سبة   ٢٠٢٠ عام 
بن�سبة ٤.3 % ليبلغ ١٢٦.٥ مليون دينار مقارنة مع ١٢١.3 مليون دينار للعام 

.٢٠١٩
 ١٠٦.3 ليبلغ   %  ١٥.٧ بن�سبة  واملخ�س�سات  امل�سروفات  اإجمايل  ارتفع  كما   

مليون دينار.
هذا وقد بلغ الربح قبل ال�سريبة 3٠.٧ مليون دينار مقارنة مع ٤٤.٢ مليون 
دينار للعام  ال�سابق وبانخفا�ص ن�سبته 3٠.٦ % حيث يعود هذا النخفا�ص يف 
واملحلي  العاملي  القت�ساد  على  كورونا  جائحة  وتاثري  تداعيات  نتيجة  الرباح 

وارتفاع املخ�س�سات .
ال�سيد  عمان  القاهرة  بنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  قال  النتائج  على  تعليقه  ويف 
بهدف  املالية  املوجودات  يف  ا�ستثماراته  بزيادة  قام  البنك  اأن  املفتي  يزيد 
حتقيق التوازن يف توظيف الموال يف ادوات ذات خماطر متدنية كما يحتفظ 
ومتثل  الرقابية  اجلهات  ومتطلبات  العاملية  املعايري  مع  تن�سجم  �سيولة  بن�سبة 
م�سدر اطمئنان جلميع الفئات التي تتعامل مع البنك حيث ت�سكل الت�سهيالت 
العمالء  ودائع  وت�سكل  هذا  العمالء  ودائع  من   %  ٨٠.٦ ن�سبته  ما  الئتمانية 
من   %٦٦.٤ ن�سبته  ما  ومتثل  للبنك  التمويل  م�سادر  من  ال�سا�سي  امل�سدر 

اجمايل م�سادر الموال.

القاضي: عمل البنك على المضي قدمًا في 
خطته االستراتيجية وتحويل التحديات إلى 
فرص وافيًا بوعده بالسعي لتحقيق أفضل 

النتائج وأفضل الخدمات البنكية

11.5 مليون دينار ارباح بنك االستثمار العربي األردني عام 2020
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اأظهرت النتائج املالية الأولية للبنك حتقيقه اأرباحًا ١١.٥ مليون دينار عام ٢٠٢٠، مقارنة 
باأرباح قيمتها ١٦.٢ مليون دينار يف عام ٢٠١٩.

الإقليمي،  املحلي،  ال�سعيد  على  كبريًا  حتديًا   ٢٠٢٠ العام  �سهدها  التي  التطورات  �سّكلت 
هاين  ال�سيد  ادارتها  جمل�ص  رئي�ص  ح�سب  الأردين  ال�ستثمارالعربي  بنك  لكن  والعاملي، 
القا�سي عمل على امل�سي قدمًا يف خطته ال�سرتاتيجية وحتويل التحديات اإلى فر�ص امتدادًا 
مل�سريته الرائدة على مدارال�سنوات الإثنتني والأربعني املا�سية، ليم�سي �سوب مرحلة مقبلة 
اأكرث منوًا، م�ستندًا على خرباته العريقة واإمكانياته الفذة،وافيًا بوعده بال�سعي لتحقيق اأف�سل 

النتائج لل�سادة امل�ساهمني، واأف�سل اخلدمات البنكية للعمالء الكرام.
وفيما يتعلق مبوؤ�سرات اأداء بنك ال�ستثمار العربي الأردين خالل العام ٢٠٢٠ ، فبالرغم من 
الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا،  ال�سعد  املواتية على كافة  ال�ساغطة وغري  الظروف 
والظروف ال�سيا�سية والقت�سادية ال�سعبة يف مناطق تواجد البنك، وانخفا�ص الفوائد عامليًا 
بن�سبة ١٨.٤ %  ارتفعت  للبنك  الت�سغيلية  الأرباح  اأن  اإل  التجارية،  الأن�سطة  وتراجع معظم 
لت�سل اإلى 3١ مليون دينار اأردين. وملواجهة اأي تبعات اأو تاأثريات �سلبية للجائحة، عزز البنك 
من خم�س�ساته املالية التحوطية حتى نهاية عام ٢٠٢٠ ، لت�سبح اأرباحة قبل ال�سريبة ١٧ 
مليون دينار. كما ارتفعت ودائع العمالء بن�سبة ٧.٤ % لتبلغ ١.٢١٦ مليار دينار يف نهاية عام 
٢٠٢٠ . اأما الت�سهيالت الإئتمانية املبا�سرة فقد �سجلت م�ستوى ٨٥٦.٥ مليون دينار، بزيادة 
قدرها 3% عن عام ٢٠١٩وحافظ البنك على �سالمة حمفظته الإئتمانية وجودة اأ�سوله، لتبلغ 
ن�سبة القرو�ص غري العاملة اإلى اإجمايل الت�سهيالت يف عام ٢٠٢٠ اإلى ١.٦٤ % مقارنة مع ما 
ن�سبته ١.٤٩ % يف ٢٠١٩ ، ورغم ارتفاعها اإل اأن هذه الن�سبة تعّد من اأقل الن�سب بني البنوك 
بلغت يف عام ٢٠٢٠  فقد  املال  راأ�ص  كفاية  ن�سبة  اأما  الأردنية.    III بكثري  تفوق  بذلك  وهي 
م�ستوى ١٥.٨ % وفقا لتعليمات بازل الن�سب العاملية واملحلية املطلوبة والبالغة ٨% و ١٢ % على 
التوايل، مما يوؤكد على متانة الو�سع املايل للبنك. وا�ستنادًا اإلى النتائج املتحققة، فقد اأو�سى 
جمل�ص اإدارة بنك ال�ستثمار العربي الأردين اإلى الهيئة العامة بتوزيع اأرباح نقدية بقيمة ١٥ 

مليون دينار متّثل ما ن�سبته ١٠ % من راأ�سمال البنك.
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داود: تمكن البنك من تدارك الخطر 
الذي أحكم قبضته على االقتصاد بوضع 

الخطط البديلة التي تناسب الظروف 
الراهنه

9.6 مليون دينار صافي أرباح البنك األهلي األردني عن عام 2020
Investment  In The Banking Sector

الأردين  الأهلي  البنك  حتقيق  الأولية  املالية  النتائج  اأظهرت 
دينار  مليون   ٩.٥٥ بقيمة  امل�ساهمني  على  عائدة  �سنوية  لأرباح 
باأرباح قيمتها  )١3.٤٧ مليون دولر( خالل عام ٢٠٢٠، مقارنة 

٢٢.٢٤ مليون دينار )3١.3٦ مليون دولر( يف عام ٢٠١٩.
امل�سروفات  اإجمايل  زيادة  اإلى  للبور�سة،  بيان  البنك، يف  واأ�سار 
اإلى  لت�سل  باملائة،   ٢٠٦.٦٨ بن�سبة   ،٢٠٢٠ عام  خالل  الأخرى 
عام  يف  دينار  مليون   ٧.٤٨ بنحو  مقارنة  دينار،  مليون   ٢٢.٩٥

.٢٠١٩
للبنك  العام  املدير  التنفيذي/  الرئي�ص  قال  النتائج  على  وتعليقا 
حتقيق  ا�ستطاع  البنك  باأن  داود  مو�سى  حممد  الأردين،  الأهلي 
ال�سحية  الأزمة  من  بالرغم   ٢٠٢٠ للعام  اأرباحه  نتائج جيدة يف 
بدوره  اأثر  والذي  عام  ب�سكل  بالقت�ساد  ع�سفت  التي  العاملية 
ب�سكل كبري على قطاع امل�سارف فقد متكن البنك الهلي الردين 
القطاعات  جميع  على  قب�سته  اأحكم  الذي  اخلطر  تدارك  من 
البنك  خطة  تنفيذ  و  البديلة  اخلطط  بو�سع  القت�سادية 
للمواطنني  اخلدمات  تقدمي  مراعيا  الأمد،  طويلة  ال�سرتاتيجية 
البنك مب�ساركة  وقام  واجلودة  الكفاءة  بنف�ص  الظروف  يف جميع 
مع  املمكنة  الت�سهيالت  وقدم جميع  ال�سعب  بهذا احلدث  الوطن 

احلفاظ على حقوق امل�ساهمني فيه.
واأكد داود اأن البنك الهلي الردين ل زال يف املقدمة بني البنوك 
وقت  اأقرب  يف  القت�سادية  العجلة  دوران  عودة  متاأمال  الردنية 

ممكن.
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أبو حمور: بنك صفوة من البنوك القالئل الذين 
استطاعوا التفوق وتحقيق نسبة نمو في األرباح 

بالمقارنة بالعام ٢٠٢٠

10.2 مليون دينار أرباح بنك صفوة اإلسالمي عن العام 2020
Investment  In The Banking Sector

املدرج   ،)SIBK( الإ�سالمي  �سفوة  بنك  اأرباح  ارتفعت 
على  باملائة،   ١.٥١ بن�سبة   ٢٠٢٠ عام  يف  ان،  عمَّ ببور�سة 

اأ�سا�ص �سنوي.
واأظهرت النتائج املالية الأولية حتقيق البنك لأرباح قيمتها 
مقارنة  دولر(،  مليون   ٢٦.3٤( دينار  مليون   ١٠.١٧
باأرباح قيمتها ١٠.٠٢ مليون دينار )٢٥.٩٥ مليون دولر( 

يف عام ٢٠١٩.
للبنك  الت�سغيلي  الربح  اجمايل  لنمو  البيانات  واأ�سارت 
 ٥٢.3٦ اإلى  لي�سل  باملائة،   3.٩٦ بن�سبة  العام،  خالل 
عام  يف  دينار  مليون   ٥٠.3٧ بنحو  مقارنة  دينار،  مليون 

.٢٠١٩
وارتفعت اأرباح البنك ارتفعت يف ٩ اأ�سهر من عام ٢٠٢٠، 
بن�سبة ٧.٢٧ باملائة، لت�سل اإلى ٧.٥٨ مليون دينار، مقارنة 
باأرباح قيمتها ٧.٠٧ مليون دينار يف ٩ اأ�سهر من عام ٢٠١٩
رئي�ص  حمور  اأبو  د.حممد  قال  النتائج  على  تعليقه  ويف 
املا�سي  العام  باأن  الإ�سالمي  �سفوة  بنك  اإدارة  جمل�ص 
كان عاما �سائكا على امل�ستوى القت�سادي متاأثرا بجائحة 
كورونا التي هزت العامل ولكن نتائج البنك كانت اأكرث من 
من  وهو  املنطقة  اجتاحت  التي  لالأحداث  بالن�سبة  جيدة 
البنوك القالئل الذين ا�ستطاعوا التفوق وحتقيق ن�سبة منو 
يف الأرباح باملقارنة بالعام ٢٠١٩ وهذا يثبت جمددا كفاءة 
الظروف  ا�سد  يف  حتى  للبنك  املايل  املركز  وقوة  الأداء 

ال�سعبة.
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منكو: استطاع البنك تحقيق نتائج 
ايجابية في جميع مؤشراته المالية 

وتمكن من مواكبة جميع التغييرات 
التي رافقت الجائحة

6.3 مليون دينار أرباح سوسيته جنرال األردن السنوية عام 2020
Investment  In The Banking Sector

جرنال  �سو�سيته  لبنك  املدققة  غري  املالية  النتائج  اأظهرت 
حتقيقه لأرباح �سنوية قيمتها ٦.3٢ مليون دينار )٨.٩١ مليون 
 ١٤.١٩( دينار  مليون   ١٠.٠٦ قيمتها  باأرباح  مقارنة  دولر(، 

مليون دولر( يف عام ٢٠١٩
العام،  خالل  البنك  اإيرادات  زيادة   اإلى  البنك  نتائج  واأ�سارت 
بن�سبة ١٤.٤١ باملائة، لت�سل اإلى ٩١.٧٢ مليون دينار، مقارنة 

بنحو ١٠٧.١٦ مليون دينار يف عام ٢٠١٩.
اأرباح البنك ال�سنوية ارتفعت عام ٢٠١٩، بن�سبة ٢١.٥  وكانت 
باأرباح  مقارنة  دينار،  مليون   ١٠.٠٦ بقيمة  اإلى  لت�سل  باملائة، 
عائدة على امل�ساهمني قيمتها ٨.٢٨ مليون دينار يف عام ٢٠١٨.
رئي�ص جمل�ص  منكو  ال�سيد ح�سان  قال  النتائج  على  تعليقه  ويف 
قطاعاته  بكل  القت�ساد  اأربك   ٢٠٢٠ العام  باأن  البنك  ادارة 
بنك  ا�ستطاع  وبالرغم من ذلك  تداعيات كوفيد ١٩  من جراء 
موؤ�سراته  ايجابية يف جميع  نتائج  �سو�سيتيه جرنال من حتقيق 
املالية ومتكن البنك من مواكبة التغيريات التي رافقت اجلائحة 
الكرتونيا  العمل  على  قادرين  فيه  العاملني  جميع  كان  حيث 
ومت  بعد  عن  العمالء  خلدمة  املطلوبة  املهارات  كافة  وميلكون 
تواكب  بطريقة  البنك  يف  اللكرتونية  اخلدمات  جميع  تطوير 
اختالف  على  العمالء  حاجات  جميع  وتلبي  الراهنه  الظروف 

�سرائحهم.
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جردانة: البنك يتمتع بقاعدة رأسمالية 
قوية ومتينة، وسيولة مرتفعة عززت 
من مركزه المالي ومكنته من تخطي 

العديد من التحديات الخارجة على إرادته

6 ماليين دينار صافي أرباح البنك االستثماري عن العام 2020
Investment  In The Banking Sector

كاإجراء حتوطي حلماية حمفظة الت�سهيالت من اأي تاأثريات �سلبية قد 
تنجم عن التحديات القت�سادية ال�سعبة التي اأحدثها تف�سي فريو�ص 
البنك  اإدارة  وا�سلت  اأجمع،  العامل  دول  يف  كما  الأردن  يف  كورونا 
اخل�سائر  خم�س�سات  ر�سيد  بزيادة  وذلك  املتحفظة،  �سيا�ساتها 
اأردين. دينار  مليون   ١٥ بحوايل  املبا�سرة  الئتمانية   للت�سهيالت 
فقد  للبنك  املالية  واملتانة  العامل  املال  راأ�ص  كفاية  الى  وا�ستنادا 
بتوزيع  العامة  للهيئة  ال�ستثماري  البنك  اإدارة  جمل�ص  اأو�سى 
احلد  وهي   ،٢٠٢٠ للعام   %  ١٢ بن�سبة  امل�ساهمني  على  نقدية  اأرباح 
العام. هذا  عن  الأردين  املركزي  البنك  به  �سمح  الذي   الأق�سى 
البنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  قال  النتائج،  هذه  على  تعليقه  ويف 
اإن البنك ا�ستطاع وبكفاءة عالية التعامل  ال�ستثماري، ب�سر جردانة 
متحفظة  �سيا�سة  اعتمد  حيث  كورونا؛  جلائحة  ال�سلبية  النتائج  مع 
الئتمانية  للت�سهيالت  متوقعة  ائتمانية  خ�سائر  خم�س�سات  بر�سد 
ن�سب  وتوفري  النفقات  و�سبط  الت�سغيلية  كفاءته  بتح�سني  مقرونة 
واحللول  اخلدمات  تقدمي  يف  البنك  ا�ستمرار  مع  مريحة،  �سيولة 
وال�سركات. الأفراد  من  لعمالئه  املبتكرة  الرقمية   امل�سرفية 
واأكد جردانه، اأن البنك يتمتع بقاعدة راأ�سمالية قوية ومتينة، و�سيولة 
مرتفعة عززت من مركزه املايل ومكنته من تدعيم فر�ص النمو وتخطي 
العديد من التحديات اخلارجة على اإرادته، م�سريًا اإلى اأن ر�سد حوايل 
١٥ مليون دينار كمخ�س�سات حتوطية ياأتي نتيجة ال�سيا�سة احل�سيفة 
الت�سهيالت. حمفظة  وحماية  الديون  تغطية  يف  البنك  يتبعها   التي 
منو  حتقيق  ال�ستثماري  البنك  وا�سل  مت�سل،  �سعيد  وعلى 
الت�سهيالت  �سايف  ارتفع  حيث  املالية؛  موؤ�سراته  خمتلف  يف 
بن�سبة  ٢٠٢٠ العام  نهاية  يف  كما  املبا�سرة   الئتمانية 
٨.٥ % ومبا قيمته ٥٨ مليون دينار لي�سل اإلى ٧3٢ مليون دينار، مقابل 
٦٧٤ مليون دينار يف نهاية العام ٢٠١٩، كما ارتفع اإجمايل موجودات 
.٢٠٢٠ العام  يف  دينار  مليار   ١.٢ بلغ  حيث   %  3.٩ بن�سبة   البنك 
الوطن  نداء  لبت  التي  الأردنية  البنوك  ال�ستثماري من  البنك  وكان 
وتربع مببلغ ٧3٠ األف دينار اأردين ل�سالح �سندوق همة وطن وهيئات 
خريية اأخرى، وذلك لدعم جهود الدولة يف مكافحة فريو�ص كورونا 

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

املبتكرة- عن  امل�سرفية  ال�ستثماري-الرائد يف تقدمي احللول  البنك  اأعلن 
حيث  ٢٠٢٠؛  )دي�سمرب(  الأول  كانون   3١ يف  املنتهية  لل�سنة  املالية  نتائجه 
 ١٦.١ مقابل  دينار،  ماليني   ٦ بلغت  ال�سريبة  بعد  �سافية  اأرباحًا  حقق 
 ٧.٩ قبل ال�سريبة  البنك  اأرباح  بلغت  فيما   ، ٢٠١٩ العام  يف  دينار  مليون 
٢٠١٩ العام  يف  دينار  مليون   ٢٢.٩ مقابل   ٢٠٢٠ العام  عن  دينار   مليون 
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الكباريتي: اداء القطاع المصرفي 
في عام ٢٠٢٠ معقوال على الرغم 

من التحديات التي واجهها االقتصاد 
االردني

التحديات كبيرة وتبعات جائحة كورونا واثارها ال تزال قائمة حتى اآلن
Investment  In The Banking Sector

عبد  دولة  الكويتي  الردين  البنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  علق 
الكرمي الكباريتي عن الفرتة املا�سية  اأن اداء القطاع امل�سريف 
التي واجهها  التحديات  يف عام ٢٠٢٠ معقول على الرغم من 
القت�ساد الردين فموؤ�سرات الكفاءة بالبنوك �سجلت م�ستويات 
حادا  تراجعا  اظهرت  التي  الربحية  موؤ�سرات  با�ستثناء  جيدة 
نتيجة ارتفاع املخ�س�سات املر�سودة ملواجهة التفاع مبخاطر 

الئتمان .
الو�سع  العام على متابعة تطورات  البنك عمل  خالل  ونوه ان 
على  القطاعات  قدرة  مدى  ومراقبة  اململكة  يف  القت�سادي 

ال�ستجابة لثار جائحة كورونا.
اأن�سطته  نتائج  م�ستوى  عى   ٢٠٢٠ عام  خال  البنك  حافظ 
الرئي�سية مقارنة بالعام ال�سابق، حيث زاد اإجمايل املوجودات 
ودائع  اإجمايل  وارتفع   ، دينار  مليون   ٢،٨١٠ ليبلغ   %٢ بن�سبة 
العمالء لي�سجل ١،٨٧٨ مليون دينار بنمو حوايل ١% بينما بلغ 
مليون  بال�سايف ١،٥٥٧  املبا�سرة  الئتمانية  الت�سهيالت  �سايف 

دينار كما يف 3١ / ١٢ / ٢٠٢٠
وقد بلغ معدل كفاية راأ�ص املال لدى البنك ١٩.3٨ % وهو اأعلى 

من املتو�سط ال�سائد يف  القطاع امل�سريف والبالغ ١٦.٧ %.
واكد الكباريتي ان البيانات املالية للفرتة املنتهية يف 3١-١٢-
وتعك�ص  الراهنة  والظروف  الواقع  مع  من�سجمة  تاأتي   ٢٠٢٠
غري  تعرثات  اي  ملواجهة  و�سعيها  العليا  الدارة  توجهات 

حم�سوبة.

شركة المنارة للتأمين بأيٍد أمينة
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أخبار البنوك

نيويورك  ومقرها   )Global Finance( العاملّية  فاينان�ص  غلوبال  جملة  منحت 
البنك العربي موؤخرًا جائزة »اأف�سل تطبيق بنكي للهواتف الذكية« يف املنطقة على �سعيد 
»عربي  تطبيق  عن  وذلك   ،٢٠٢٠ للعام  لل�سركات  املقدمة  الرقمية  امل�سرفية  اخلدمات 
كونكت - موبايل« املخ�س�ص خلدمة عمالء قطاع ال�سركات. كما حاز البنك كذلك على 
جائزة »اأف�سل بنك يف جمال اإدارة النقد« يف ال�سرق الأو�سط لهذا العام من جملة غلوبال 
�سركة  عن  ال�سادرة   ،  ”GLOBAL INVESTOR/ISF”اإف اإ�ص  اآي  اإنف�سرت/ 

يوروموين Euromoney املالية العاملية.
وياأتي فوز البنك العربي بجائزة »اأف�سل تطبيق بنكي للهواتف الذكية« يف ال�سرق الأو�سط 
جلذب  ال�سرتاتيجية  القوة  ت�سمنت:  والتي  املتخ�س�سة  املعايري  من  جمموعة  على  بناًء 
لهذه  امل�ستخدمني  اأعداد  والنمو فى  الرقمية،  امل�سرفية  القنوات  العمالء وخدمتهم عرب 
املتنوعة  اخلدمات  وكذلك  للعمالء،  تقدميها  يتم  التى  املنتجات  فى  والتو�ّسع  اخلدمات، 
والتي �سمّمت خ�سي�سًا  املحمول  الهاتف  الإلكرتوين وتطبيق  املوقع  كّل من  يقّدمها  التى 
لذلك. اأما جائزة »اأف�سل بنك يف جمال اإدارة النقد » يف ال�سرق الأو�سط، فقد حاز عليها 
البنك بالرغم من وجود مناف�سة قوية من قبل موؤ�س�سات م�سرفية اإقليمية، وذلك نتيجة 
للتزامه امل�ستمر يف اإحداث التحول الرقمي، حيث متيز البنك من خالل من�سة »عربي 
اإدارة  والتي متكنهم من  املنطقة  ال�سركات عرب  لعمالئه من قطاع  يوفرها  التي  كونكت« 
النقد ب�سكل فوري وفعال وهي ميزة هامة وحيوية ل �سيما يف ظل التحديات احلالية التي 

تواجهها املوؤ�س�سات يف املنطقة.
ويعترب تطبيق »عربي كونكت - موبايل« اإ�سافة نوعية اإلى جمموعة خدمات البنك العربي 

ال�سركات  لتمنح عمالء قطاع  الرقمية من خالل ما يقدمه من مزايا �سممت خ�سي�سًا 
اأي وقت ومن اأي مكان. ومن  املزيد من املرونة والراحة لإمتام معامالتهم امل�سرفية يف 
املزايا التي يقدمها التطبيق: الإطالع والرقابة امل�ستمرة على ح�ساباتهم، اإدارة احل�سابات 
املحلية واخلارجية، اإدارة املدفوعات وال�سيولة والرواتب، وغريها. ويندرج التطبيق �سمن 
من�سة »عربي كونكت« والتي تعد واحدة من اأبرز احللول التكنولوجية الرائدة على �سعيد 
لتواكب  �سممت  والتي  ال�سركات  لقطاع  املخ�س�سة  الرقمية  امل�سرفية  اخلدمات  قنوات 

اأحدث امل�ستجدات يف ال�سناعة امل�سرفية.
يف  بنك  »اأف�سل  جائزة  كذلك  ح�سد  قد  كان  العربي  البنك  اأن  الى  هنا  ال�سارة  وجتدر 
خدمات اإدارة النقد« يف الأردن لعام ٢٠٢٠ وذلك وفق ال�ستطالع الأخري الذي اأجرته جملة 
»يوروموين« حول اإدارة النقد للموؤ�س�سات غري املالية. وكانت جملة غلوبال فاينان�ص العاملّية 
)Global Finance( قد منحت البنك العربي يف وقت �سابق من العام ٢٠٢٠ جائزة 

اأف�سل بنك يف ال�سرق الأو�سط للعام ٢٠٢٠ وذلك للعام اخلام�ص على التوايل.

البنك العربي يطلق عرو�صًا خا�صة
 لعمالء برنامج »عربي جونَي«

 - جونرَي«  »عربي  لعمالء  العربي  البنك  يقدمها  التي  احل�سرية  املزايا  �سل�سلة  �سمن 
عر�ص  موؤخرًا  البنك  اأطلق  �سنة،   ١٧ عمر  حتى  واليافعني  بالأطفال  اخلا�ص  الربنامج 
ا�سرتاك خا�ص بالتعاون مع من�سة اأبواب التعليمية، وذلك يف اإطار ا�سرتاتيجيته الرامية 
تطلعات عمالئه  تن�سجم مع  مبتكرة  وتفعيل خدمات  الرقمية  �سل�سلة خدماته  تعزيز  اإلى 

املتجددة ورغباتهم املتنوعة.

البنك العربي يحصد جوائز عالمية 
لخدمات الشركات على مستوى الشرق األوسط
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من  بالعربية«  »اأقراأ  ة  من�سّ مع  بالتعاون  خا�ص  ا�سرتاك  عر�ص  اأي�سا  البنك  اأطلق  كما 
لالرتقاء  ت�سعى  والتي  املتدرجة  للقراءة  الريادّية  الرقمّية  ة  املن�سّ غار«  ال�سّ »املفكرون 
مبهارات الّلغة العربّية وتعزيز الّطالقة الّلغوية لدى الأطفال وذلك يف اإطار �سعي البنك 
احتياجات  مع  تن�سجم  مبتكرة  بطريقة  وتوظيفها  الرقمية  خدماته  تعزيز  اإلى  املتوا�سل 

عمالئه وتلبي توقعاتهم.
ويتيح العر�ص الذي ي�ستمر لغاية ٢٠٢١/١٠/3١ لعمالء برنامج »عربي جونرَي« من البنك 
ة لالأطفال  العربي ا�سرتاك جماين لال�ستفادة من اخلدمات التعليمية املتاحة على املن�سّ
من �سفوف ريا�ص الأطفال وحتى الثانوية، والتي ت�سمل مئات الكتب واأوراق العمل ومقاطع 
الفيديو والألعاب والختبارات الّتقييمّية. وبامكان العمالء ال�ستفادة من هذا العر�ص لدى 

ا�سرتاكهم باملن�سة من خالل تطبيق »عربي موبايل« من البنك العربي.
ويف تعليقه على اإطالق العرو�ص اجلديدة، قال ال�سيد يعقوب معتوق، مدير دائرة اخلدمات 
جهود  �سمن  العرو�ص  هذه  اإطالق  »ياأتي  الأردن:  العربي   البنك  يف  لالأفراد  امل�سرفية 
البنك العربي املتوا�سلة لتعزيز اخلدمات التي يوفرها لعمالئه وتقدمي قيمة م�سافة لهم 

من خالل تفهم احتياجاتهم وال�ستجابة لها.

البنك العربي يعّزز خدمات بطاقاته االئتمانية 
مبيزات اإ�صافية عرب تطبيق »عربي موبايل«

اأطلق البنك العربي موؤخرًا جمموعة من امليزات اجلديدة لبطاقاته الئتمانية من خالل 
اأحدث  توفري  الى  الرامية  العربي  البنك  جهود  اإطار  يف  وذلك  موبايل«  »عربي  تطبيق 
اخلدمات واحللول امل�سرفية الرقمية وتوظيفها لتقدمي جتربة م�سرفية متطورة و�سل�سة 

لعمالئه �سمن اأعلى م�ستويات ال�سهولة والأمان.
ومن بني امليزات اجلديدة التي مت توفريها من خالل تطبيق »عربي موبايل« ميزة حتليل 
الإنفاق ال�سهري للبطاقة والتي تقدم حلامل البطاقة حتليل ملدفوعاته ال�سهرية التي متت 
عرب البطاقة مع مقارنتها بالأ�سهر ال�سابقة، مما يتيح له التعرف على م�سروفاته واإدارتها  
ب�سهولة ومرونة. كذلك مت اإ�سافة  خدمة اإن�ساء بطاقة ائتمانية افرتا�سية فوريًا بكل �سهولة 
وباأعلى درجات الأمان، وهي بطاقة الكرتونية لال�ستخدام عرب النرتنت اأو خدمة عربي 
اأمان  توفري  اإلى  وتهدف  الأ�سلية،  للبطاقة  الئتماين  ال�سقف  بنف�ص  وت�سدر  كا�ص  موبي 
وميكن  والحتيال.  التزوير  خماطر  من  والتقليل  اللكرتوين  الت�سوق  عند  اأكرث  و�سهولة 
للعميل اأن يتحّكم بتاريخ �سالحية هذه البطاقة اللكرتونية الفرتا�سية )من �سهر واحد 
�سالحية  فرتة  خالل  بها  امل�سموح  احلركات  عدد  حتديد  اإلى  بالإ�سافة  �سهرًا(   ١٢ اإلى 

تطبيق  ال�سري عرب  الرقم  ال�ستف�سار عن  ميزة  اأي�سًا  امليزات اجلديدة  وت�سم  البطاقة. 
»عربي موبايل«  دون احلاجة لزيارة الفرع اأو التوا�سل مع مركز خدمة العمالء، وكذلك 
اخلا�ص  الأمان  رمز  احل�ساب،  كرقم  احلاجة  عند  املوبايل  من  البطاقة  بيانات  عر�ص 

بالبطاقة )CVV( ، وتاريخ انتهاء ال�سالحية ل�ستخدامها عرب النرتنت.

 خ�صومات ح�صرية حلاملي بطاقات البنك العربي من خالل 
موقع Rentalcars العاملي لتاأجي ال�صيارات

 Rentalcars موقع  مع  بالتعاون  خا�سًا  ترويجيًا  عر�سًا  موؤخرًا  العربي  البنك  اأطلق 
العاملي لتاأجري ال�سيارات، ويقدم العر�ص اجلديد حلاملي بطاقات البنك يف الأردن خ�سم 
بن�سبة ١٠% لدى ا�ستخدامهم بطاقاتهم عند ا�ستئجار ال�سيارة من املوقع. ويعترب البنك 
العربي اأول بنك يف املنطقة يوقع اتفاقية تعاون م�سرتك مع موقع Rentalcars العاملي 
خدمة  ويوفر  العامل   يف  دولة   ١٦٠ من  اأكرث  يف  خدماته  يقدم  والذي  ال�سيارات،  لتاأجري 

ا�ستئجار ال�سيارات عرب اأكرث من ٦،٠٠٠ موقع.
الت�سّوق  وبطاقات  الدفع  وبطاقات  الئتمانية  البطاقات  حلاملي  اجلديد  العر�ص  ويتيح 
ا�ستئجار  بن�سبة ١٠% على خدمة  العربي احل�سول على خ�سم  البنك  الإنرتنت من  عرب 
ال�سيارات، وذلك عرب رابط خا�ص بالبنك العربي وموقع Rentalcars، والذي ميكن 
على  واحل�سول  املالئمة  ال�سيارة  وانتقاء  ال�سهولة  مبنتهى  الدخول  خالله  من  للعمالء 

اخل�سم تلقائيًا.

البنك العربي يطلق عر�صًا خا�صًا بالتعاون مع هوندا وكيا االأردن
اأطلق البنك العربي موؤخرًا عر�سًا خا�سًا لتمويل �سيارات هوندا بالتعاون مع �سركة طهبوب 
لل�سيارات  هوندا الأردن، وذلك يف اإطار حر�ص البنك الدائم على تقدمي عرو�ص وبرامج 

ترويجية مميزة لعمالئه تواكب احتياجاتهم وتطلعاتهم.
و�سيكون باإمكان العمالء الراغبني ب�سراء اأي من �سيارات هوندا ال�ستفادة من مزايا هذا 
العر�ص اخلا�ص  والذي يت�سمن �سعر فائدة تف�سيلي، تاأمني �سامل جماين لل�سنة الأولى، 
اإمكانية ا�ستبدال �سيارة العميل احلالية كدفعة اأولى اأو كجزء من الدفعة مهما كان نوع اأو 

موديل ال�سيارة، وذلك �سمن اإجراءات ب�سيطة ومي�سرة.
كما اأطلق البنك موؤخرًا عر�سًا خا�سًا لتمويل �سيارتي كيا نريو NIRO موديل ٢٠٢٠ وكيا 
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كيه-٥ موديل ٢٠٢١ بالتعاون مع ال�سركة الوطنية العربية لل�سيارات  كيا الأردن، وذلك يف 
اإطار اهتمامه الدائم بتقدمي عرو�ص وبرامج ترويجية مميزة لعمالئه تواكب احتياجاتهم 
كيا  �سيارات  الطرازين من  ب�سراء هذين  الراغبني  العمالء  بامكان  و�سيكون  وتطلعاتهم. 
ال�ستفادة من مزايا هذا العر�ص اخلا�ص والتي تت�سمن �سعر فائدة تف�سيلي، تاأمني �سامل 
جماين، عقد �سيانة جماين، خدمة امل�ساعدة على الطريق جمانًا، بالإ�سافة اإلى اإمكانية 
احل�سول على القر�ص من دون دفعة اأولى واإعفاء من عمولة تنفيذ القر�ص، وذلك �سمن 

اإجراءات ب�سيطة ومي�سرة.
ويف تعليقه على هذه العرو�ص قال ال�سيد يعقوب معتوق، مدير دائرة اخلدمات امل�سرفية 
لالأفراد يف البنك العربي - الأردن: »اإننا يف البنك العربي نحر�ص با�ستمرار على تقدمي 
حلول متويلية متكاملة لعمالئنا وتوفري العرو�ص واحلمالت الرتويجية املميزة ذات القيمة 

امل�سافة والتي تنا�سب احتياجاتهم التمويلية«. 

البنك العربي يفتتح فرع اليا�صمني يف موقعه اجلديد
اليا�سمني مبوقعه اجلديد والواقع يف �سارع  العربي موؤخرًا فرعه يف منطقة  البنك  افتتح 
تعزيز  اإلى  الهادفة  البنك  اإطار خطة  وذلك يف  دوار اخلريطة  بالقرب من  جبل عرفات 
من  م�ستوى  اعلى  على  خدمات  وتوفري  اململكة  يف  الذاتية  خدماته  ومراكز  فروعه  �سبكة 

التميز واخل�سو�سية.

البنك العربي يطلق عرو�صًا خا�صة بالتعاون مع وكاالت �صفر 
لـ  تابعة  �سفر  وكالة  وهي   ،Agoda.com مع  بالتعاون  موؤخرًا  العربي  البنك  اأطلق 
يف  الرائدة  الرقمية  ال�سفر  �سركات  اإحدى   -  Booking Holdings Group
بطاقات  حاملي  منها  ي�ستفيد  قّيمة  مزايا  خالله  من  البنك  يقدم  خا�سًا  عر�سًا  العامل، 

البنك العربي عند ا�ستخدامهم لبطاقتهم لدفع قيمة حجز اإقامتهم من خالل املوقع.
وي�سمل هذا العر�ص، والذي ي�سري لغاية ١٥ حزيران ٢٠٢١، حاملي البطاقات الئتمانية 
وبطاقات الدفع من البنك العربي حيث يتيح لهم احل�سول على خ�سم فوري بن�سبة ٢٠% 
من قيمة حجوزاتهم عند احلجز عرب موقع Agoda.com والذي ي�سمل اأكرث ٢ مليون 
فندق حول العامل. واجلدير بالذكر اأن هذا العر�ص �ساري فقط على احلجوزات التي تتم 

 www.agoda.com/arabbank من خالل الرابط

كما اأطلق البنك موؤخرًا بالتعاون مع �سركة »ترفل ون« لل�سياحة وال�سفر، ال�سركة الرائدة يف 
جمالها حمليًا واإقليميًا، عر�سًا خا�سًا لعمالئه يف اململكة الأردنية الها�سمية، وذلك بتوفري 
بطاقتهم  بوا�سطة  الدفع  عند  العربي  البنك  بطاقات  حاملي  منها  ي�ستفيد  قّيمة  مزايا 
اللكرتوين  ال�سركة  وال�سفر وذلك من خالل احلجز على موقع  ال�سياحة  ل�سراء خدمات 
البطاقات  حلاملي  اجلديد  العر�ص  ويتيح  مكاتبها.  اأحد  زيارة  اأو    toghi.com
 %١٠ بن�سبة  نقدي  ا�سرتداد  على  العربي احل�سول  البنك  من  الدفع  وبطاقات  الئتمانية 
من قيمة حجوزاتهم  )حتى نهاية �سهر اآذار( ليتم قيدها ب�سكل تلقائي حل�ساب البطاقة، 
بالإ�سافة اإلى احل�سول على نقاط مكافاآت عرب برنامج »نقاط العربي« الذي يتيح للعمالء 
ال�سرائية  والق�سائم  النقدية  املكافاآت  من  وا�سعة  مبجموعة  وا�ستبدالها  النقاط  ك�سب 
كما    ،  toghi.com موقع  على  املتوفر  املكافاآت  نقاط  برنامج  الى  بالإ�سافة  املجانية. 
قيمة  تق�سيط  اإمكانية  الئتمانية  العربي  البنك  بطاقات  العر�ص ح�سريًا حلاملي  ومينح 
حجوزاتهم بفائدة �سفر% ولغاية ١٢ �سهر �سمن برنامج الت�سديد املريح عند ا�ستخدامهم 

لبطاقتهم للدفع يف اأي من مكاتب »ترفل ون« اأو من خالل موقعهم الإلكرتوين.
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 اأعلنت جمموعة كابيتال بنك وجمموعة بنك عوده اليوم عن توقيع الّتفاقّيات النهائية 
البنك  وا�ستحواذ  الأردن  َعوده يف  بنك  فروع  اأعمال  بنك على  كابيتال  ا�ستحواذ  لعملية 
العراق،  َعوده يف  بنك  اأعمال فروع  بنك، على  كابيتال  التابع ملجموعة  العراقي،  الأهلي 
و�سراء مطلوبات وا�سول هذه الفروع. و�سيتوقف اإمتام هذه العمليات على احل�سول على 

املوافقات النهائية للجهات التنظيمية والرقابية.
ال�سّيد با�سم  اإدارة جمموعة كابيتال بنك معايل  ووّقع الّتفاقّيات كّل من رئي�ص جمل�ص 
عوده  بنك  ملجموعة  الرئي�سي  التنفيذي  وامل�سوؤول  اإدارة،  جمل�ص  ورئي�ص  ال�سامل،  خليل 
ال�سّيد �سمري حّنا اللذان اأّكدا على اأّن عملّية ال�ستحواذ مّتت نتيجة درا�سة معّمقة ووفقًا 
للت�سريعات ال�سارية، وبعد احل�سول على املوافقات املبدئية املطلوبة من البنك املركزي 

الأردين والبنك املركزي العراقي.
وبهذه املنا�سبة، قال رئي�ص جمل�ص اإدارة جمموعة كابيتال بنك معايل ال�سّيد با�سم خليل 
ال�سامل: »هذا الّتفاق ياأتي تلبيًة خلطط كابيتال بنك الرامية اإلى تعزيز مركزه التناف�سي 
وتو�سيع انت�ساره الإقليمي واملحّلي يف الأردن والعراق، بحيث تعترب هذه اخلطوة اأّول عملّية 
ا�ستحواذ يف القطاع امل�سريف العراقي وتدعم ن�ساط امل�سرف الأهلي العراقي فيه، الأمر 
الذي يعّزز من متانة موؤ�ّسرات جمموعة كابيتال بنك املالّية، مع موا�سلة تقدمي اخلدمات 
والأفراد،  ال�سركات  م�ستوى  على  للعمالء  العالية  الكفاءة  وذات  املبتكرة  امل�سرفّية 
تنتهجها  التي  الرقمي  التحّول  ب�سيا�سة  مدعومة  واحللول  باملنتجات  الدائم  والرتقاء 

جمموعة كابيتال بنك منذ �سنوات.«
وتعليقًا على هاَتني العملّيَتني قال ال�سّيد �سمري حّنا، اأنه من �ساأنهما تقوية دور جمموعة 
بنك عوده يف مواجهة التحّديات الهاّمة التي يواجهها لبنان منذ اأكرث من عام. وقد اإرتاأت 
املجموعة اقت�سار مناق�سات عمليات البيع هذه ح�سريًا على طرف واحد، هو جمموعة 
وم�سالح  العمل  ل�ستمرارية  الق�سوى  الأهمية  العتبار  بعني  اأخذين  بنك،  كابيتال 
الأطراف كافة من عمالء وموظفني لدى فروع بنك عوده يف الأردن والعراق، بالإ�سافة 

اإلى الأثر الإيجابي املتوقع لهذه العملية على تطوير اأعمال امل�سرفني يف امل�ستقبل. 
�سيحافظ  بنك  كابيتال  اأن  على  الغول  داود  بنك  لكابيتال  التنفيذي  الرئي�ص  اأكد  بدوره 
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كابيتال بنك وبنك عوده يوقعان االتفاقيات النهائية 
لبيع أصول ومطلوبات فروع بنك َعوده في األردن والعراق

بالإ�سافة  والعراق كما هي،  الأردن  بنك عوده يف  العمالء مع فروع  تعاقدات  كافة  على 
اإلى اللتزام باملحافظة على كافة كوادر هذه الفروع حتت مظلة جمموعة كابيتال بنك.

الأردين  املركزي  البنك  ل�سكر  املنا�سبة  هذه  وحّنا  ال�سامل  ال�سّيَدين  من  كّل  انتهز  كما 
املركزي  والبنك  الأكرم،  فريز  زياد  الدكتور  املركزي  البنك  حمافظ  مبعايل  املتمّثل 
العراقي املتمّثل مبعايل حمافظ البنك املركزي الأ�ستاذ م�سطفى غالب، ونّواب البنكني 

املركزيني الكرام على الدعم الذي قّدموه لهذه العملية. 
ومبوجب الّتفاق، ت�ستحوذ جمموعة كابيتال بنك على عملّيات بنك عوده يف الأردن والتي 
ت�سّم ١٤ فرعًا، وفروعه يف العراق التي ت�سّم ٥ فروع. وبذلك يرتفع اإجمايل عدد فروع 

كابيتال بنك يف الأردن اإلى ٢٨ فرعًا، وفروع امل�سرف الأهلي العراقي اإلى ١٨ فرعًا. 
ويف نهاية اأيلول ٢٠٢٠ كانت قد بلغت اأ�سول بنك عوده يف الأردن ما جمموعه ٥٠٦ مليون 
دينار اأردين فيما وازت اأ�سول بنك عوده العراق ٢٧٥ مليار دينار عراقي. وعليه، �سيعمل 
دينار  مليار   3.٦ لتبلغ  بنك  كابيتال  جمموعة  اأ�سول  قيمة  زيادة  على  ال�ستحواذ  هذا 

اأردين ورفع القيمة املالّية مل�ساهمي املجموعة لأكرث من ٤٠٠ مليون دينار اأردين.
ا�سرتاتيجّية  والعراق �سمن  الأردن  بنك عوده يف  ال�ستحواذ على عملّيات  وتاأتي خطوة 
والتحّول  الأداء  تطوير  يف  خططه  مع  بالتوازي  والتّطور،  للتو�ّسع  بنك  كابيتال  جمموعة 

الرقمي، مبا يكفل ال�سرعة والدّقة واأعلى درجات الر�سى لدى العمالء. 

كابيتال بنك يطلق بطاقاته اجلديدة بت�صاميم مميزة 
وغي م�صبوقة يف ال�صوق االأردين

املحلي  امل�سريف  ال�سوق  يف  الرائدة  الأردنية  البنوك  اأبرز  اأحد  بنك،  كابيتال  ك�سف 
والدفع  الئتمان  لبطاقات  امل�سبوقة  وغري  اجلديدة  الت�ساميم  عن  النقاب  والإقليمي، 
املبا�سر واملدفوعة م�سبقا والتي تعد الأولى من نوعها يف ال�سوق الأردين، ومتتاز مبظهرها 
الأنيق والع�سري. حيث مت ت�سميم البطاقات، التي مت طرحها يف ال�سوق الأردين، ب�سكل 
طويل وباإخفاء معلومات البطاقة والعميل خلف البطاقة ب�سكل انيق، ف�ساًل عن متتعها 

باأق�سى درجات احلماية والأمان.
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 ،PIN التحقق  رمز  اإدارة  اأبرزها:  امليزات  بنك، مبجموعة من  كابيتال  بطاقات  ومتتاز 
وخدمة ار�سال الرقم ال�سري ملرة واحدة OTP التي تتيح للعميل تغيريه من خالل اأجهزة 
ال�سرافات الآلية بالإ�سافة الى اأن كافة بطاقات البنك متتاز بخدمة الالتالم�سية والتي 
متكن العمالء با�ستخدام البطاقات بكل ي�سر واأمان يف عمليات ال�سراء اليومية. كما ميكن 
املحمولة  الأجهزة  على  البنك  تطبيقات  عرب  واإدارتها  عر�سها  البطاقات  هذه  حلاملي 
الذكية واملوقع الإلكرتوين، وتتيح هذه البطاقات لعمالء كابيتال بنك خطة �سداد مي�سرة، 
ودفع قيمة م�سرتياتهم التي تتم با�ستخدام البطاقات الئتمانية عند التجار املعتمدين لدى 
البنك باأق�ساط مي�سرة على دفعات ت�سل اإلى ١٢ �سهر، وبفائدة ٠% مع اإمكانية تق�سيط 
اأي حركة �سراء من اأي متجر بفائدة مناف�سة و�سمن �سروط معينة. اأي�سًا، يكافئ برنامج 
Capital Rewards حاملي بطاقات الئتمان من كابيتال بنك، عند ا�ستخدامها يف 
م�سرتياتهم بالعديد من النقاط والتي ميكن ا�ستبدالها على الفور عند اأجهزة نقاط البيع 
يف املتاجر ومواقع معتمدة لدى البنك وميكن اأي�سا ا�ستبدال النقاط مببالغ نقدية فورية. 
وعلقت رئي�ص اإدارة املعامالت امل�سرفية واملنتجات زين ملح�ص: »نحر�ص يف كابيتال بنك 
على توفري اآخر واأحدث اخلدمات التكنولوجية املالية املبتكرة لعمالئنا، التي تقدم اأق�سى 
اأو احل�سول على  اليومية  درجات الأمان واحلماية لهم لتمكينهم من اإجناز معامالتهم 
عرب  بها  والتحكم  اإدارتها  ميكن  والتي  البطاقات  هذه  ا�ستخدام  عند  العديدة  املكافاآت 
للبطاقات  اجلديد  الع�سري  الت�سميم  اأن  اإلى  لفتًة  اللكرتونية،«   البنك  قنوات  جميع 
باإثراء جتربة  اأنواعها، يعك�ص هوية كابيتال بنك وير�سخ من التزامه  الئتمانية مبختلف 

عمالئه والرتقاء بها.

جمموعة كابيتال بنك تعقد ور�صة عمل وتوقع اتفاقيات
 لدعم ال�صركات ال�صغية واملتو�صطة

الدعم  وتقدمي  اململكة  يف  املايل  ال�سمول  تعزيز  اإلى  الهادفة  ا�سرتاتيجيتها  مع  متا�سيًا 
بنك  بكابيتال  ممثلة   - بنك  كابيتال  جمموعة  عقدت  القت�سادية،  القطاعات  ملختلف 
الأعمال /  ريادة  اأع�ساء منظمة  ور�سة عمل ملجموعة من  لال�ستثمارات  كابيتال  و�سركة 

فرع الأردن، للتعريف باأبرز اخلدمات واملنتجات امل�سرفية التي يقّدمها البنك واحللول 
ورواد  النا�سئة  ال�سركات  لقطاع  لال�ستثمارات  كابيتال  �سركة  تقدمها  التي  ال�ستثمارية 

الأعمال الأردنيني.
وخالل الور�سة، قدم و�سيم جمعة، رئي�ص اإدارة املوجودات يف �سركة كابيتال لال�ستثمارات 
املحلية  وال�ستثمارية  القت�سادية  والتطورات  امل�ستجدات  اآخر  خالله  من  �سرح  عر�سًا 
تو�سيات  تقدمي  الى  بالإ�سافة  كورونا،  جائحة  بتداعيات  وتاأثرها  والعاملية،  والإقليمية 
القت�سادي  الو�سع  مع  للتعامل  اتباعها  الواجب  الأ�ساليب  اأجنع  الأعمال حول  لرياديي 
لهم من خالل  املتاحة  ال�ستثمارية  ال�سوء على احللول واخلدمات  ت�سليط  الراهن، مع 

ال�سركة، والتي تقوم باإدارة فرق عمل متخ�س�سة وذات كفاءة عالية. 
وان�سجامًا  وال�سغرية،  املتو�سطة  ال�سركات  باأهمية دعم قطاع  بنك  كابيتال  واإميانًا من 
مع تعليمات البنك املركزي الأردين يف ا�ستغالل التكنولوجية املالية ودجمها يف الأعمال 
بنك  كابيتال  وقع  للعمالء،  امل�سرفية  اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي  التقليدية،  امل�سرفية 
اتفاقية تعاون مع �سركة لواء املتحدة لتمويل امل�ساريع املتو�سطة وال�سغرية، الرائدة يف 

ا�ستخدام تقنيات التحليل املايل والكمي والئتماين. 
من  طلباتهم  بتقدمي  واملتو�سطة  ال�سغرية  لل�سركات  الفر�سة  التفاقية،  هذه  تتيح  و 
خالل موقع البنك الإلكرتوين للح�سول على الت�سهيالت الئتمانية املطلوبة والرد عليها 
ب�سرعة و�سهولة واأمان، مما ميكن اأكرب فئة من هذا القطاع احليوي من الو�سول اإلى هذه 
اأعلن  كما  لهم.  امل�سرفية  اأف�سل اخلدمات  وتقدمي  احتياجاتهم  لتلبية  املميزة  اخلدمة 
البنك و�سركة ال�سوق املفتوح عن توقيعهما اتفاقية باقة الأعمال بهدف م�ساعدة عمالء 
والت�سويق  الرتويج  يف  وال�سغرية  املتو�سطة  وال�سركات  الكربى،  ال�سركات  من  البنك 
التي  التفاقية،  هذه  وتاأتي  الإلكرتوين.  املفتوح  ال�سوق  موقع  عرب  ومنتجاتها  لأعمالها 
ال�سوق  �سركة  اإدارة  الغول، وع�سو جمل�ص  داود  بنك،  لكابيتال  التنفيذي  الرئي�ص  وقعها 
يف  بنك  كابيتال  يلعبه  الذي  واملميز  الريادي  للدور  ا�ستكماًل  ال�سالمني،  عدّي  املفتوح 
دعم قطاع ال�سركات، وحر�سه الدائم على تقدمي احللول املبتكرة التي تلبي احتياجات 
ومتطلبات وتطلعات هذه ال�سركات من جهة وخدمة عمالئهم من جهة اأخرى. مبوجب 
التفاقية، �سيتيح البنك لعمالئه فر�سة زيادة مبيعاتهم والو�سول اإلى اأكرب قاعدة ممكنة 
الأولى  للمرة  ال�سرتاك  اأجور  البنك  حتمل  مقابل  املفتوح  ال�سوق  موقع  م�ستخدمي  من 
باملقابل �ستقوم �سركة ال�سوق املفتوح مبنح عميل البنك باقة مكونة من متجر على ال�سوق 
املفتوح مع جمموعة من الإعالنات املميزة والتي تزيد من فر�ص بيع اخلدمات واملنتجات 
باأ�سرع وقت ممكن.  وخالل جائحة كورونا حر�ص كابيتال بنك على امل�ساركة وامل�ساهمة 
يف عدد من املبادرات املحلية من خالل توقيعه عددًا من التفاقيات الدولية الكفيلة بدعم 
قطاع ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، حيث دعم البنك مبادرة الربنامج الوطني ل�سمان 
ل�سمان  الأردنية  ال�سركة  مع  بالتعاون  الأردين  املركزي  البنك  اأطلقها  التي  القرو�ص، 
وال�سركات  الفردية  املوؤ�س�سات  واأ�سحاب  واحلرفيني  للمهنيني  التمويل  لتي�سري  القرو�ص 
ال�سغرية واملتو�سطة  ومتكينهم من احل�سول على التمويل ب�سروط وكلف مي�سرة مل�ساعدة 
وراأ�ص  الت�سغيلية  النفقات  متويل  لغايات  التمويلية  احتياجاتها  تغطية  على  الفئات  هذه 

املال العامل.

موظفو كابيتال بنك يطلقون حملتهم ال�صنوية لدعم حملة
 الك�صف املبكر عن �صرطان الثدي

حلملة  دعمًا  الثدي  �سرطان  عن  املبكر  للك�سف  ال�سنوية  حملته  باإطالق  بنك  كابيتال  قام 
الربنامج الأردين ل�سرطان الثدي بقيادة ودعم موؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان. وتهدف احلملة 
املاموجرام  تكاليف فحو�سات  لتغطية  التربعات  الثدي وتقدمي  ب�سرطان  الوعي  اإلى زيادة 

لل�سيدات غري املقتدرات يف مركز احل�سني لل�سرطان.  
وخالل �سهر ت�سرين الأول من كل عام وهو ال�سهر الذي خ�س�سته منظمة ال�سحة العاملية 
باأهمية  التوعية  زيادة  بهدف  فعالية  بنك  كابيتال  موظفو  ينظم  الثدي،  ب�سرطان  للتوعية 
اإجراء الفحو�سات الدورية للك�سف عن �سرطان الثدي، مما ي�ساهم يف اكت�ساف ال�سرطان 
يف مراحل مبكرة وبالتايل رفع ن�سبة ال�سفاء وحت�سني التجاوب مع العالج.   وترتجم هذه 
الفعالية ال�سنوية، ا�سرتاتيجية امل�سوؤولية املجتمعية لكابيتال بنك التي ُتعزز من مكانة البنك 

كموؤ�س�سة وطنية لها دور متميز يف اإحداث التنمية امل�ستدامة وال�ساملة يف البالد. 







تعزيز  يف  الأردن  بنك  ا�سرتاتيجية  من  وانطالقًا  الأردنية؛  الدولة  مبئوية  احتفاًء 
املقدمة  باخلدمات  يرتقي  مبا  العام  القطاع  موؤ�س�سات  مع  امل�سرتك  التعاون 
للمواطنني �سمن مبادرة هي الأولى من نوعها يف الأردن، وقع بنك الأردن ومديرية 
الأمن العام مذكرة تفاهم بهدف دعم �سل�سلة من املراكز واملحطات الأمنية الذكية 
التي تعكف املديرية لتنفيذها �سمن خطة تطوير املراكز الأمنية يف الأردن، ولدعم 
اأفكار مركز الإبتكار والإبداع التابع ملديرية الأمن العام، حيث جرى توقيع املذكرة 
من قبل مدير عام بنك الأردن ال�سيد �سالح رجب حماد، وم�ساعد مدير الأمن العام 

لالإدارة والدعم اللوج�ستي العميد الركن الدكتور معت�سم اأبو �ستال.
وتت�سمن املذكرة اإن�ساء وجتهيز �سل�سلة من املراكز واملحطات الأمنية الذكية، والتي 
التقدم  للمواطنني  تتيح  حيث  ذاتي،  ب�سكل  ال�سرطية  اخلدمات  تقدمي  على  تقوم 
للح�سول على خدمات �سرطية مثل التي يتم تقدميها يف املراكز الأمنية التقليدية 
الذكاء  تكنولوجيا  ت�ستخدم  ذاتية  بخدمة  واإمنا  الب�سري،  العن�سر  تدخل  دون 

ال�سطناعي.
ومن اجلدير بالذكر باأن بنك الأردن ا�ستطاع عرب م�سريته والتي جتاوزت �ستة عقود 
النمو القت�سادي والجتماعي ودعم العديد من  باأن ي�سهم ب�سكل فاعل يف حتفيز 
الربامج واملبادرات الوطنية امل�ستدامة �سمن ا�سرتاتيجيته التي يتبناها على �سعيد 

امل�سوؤولية املجتمعية.

بنك االأردن يطلق حملة ح�صابات التوفي
هذه  وتت�سمن   ،٢٠٢١ لعام  التوفري  حل�سابات  اجلديدة  حملته  الأردن  بنك  اأطلق   
»اأكرب  عنوان  حتت  واحد  لرابح  يوميًا  دينارًا   ٩،٩٩٩ بقيمة  جائزة  تقدمي  احلملة 
جائزة يومية«، والتي �ست�ستمر حتى نهاية العام اجلاري، كما تت�سمن جائزة كربى 

�سعي  اإطار  يف  وذلك  واحد،  لرابح  حزيران  �سهر  نهاية  يف  دينار   ١٠٠،٠٠٠ بقيمة 
ولالرتقاء  العمالء،  وتطلعات  متطلبات  حتاكي  حمالت  لت�سميم  الدائم  البنك 

مب�ستوى اخلدمات املقدمة لهم.
وت�سميم  تطوير  يف  الأردن  بنك  ل�سرتاتيجية  ا�ستكماًل  احلملة  هذه  اإطالق  وياأتي 
حمالت وبرامج جديدة، والتي ت�ستهدف تعزيز وتنمية ثقافة الدخار والتوفري لدى 
عمالئه، ومكافاأتهم على ولئهم وثقتهم باخلدمات امل�سرفية التي يقدمها البنك. 
ومن خالل هذه احلملة فاإن البنك ي�سعى اإلى ت�سجيع العمالء احلاليني على تغذية 
اأر�سدة ح�ساباتهم لزيادة فر�ص الربح، وت�سجيع العمالء اجلدد على فتح ح�سابات 
تطبيق  طريق  عن  اأو  اململكة،  حول  املنت�سرة  البنك  فروع  من  فرع  اأي  لدى  توفري 
بنك الأردن BOJ Mobile بكل �سهولة و�سرعة واأمان، ليتمكنوا من الدخول يف 

ال�سحوبات اخلا�سة بجوائز ح�سابات توفري بنك الأردن.

احتفاًء بمئوية الدولة األردنية

بنك األردن يوقع مذكرة تفاهم مع مديرية األمن العام 
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 CAB( تطبيقه  بان  عمان  القاهرة  بنك  اعلن   
من�سة  على  متوفرا  ا�سبح   )Mobile Banking
عمالئه  لتمكني  وذلك   )Huawe iAppGallery(
من ادارة  ح�ساباتهم امل�سرفية ومتابعتها يف اي وقت 

ومن اي مكان �سمن بيئة اآمنة وموثوقة.
ان  تطبيقه  ت�سميم  يف  عمان  القاهرة  بنك  وحر�ص 
فريدة.  ح�سرية  مزايا  مع  ال�ستخدام  �سهل  يكون 
وميكن للعميل ت�سجيل الدخول عرب ا�ستخدام ب�سمة 
كبرية  جمموعة  من  بعدها  لي�ستفيد  الوجه،  اأو  اليد 
كخدمات  زر،  بكب�سة  املتاحة  البنكية  اخلدمات  من 
)PayPal( من اإ�سافة ر�سيد اأو اإر�سال نقود، واإدارة 
التحّكم  خالل  من  كفاءة  بكل  الئتمانية  بطاقته 
ب�سقف امل�سرتيات عرب الإنرتنت وتفعيل هذه اخلدمة 
طلب  اإمكانية  جانب  اإلى  التطبيق،  عرب  اإيقافها  اأو 
الت�سوق  بطاقة افرتا�سية مدفوعة م�سبًقا متّكنه من 

عرب الإنرتنت بكل راحة واأمان.
تطبيق  خالل  من  اي�سا  البنك  عميل  وي�ستطيع 
)CAB Mobile Banking( ال�ستف�سار عن فواتريه 
اأي عائق عن طريق خدمة  وت�سديدها يف وقتها دون 

.eFawateercom
واإلى  الأموال من  �سهولة حتويل  التطبيق  مزايا  ومن 
ح�سابات العميل اأو ح�سابات عمالء اآخرين يف البنك، 
عدا عن اإجراء حوالت )ACH( اإلى البنوك الأخرى 

داخل الأردن، والتي تتميز بال�سرعة والأمان.
التطبيق  وحماية  امن  عمان  القاهرة  بنك  وعزز 
بانه يتم اإر�سال رقم �سري ملرة واحدة )OTP( عند 
اإجراء اأي معاملة م�سرفية، اإلى جانب احتواء ر�سالة 
التاأكيد للعمليات التي يقوم بها العميل على تفا�سيل 

اإ�سافية ت�ساعد يف اإجرائها على اأمّت وجه.
 IBAN الـ  رقم  اإظهار  خدمة  التطبيق  يوفر  كما 
ومعرفة  ن�سخه،  واإمكانية  العميل  بح�ساب  اخلا�ص 
اإليه،  الأقرب  الآيل  ال�سراف  واأجهزة  الفروع  مواقع 

بالإ�سافة اإلى العديد من اخلدمات املميزة الأخرى.
تطبيق  حتميل  على  عّمان  القاهرة  بنك  وي�سجع 
 Huawei   عرب من�سة )CAB Mobile Banking(
ادارة  من  العميل  متكني  يف  لهميته   ،AppGallery

ح�سابه البنكي بكل �سهولة وي�سر على مدار ال�ساعة.
ومتجر هواوي ي�سم تطبيقات عاملية �سهرية ويعد من 
العامل  م�ستوى  على  للتطبيقات  متاجر  ثالثة  اف�سل 
ن�سط  م�ستخدم  مليون   ٥٠٠ من  اكرث  وي�ستخدمه 

�سهريا.

 CAB Mobile  تطبيق بنك القاهرة عّمان
Huawei AppGallery على منصة Banking
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تّوج بنك �سفوة الإ�سالمي موؤخرًا الطفلة ميار في�سل الزبن، البالغة من العمر ١3 
عامًا، واملدخرة لديه يف فرع ال�سويفية، فائزة باجلائزة الكربى مع ح�ساب توفري 
الأطفال »كنزي« لعام ٢٠٢٠، مانحًا اإياها مبلغًا ماليًا قدره ٢٠ األف دينار اأردين.

البنك هذه  فقد زف  ذويها،  وفرحة  لفرحتها  وم�ساعفة  بالفائزة،  منه  واحتفاًء 
املفاجاأة لهم با�ستقبالهم باأجواء احتفالية لديه يف فرع الرونق وذلك بح�سور عدد 

من موظفي البنك الذين راعوا اإجراءات التباعد الحرتازية.
ومع منحه للجائزة الكربى، فقد ا�ستكمل بنك �سفوة الإ�سالمي جوائز عام ٢٠٢٠ 
التي قدمها عن ح�ساب توفري الأطفال »كنزي«، والتي توا�سلت على مدار العام، 
اأردنيًا وزعت على  اإجمالية بلغت ٥٩٩٤٠ دينارًا  موؤلفة من جوائز �سهرية بقيمة 

خم�سة فائزين كل �سهر، بواقع ٩٩٩ دينارًا اأردنيًا لكل منهم.
اجلائزة  ت�سليم  اإن  املو�سوع«  هذا  على  طه  ن�سفت  ال�سيد  علق  املنا�سبة،  وبهذه 
ول  »كنزي«  الأطفال  توفري  الذي حققه ح�ساب  الكبري  النجاح  يعرب عن  الكربى 
من  كبرية  قاعدة  ا�ستقطاب  اإطالقه  منذ  ال�سنوات  عرب  ا�ستطاع  والذي  يزال، 
فر�ص  طياتها  يف  حتمل  لالدخار،  مهمة  مالية  كاأداة  لأهميته  نظرًا  املدخرين 
متعامليه  مع  عالقاته  اإدارة  يف  البنك  مبادئ  يج�سد  اأنه  كما  واملكافاآت،  الفوز 
تعزيز  عرب  وتنميتها  احلالية  القاعدة  على  احلفاظ  ت�ستهدف  والتي  ومدخريه، 

املزايا التناف�سية املقدمة لها«.
وي�سار اإلى اأن بنك �سفوة الإ�سالمي كان قد �سمم ح�ساب توفري الأطفال »كنزي« 
مل�ستقبل  الإنفاق  وتخطيط  ال�سليم  التوفري  �سلوكيات  على  ال�سغار  فئة  لت�سجيع 
اأف�سل، كما اأنه يحر�ص على تطويره على الدوام من خالل تطوير مزاياه، والتي 
كان من اآخرها اإطالق احل�ساب بحلة جديدة للعام احلايل ٢٠٢١ مع ١٠ جوائز 
كربتني  وجائزتني  دينار،   ٥٠٠ منها  كل  قيمة  فائزين،   )١٠( لـ  تر�سد  �سهريًا 
�سحبني  وذلك �سمن  لكل جائزة،  دينار  اآلف   ١٠ بقيمة  اثنني  لفائزين  تقدمان 

يجرى اأحدهما يف منت�سف العام والثاين يف اآخر العام، وذلك لإتاحة املزيد من 
فر�ص الفوز اأمام اأكرب عدد من املتعاملني ال�سغار.

البنك يوزع ك�صوة ال�صتاء على جمموعة
 من االأطفال تعزيزًا لدعمه لبنك املالب�س

 امتدادًا لدعمه املتوا�سل مل�ساريع الهيئة اخلريية الأردنية الها�سمية لالإغاثة، وزع 
للهيئة،  التابعة  الربامج  احد  املالب�ص  بنك  مع  وبالتعاون  الإ�سالمي  �سفوة  بنك 
برنامج  بخدمات  امل�سمولني  الأيتام  من  طفل   ١٠٠ من  اأكرث  على  ال�ستاء  ك�سوة 
اجلهود  يف  للم�ساهمة  موظفيه  من  وا�سعة  ومب�ساركة  الوطنية  املعونة  �سندوق 
احتياجاتهم  وتلبية  الأطفال  هوؤلء  من  �سريحة  لأكرب  للو�سول  الرامية  الوطنية 

الأ�سا�سية يف ظل الأجواء الباردة.
وحول هذا ال�ساأن ، عَلقت يعاد الدغمي رئي�ص الت�سال املوؤ�س�سي والت�سويق باأن هذه 
وبنك  الهيئة  البنك مع  نفذها  التي  ال�سابقة  للمبادرات  ا�ستكمال  املبادرة جاءت 
املالب�ص، مو�سعًا عربها مظلة العطاء، وموا�ساًل جت�سيد دوره الإن�ساين والتنموي 
بالرتكيز على  الأقل حظًا  الفئات  لتح�سني ظروف  تاأديته  ي�سعى من خالل  الذي 
ال�سغار والذين يوليهم البنك اهتمامًا بالغًا ويحر�ص على دعمهم �سمن برامج 
ا�سرتاتيجيته للم�سوؤولية املجتمعية الرامية لإحداث املزيد من التاأثريات الإيجابية 

».
وي�سار اإلى اأن بنك �سفوة الإ�سالمي ميتلك ر�سيدًا كبريًا من امل�ساهمات واملبادرات 
املدين.  املجتمع  وا�سعة من منظمات  �سبكة  مع  بال�سراكة  اأو  نفذها منفردًا  التي 
ويقوم البنك الذي التزم منذ انطالقته بتقدمي خدمات تنموية يلتف عربها حول 
التي  لتنفيذ براجمه ومبادراته  التنمية  اأولويات  الق�سايا امللحة، مبا ين�سجم مع 

يدعم من خاللها كافة القطاعات والأطياف املجتمعية.

بنك صفوة اإلسالمي يتوج الطفلة ميار فيصل الزبن 
الفائزة مع حساب توفير األطفال »كنزي«



فايرو�ص  �سد  التاأمني  برنامج  باإطالق  البنك  قام 
اأ�سعر  �سعار  حتت   ،  -١٩ كوفيد  املُ�ستجد  كورونا 
املنفعة  هذه  وت�سمل  وعائلتك،  نف�سك  واأّمن  بالأمان 
كافة الفئات العمرية ولغاية عمر ٦٥ عامًا، حيث تبداأ 
النتظار  فرتة  انق�ساء  بعد  التاأمني  من  ال�ستفادة 
ويتم  ال�سرتاك.  تاريخ  من  يومًا   3٠ ب  املحددة 
الدفع  اأ�سا�ص  -على  كوفيد١٩  فح�ص  تكلفة  تغطية 
النقدي من قبل املنتفع يف املختربات املو�سوفة من 

لالإ�ست�سارة  بالإ�سافة  املعتمدة  الطبية   CBC قبل 
الطبيب  وفح�ص  لل�سدر  ال�سينية  والأ�سعة  الطبية 
وتغطية  احليوية،  وامل�سادات  والفيتامينات  املعالج، 
تكاليف العالج داخل امل�ست�سفى اإذا ا�ستدعت احلالة 
العالج  تلقي  لغايات  الدخول  وتغطية  املر�سية، 

الطبي.
جمعية  مبادرة  دعم  يف  ي�سارك  الكويتي  الأردين 

البيئة مبنا�سبة »يوم التدوير العاملي ٢٠٢٠«

من منطلق التزام البنك الأردين الكويتي مب�سوؤوليته 
عليها،  واملحافظة  بالبيئة  واهتمامه  املجتمعية، 
�سادف  والذي  العاملي  التدوير  يوم  ومبنا�سبة 
البنك  قام  الثاين،  ت�سرين  �سهر  اخلام�ص ع�سر من 
بامل�ساركة يف رعاية مبادرة  مدينتي بيئتي نحو اأردن 
اأخ�سر والتي تنظمها جمعية البيئة الأردنية، حيث مت 
عمل برنامج التوعية الذي يبني اأهمية املحافظة على 

املخلفات ال�سلبة وتوزيع حاويات مكتبية.

البنك األردني الكويتي يطلق برنامج التأمين
 ضد فايروس كورونا الُمستجد كوفيد ١9-
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اأرباحا  اأعلنت �سركة ال�سرق العربي للتاأمني حتقيقها 
متوقعة �سافية بعد ال�سريبة ٥.٨ مليون دينار لل�سنة 
املنتهية 3١ كانون الأول ٢٠٢٠، مقابل �سايف ربح بلغ 
الأول  كانون   3١ يف  املنتهية  لل�سنة  دينار  مليون   ٥.٢

.٢٠١٩
باأن  املالية  ال�سركة يف اف�ساح لهيئة الأوراق  واأ�سارت 
جمموع الإيرادات للعام ٢٠٢٠ بلغ ٥٥.٧ مليون دينار، 
 ٥٢.3 الإيرادات  بلغت  والتي   ٢٠١٩ عام  مع  مقارنة 

مليون دينار.
ويف ت�سريحاته قال رئي�ص جمل�ص الإدارة ال�سيد نا�سر 
حتديات  عدة  يعي�ص  املحلي  القت�ساد  باأن  اللوزي 
والدول  العامل  يواجهها  التي  الأحداث  باأهم  مرتبطة 

املجاورة كتلك التي فر�ستها
القت�ساد  على  �سلبًا  اأثرت  التي   ،  ١٩ كوفيد   جائحة 
التقديرات  اأظهرت  حيث  واملحلي،  والإقليمي  العاملي 

الأولية اأن معظم القطاعات
الناجت  يف  تراجعًا  اأظهرت  قد  الأردن  يف  القت�سادية 
املحلي الإجمايل بالأ�سعار الثابتة بن�سبة ٢.٢ % خالل 

الربع الثالث من العام ٢٠٢٠
هذا  كان  و   .  ٢٠١٩ العام  من  الثالث  بالربع  مقارنة 

النخفا�ص مدعومًا من اأغلب القطاعات.
و اأكد اللوزي باأن الردن اأبلى بالًء ح�سنًا يف احلد من 
التاأثريات ال�سحية لأزمة جائحة كورونا (كوفيد- ١٩ 

) من خالل التطبيق ال�سارم لعدد من الإجراءات.
ح اأن توؤثر تدابري الإغالق العام،  ومع ذلك، من املرجَّ
التجارة،  حركة  وتعطيل  العاملي،  القت�ساد  وتباطوؤ 
القت�ساد  على  كبريًا  تاأثريًا  الدويل  ال�سفر  وتعليق 

الأردين. 
ترتيبها  على  للتامني  العربي  ال�سرق  �سركة  حافظت 

احل�سة  حيث  من  الأردين  التاأمني  �سوق  يف  القيادي 
اأق�ساطًا  ال�سركة  حققت  حيث  لالأق�ساط،  ال�سوقية 
 ٢٠٢٠ يف  دينار  مليون   ٨٢.٢ بلغت  اإجمالية  مكتتبة 
مقارنة مع ٨٥.٧ مليون دينار للفرتة املنتهية يف ٢٠١٩
ويعود ذلك النخفا�ص يف الأق�ساط لعدة اأ�سباب اأهمها 
تاأثري جائحة كورونا، رافق ذلك انخفا�ص يف اإجمايل 
التعوي�سات املدفوعة بن�سبة ٤.٦ % حيث بلغت ٥٦.٠ 
مليون دينار لعام ٢٠٢٠ مقارنة مع ٥٨.٧ مليون دينار 
لعام ٢٠١٩ نتيجة الرتاجع الكبري يف حجم التعوي�سات 
املدفوعة لفروع التاأمني الطبي واملركبات، مما �ساهم 

يف حت�سن ن�سبة اخل�سارة املجمعة
لعام ٢٠١٩  اإلى ٨٦ % مقارنة مع ٨٩ %  والتي و�سلت 

مبا  الفنية  املخ�س�سات  زيادة  من  الرغم  على 
ونتيجة  اأخرى  ناحية  ومن  دينار.  مليون   ٢ جمموعه 
لأثر اجلائحة، فقد حتوطت ال�سركة مببلغ ١.٧ مليون 
دينار كمخ�س�ص للخ�سائر الئتمانية املتوقعة مقارنة 

مببلغ ن�سف مليون دينار يف عام ٢٠١٩
الأعلى  وهو   %  ٢٠٠.٧ اإلى  املالءة  هام�ص  ارتفع  كما 
ارتفعت  فيما  املا�سية،  ع�سر  الإحدى  لل�سنوات 
 ٢٠١٩ يف  دينار  مليون   ٢٧.٨١ من  امل�ساهمني  حقوق 
جمموع  بلغ  و    ٢٠٢٠ يف  دينار  مليون   33.٥٩ اإلى 
التعوي�سات املدفوعة للعام ٢٠٢٠ مبلغ ٥٥،٩٥٧،٤٤٤ 
اأردين  دينار   ٥٨،٦٥٥،٨٨٠ مع  مقارنة  اأردين  دينار 

للعام ٢٠١٩

5.8 مليون دينار أرباح الشرق العربي للتأمين 2020
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3.3 مليون دينار أرباح شركة التأمين اإلسالمية لعام 2020

نتائجها  عن  الإ�سالمية  التاأمني  �سركة  اأعلنت 
جمل�ص  مب�سادقة   ٢٠٢٠/١٢/3١ حتى  املالية 
اإدارة ال�سركة على امليزانية العمومية واحل�سابات 
العامة  الهيئة  اإلى  والتو�سية  لعام ٢٠٢٠  اخلتامية 
على  نقدية  اأرباح  وتوزيع  باعتمادها  العادية 
امل�ساهمني بن�سبة ٨ % من راأ�سمال ال�سركة توزع من 
الأرباح املدورة لهذا العام، وذلك يف اجتماع الهيئة 

العامة  لل�سركة والذي عقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/٦ .
اإدارة  رئي�ص جمل�ص  �سحادة  مو�سى  الأ�ستاذ  وعرب 
اعتزازه مبا حققته  الإ�سالمية عن  التاأمني  �سركة 
خمتلف  من  بالرغم  جيدة  نتائج  من  ال�سركة 
حتيط  التي  والقت�سادية  ال�سيا�سية  التحديات 
التي اجتاحت  وتاأثريات جائحة  كورونا   باملنطقة 
مبينًا  التاأمني،   قطاع  على  واثرت  والأردن  العامل 
اأن �سركة  التاأمني الإ�سالمية ا�ستطاعت املحافظة 
والتاأمني  التاأميني  القطاع  يف  متقدم  موقع  على 
القت�ساد  وخدمة  الأردن  يف  الإ�سالمي  التكافلي 
ال�سركة يف نهاية عام  اأرباح  بلغت  الوطني ، حيث 
دينار  مليون   3.٢٨١ حوايل  ال�سريبة  قبل   ٢٠٢٠
مقابل حوايل  ١.٨٠٥ مليون دينار لعام ٢٠١٩ وبلغ 

اإجمايل الأق�ساط املكتتبة  حوايل  ٢٢.٥٨٨ مليون 
اأما التعوي�سات املدفوعة خالل عام ٢٠٢٠  دينار، 

فقد بلغت حوايل ١٥.٧3٨ مليون دينار .
وبلغت ح�سة امل�ساهمني من الأرباح قبل ال�سريبة 
حوايل  مقابل  دينارًا  مليون   ٢.3٨٩ حوايل 
١.٦33مليون دينار لعام ٢٠١٩ وبلغت ح�سة حملة 
الوثائق من الأرباح ٨٩٢ األف دينار مقابل ١٧٢ األف 

دينار لعام ٢٠١٩.
فقد   ٢٠٢٠ لعام  ال�سركة  موجودات  جمموع  اأما 
بلغت حوايل  ٤١.٥٥٢  مليون دينار مقابل حوايل 
منو  بن�سبة   ٢٠١٩ لعام  دينار  مليون   3٩.٧٨٤
حوايل ٥% ، يف حني بلغت حقوق امل�ساهمني حوايل 
 ١٩.٨3٩ حوايل  مقابل  دينار  مليون   ٢١.١٩١

مليون دينار لعام ٢٠١٩ بن�سبة منو حوايل ٧% .
�سركة  عام  مدير  دحبور  ر�سا  الأ�ستاذ  وقال 
اإدارة  جمل�ص  جهود  نقدر  الإ�سالمية  التاأمني 
يف  التنفيذية  الإدارة  وجهود  الإ�سرافية  ال�سركة 
خمتلف  مع  بالتعامل  ال�سركة   ا�سرتاتيجية  تنفيذ 
مفهوم  تعزيز  مع  ال�سركة  تواجه  التي  التحديات 
املواطنني  احتياجات  وتلبية  التعاوين  التاأمني 

اف�سل  بتقدمي  الإ�سالمي   التاأمني  يف  الراغبني 
ومبادئ  احكام  مع  املتوافقة  التاأمينية  املنتجات 
باحتياطيات  والحتفاظ   ال�سالمية  ال�سريعة 
كافية ملواجهة املخاطر تدعم منو الأعمال وحت�سن 
�سرعية  حوكمة  وجود  اإلى  بالإ�سافة  الربحية  من 
حققت  وقد  العمال،  م�سروعية  على  ت�سرف 
 ،  %3٢٧ ن�سبتها  مالية  مالءة  هام�ص  ال�سركة  
وحازت على العديد من اجلوائز وح�سلت ال�سركة 
 )IIRA( من الوكالة الإ�سالمية الدولية للت�سنيف
وللمرة ال�سابعة على التوايل على ت�سنيف ائتماين 
ومبنظور  التكافلية  املالية  للقدرة   A بدرجة 
م�ستقبلي م�ستقر ، حيث قيمت درجتها الئتمانية 
مبعدل )٧٦-٨٠( مما يثبت كفاية معايري احلماية 
املتوفرة يف ال�سركة وهي اأول �سركة تاأمني اإ�سالمي 
اجلدير  ومن    .  ١٩٩٦ عام  تاأ�س�ست  الأردن  يف 
بالذكر اأنه مت  جتديد رخ�سة �سهادة الآيزو لنظام 
تقدم  بحيث  ال�سركة،  يف  املطبق  اجلودة  اإدارة 
ال�سركة كافة خدماتها التاأمينية وفق اأحدث معايري 
اجلودة العاملية ومبا يتوافق مع معيار الآيزو الدويل 

. ٩٠٠١:٢٠١٥

شحادة: شركة  التأمين 
اإلسالمي استطاعت المحافظة على 

موقع متقدم في القطاع التأميني 
والتأمين التكافلي اإلسالمي في 

األردن بالرغم من تأثيرات جائحة  
كورونا  التي اجتاحت العالم

دحبور: حققت الشركة  
هامش مالءة مالية نسبتها 

٣٢7% ، وحازت على العديد من 
الجوائز بفضل كفاءة استراتيجية 

الشركة القادرة على التعامل مع 
مختلف التحديات
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3.01 مليون دينار أرباح التأمين األردنية 2020

اأعلنت �سركة التاأمني الردنية حتقيقها 
ال�سريبة  بعد  �سافية  متوقعة  اأرباحا 
 3١ املنتهية  لل�سنة  دينار  مليون   3.٠١
ربح  الأول ٢٠٢٠، مقابل �سايف  كانون 
بلغ ١.٢ مليون دينار لل�سنة املنتهية يف 

3١ كانون الأول ٢٠١٩.
لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
الإيرادات  جمموع  باأن  املالية  الأوراق 
دينار،  مليون   3٩ بلغ   ٢٠٢٠ للعام 
بلغت  والتي   ٢٠١٩ عام  مع  مقارنة 

الإيرادات ٤3 مليون دينار.
التعوي�سات  بلغت  باأنه  ال�سركة  وبينت 
مليون   )٤٢.٨(  ٢٠٢٠ لعام  املدفوعة 
دينار  مليون   )٤٨.٧( مقابل  دينار 
اجمايل  وانخف�ص   ،٢٠١٩ لعام 
امل�ساريف الى ٢.٤مليون دينار للعام 
٢٠٢٠ مقابل )3.3( مليون دينار للعام 

٢٠١٩، كما بلغ جمموع املوجودات لعام 
٢٠٢٠ )٨٩.٧( مليون دينار .

املدير  قال  النتائج  على  تعليقه  ويف 
العام لل�سركة ال�سيد عماد عبد اخلالق 
القت�سادية  للظروف  نظرا  باأنه 
ال�سعبة واملناف�سة ال�سديدة وا�ستمرار 
اكتتابية  �سيا�سات  اتباع  يف  ال�سركة 
انخفا�ص  الى  اأدى  فقد  متحفظة 
النتاج لهذا العام بن�سبة ٥.3% حيث 
بلغت الق�ساط املكتتبة مبلغ ٦٥ مليون 
دينار ولكنها ا�ستطاعت حتقيق ارباح 
العام  يف  مقارنة  العام  لهذا  اكرب 
انه  اخلالق  عبد  املا�سي.واأ�ساف 
حافظت  النخفا�ص  هذا  من  بالرغم 
الفنية  نتاجاتها  م�ستوى  على  ال�سركة 
ايجابية  نتائج  حتقيق  الى  ادى  مما 
املالية  موؤ�سراتها  اأهم  يف  العام  لهذا 
حافظت  كما  املا�سي،  بالعام  مقارنة 
ال�سوق  يف  ح�ستها  على  ال�سركة 

املحلي.

عبد الخالق:
حافظت الشركة على مستوى 

نتاجاتها الفنية كما حافظت على 
حصتها في السوق المحلي

1.6 مليون دينار أرباح المجموعة العربية االردنية للتأمين 2020

للتاأمني  الردنية  العربية  املجموعة  �سركة  اأعلنت 
حتقيقها اأرباحا متوقعة �سافية بعد ال�سريبة ١.3 مليون 
دينار لل�سنة املنتهية 3١ كانون الأول ٢٠٢٠، مقابل �سايف 
ربح بلغ ١مليون دينار لل�سنة املنتهية يف 3١ كانون الأول 

.٢٠١٩
باأن  املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
دينار،  بلغ ١٧.٥ مليون  للعام ٢٠٢٠  الإيرادات  جمموع 
 ١٧.٦ الإيرادات  بلغت  والتي   ٢٠١٩ عام  مع  مقارنة 

مليون دينار.
لعام  املدفوعة  التعوي�سات  بلغت  باأنه  ال�سركة  وبينت 
٢٠٢٠ )١٧.٧( الف دينار مقابل )١٦.3(  الف دينار 
 ١.١٧ الى   امل�ساريف  اجمايل  وانخف�ص   ،٢٠١٩ لعام 
مليون دينار للعام ٢٠٢٠ مقابل ١.3١مليون دينار للعام 
٢٠١٩، كما بلغ جمموع املوجودات لعام ٢٠٢٠ )3.٢٦( 

مليون دينار .
للمجموعة  املتحققة  املالية  النتائج  على  تعليقه  ويف 
العربية الردنية للتاأمني للفرتة املنهية يف 3١ كانون الأول 

٢٠٢٠ قال نا�سر الديك مدير عام ال�سركة باأنه وبالرغم 
من �سعوبة الظروف القت�سادية الراهنة ال انه وبف�سل 
اجلهود امل�سرتكة من قبل جمل�ص ادارة ال�سركة وجميع 

العاملني فيها ا�ستطاعت ان حتقق نتائج جيدة.
وبالرغم من زيادة التعوي�سات املدفوعة ال ان ال�سركة 

وت�سديد  لديها  ال�سيولة  على  احلفاظ  على  ا�ستطاعت 
اللتزامات املرتتبة عليها ولقد حققت ال�سركة اجمايل 
ارباح قبل ال�سريبة بلغت ١.٤ مليون دينارا ل�سنة ٢٠٢٠ 
مقابل مبلغ مقداره ١.١ مليون دينار للفرتة املنتهية يف 

. ١٢/ ٢٠١٩/3١

الديك:
بفضل الجهود المشتركة من 

قبل مجلس ادارة الشركة 
وجميع العاملين فيها 

استطاعت ان تحقق نتائج جيدة
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65 العدد  ٦٣    أذار    ٢٠٢١

1.8 مليون دينار أرباح شركة المنارة للتأمين 2020

اأرباحا  حتقيقها  للتامني  املنارة  �سركة  اأعلنت 
دينار  مليون   ١.٨ ال�سريبة  بعد  �سافية  متوقعة 
لل�سنة املنتهية 3١ كانون الأول ٢٠٢٠، مقابل �سايف 
 3١ يف  املنتهية  لل�سنة  دينار  الف   ٤٠٥.٦ بلغ  ربح 

كانون الأول ٢٠١٩.
املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
للعام ٢٠٢٠ بلغ ٩.٨ مليون  باأن جمموع الإيرادات 
دينار، مقارنة مع عام ٢٠١٩ والتي بلغت الإيرادات 

٧.٩ مليون دينار.
املكتتبة  الأق�ساط  �سايف  بلغت  باأنه  ال�سركة  وبينت 
 )٦.٨( مقابل  دينار  مليون   )١١.٤(  ٢٠٢٠ لعام 
التعوي�سات  بلغت  كما   ،٢٠١٩ لعام  دينار  مليون 
مقابل  دينار  مليون   )٧.١(  ٢٠٢٠ لعام  املدفوعة 
)١٠.٢( مليون دينار لعام ٢٠١٩، وارتقع اجمايل 
امل�ساريف الى  ٥٦٠ الف دينار للعام ٢٠٢٠ مقابل 
جمموع  بلغ  كما   ،٢٠١٩ للعام  دينار  الف   ٥١٠

املوجودات لعام ٢٠٢٠ )١٩.٢( مليون دينار .
كما بلغت احل�سة ال�ساي�سية لل�سهم من ربح ال�سنة 
يف  بلغت  حني  يف  /دينار  فل�ص   )  ٠.3٥١(  ٢٠٢٠

العام املا�سي ٢٠١٩ )٠.٠٨١( فل�ص /دينار .
وليد  للتاأمني  املنارة  ل�سركة  العام  املدير  بني  وقد 
القططي باأن الإغالقات التي حدثت يف اململكة جراء 

وباء كورونا، اأدت اإلى ارتفاع اأرباح �سركات التاأمني 
ب�سبب انخفا�ص احلوادث لفرع تاأمني املركبات اإلى 
جانب انخفا�ص فاتورة التاأمني ال�سحي خالل فرتة 
احلظر ال�سامل. واأكد القططي باأن البيانات املالية 
اأرباح والتي  لل�سركة جاءت ايجابية وعك�ست وجود 
عليها  عملت  وظروف  عوامل  عدة  ب�سبب  نتجت 
ب�سكل كبري  �ساهم  الذي  الأمر   ، التنفيذية  الإدارة 
حجم  انخفا�ص  اإلى  بالإ�سافة  الأرباح،  ايجاد  يف 
التعوي�سات خالل الفرتة املا�سية، منوهًا باأن ذلك 

ال�سحية  بالو�ساع  مقارنة  لل�سركة  مر�سيا  جاء 
ال�سعبة التي مر بها العامل واثرت ب�سكل �سلبي على 
القت�ساد ، موؤكدًا باأن خم�س�سات الذمم لها الأثر 
باأنه يف  م�سريًا  للقطاع.  املالية  النتائج  على  الكبري 
ب�سكل  واأُعلن عنه  وباء كورونا  حال مت النتهاء من 
اأن  دويل زوال اجلائحة، فاإن ذلك وبح�سب املتوقع 
اإلى حتريك عجلة القت�ساد وخلق حالة من  يوؤدي 
النتعا�ص يف القطاعات ومنها قطاع التاأمني والذي 

يعترب املراآة للقطاعات والقت�ساد.

القططي:
النتائج المالية للشركة 

جاءت ايجابية وعكست وجود 
أرباح بالرغم من الظروف 

الصعبة من جراء تداعيات 
كورونا
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1.6 مليون دينار أرباح األولى للتأمين 2020

متوقعة  اأرباحا  للتامني حتقيقها  الأولى  �سركة  اأعلنت 
�سافية بعد ال�سريبة ١.٦ مليون دينار لل�سنة املنتهية 
 ٢.3 بلغ  ربح  �سايف  مقابل   ،٢٠٢٠ الأول  كانون   3١

مليون دينار لل�سنة املنتهية يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩.
باأن  املالية  الأوراق  ال�سركة يف اف�ساح لهيئة  واأ�سارت 
جمموع الإيرادات للعام ٢٠٢٠ بلغ ٧.٤٤ مليون دينار، 
 ٧.٦١ الإيرادات  بلغت  والتي   ٢٠١٩ عام  مع  مقارنة 

مليون دينار.
لعام  املدفوعة  التعوي�سات  بلغت  باأنه  ال�سركة  وبينت 
دينار  الف    )٦٦( مقابل  دينار  الف   )٩٦(  ٢٠٢٠
 ٥.٤ الى   امل�ساريف  اجمايل  وارتفع   ،٢٠١٩ لعام 
دينار  مليون   )٥( مقابل   ٢٠٢٠ للعام  دينار  مليون 
 ٢٠٢٠ لعام  املوجودات  جمموع  بلغ  كما   ،٢٠١٩ للعام 

)٥٩.٤( مليون دينار .
ال�سنة  ربح  من  لل�سهم  ال�ساي�سية  احل�سة  بلغت  كما 
٢٠٢٠ )٠.٠٥٨ ( فل�ص /دينار يف حني بلغت يف العام 

املا�سي ٢٠١٩ )٠.٠٨٢( فل�ص /دينار.

ويف تعليقه على النتائج قال عالء عبد اجلواد الرئي�ص 
من  بالرغم  باأنه  للتاأمني  الأولى  لل�سركة  التنفيذي 
�سعوبة الظروف وما رافقها من حتديات فقد متكنت 
ال�سركة بامل�سي قدما يف تنفيذ اخلطط ال�سرتاتيجية 
من  املت�سررة  القت�سادية  الأو�ساع  تنا�سب  التي 

جراء تداعيات جائحة كورونا التي اأثرت على الأرباح 
من  ال�سركة  ا�ستطاعت  ولكن   ٢٠٢٠ لعام  املتوقعة 
ال�سيطرة على تبعات هذا الوباء للحفاظ على م�سالح 
قدر  املتوقعة  املخاطر  وتقليل  والعمالء  امل�ساهمني 

المكان يف هذه املرحلة ال�سعبة. 

عبد الجواد:
استطاعت الشركة من 

السيطرة وتقليل المخاطر 
المتوقعة قدر االمكان في 

هذه المرحلة الصعبة

1.42 مليون دينار أرباح الشركة األردنية الفرنسية للتأمين 2020

للتاأمني  الفرن�سية  الأردنية  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  قرر 
التن�سيب للهيئة العامة بتوزيع ٧% من راأ�ص املال اأرباح على 

امل�ساهمني.
للعام  ال�سريبة  قبل  اأرباح  ال�سركة  حتقيق  بعد  ذلك  جاء 
ال�سهم  على  بعائد  دينار  مليون   ١.٨ قيمته  مبا   ٢٠٢٠

١٠.٧% وارباح فنية مبا قيمته 3.3 مليون دينار.
من  متكنت  »جوفيكو«  للتاأمني  الفرن�سية  الأردنية  ال�سركة 
املحافظة على موقف مايل قوي بالرغم من ال�سعوبات التي 
واجهتها املنطقة واآثارها ال�سلبية على القت�ساد وال�ستثمار 

ب�سبب جائحة كورونا.
بعد  �سافية  متوقعة  اأرباحا  حتقيقها  ال�سركة  واأعلنت 
ال�سريبة ١.٤٢ مليون دينار لل�سنة املنتهية 3١ كانون الأول 
لل�سنة  دينار  مليون   ١.٤٤ بلغ  ربح  �سايف  مقابل   ،٢٠٢٠

املنتهية يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩.
واأ�سارت ال�سركة يف اف�ساح لهيئة الأوراق املالية باأن جمموع 
الإيرادات للعام ٢٠٢٠ بلغ ٢٦.٠٦ مليون دينار، مقارنة مع 

عام ٢٠١٩ والتي بلغت الإيرادات ٢٦.٨٤ مليون دينار.
لعام  املكتتبة  الأق�ساط  �سايف  بلغت  باأنه  ال�سركة  وبينت 
دينار  مليون  دينار مقابل )٥.٢3(  مليون   )٢٠٢٠ )٢٢.٥
 ٢٠٢٠ لعام  املدفوعة  التعوي�سات  بلغت  كما   ،٢٠١٩ لعام 
 ،٢٠١٩ لعام  دينار   )١٨.٤( مقابل  دينار  مليون   )١٩(
وانخف�ست اجمايل امل�ساريف الى  ١.٦ مليون دينار للعام 
بلغ  كما   ،٢٠١٩ للعام  دينار  مليون   )١.٧( مقابل   ٢٠٢٠

جمموع املوجودات لعام ٢٠٢٠ )3١.3( مليون دينار مقابل 
)33.٦( مليون دينار لعام ٢٠١٩.

كما بلغت احل�سة ال�ساي�سية لل�سهم من ربح ال�سنة ٢٠٢٠ 
املا�سي  العام  يف  بلغت  حني  يف  /دينار  فل�ص   )  ٠.١٥٦(

٢٠١٩ )٠.١٥٨( فل�ص /دينار
املدير  زعرب  وليد  ال�سيد  اأعرب  النتائج  على  تعليقه  ويف 
النتائج  على  ر�ساه  عن  الفرن�سية  الردنية   لل�سركة  العام 
ال�سلبية  اآثارها  و  االقت�سادية  التداعيات  اإن  الى  م�سريا 
عام  جعلت  العامل  اجتاحت  التي  كورونا  جائحة  نتيجة 

القطاعات  اأغلب  اأداء  تراجع  عنه  نتج  �ساقًا  عامًا   ٢٠٢٠
القت�سادية، ال اننا وبحمد اهلل وبتوفيق من املولى الكرمي 
املرحلة   هذه  جتاوز  من  متكنا  الدوؤوب  احلريف  والعمل 
واملهنية  لل�سركة  الطيبة  ال�سمعة  بف�سل  وذلك  ال�سعبة، 
العالية التي تتمتع بها ال�سركة مدعمة مبجل�ص اإدارة متفهم 
وقادر وبجهود كافة الزمالء العاملني يف ال�سركة وحر�سهم 
جميعًا  عمالوؤنا  جعل  مما  لديهم،  ما  اأف�سل  ابراز  على 
و  اأموالهم وممتلكاتهم  باأننا حري�سون على �سون  يدركون 

اأولونا ثقتهم التي نقدرها ونعتز بها.

زعرب:
»جوفيكو« تمكنت من 

المحافظة على موقف 
مالي قوي بالرغم من اآلثار 

السلبية على االقتصاد 
واالستثمار بسبب جائحة 

كورونا



888.2 الف دينار أرباح شركة التأمين الوطنية 2020

متوقعة  اأرباحا  حتقيقها  الوطنية  التامني  �سركة  اأعلنت 
املنتهية  لل�سنة  دينار  الف  ال�سريبة ٨٨٨.٢  بعد  �سافية 
3١ كانون الأول ٢٠٢٠، مقابل �سايف ربح بلغ ٤٦١.٢ الف 

دينار لل�سنة املنتهية يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩.
باأن  املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
دينار،  ١٤.٤مليون  بلغ   ٢٠٢٠ للعام  الإيرادات  جمموع 
١٦مليون  الإيرادات  بلغت  والتي   ٢٠١٩ عام  مع  مقارنة 

دينار.
وبينت ال�سركة باأنه بلغت �سايف الأق�ساط املكتتبة لعام 
مليون   )١٢.٧( مقابل  دينار  مليون   )١١.١(  ٢٠٢٠
املدفوعة  التعوي�سات  بلغت  كما   ،٢٠١٩ لعام  دينار 
 )١٧.٨( مقابل  دينار  مليون   )١٥.٢(  ٢٠٢٠ لعام 
دينار لعام ٢٠١٩، وارتفع اجمايل امل�ساريف الى  ٦٦٧ 
الف دينار للعام ٢٠٢٠ مقابل )٤٠3( الف دينار للعام 
٢٠١٩، كما بلغ جمموع املوجودات لعام ٢٠٢٠ )٢٦.٨( 

مليون دينار .
ال�سنة  ربح  من  لل�سهم  ال�ساي�سية  احل�سة  بلغت  كما 
العام  بلغت يف  /دينار يف حني  فل�ص   )  ٢٠٢٠ )٠.١١١

املا�سي ٢٠١٩ )٠.٠٥٨( فل�ص /دينار. 
العام  املدير  قالت منال جرار  النتائج  تعليقها على  ويف 
كبريًا  حتديًا  �سهد   ٢٠٢٠ العام  باأن  الوطنية  للتاأمني 

انت�سار  نتيجة  وذلك  القت�سادية  القطاعات  لكافة 
رافق  وما  العامل  دول  وكافة  الردن  يف  كورونا  فريو�ص 
الردنية  احلكومة  فر�ستها  واجراءات  قيود  من  ذلك 
وبحمد  ال�سركة  اأن  اإل  العامل،  دول  وبقية  اجلوار  ودول 
الدارة  جمل�ص  جهود  تظافر  ونتيجة  ا�ستطاعت  اهلل 
الثار  من  احلد  من  العاملني  وكافة  التنفيذية  والدارة 
خالل  ال�سركة  راقبت  فقد  الجراءات،  لهذه  ال�سلبية 
بتفعيل خطة عمل  الو�سع عن كثب وقامت  العام ٢٠٢٠ 

�ساملة ت�سمن ا�ستمرارية العمال للحد من اأثر جائحة 
الأمر  لل�سركة،  الت�سغيلية  العمليات  كافة  على  كورونا 
ال�سركة  لأعمال  املالية  النتائج  يف  حت�سنًا  اأظهر  الذي 
الفنية املبا�سرة حيث انخف�ص حجم التعوي�سات بن�سبة 
بن�سبة  الق�ساط  حجم  يف  ب�سيط  انخفا�ص  رافقه   %١٤
3.٤% مع ا�ستقرار حجم الذمم املدينة واملحافظة على 
ن�سبة �سيولة عالية متكن ال�سركة من الوفاء بالتزاماتها 

جتاه حملة الوثائق والغري.

جرار:
قامت الشركة بتفعيل 

خطة عمل شاملة تضمن 
استمرارية االعمال للحد من 

أثر جائحة كورونا على كافة 
العمليات التشغيلية فيها

اأرباحا  حتقيقها  للتامني  الأو�سط  ال�سرق  �سركة  اأعلنت 
لل�سنة  دينار  مليون   ١.٠١ ال�سريبة  بعد  �سافية  متوقعة 
املنتهية 3١ كانون الأول ٢٠٢٠، مقابل �سايف ربح بلغ ١.٢ 

مليون دينار لل�سنة املنتهية يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩.
باأن  املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
دينار،  ٢٢.٧مليون  بلغ   ٢٠٢٠ للعام  الإيرادات  جمموع 
مقارنة مع عام ٢٠١٩ والتي بلغت الإيرادات ٢3.٩ مليون 

دينار.
لعام  املكتتبة  الأق�ساط  �سايف  بلغت  باأنه  ال�سركة  وبينت 
٢٠٢٠ )١٦.3( مليون دينار مقابل )١٨.٩( مليون دينار 
 ٢٠٢٠ لعام  املدفوعة  التعوي�سات  بلغت  كما   ،٢٠١٩ لعام 
 ،٢٠١٩ لعام  دينار   )3٠.٢( مقابل  دينار  مليون   )٢3(
وانخف�ص اجمايل امل�ساريف الى  ٢١.٦ مليون دينار للعام 
٢٠٢٠ مقابل )٢٢.٦( مليون دينار للعام ٢٠١٩، كما بلغ 

جمموع املوجودات لعام ٢٠٢٠ )٨٧.٩( مليون دينار .
كما بلغت احل�سة ال�ساي�سية لل�سهم من ربح ال�سنة ٢٠٢٠ 
املا�سي  العام  يف  بلغت  حني  يف  /دينار  فل�ص   )  ٠.٠٤٦(

٢٠١٩ )٠.٠٥٥( فل�ص /دينار.
الرئي�ص  �سوي�ص  رجائي  قال  النتائج  على  تعليقه  ويف 
بالرغم  باأنه  للتاأمني  الأو�سط  ال�سرق  ل�سركة  التنفيذي 

من �سعوبة الظروف وما رافقها من حتديات فقد متكنت 
وكافة  التنفيذية  وادارتها  الدارة  جمل�ص  بجهود  ال�سركة 
التحدي  هذا  مواجهة  من  وكالئها  وكافة  موظفينها 
اليجابية  النتائج  على  واحلفاظ  القوي  اأدائها  وموا�سلة 
مليون   3٩.3 الجمالية  اق�ساطها  وبلغت  التامني  لعمال 
وبلغت  الق�ساط  مع  ايراداتها  تنوع  على  وحافظت  دينار 

ال�سركة  قامت  كما  دينار  مليون   ٨3.٦ امللكية  حقوق 
بتجديد اتفاق�ساتها للعام ٢١ مع كربى ال�سركات العاملية 
لعادة التامني وب�سروط منا�سبة وبذلك حافظت ال�سركة 
والمالءة  التامينية  النواحي  يف  املتميزة  مكانتها  على 
مت  التي  ال�سيا�سات  جميع  �سالمة  يوؤكد  وهذا  املالية 

اتخاذها يف هذه املرحلة ال�سعبة.

1.01 مليون دينار أرباح شركة الشرق األوسط للتأمين 2020

صويص:
تمكنت الشركة بجهود 

ادارتها وكافة موظفينها 
و وكالئها من مواجهة 

تحدي جائحة كورونا 
والحفاظ على النتائج 

االيجابية

اإلستثمار في قطاع التأمين
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اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري

541 الف دينار أرباح األولى للتمويل 2020

للتمويل  الأولى  �سركة  اأعلنت 
حتقيقها اأرباحا متوقعة �سافية بعد 
لل�سنة  دينار  الف   ٥٤١ ال�سريبة 
 ،٢٠٢٠ الأول  كانون   3١ املنتهية 
مليون   ١.٨ بلغ  ربح  �سايف  مقابل 
كانون   3١ يف  املنتهية  لل�سنة  دينار 

الأول ٢٠١٩.
اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
جمموع  باأن  املالية  الأوراق  لهيئة 
 3.3 بلغ   ٢٠٢٠ للعام  الإيرادات 
مليون دينار، مقارنة مع عام ٢٠١٩ 
مليون   ٤.٧ الإيرادات  بلغت  والتي 

دينار.
الى   امل�ساريف  اجمايل  وارتفع 
 ٢٠٢٠ للعام  دينار  مليون   ٢.٦
للعام  دينار  مليون   )٢.٤( مقابل 
املوجودات  جمموع  بلغ  كما   ،٢٠١٩
لعام ٢٠٢٠ )٥٩.١( مليون دينار .

ال�ساي�سية  احل�سة  بلغت  كما 
 ٢٠٢٠ ال�سنة  ربح  من  لل�سهم 
حني  يف  /دينار  فل�ص   )  ٠.٠١٥(
 ٢٠١٩ املا�سي  العام  يف  بلغت 

)٠.٠٥٠( فل�ص /دينار
مدير  قال  النتائج  على  تعليقه  ويف 
ال�سيد  للتمويل  الأولى  �سركة  عام 
اأن عام ٢٠٢٠  عبداهلل ابو خديجة 
وانح�سار  كبرية  حتديات  فر�ص 
القت�سادي  الن�ساط  على  �سديد 
للتمويل  الولى  �سركة  يف  اننا  ال 
التي  املخاطر  كرثة  من  وبالرغم 
العمل  على  رئي�سيا  عبئا  تعد 
الذي  ال�سديد  ال�سغط  وان  خا�سة 
تعر�ص اليه العامل من جراء تف�سي 
فريو�ص كورونا اأحلق يف الكثري من 
خ�سائر  القت�سادية  القطاعات 
ما  انه  ال  كبرية  ومعنوية  مالية 
تدفعنا  وا�سحة  اهدافنا  زالت 
هذ  كل  لتجاوز  امل�سري  ملوا�سلة 
اجنازات  على  للحفاظ  العقبات 
ال�سباقني  من  كانت  التي  ال�سركة 
والتربع  الواجب  ندائ  تلبية  يف 
لطالح الوطن وتقدمي كافة ا�ساليب 
للمجتمع  وامل�ساعدة  امل�ساندة 

الردين.

أبو خديجة:  بالرغم من كثرة المخاطر من جراء تفشي فيروس كورونا اال انه 
ما زالت اهدافنا واضحة تدفعنا لمواصلة المسير لتجاوز كل هذ العقبات
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2.5 مليون دينار أرباح بندار للتجارة واالستثمار 2020

2.6 مليون دينار أرباح شركة التسهيالت التجارية 2020

حتقيقها  التجارية  الت�سهيالت  �سركة  اأعلنت 
اأرباحا متوقعة �سافية بعد ال�سريبة ٢.٦ مليون 
 ،٢٠٢٠ الأول  كانون   3١ املنتهية  لل�سنة  دينار 
لل�سنة  دينار  مليون   3 بلغ  ربح  �سايف  مقابل 

املنتهية يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩.
ربح  من  لل�سهم  ال�ساي�سية  احل�سة  بلغت  كما 
حني  يف  /دينار  فل�ص   )  ٠.١٦(  ٢٠٢٠ ال�سنة 
/ فل�ص   )٠.١٨(  ٢٠١٩ املا�سي  العام  يف  بلغت 

دينار.
 ويف تعليقه على النتائج قال رئي�ص جمل�ص ادارة 
تاأ�س�ست  ال�سركة  ان  فريز  ال�سيد جمال  ال�سركة 
التمويل  يف  رائدة  �سركة  اأول  وهي   ١٩٨3 عام 

وتعترب حاليا من اأكرب ال�سركات يف هذا املجال
، وقد ا�ستمرت ال�سركة يف حتقيق اأهدافها و�سول 
اإلى اأف�سل النتائج املمكنة ، حيث حققت ال�سركة 
يف  واملخ�س�سات  ال�سريبة  بعد  �سافية  اأرباح 
دينار   ٢.٦٤٠.٥٥٧ مبلغ   ٢٠٢٠ عام  نهاية 
نهاية  يف  دينار   ٢.٩٦٦.3١٥ ب  مقارنة 

املوجودات  اجمايل  بلغت  كما   ،  ،  ٢٠١٩ عام 
٦١.٤3٤.٢١٨ دينار يف نهاية عام ٢٠٢٠ مقارنة 

ب ٥٤.٠٧٥.٨٧٦ دينار يف
نهاية عام ٢٠١٩ وبن�سبة منو ١3.٦ % و بلغ �سايف 
حقوق امل�ساهمني 3٢.٨٨٨.١3٤ دينار يف نهاية 
يف  دينار   3٠.٢٤٦.٨١١ ب  مقارنة   ٢٠٢٠ عام 
وبلغ   ،  %  ٨.٧ ن�سبتها  بزيادة   ٢٠١٩ عام  نهاية 
عام ٢٠٢٠  نهاية  كما يف  املال  راأ�ص  على  العائد 
عام  نهاية  يف   %  ١٨ ب  مقارنة   %  ١٦ ن�سبته  ما 

. ٢٠١٩
واأ�ساف فريز التزمت ال�سركة بتعليمات حوكمة 

ال�سركات ومت تطبيقها بال�سركة ،
وركزت ال�سركة يف عملها خالل عام ٢٠٢٠ على 
املتو�سطة  امل�ساريع  واهمها  خمتلفة  قطاعات 
وال�سغرية لتلبي احتياجات ال�سوق بهذا القطاع 

احليوي .
عن  والبحث  التطور  مبواكبة  ال�سركة  تقوم  كما 
الإئتمانية  �سيا�ساتها  ومراجعة  جديدة  اأ�سواق 
منا�سبه  خدمات  تقدمي  من  لتتمكن  دوريا 
تقدمي  وكذلك  جدد  عمالء  وجذب   ، لعمالئها 

خدمات جديدة ومنتجات متنوعة

وال�ستثمار  للتجارة  بندار  �سركة  اأعلنت 
ال�سريبة  بعد  متوقعة �سافية  اأرباحا  حتقيقها 
كانون   3١ املنتهية  لل�سنة  دينار  مليون   ٢.٥
 ٢.٥٤ بلغ  ربح  �سايف  مقابل   ،٢٠٢٠ الأول 
مليون دينار لل�سنة املنتهية يف 3١ كانون الأول 

.٢٠١٩
الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
بلغ  للعام ٢٠٢٠  الإيرادات  باأن جمموع  املالية 
٦.٩ مليون دينار، مقارنة مع عام ٢٠١٩ والتي 

بلغت الإيرادات ٥.٨ مليون دينار.
مليون   3.٥ الى   امل�ساريف  اجمايل  وارتفع 
دينار للعام ٢٠٢٠ مقابل )٢.٢( مليون دينار 
لعام  املوجودات  بلغ جمموع  للعام ٢٠١٩، كما 

٢٠٢٠ )٥٨.3( مليون دينار .
ربح  لل�سهم من  ال�ساي�سية  بلغت احل�سة  كما 
ال�سنة ٢٠٢٠ )٠.١٢٥ ( فل�ص /دينار يف حني 
بلغت يف العام املا�سي ٢٠١٩ )٠.١٢٧( فل�ص 

/دينار.
ر�ساع  ابو  رعد  قال  النتائج  على  تعليقه  ويف   
مدير عام ال�سركة اأن بندار للتجارة وال�ستثمار 
الظروف  جميع  ورغم   ،  ٢٠٢٠ العام  خالل 
مركزها  على  املحافظة  من  متكنت  املحيطة، 
الرائد يف قطاع التمويل، حيث بلغت الإيرادات 
مليون   3.٤٧٩ حوايل   ٢٠٢٠ لعام  الت�سغيلية 
دينار اأردين كما حققت ال�سركة اأرباح �سافية 
بعد ال�سريبة بلغت ٢.٤٩٧ مليون دينار اأردين 
بعائد بلغ ١٢.٥ % على راأ�سمال ال�سركة البالغ 

٢٠ مليون دينار اأردين.
ال�سعب  العام  هذا  خالل  ال�سركة   وا�ستمرت 
اقت�ساد  كورونا  جائحة  فيه  اجتاحت  الذي 
الأموال  م�سادر  بني  املوازنة  يف  العامل  
حتقيق  يف  اأ�سهم  مما  وا�ستخداماتها، 
اأهداف  اإلى  للو�سول  الأداء  من  عايل  م�ستوى 

امل�ساهمني وحت�سني املركز املايل لل�سركة.

أبو رصاع: رغم جائحة كورونا 
وتبعاتها السلبية على االقتصاد، 

تمكنت الشركة من المحافظة على 
مركزها الرائد في قطاع التمويل

فريز: ركزت الشركة خالل عام 
٢٠٢٠ على المشاريع المتوسطة 

والصغيرة لتلبي احتياجات 
السوق بهذا القطاع الحيوي

اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري
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انطالقا من دور جامعة عمان العربية التنويري وتنفيذًا لأجندتها املتعلقة بامل�سوؤولية 
املجتمعية للجامعة وا�ستجابة لتو�سية موؤمتر امل�سوؤولية املجتمعية العلمي الذي عقد 
�سناديق  تاأ�سي�ص   « على  تن�ص  والتي  املن�سرم  اجلامعي  العام  اجلامعة  حرم  يف 

متخ�س�سة للم�سوؤولية املجتمعية.
اإن�ساء �سندوق مايل  الأخري  اجتماعه  العربية يف  اأمناء جامعة عمان  قرر جمل�ص 
الدكتور عمر م�سهور اجلازي  واأو�سح رئي�ص جمل�ص المناء  للم�سوؤولية املجتمعية، 
باأن القرار ياأتي تباعا لقرار جمل�ص المناء ال�سابق القا�سي بتطوير دور اجلامعة 
املجتمعي با�سافة مكتب امل�سوؤولية املجتمعية على الهيكل التنظيمي للجامعة �سعورًا 

بامل�سوؤولية للم�ساهمة الفعلية يف التنمية امل�ستدامة، وتوطني ال�سندوق فيه.
وحول اأهداف ال�سندوق اأكد رئي�ص اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور حممد الوديان باأنه 
اجلانب  على  املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  الر�سمية  اجلهات  مع  وبالتعاون  �سريكز 
املالية  التحديات  تعليمهم اجلامعي والرتكيز على ذوي  املوؤهلني ملوا�سلة  التعليمي 
وامل�ساهمة يف الت�سدي مل�سكلتي الفقر والبطالة برفع امل�ستوى املعي�سي للفئات ذوي 
امل�ساريع  واقامة  والتاهيل  التدريب  النتاج من خالل  على  القادرة  املتدين  الدخل 

ال�سغرية، اإ�سافة الى اإطالق املبادرات املجتمعية.
ويف هذا ال�سدد دعا الدكتور الوديان موؤ�س�سات املجتمع الأهلية والر�سمية والهيئات 
للتو�سع  اجلامعة  مع  الت�سارك  اإلى  التنموي  باملجال  منها  املهتمة  وخا�سة  الدولية 

امل�سرتك كمًا ونوعًا يف برامج امل�سوؤولية املجتمعية.

دورة تدريبية متخ�ص�صة بت�صميم الروبوت يف عمان العربية
عقدت يف جامعة عمان العربية وحتت رعاية رئي�ص اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور حممد 
الوديان الدورة التدريبية الأولى املتخ�س�سة بت�سميم الروبوتوك�ص للمبتدئني والتي 
خ�س�ست لأبناء العاملني واأبناء املجتمع املحلي يف اجلامعة يف حا�سنة الروبوتوك�ص 
للروبوت  العربية  اجلمعية  مع  بالتعاون  وذلك  اجلامعة،  يف  ال�سطناعي  والذكاء 

والذكاء ال�سطناعي. 
تدريبية  �ساعة   ٢٠ بواقع  اأيام  اأربعة  مدار  على  ا�ستمرت  التي  الدورة  وت�سمنت 
ملفهوم  حقيقيًا  مثاًل  يعد  والذي  وبرجمتها  الروبوتات  لت�سميم  الأ�سا�سية  املبادئ 
�سمن  اجلماعي  والعمل  التعاوين  التعلم  وت�سجيع  املختلفة  العلوم  بني  التكامل 

والبحث  العقل  عادات  وينمي  امل�ساركني  لدى  التفكري  مهارات  يعزز  مما  فريق، 
العملية.  باحلياة  التعلم  ارتباط  ويعزز   )Habits of minds(  العلمي 
الدكتورة  الأ�ستاذ  الأكادميية  لل�سوؤون  الرئي�ص  نائب  من  كل  قام  الدورة  نهاية  ويف 
اإخال�ص الطراونة وال�سيد اإ�سماعيل يا�سني رئي�ص اجلمعية العربية للروبوت والذكاء 
مركز  ومدير  الع�ساف  اأنور  الدكتور  الطريان  كلية  عميد  وبح�سور  ال�سطناعي 
امل�ساركة  �سهادات  بت�سليم  العمري  اأحمد  مازن  الدكتور  والتدريب  ال�ست�سارات 

للم�ساركني يف الدورة.

باحثون يف عمان العربية يتو�صلون اإلى ت�صنيف الن�صو�س 
العربية با�صتخدام الذكاء اال�صطناعي

ل فريق من الباحثني يف كلية العلوم احلا�سوبية واملعلوماتية يف جامعة عمان  تو�سّ
الذكاء ال�سطناعي يف عملية  اإلى حت�سني عمل جمموعة من خوارزميات  العربية 

ت�سنيف الن�سو�ص العربية با�ستخدام )مرّبع كاي( املح�ّسن.
والباحثة  رئي�سي،  كباحث  عطري  حممد  الدكتور  الأ�ستاذ  من  البحث  فريق  وتكّون 
اجلامعة،  يف  احلا�سوب  علوم  ماج�ستري  برنامج  خريجات  اإحدى  ال�ساعر  هديل 
والدكتور ليث اأبو عليقة، والدكتور حممد ال�سنوان، والدكتور اأحمد اخل�ساونة من 

كلية العلوم احلا�سوبية واملعلوماتية يف اجلامعة.
ويف هذا ال�سدد ذكر الأ�ستاذ الدكتور حممد عطري اأنه مت التح�سني على دقة جميع 
ال�سفات  لختيار  حديثة  كطريقة  املُح�سن  كاي  مربع  على  اعتمادًا  اخلوارزميات 
التي يتم الت�سنيف بناًء عليها. حيث تعّد هذه التقنيات املقرتحة مهمة جًدا لتح�سني 
ت�سنيف الوثائق العربية وميكن اعتبارها اأ�سا�ًسا واعًدا ملرحلة ت�سنيف الن�سو�ص 
لأنها ت�ساهم يف ت�سنيف الن�سو�ص اإلى فئات حمددة م�سبًقا. حيث مت اختبار جميع 
اخلوارزميات على ٩٠٥٥ وثيقة عربية مت جمعها من م�سادر عربية خمتلفة، كما مت 

ا�ستخدام اأربعة معايري لتقييم الأداء للتاأكد من النتائج ب�سكل دقيق.
 Multimedia Tools and( دولية  جملة  يف  البحث  ن�سر  وقد 
Applications: An International Journal( وهي مفهر�سة �سمن 
 Impact( تاأثري عايل ولها معامل  و�سكوب�ص  ثوم�سون  بيانات عاملية مثل  قواعد 

.)٢.3١ :Factor
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جامعة فيالدلفيا تفوز بالمركز األول في مسابقة 
مشاريع التخرج لنقابة المهندسين األردنيين

فاز طلبة ق�سم الهند�سة املدنية يف جامعة فيالدلفيا باملركز الأول على م�ستوى 
،التي   ٢٠٢٠ لعام  التخرج  مل�ساريع  املدنية  الهند�سة  �سعبة  م�سابقة  يف  اململكة 
وغرفة  الكربى  عمان  اأمانة  مع  بالتعاون  الأردنيني  املهند�سني  نقابة  نظمتها 
القبات اخلر�سانية امل�سلحة بوا�سطة طرق  �سناعة عمان، عن م�سروع ) تقوية 
خمتلفة مبادة CFRP ( باإ�سراف الدكتور عالء عبيدات والطلبة الفائزون هم 
و�سيف  خليل  هيثم  اإ�سالم   ، القباره  علي  اأحمد  عبيدات،  حممد  بهاء  الطالب 

اأحمد الرفاعي.
امليكانيكية  الهند�سة  �سعبة  م�سابقة  يف  الثالث  باملركز  اجلامعة  فازت  كما 
للمناطق  حمول  كهرو�سوئي  نظام  وفح�ص  وبناء  )ت�سميم  م�سروع  عن 
اأديب  ح�سام  هم  الفائزون  والطالب  عبيد  منذر  الدكتور  النائية(  باإ�سراف 

ال�سواملة وبهاءالدين مهدي ال�سغري.
  بدوره هناأ الأ�ستاذ الدكتور معتز ال�سيخ �سامل رئي�ص اجلامعة الطلبة الفائزين 
دوام  وللجامعة  للكلية  متمنًيا  املتميزة  امل�ساريع  هذه  على  امل�سرفني  والأ�ساتذة 

التقدم والزدهار معربا عن �سروره بالفوز امل�ستحق للطلبة .
كما اأكد عميد كلية الهند�سة والتكنولوجيا الدكتور طارق توتنجي قدرات الطلبة 
العلمية والعملية م�سيدا بجهود الأ�ساتذة امل�سرفني عليهم، والدور الكبري الذي 
توؤديه هذه امل�سابقة يف تهيئة الطلبة اخلريجني يف حتويل معارفهم اإلى تطبيقات 

تخدم �سوق العمل، وتربط العلم مبتطلبات احلياة اليومية.
�سنوي  ب�سكل  الأردنيني  املهند�سني  نقابة  تقيمها  التي  امل�سابقات  هذه  وتهدف 
الأفكار  بني  والربط  لالرتقاء مب�ستواها  الهند�سة  كليات  الطلبة يف  اإلى حتفيز 
التعليم  تركز على  التي  املختلفة  الهند�سية  التخرج  مل�ساريع  الإبداعية اخلالقة 

التقني والتطبيقي .
 ويذكر اأن طلبة اجلامعة �سبق اأن فازوا يف املركزين الأول والثاين يف امل�سابقة 
لعام  نف�سها  للم�سابقة  الكهربائية  والهند�سة  امليكانيكية  الهند�سة  مل�سروعي 

.٢٠١٩

جامعة فيالدلفيا حت�صل على املركز االأول يف 
ت�صنيف ويبومرتيك�س العاملي لتقييم اجلامعات

ح�سلت جامعة فيالدلفيا على املركز الأول على م�ستوى اجلامعات اخلا�سة وفق 
اأعرب  وقد   ،٢٠٢١ للعام   ،Webometrics العاملي  ويبومرتيك�ص  ت�سنيف 
رئي�ص اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور معتز ال�سيخ �سامل عن اعتزازه وتقديره لالأ�سرة 
اجلامعية لالإجناز املتقدم الذي حققته جامعة فيالدلفيا مهنئًا طلبتها والعاملني 

فيها من اأكادمييني واداريني على هذا الإجناز املتقدم.  
وكما وهناأ الأ�ستاذ الدكتور مروان كمال م�ست�سار اجلامعة اأ�سرة فيالدلفيا على 
هذا الإجناز الرفيع، والذي يوؤكد متيز اجلامعة وجودة اأدائها وحر�سها الدائم 
على التطور والتفوق لتكون �سريكًا فاعاًل يف اجلهود الوطنية والإقليمية الرامية 

لالرتقاء بنوعية التعليم.
وقد دعا الأ�ستاذ الدكتور خالد ال�سرطاوي رئي�ص اللجنة العليا للموقع الإلكرتوين 
يخدم  مبا  والتقدم  التطور  من  مزيد  لتحقيق  اجلهود  ا�ستمرار  اإلى  اجلميع 
ت�سنيفًا   »webometrics« ت�سنيف  اأن  ويذكر   . التعليمية  والعملية  الطلبة 
املقايي�ص  خمترب  عن  ي�سدر  اللكرتونية  اجلامعات  مبواقع  متخ�س�سًا  عامليًا 

اللكرتونية التابع للمجل�ص القومي للبحوث الإ�سبانية .
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»الشرق األوسط« تشكل لجنة عليا لالحتفاالت
 بذكرى مئوية تأسيس الدولة األردنية

MEU وتاأكيدًا لنتمائها وولئها لأردننا  انطالقًا من الروؤية الوطنية جلامعة ال�سرق الأو�سط 
الغايل ولقيادته الها�سمية العظيمة، دعا رئي�ص اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عالء الدين احللحويل 
الأ�ستاذ  والقانونية  الإدارية  لل�سوؤون  الرئي�ص  نائب  وبح�سور  املعنية  واملراكز  الدوائر  مدراء 
والأن�سطة  الفعاليات  والتجهيز لإطالق  للتح�سري  تن�سيقي  اجتماع  لعقد  اني�ص من�سور  الدكتور 
التي تنوي اجلامعة اإقرارها وعلى مدار العام لتتنا�سب مع اأهمية هذه املنا�سبة الوطنية الغالية.

طرحت ونوق�ست خالل الجتماع عدد من املقرتحات والأفكار للعديد من الأن�سطة والفعاليات 
التي �سوف يتم العمل على اطالقها خالل املرحلة املقبلة داخل وخارج حرم اجلامعة، وتت�سمن 

فعاليات ثقافية واأكادميية ومبادرات جمتمعية وبحثية وان�سطة ل منهجية.
الدين  عالء  الدكتور  الأ�ستاذ  برئا�سة  الأردنية  الدولة  تاأ�سي�ص  مئوية  جلنه  ت�سكيل  مت  وقد 
احللحويل وعدد من اأع�ساء الهيئة التدري�سية ومدراء الدوائر تكون مهمتها تنظيم خطة متكاملة 

لالحتفالية ومبا يتالءم مع اخلطة الوطنية لحتفالية مئوية تاأ�سي�ص الدولة الأردنية.

)MEU( اإجناز جديد حتققه جامعة ال�صرق االأو�صط
حققت جامعة ال�سرق الأو�سط )MEU( املرتبة الأولى بني كافة اجلامعات الأردنية الر�سمية 
الإلكرتونية  املواقع  ت�سنيف  ح�سب   )Impact Ranking( التاأثري  معيار  يف  واخلا�سة 
من   )%٥٠( ن�سبته  ما  ميثل  الذي  املعيار  وهو  العام،  لهذا   )Webometrics( للجامعات 

الوزن الكلي لهذا الت�سنيف.
للو�سول  اجلامعة  توليه  الذي  العايل  الهتمام  على  موؤكدًا  الإجناز  هذا  وياأتي 
وتطوير  مبتابعته  اجلامعة  تقوم  حيث  التعليم  ملخرجات  العالية  اجلودة  اإلى 
حت�سني  خالل  من  الإلكرتوين  اجلامعة  موقع  بتح�سني  الالزمة  البيانات  وحتديث 
ُتقا�ص  والتي    )Impact( التاأثري وهي معيار  الت�سنيف  هذا  معايري  متطلبات 

 Excellence( والتميز )%(  بوزن )١٠OPENNESS( والنفتاح ،)%وبوزن )٥٠
Rank( من خالل الأوراق البحثية املن�سورة يف املجالت ذات التاأثري العايل بوزن )٤٠%(.

اجلامعات  لتقييم  الإ�سباين  املركز  ت�سنيف )Webometrics( عن  وي�سدر 
م�ستوى  على  عايل  ومعهد  من )١٢٠٠٠( جامعة  اأكرث  ترتيب  ي�سنف  واملعاهد )CSIC( وهو 

العامل.
جامعة ال�صرق االأو�صط تنّفذ دورات تدريبية ملركز الّدرا�صات

 االإ�صرتاتيجية االأمنية يف االأمن العام
عقدت كلية الآداب والعلوم يف جامعة ال�سرق الأو�سط دورة تدريبية جمانّية متخ�س�سة يف اإدارة 
البيانات با�ستخدام برنامج SPSS، ا�ستهدفت اأع�ساء مركز الّدرا�سات ال�سرتاتيجية الأمنية 

يف مديرية الأمن العام.
اإدارة  كيفية  اإلى  التعّرف  اإلى  رمت  الدورة  اإن  اأبوفودة  با�سل  الدورة  الدكتور  مدرب  ويقول 
الربنامج يف  ا�ستخدام  مهارات  على  التدريب  SPSS من خالل  برنامج  با�ستخدام  البيانات 
نتائج  قراءة  كيفّية  اإلى  اإ�سافة  املختلفة،  الإح�سائية  الأ�ساليب  با�ستخدام  فعلية  بيانات  حتليل 

التحليل الإح�سائي وتف�سريها.
بدورهم ثمن املتدربون جهود كلية الآداب والعلوم ومنت�سبيها يف التوا�سل امل�ستمر خلدمة املجتمع 

املحلي.
وتاأتي هذه الدورة التي اأ�سرف عليها عميد كلية الآداب والعلوم الدكتور اأحمد  مو�سى، انطالًقا 

من امل�سوؤولية املجتمعية للجامعة، وجت�سيًدا لدور اجلامعة يف خدمة املجتمع املحلي.
ي�سار اإلى اأن دورة  الـ spss   واحدة من �سل�سة دورات تعقدها اجلامعة للمركز �سمن مذّكرة 
تفاهم لتوثيق العالقات التن�سيقية يف جمال دعم برنامج القيادات الأمنية امل�ستقبلّية الواعدة، 

مبا يتوافق واملعايري القيادية والتناف�سية العاملية.
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SAFWA ISLAMIC BANK 
HONORS  MAYAR FAISAL AL-ZABIN; THE WINNER 

OF “KENZI” CHILD SAVINGS ACCOUNT

afwa Islamic Bank recently crowned the 13-year-
old girl, Mayar Faisal Al-Zabin, who is saved in 
the Sweifieh branch, as the winner of the grand 
prize with the “Kenzi” Children Savings Account 
for 2020, granting her a sum of JD 2000.
As a celebration of the winner, adding to her 

family’s joy, the bank welcomed them with a festive atmosphere 
at the Al Rawnaq branch, in the presence of a number of bank 
employees who took into account the precautionary separation 
measures.
With granting the grand prize, Safwa Islamic Bank has 
completed the 2020 prizes that it presented for the “Kenzi” 
child saving account, which continued throughout the year, 
consisting of monthly prizes with a total value of JD 59,940 
distributed to five winners every month, at a rate of JD 999  for 
each one of them.
On this occasion, Mr. Nesfat Taha commented on this topic, 
“The handing over of the grand prize reflects the great success 
that “ Kenzi “child saving account has been achieving. Over the 
years since its launch, it has managed to attract a large base 
of savers due to its importance as an important financial tool for 
savings. It includes winning opportunities and rewards. It also 
embodies the bank’s principles in managing its relationships 
with its customers and savers, which aim to maintain and 
develop the current base by enhancing the competitive 
advantages offered to it.
It is noteworthy that Safwa Islamic Bank had designed a “Kenzi” 
child saving account to encourage the young category to have 
proper savings behavior and plan spending for a better future. 
It is also keen to develop it permanently by developing its 

advantages, the latest of which was the launch of the account 
in a new way for 2021. With 10 monthly prizes allocated to (10) 
winners, the value of each of which is JD 500, and two big 
prizes are presented to two winners at a value of 10 thousand 
dinars for each prize, within two draws, one in the middle of the 
year and the second at the end of the year, in order to provide 
more opportunities for winning before the largest  number of 
small dealers.

The Bank Gives away Winter Clothes to a Group of 
Children, to Reinforce its Support for the Clothes Bank.

 As an extension of its continuous support for the Jordanian 
Hashemite Charitable Organization for Relief projects, Safwa 
Islamic Bank, in cooperation with the Garment Bank, one of the 
organization’s programs, gave away winter clothing to more 
than 100 orphan children who are covered by the services of 
the National Aid Fund program and with the wide participation 
of its employees to contribute to the national efforts aimed 
at reaching the largest segment of these children and meet 
their basic needs in cold weather.On this matter, Yaad Al-
Daghmi, Head of Institutional Communication and Marketing, 
commented that this initiative came as a continuation of the 
previous initiatives implemented by the bank with the authority 
and the clothing bank, expanding through it the umbrella 
of giving, and continuing to embody his humanitarian and 
developmental role, which seeks through its performance to 
improve the conditions of the less fortunate by focusing on the 
young and those whom the bank pays great attention to and 
is keen to support within the programs of its strategy for social 
responsibility aimed at creating more positive impacts . “
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Mobi Cash service issued with the same credit ceiling as 
the original card, and aims to provide more security and 
ease when shopping online and reduce the risk of fraud 
and fraud. The customer can control the validity date of 
this virtual e-card (from one month to 12 months) as well 
as determine the number of transactions allowed during 
the validity of the card. The new features also include the 
feature of inquiring about the password through the “Arabi 
Mobile” application without the need to visit the branch or 
contact the customer service center, as well as displaying 
the card data from the mobile when needed such as the 
account number, the card security code (CVV), and the 
expiration date to use it via Internet.

 Exclusive Discounts for Arab Bank Cardholders 
through the International Rentalcars Website 

Arab Bank recently launched a special promotional offer 
in cooperation with the international car rental website 
“Rentalcars”. The new offer offers bank cardholders in 
Jordan a 10% discount when they use their cards when 
renting a car from the site. The Arab Bank is the first 
bank in the region to sign a joint cooperation agreement 
with the international car rental site “Rentalcars”, which 
provides services in more than 160 countries in the world 
and provides car rental services through more than 
6,000 locations. The new offer enables Arab Bank credit, 
payment and online shopping card holders to obtain a 
10% discount on car rental service, through a link to the 
Arab Bank and the “Rentalcars” website, through which 
customers can easily log in and select the appropriate car 
and obtain Discount automatically.

 Arab Bank Launches a Special Offer in Cooperation 
with Honda and Kia Jordan 

Arab Bank recently launched a special offer to finance 
Honda cars in cooperation with Tahboub Motors Company 
- Honda Jordan, as part of the bank’s keenness to provide 
distinguished offers and promotional programs to its 
customers that keep pace with their needs and aspirations.
Customers wishing to buy any Honda cars will be able to 
take advantage of the benefits of this special offer, which is 
valid until 2/28/2021, which includes a preferential interest 
rate, free comprehensive insurance for the first year, and 
the possibility of replacing the customer’s current car as a 
down payment or as part of the payment of whatever type. 

Or the car model, as part of simple and easy procedures.
The bank also recently launched a special offer to finance 
the 2020 Kia Nero and Kia K-5 model 2021, in cooperation 
with the National Arab Motors - Kia Jordan, as part of its 
constant interest in providing distinguished offers and 
promotional programs to its customers that keep pace 
with their needs and aspirations. Customers wishing to 
purchase these two models of Kia cars will be able to take 
advantage of the benefits of this special offer, which is 
valid until 2/28/2021, which includes a preferential interest 
rate, free comprehensive insurance, free maintenance 
contract, free roadside assistance, in addition to the 
possibility of obtaining a loan. Without down payment 
and exemption from the loan implementation commission, 
within simple and easy procedures.
Commenting on the offers, Mr. Yaqoub Maatouq, Director 
of Retail Banking at Arab Bank - Jordan said: “We at Arab 
Bank are constantly keen to provide integrated financing 
solutions to our customers and to provide distinctive 
value-added offers and promotional campaigns that suit 
their financing needs.” 

 Arab Bank Opens the Al Yasmeen
 Branch in its New Location 

The Arab Bank recently opened its branch in the Yasmine 
area, with its new location on Jabal Arafat Street near the 
Map Roundabout, as part of the bank’s plan to strengthen 
its network of branches and self-service centers in the 
Kingdom and to provide services at the highest level of 
excellence and privacy.  Arab Bank Launches Special 
Offers in Cooperation with Travel Agencies   The Arab Bank, 
in cooperation with Agoda.com, a travel agency affiliated 
with “Booking Holdings Group” - one of the leading digital 
travel companies in the world, recently launched a special 
offer through which the bank offers valuable benefits that 
Arab Bank cardholders can use when using their card to 
pay for their stay from During the site.
 This offer, which is valid until June 15, 2021, includes 
credit and payment card holders from the Arab Bank, as 
it allows them to obtain an instant 20% discount on the 
value of their reservations when booking through Agoda.
com, which includes more than 2 million hotels around 
the world. It is worth noting that this offer is only valid 
for bookings made through the link www.agoda.com/
arabbank.
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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”  Mobile 

application for corporate customers. The Bank was also 
awarded the “Best Cash Bank in the Middle East” this year 
by Global Investor/ISF, published by Euromoney Global 
Finance.
Arab Bank’s award for “Best Smartphone Banking App” in 
the Middle East is based on a set of specialized criteria that 
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. The 
“Best Cash Management Bank” award in the Middle East 
was awarded despite strong competition from regional 
banking institutions, as a result of its continued commitment 
to digital transformation, with the bank’s excellence through 
the “Arab Connect” platform that it provides to its corporate 
clients across the region, which enables them to manage 
cash immediately and effectively, an important and vital 
feature, especially in light of the current challenges faced by 
institutions in the region.
Arab Bank has also won the “Best Bank in Cash Management 
Services” award in Jordan for 2020, according to the latest 
Euromoney survey on cash management for non-financial 
institutions. Earlier in 2020, Global Finance awarded Arab 

Bank the Best Bank in the Middle East for the fifth year 
consistently. 

Arab Bank Launches Special Offers
 for Arab Gunner Customers

As part of the Arab bank’s exclusive benefits package for 
Arab Gunner customers - the program for children and young 
people up to the age of 17, the Bank recently launched a 
special subscription offer in collaboration with The Doors 
Education Platform, as part of its strategy to strengthen its 
digital service chain and activate innovative services in line 
with its customers’ renewed aspirations and diverse desires.
The Bank has also launched a special subscription offer in 
collaboration with the “Read in Arabic” platform from “Young 
Thinkers” – a leading digital platform for progressive reading 
that seeks to improve Arabic language skills and enhance 
language fluency among children – as part of the Bank’s 
ongoing efforts to enhance its digital services and employ 
them in an innovative way that is in line with the needs of its 
customers and meets their expectations.
The offer, which runs until 31 October 2021, allows Arab Bank 
customers to sign free of charge to take advantage of the 
educational services available on the platform for children 
from kindergarten to high school, which include hundreds 
of books, worksheets, videos, games and evaluation tests. 
Customers can take advantage of this offer when they 
subscribe to the platform through the Arab Mobile app from 
Arab Bank.
Commenting on the launch of this new offer, Mr. Yaqoub 
Maatouk, Director of Retail Banking Services at Arab Bank 
- Jordan said: “The launch of these offerings is part of Arab 
Bank’s ongoing efforts to enhance the services it provides 
to its customers and provide added value to them by 
understanding and responding to their needs.”

Arab Bank Enhances its Credit Card Services with 
Additional Features through The Arabi Mobile App 

Arab Bank recently launched a series of new credit card 
features through the arabi mobile application as part of Arab 
Bank’s efforts to provide the latest digital banking services 
and solutions and employ them to provide a sophisticated 
and seamless banking experience to its customers within the 
highest levels of ease and security.
One of the new features provided through Arabi Mobile is 
the card’s monthly spending analysis, which provides the 
cardholder with an analysis of his monthly payments made 
through the card compared to previous months, allowing 
him to easily and flexibly identify his expenses and manage 
his expenses. The virtual credit card creation service has 
also been added immediately with ease and with the highest 
level of security, an electronic card for online use or Arabi 
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Capital Bank Launches its New Cards with Distinctive 
Designs that are Unprecedented

 in the Jordanian Market
Capital Bank, one of the leading Jordanian banks in the 
local and regional banking market, unveiled the new and 
unprecedented designs of credit, direct and prepaid cards, 
which are the first of their kind in the Jordanian market, and 
are distinguished by their elegant and modern appearance. 
The cards, which were introduced to the Jordanian market, 
were designed in a linear shape and elegantly concealed 
the card and customer information behind the card, as well 
as enjoying the utmost protection and security.
The Capital Bank cards are characterized by a set of 
features, most notably: Managing the PIN verification code, 
and the one-time password (OTP) service that allows the 
customer to change it through ATMs. In addition, all bank 
cards feature a contactless service that enables customers 
to use the cards easily and safely in daily purchases. 
Holders of these cards can also view and manage them 
through the bank’s applications on smart mobile devices 
and the website. These cards allow Capital Bank customers 
an easy payment plan and pay the value of their purchases 
made using credit cards at the bank’s approved merchants 
in easy installments in payments of up to 12 months. , At 0% 
interest with the ability to install any purchase transaction 
from any store with competitive interest and within certain 
conditions.
Also, the Capital Rewards program rewards credit card 
holders from Capital Bank, when using them in their 
purchases, with many points, which can be redeemed 
instantly at POS machines in stores and locations approved 
by the bank. Points can also be exchanged for immediate 
cash amounts.
The Head of Banking and Products Department, Zain 
Malhas, commented: “In Capital Bank, we are keen 
to provide the latest and latest innovative financial 
technology services to our customers, which provide the 
utmost security and protection for them to enable them 
to complete their daily transactions or obtain the many 
rewards when using these cards, which can be managed 
and controlled through all the bank’s electronic channels.” 
The new modern design of credit cards of all kinds reflects 

the identity of Capital Bank and solidifies its commitment to 
enriching and improving the experience of its customers.

Capital Bank Group Holds a Workshop and Signs 
Agreements to Support Small

 and Medium Enterprises
In line with its strategy aimed at enhancing financial 
inclusion in the Kingdom and providing support to various 
economic sectors, Capital Bank Group - represented by 
Capital Bank and Capital Investments Company - held a 
workshop on Tuesday 9/2/2021 for a group of members 
of the Entrepreneurship Organization / Jordan Branch, 
to introduce the most prominent The banking services 
and products provided by the bank and the investment 
solutions provided by Capital Investments to the Jordanian 
start-up sector and entrepreneurs.
During the workshop, Wasim Jumaa, Head of Asset 
Management at Capital Investments, gave a presentation in 
which he explained the latest developments and economic 
and investment developments, local, regional and global, 
and their impact on the repercussions of the Corona 
pandemic, in addition to providing recommendations to 
entrepreneurs on the most effective methods to be followed 
to deal with the current economic situation, with Shedding 
light on the investment solutions and services available to 
them through the company, which manages specialized 
and highly efficient work teams.
And in the belief of Capital Bank in the importance of 
supporting the sector of medium and small companies, 
and in line with the instructions of the Central Bank of 
Jordan in exploiting financial technology and integrating it 
in traditional banking business, to provide the best banking 
services to customers, Capital Bank signed a cooperation 
agreement with Liwa United Company to finance medium 
and small enterprises, the pioneer in the use of Techniques 
of financial, quantitative and credit analysis.  This agreement 
provides the opportunity for small and medium companies 
to submit their requests through the bank’s website to obtain 
the required credit facilities and respond to them quickly, 
easily and safely, enabling the largest category of this vital 
sector to access this distinctive service to meet their needs 
and provide them with the best banking services.
The Bank and Opensooq Company also announced 
that they had signed an “Business Package” agreement 
with the aim of assisting the bank’s customers from 
large companies, and medium and small companies, in 
promoting and marketing their business and products 
through the OpenSooq website.
This agreement, which was signed by the CEO of Capital 
Bank, Dawood Al Ghoul, and Uday Al-Salameen Board 
Member of the Open Market Company, completes the 
pioneering and distinguished role Capital Bank plays 
in supporting the corporate sector, and its constant 
keenness to provide innovative solutions that meet the 
needs, requirements and aspirations of these companies 
On the one hand and serving their clients on the other 
hand. According to the agreement, the bank will provide its 
customers with the opportunity to increase their sales and 
reach the largest possible base of users of the Opensooq 
site in exchange for the bank bearing the subscription fees 
for the first time. Sell services and products as quickly as 
possible. 
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he Capital Bank Group 
and Bank Audi Group 
announced today the 
signing of the final 
agreements for the 
acquisition of Capital 

Bank on the business of Bank 
Audi branches in Jordan and the 
acquisition of the National Bank of 
Iraq, a subsidiary of the Capital Bank 
Group, of the business of Bank Audi 
branches in Iraq, and the purchase 
of liabilities and assets of these 
branches. The completion of these 
processes will be subject to obtaining 
the final approvals of the regulatory 
and supervisory authorities.
The agreements were signed by the 
Chairman of the Capital Bank Group, 
His Excellency Basem Khalil Al-
Salem, and the Chairman and Chief 
Executive Officer of Bank Audi Group, 
Mr. Samir Hanna, who confirmed that 
the acquisition was the result of an 
in-depth study and in accordance 
with the applicable legislation, and 
after obtaining the required initial 
approvals from The Central Bank of 
Jordan and the Central Bank of Iraq.
On this occasion, the Chairman of the 
Capital Bank Group, His Excellency 
Basem Khalil Al-Salem, said: “This 
agreement comes in response to 
Capital Bank’s plans to strengthen its 
competitive position and expand its 
regional and local spread in Jordan 
and Iraq, so that this step is the 
first acquisition in the Iraqi banking 
sector and supports the activity of 
the National Bank of Iraq in it, which 
enhances the durability of Capital 
Bank’s financial group indicators, 
While continuing to provide innovative 
and highly efficient banking services 
to corporate and individual customers, 
and the continuous improvement of 
products and solutions supported 
by the digital transformation policy 
pursued by the Capital Bank Group 
for years.
Commenting on these two 
operations, Mr. Samir Hanna said 
that they would strengthen the role 

of Bank Audi Group in facing the 
important challenges that Lebanon 
has been facing for more than a 
year. The group decided to limit the 
discussions of these sales operations 
exclusively to one party, the Capital 
Bank Group, taking into account 
the importance of ruthlessness for 
business continuity and the interests 
of all parties, clients and employees 
of Bank Audi branches in Jordan 
and Iraq, in addition to the expected 
positive impact of this process on 
the development of the two banks’ 
business. In the future. 
Thus, the CEO of Capital Bank, 
Dawood Al Ghoul, affirmed that 
Capital Bank will maintain all 
customers’ contracts with Bank Audi 
branches in Jordan and Iraq as they 
are, in addition to the commitment to 
maintain all cadres of these branches 
under the umbrella of the Capital 
Bank Group.
Both Mr. Al Salem and Hanna took 
this opportunity to thank the Central 
Bank of Jordan represented by 
His Excellency the Governor of the 
Central Bank, Dr. Ziad Fariz Al-
Akram, and, the Central Bank of 
Iraq, represented by His Excellency 
the Governor of the Central Bank 
Mr. Mustafa Ghaleb, and the 

representatives of the two central 
banks for the support they provided 
For this process. 
Due to the agreement, Capital 
Bank Group will acquire Bank Audi 
operations in Jordan, which includes 
14 branches, and its branches in 
Iraq, which includes 5 branches. 
This brings the total number of 
Capital Bank branches in Jordan to 
28, and the National Bank of Iraq 
branches to 18. 
At the end of September 2020, Bank 
Audi’s assets in Jordan had reached 
a total of 506 million Jordanian 
dinars, while the assets of Bank Audi 
Iraq accounted for 275 billion Iraqi 
dinars. Accordingly, this acquisition 
will increase the value of Capital 
Bank Group’s assets to reach 3.6 
billion Jordanian dinars and raise 
the financial value of the group’s 
shareholders to more than 400 
million Jordanian dinars.
The move to acquire Bank Audi’s 
operations in Jordan and Iraq 
comes within the Capital Bank 
Group’s strategy to expand and 
develop, in parallel with its plans to 
develop performance and digital 
transformation, to ensure speed, 
accuracy and the highest levels of 
customer satisfaction. 
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he bank launched the insurance 
program against the new corona virus, 
Covid 19-, under the slogan “Feel safe 
and secure yourself and your family.” 
This benefit includes all age groups up 
to the age of 65 years, as the benefit 

from the insurance begins after the 30-day waiting 
period has expired from the date of subscription. The 
cost of the Covid 19 test is covered on the basis of 
cash payment by the beneficiary in the laboratories 
prescribed by the CBC accredited medical in addition 
to medical advice, chest X-rays, examination of the 
attending physician, vitamins and antibiotics, the 
costs of treatment inside the hospital if the condition 
necessitates, and admission coverage for receiving 

medical treatment.

 Jordanian Kuwaiti Supports the initiative of the 
Environment Society on the “World Recycling 

Day 2020” 

 Jordan Kuwait Bank is committed to its social 
responsibility, and is concerned for the environment 
and its preservation. On the World Recycling Day, 
which fell on the fifteenth of November, the bank 
participated in sponsoring the initiative “My City is 
My Environment Towards a Green Jordan” organized 
by the Jordan Environment Society. Awareness that 
shows the importance of preserving solid waste and 
distributing office containers.

JORDAN KUWAIT BANK LAUNCHES AN 
INSURANCE PROGRAM AGAINST COVID 19

T
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CAB MOBILE BANKING APP ON THE HUAWEI APPGALLERY

anking application has become available 
on the (Huawe iAppGallery) platform, in 
order to enable its customers to manage 
and follow up their bank accounts at any 
time and  anywhere within a safe and 
reliable environment.

Cairo Amman Bank was keen in designing its 
application to be easy to use with unique exclusive 
benefits. The customer can log in using a hand 
or face fingerprint, then take advantage of a wide 
range of banking services available with the click 
of a button, such as (PayPal) services from adding 
balance or sending money, and managing his 
credit card efficiently by controlling the ceiling of 
online purchases and activating this service or stop 
it via the app, along with the ability to request a 
prepaid virtual card that enables it to shop online 
comfortably and safely.
The bank customer can also, through the (CAB 
Mobile Banking) application, inquire about his bills 
and pay them on time without any hindrance through 
the eFawateercom service.
Among the advantages of the application is the ease 
of transferring money to and from the customer’s 

accounts or other clients ’accounts in the bank, in 
addition to making (ACH) transfers to other banks 
inside Jordan, which are fast and safe.
Cairo Amman Bank has enhanced the security and 
protection of the application by sending a one-time 
secret number (OTP) when performing any banking 
transaction, in addition to the confirmation message 
of the operations carried out by the customer that 
contains additional details that help in conducting 
it completely.
The application also provides a service to display 
the IBAN of the customer’s account and the ability 
to copy it, and to know the locations of the branches 
and ATMs closest to it, in addition to many other 
distinctive services.
Cairo Amman Bank encourages downloading the 
(CAB Mobile Banking) application through the 
Huawei AppGallery platform, due to its importance 
in enabling the customers to easily and conveniently 
manage their bank accounts anytime. 
 Huawei store includes famous international 
applications. It is one of the three best application 
stores in the world and is used by more than 500 
million monthly active users.

Bank News

CAIRO AMMAN BANK ANNOUNCED 
THAT ITS CAB MOBILE

B

34 ISSUE 63    March  2021



JD 888.2, Profits of the National Insurance
 Company 2020

The National Insurance Company 
reported a net profit of JD 888.2,000 
for the year ended December 31, 2020, 
against a net profit of JD 461.2,000 for 
the year ended December 31, 2019.
The company said in a statement to the 
Securities and Exchange Commission 
that total revenues for 2020 amounted 
to JD 14.4 million, compared to 2019, 
which amounted to JD 16 million.
The company indicated that net written 
premiums for 2020 JD (11.1) million  
compared to JD (12.7) million for 2019, 
and compensation paid for 2020 JD 
(15.2) million compared to JD(17.8)  for 
2019. The total expenses increased to 
JD 667 thousand for 2020 compared 
to JD 403 thousand for 2019, and total 
assets for 2020 JD (26.8) million.
The share of the 2020 profit (0.111) fils/
jd was 0.111 fils/JD, while last year it 
was 0.058 fils/JD in 2019. 
Commenting on the results, Manal 
Jarrar, Director General of National 
Insurance, said that the year 2020 
witnessed a great challenge for all 
economic sectors due to the spread 
of the Corona virus in Jordan and 

all countries of the world and the 
accompanying restrictions and 
measures imposed by the Jordanian 
government, neighboring countries 
and the rest of the world, but the 
company, praise be to God As a result 
of the combined efforts of the Board of 
Directors, the Executive Management 
and all employees, the company was 
able to reduce the negative effects of 
these measures. During the year 2020, 
the company closely monitored the 
situation and activated a comprehensive 
work plan that guarantees business 
continuity to reduce the impact of the 
Corona pandemic on all the company›s 
operational processes, which showed 
improvement. In the financial results of 
the company›s direct technical work, 
where the volume of compensation 
decreased by 14%, accompanied 
by a slight decrease in the volume of 
premiums by 3.4%, with the stability 
of the volume of receivables and the 
maintenance of a high liquidity ratio 
that enables the company to fulfill its 
obligations towards policyholders and 
others.

National Insurance’s Company

JD 1.6 Million; 2020 Net Profit of the
 First Insurance Company

The First Insurance Company 
announced achieving expected 
net profits after tax of JD 1.6 million 
for the year ended December 31, 
2020, compared to a net profit of 
JD 2.3 million for the year ended 
on December 31, 2019.
The company said in a statement 
to the Securities and Exchange 
Commission that total revenues 
for 2020 amounted to JD 7.44 
million, compared to 2019, which 
amounted to JD 7.61 million.
The company indicated that 
paid compensations for 2019 JD 
(96) thousand compared to JD 
(66) thousand for 2019. The total 
expenses increased to JD 5.4 
million for 2020 compared to JD 5 
million in 2019. The total assets for 
2020 was JD (59.4) million.

The share of the 2020 profit (0.058) 
fils/JD was 0.058 fils/JD, while last 
year it was 0.082 fils /JD in 2019.
Commenting on the results  Alaa 
Abd Aljawad, CEO of the first 
company for insurance said that 
despite the difficult circumstances 
and the accompanying 
challenges, the company was able 
to move forward in implementing 
strategic plans that suit the 
economic conditions affected 
by the repercussions of the 
Corona pandemic that affected 
profits Expected for 2020, but the 
company was able to control the 
consequences of this epidemic 
to preserve the interests of 
shareholders and customers and 
reduce the expected risks as much 
as possible in this difficult stage.

Jarrar:
The company activated a 
comprehensive business 

plan that ensures 
continuity of business to 
reduce the impact of the 
Corona pandemic on all 

operations

Abdul-Jawad:  
The Company was able 
to control and reduce 
the expected risks as 
much as possible in 
this difficult stage 

Investment In The Insurance Sector
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JD 1.42 Million Net Half Profit
 of JOFICO in 2020

Jofico’s Board of director decided 
to refer to the general assembly 
to distribute 7% of the capital as 
profits to the shareholders. This 
followed the company’s pre-tax 
profit for 2020 of JD 1.8 million 
with a return on the stock of 
10.7% and technical profits of JD 
3.3 million. The Jordanian-French 
insurance company “Jofico” 
was able to maintain a strong 
financial position despite the 
difficulties faced by the region 
and its negative effects on the 
economy and investment due 
to the Corona pandemic. The 
Company announced achieving 
expected net profits after tax 
of JD 1, 42 for the year ended 
December 31, 2020, compared 
to a net profit of JD 1, 44 for the 
year ended December 31, 2019. 
The company said in a statement 
to the Securities and Exchange 
Commission that total revenues 
for 2020 amounted to JD 26.06 
million, compared to 2019, which 
amounted to JD 26.84 million.

The company indicated that 
net written premiums for 2020 
JD (22.5) million compared to 
JD (23.5) million for 2019, and 
compensation paid for 2020 JD 
(19) million compared to JD(18.4) 
for 2019. The total expenses 
decreased to JD 1.6 million for 
2020 compared to JD 1.7 million 
for 2019, and total assets for 2020 
JD (31.3) million compared to JD 
33.6 million for 2019. The share 
of the 2020 profit (0.156) fils/jd 
was 0.156 fils/JD, while last year 
it was 0.158 fils/JD in 2019. 

Commenting on the results, Mr. 
Walid Zorob, General Manager of 
the Jordanian-French company, 
expressed satisfaction with the 
results, noting that the economic 
repercussions and negative 
effects of the Corona pandemic 
that swept the world made 2020 
a difficult year resulting from The 
performance of most economic 
sectors has declined, but we, 
thank God, with the wake of the 
generous sire and hard work, 
have been able to overcome this 
difficult phase, thanks to the good 
reputation of the company and 
the high professionalism enjoyed 
by the company supported by 
an understanding and capable 
board of directors and the efforts 
of all colleagues The employees of 
the company and their keenness 
to highlight their best, which 
made all our customers realize 
that we are keen to preserve 
their money and property and 
give us the confidence that we 
appreciate and cherish.

The Jordan French Insurance Company

Zorob: 
 “Jofico” managed to 

keep a strong financial 
situation although 

the negative effects 
on economy and the 

investment due to 
Corona pandemic
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The Arab Jordan Insurance 
Group announced achieving 
expected net profits after tax of 
JD 1.3 million for the year ended 
December 31, 2020, compared 
to a net profit of a million JD for 
the year ended December 31, 
2019.
The company said in a statement 
to the Securities and Exchange 
Commission that total revenues 
for 2020 amounted to JD 17.5 
million, compared to 2019, which 
amounted to JD 17.6 million.
The company indicated that 
paid compensations for 2019 JD 
(17.7) million compared to JD 
(16.3) million for 2019. The total 
expenses decreased to JD 1.17 
million for 2020 compared to JD 

1.31 million. The total assets for 
2020 was JD (26.3) million.
Commenting on the financial 
results certain for the Arab Jordan 
Group for the insurance for the 
period fulfilled the prohibited 
in 31 December 2020.   Naser 
Al-Deek, the general manager, 
said that although the economic 
circumstances, the company’s 
efforts by the administration and 
the staff achieved good results.
Despite the increase of the paid 
compensations, the company 
was able to keep the liquidity and 
submit its payments. 
The company achieved total 
profits before the tax of JD 1.4 
million in 2020 compared to JD 
1.1 million on 31/12/2019.

Arab-Jordanian Insurance Group Co.

Al-Deek:
 Thanks to the joint 
efforts of the board 
of directors of the 

company and all its 
employees were able to 

achieve good results

JD 1.6 million, Profit of The Arab
 Jordan Insurance Group in 2020
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The Middle East Insurance Company 
announced achieving expected net 
profits after tax of JD 1.01 million for 
the year ended December 31, 2020, 
compared to a net profit of JD 1,2 
million for the year ended December 
31, 2019.
The company said in a statement to the 
Securities and Exchange Commission 
that total revenues for 2020 amounted 
to JD 22.7 million, compared to 2019, 
which amounted to JD 23.9 million.
The company indicated that net 
written premiums for 2020 JD (16.3) 
million  compared to JD (18.9) million 
for 2019, and compensation paid for 
2020 JD (23) million compared to 
JD(30.2)  for 2019. The total expenses 
decreased to JD 21.6 million for 2020 
compared to JD 22.6 million for 2019, 
and total assets for 2020 JD (87.9) 
million.
The share of the 2020 profit (0.046) fils/
jd was 0.046 fils/JD, while last year it 
was 0.055 fils/JD in 2019. Commenting 

on the results, Rajai Sweiss, CEO of the 
Middle East Insurance Company, said 
that despite the difficult circumstances 
and the accompanying challenges, 
the company was able, with the 
efforts of the Board of Directors, its 
executive management, and all its 
employees and all its agents, to face 
this challenge and continue its strong 
performance and maintain the positive 
results of the insurance business and 
its total premiums reached 39.3 million 
dinars and maintained the diversity 
of its revenues with installments, and 
the property rights amounted to 83.6 
million dinars. The company also 
renewed its agreements for the year 
21 with major international companies 
for reinsurance with appropriate 
conditions, and thus the company 
maintained its distinguished position 
in the insurance and financial solvency 
aspects, and this confirms the integrity 
of all policies that were taken in This is 
a difficult stage.

Middle East Insurance Co.

Sweiss:
 The Company was 

able by the efforts of its 
management and all its 
employees and agents 

to meet the challenge of 
the Corona pandemic and 
maintain positive results
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JD 3.01 Million, Profit of the Jordan Insurance in 2020

The Jordan Insurance 
Company announced that 
it achieved an expected 
net profit after tax of 3.01 
million dinars for the year 
ended December 31, 2020, 
compared to a net profit of 
1.2 million dinars for the year 
ended December 31, 2019.
The company indicated in a 
disclosure to the Securities 
Commission that the total 
revenues for the year 2020 
amounted to 39 million 
dinars, compared with 2019, 
which amounted to 43 million 
dinars.
The company indicated that 
the compensation paid for 
the year 2020 amounted 
to (42.8) million dinars 
compared to (48.7) million 
dinars for the year 2019, 
and the total expenses 

decreased to 2.4 million 
dinars for the year 2020 
compared to (3.3) million 
dinars for the year 2019, and 
the total assets for the year 
2020 reached (89.7) million 
Dinar .
Commenting on the results, 
the general manager of the 

company, Mr. Emad Abdel 
Khaleq, said that due to the 
difficult economic conditions 
and intense competition, and 
the company›s continued 
pursuit of conservative 
underwriting policies, it led 
to a decrease in production 
for this year by 5.3% as 
the premiums subscribed 
amounted to 65 million 
dinars, but it was able to 
achieve greater profits for 
this Abdul Khaleq added 
that despite this decline, 
the company maintained 
the level of its technical 
outputs, which led to 
positive results for this year 
in its most important financial 
indicators compared to last 
year, and the company also 
maintained its share in the 
local market.

Jordan Insurance Company

Abdulkhaliq: 
The company 

maintained the 
level of its technical 

products and  its 
share in the local 

market
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JD 1.8 Million profits of Al-Manara Insurance 
Company 2020

Al-Manara Insurance Company 
announced that it achieved an 
expected net profit after tax of 1.8 
million dinars for the year ended 
December 31, 2020, compared 
to a net profit of 405.6 thousand 
dinars for the year ended 
December 31, 2019.
The company indicated in a 
disclosure to the Securities 
Commission that the total 
revenues for the year 2020 
amounted to 9.8 million dinars, 
compared to 2019, which 
amounted to 7.9 million dinars.
The company indicated that the 
net written premiums for the year 
2020 amounted to (11.4) million 
dinars compared to (6.8) million 
dinars for the year 2019, and the 
compensation paid for the year 
2020 amounted to (7.1) million 
dinars compared to (10.2) million 
dinars for the year 2019, and the 
total expenses increased to 560 
thousand dinars. For the year 
2020 compared to 510 thousand 
dinars for the year 2019, and the 
total assets for the year 2020 
reached (19.2) million dinars.
The basic share of the share 

of the profit for the year 2020 
was (0.351) fils / dinar, while it 
reached last year 2019 (0.081) 
fils / dinar.
The General Manager of Al-
Manara Insurance Company, 
Waleed Al Qutati, stated that 
the closures that occurred in 
the Kingdom due to the Corona 
epidemic, led to an increase in the 
profits of insurance companies 
due to the decrease in accidents 
of the vehicle insurance branch, 
in addition to a decrease in the 
health insurance bill during the 

period of comprehensive ban. 
Al-Qutati confirmed that the 
company’s financial statements 
were positive and reflected 
the existence of profits that 
resulted from several factors and 
circumstances that the executive 
management worked on, which 
contributed greatly to finding 
profits, in addition to the decrease 
in the amount of compensation 
during the last period, noting 
that this came satisfactory to 
the company compared to the 
difficult health conditions. That 
the world went through and 
negatively affected the economy, 
stressing that accounts 
receivable allocations have a 
great impact on the financial 
results of the sector. Pointing 
out that in the event that the 
Corona epidemic is completed 
and declared internationally, 
the end of the pandemic, this is, 
according to what is expected, to 
move the wheel of the economy 
and create a state of recovery in 
sectors, including the insurance 
sector, which is the mirror of the 
sectors and the economy.

Al-Manara Insurance Co.

Al Qutati:
The company,s 

financial results were 
positive and reflected 

the existence of profits 
despite the difficult 

circumstances due to 
the repercussions of 

Corona
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JDs 5.8 Million, the Profits of Arab
 Orient Insurance for 2020

The Middle East Insurance 
Company announced achieving 
expected net profits after tax of 
JD 5.8 million for the year ended 
December 31, 2020, compared to 
a net profit of JD 5.2 million for the 
year ended December 31, 2019.
 
The company said in a statement 
to the Securities and Exchange 
Commission that total revenues 
for 2020 amounted to JD 55.7 
million, compared to 2019, which 
amounted to JD 52.3 million.
In his remarks Chairman Nasser Al-
louzi said that the local economy is 
facing several challenges related 
to the most important events 
facing the world and neighboring 
countries such as those imposed 
by
Covid-19 pandemic, which 
negatively affected the global, 
regional and local economy, with 
preliminary estimates showing that 
most sectors
Jordan’s economy showed a 2.2% 
decline in GDP at constant prices 
during the third quarter of 2020
Compared to the third quarter of 
2019. This decline was supported 
by most sectors.
Al-louzi stressed that Jordan has 
done well in reducing the health 

effects of the Corona pandemic 
crisis (Covid-19) through the strict 
implementation of a number of 
measures.
However, general closure 
measures, a slowdown in the 
global economy, disruption of 
trade and a significant suspension 
of international travel are likely to 
have a significant impact on the 
Jordanian economy.  
Arab Orient Insurance Company 
maintained its leadership position 
in the Jordanian insurance 
market in terms of market share 
of premiums, with the company 
achieving total written premiums of 
JD 82.2 million in 2020 compared 

to JD 85.7 million for the period 
ended 2019
This decrease in premiums was 
due to several reasons, the 
most important of which was the 
impact of the Corona pandemic, 
accompanied by a 4.6% decrease 
in total compensation paid to JD 
56.0 million for 2020 compared 
to JD 58.7 million for 2019 as a 
result of the significant decline in 
the amount of compensation paid 
to medical insurance and vehicle 
branches, which contributed to an 
improvement in the combined loss 
rate.
This reached 86% compared to 
89% in 2019, although technical 
allocations increased by a total of 
JD 2 million. On the other hand, 
as a result of the impact of the 
pandemic, the company hedged 
JD 1.7 million as a provision for 
projected credit losses compared 
to half a million dinars in 2019.
Solvency margin increased to 
200.7%, the highest for the past 
11 years, while shareholders’ 
equity increased from JD 27.81 
million in 2019 to JD 33.59 million 
in 2019. 2020 Total compensation 
paid for 2020 was JD 55,957,444 
compared to JD 58,655,880 for 
2019.

Arab Orient Insurance Co.

Allouzi:
The Company 
maintained its 

leadership position 
in the Jordanian 

insurance market in 
terms of market share 

of premiums
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JD 3.3 Million,  Islamic Insurance
 Company’s Profit of 2020

he Islamic Insurance 
Company announced 
its financial results until 
12/31/2020 with the approval 
of the company’s board of 

directors of the balance sheet and 
final accounts for the year 2020 and 
the recommendation to the Ordinary 
General Assembly to approve them 
and distribute cash dividends to the 
shareholders at 8% of the company’s 
capital distributed from the retained 
earnings for this year, in The company’s 
general assembly meeting, which will 
be held on Tuesday 6/4/2021.
Mr. Musa Shehadeh, Chairman of the 
Islamic Insurance Company, expressed 
his pride in the good results achieved 
by the company despite the various 
political and economic challenges 
surrounding the region and the effects 
of the Corona pandemic that swept 
the world and Jordan and affected the 
insurance sector, indicating that the 
Islamic insurance company was able to 
maintain an advanced position in The 
insurance sector and Islamic Takaful 
insurance in Jordan and serving the 
national economy, as the company’s 

profits at the end of 2020 before tax 
amounted to about JD 3.281 million, 
compared to about JD 1.805 million  for 
2019, and the total written premiums 
amounted to about JD 22.588 million, 
and the compensation paid during 2020 
amounted to about JD 15.738 million.
Shareholders ’share of profits before tax 
was about JD 2,389 million, compared 
to about JD 1,633 million for 2019, 
and policyholders’ share of profits was 
JD 892,000, compared to JD 172,000 
for 2019. As for the total assets of the 
company for 2020, it amounted to about 
JD 41.552 million, compared to about 
JD 39.784 million for 2019, a growth rate 
of about 5%, while shareholders’ equity 
amounted to about JD 21.191 million 
compared to about JD 19.839 million for 
2019, a growth rate of about 7%.
Mr. Reda Dahbour, General Manager of 
the Islamic Insurance Company, said: We 
appreciate the efforts of the company’s 
supervisory board of directors and the 
efforts of the executive management in 
implementing the company’s strategy 
in dealing with the various challenges 
facing the company while promoting the 
concept of cooperative insurance and 

meeting the needs of citizens who want 
Islamic insurance by providing the best 
insurance products compatible with 
the provisions and principles of Sharia. 
The company has achieved a solvency 
margin of 327%, and won many 
awards, and the company received 
from the Islamic International Rating 
Agency (IIRA) for the seventh time for 
the seventh time, the company has 
achieved a solvency margin of 327% 
and maintained adequate reserves to 
face risks that support business growth 
and improve profitability. Consecutively 
on a credit rating of A for the solidarity 
financial capacity and with a stable 
future perspective, as its credit score 
was evaluated at a rate (76-80), which 
proves the adequacy of the protection 
standards available in the company, 
which is the first  It is worth noting that 
the ISO certification license for the 
quality management system applied 
in the company has been renewed, 
so that the company provides all its 
insurance services according to the 
latest international quality standards 
and in line with the international ISO 
9001: 2015 standard.

Islamic Insurance Company’s

Shehada:The Islamic Insurance 
Company was able to maintain an 

advanced position in the insurance 
sector and Islamic Takaful insurance in 

Jordan despite the effects of the Corona 
pandemic that swept the world.

Dahbour:The Company achieved 
a solvency margin of %327, and won 

many awards thanks to the efficiency of 
the company’s strategy, which is able to 

deal with various challenges. 
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JD 9.6 Million; the Net Profit of 
Jordan Ahli Bank for 2020

Jordan Ahli Bank

Dawood: enables 
the bank to remedy 
the danger that 
tightened its grip 
on the economy 
by developing 
alternative plans 
that fit the current 
circumstances

he preliminary financial results showed 
that Jordan Ahli Bank achieved an annual 
profit of JD 9.55 million ($ 13.47 million) for 
shareholders in 2020, compared to a profit 

of JD 22.24 million ($ 31.36 million) in 2019.
In a statement to the Stock Exchange, today, 
Wednesday, the bank indicated an increase in total 
other expenses during 2020, by 206.68 percent, to 
reach JD 22.95 million, compared to JD 7.48 million 
in 2019.
Commenting on the results, the CEO / General 
Manager of the Jordan Ahli Bank, Muhammad Musa 
Dawood said that the bank was able to achieve 
good results in its profits for 2020 despite the 
global health crisis that hit the economy in general, 
which in turn greatly affected the banking sector. It 
rectifies the danger that has tightened its grip on all 
economic sectors by developing alternative plans 
and implementing the bank’s long-term strategic 
plan, taking into account the provision of services 
to citizens in all circumstances with the same 
efficiency and quality. The bank has participated in 
this difficult event and provided all possible facilities 
while preserving the rights of its shareholders.
Dawood stressed that Jordan Ahli Bank is still in the 
forefront among Jordanian banks, hoping that the 
economic wheel will turn back as soon as possible. 
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he bank’s preliminary financial results showed that it achieved 
profits of JD 11.5 million in 2020, compared to a profit of JD 
16.2 million in 2019.
The developments witnessed in 2020 posed a great challenge 
at the local, regional, and global levels, but the Arab Jordanian 

Investment Bank, according to its Chairman, Mr. Hani Alqadi, worked 
to move forward with its strategic plan and turn challenges into 
opportunities as an extension of its pioneering path over the past forty-
two years, to move towards a stage a more developed future, based 
on his long-standing experiences and exceptional capabilities, and 
fulfilling his promise to strive to achieve the best results for shareholders 
and the best banking services for our esteemed clients.
With regard to the performance indicators of the Arab Jordan Investment 
Bank during  2020, despite the pressing and unfavorable conditions at 
all levels resulting from the repercussions of the Corona pandemic, the 
difficult political and economic conditions in the areas of the bank’s 
presence. The decrease in global interest, and the decline of most 
commercial activities, yet the operating profits of the bank increased 
by 18.4%, to reach JD 31 million. In order to face any negative 
consequences or impacts of the pandemic, the bank has increased 
its precautionary financial allocations until the end of in 2020, to make 
pre-tax profits of JD 17 million.
Customer deposits increased by 7.4% to reach JD 1.216 billion at the 
end of 2020. As for direct credit facilities, it recorded a level of JD 856.5 
million, an increase of 3% over the year 2019. The bank maintained 
the integrity of its credit portfolio and the quality of its assets, bringing 
the ratio of non-performing loans to total facilities in 2020 to 1.64% 
compared to 1.49% in 2019. However, this percentage is one of the 
lowest among banks, and thus far exceeds the Jordanian III.
 As for the capital adequacy ratio, it reached in 2020 the level of 15.8% 
in accordance with the instructions of Basel, the required global and 
local ratios of 8% and 12% respectively, which confirms the strength of 
the bank’s financial position.
Based on the results achieved, the Board of Directors of the Arab 
Jordan Investment Bank recommended to the General Assembly the 
distribution of cash dividends of JD 15 million, representing 10% of the 
bank’s capital.

Arab Jordan Investment Bank
JD 11.5 million; Profit of Arab 
Investment Bank Jordan in 2020

Al-Qadi:  
The bank worked to 
move forward with 
its strategic plan 
and turn challenges 
into opportunities, 
fulfilling its promise 
to strive to achieve 
the best results and 
the best banking 
services
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Major challenges, the 
Consequences of the Corona 
Pandemic and Its Effects so far

Jordan Kuwait Bank

Kabariti: The 
performance of the 
banking sector in 
2020 is reasonable 
despite the 
challenges faced 
by the Jordanian 
economy

he Chairman of the Board of Directors of Jordan 
Kuwait Bank Abdul Karim Kabariti commented on 
the past period that the performance of the banking 
sector in 2020 is reasonable despite the challenges 

faced by the Jordanian economy, the efficiency indicators in 
banks recorded good levels except for profitability indicators, 
which showed a sharp decline due to the rise in allocations 
to address the use of credit risks 
During the year, the Bank worked to follow up on the 
economic situation in the Kingdom and monitor the ability of 
sectors to respond to the effects of the Corona pandemic.
In 2020, the Bank maintained the level of results of its main 
activities compared to the previous year, where total assets 
increased by 2% to JD 2,810 million.
Total customer deposits inclined to JD 1,878 million, up 
about 1% while net direct credit facilities reached JD 1,557 
million as at 31/12/2020
While the bank’s capital adequacy ratio reached 19.38%, 
which is higher than the average prevailing in the banking 
sector of 16.7%.
Kabariti said the financial statements for the period ended 31-
12-2020 were in line with current reality and circumstances 
and reflected the directions of senior management and its 
efforts to cope with any uncalculated stumbles.
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he Housing Bank for Trade and Finance 
Group announced its financial results for the 
year ending on December 31, 2020, as the 
group achieved net profits after allocations 

and taxes amounting to JD 42.5 million, a decrease 
of 49% compared to what was achieved during 2019.
 In view of the difficult economic conditions that the 
whole world witnessed during the year 2020 due 
to the outbreak of the Corona epidemic, and future 
expectations of economic indicators that were deeply 
affected by this pandemic, the group continued 
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 , Whereby an amount of 123 million 
dinars was kept as a credit loss appropriation during 
2020, which affected the group’s net profit.
 During 2020, the bank group was able to maintain 

sustainable growth in total operating income, which 
increased by 0.9 percent to reach JD 364.3 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 group also managed to achieve an operating 
profit before allocations and taxes of JD 203.5 million, 
an increase of 8.6% over 2019, with the support of the 
main operational sectors that recorded growth during 
the year, as a result of diversifying sources of income, 
enhancing operational efficiency of operations and 
tightening control of costs.  The bank’s continuous 
efforts in managing the financial position effectively 
while preserving the quality and robustness of assets 
led to an increase in total banking facilities by 1.2% to 
reach JD 4.7 billion as on 31 December 2020.

The Housing Bank
JD 42.5 Million, Housing Bank’s Profits for 2020

Al-Khatib:  
The bank followed precautionary 
measures represented by 
maintaining safe additional 
allocations to the facilities 
portfolio to protect the bank 
and enhance the solidity of its 
financial position in light of the 
repercussions of Corona 

Al- Safadi:  
The bank continued its 
policy committed to 
preserving the integrity, 
quality and robustness of 
its financial assets, while 
continuing to improve 
operational efficiency  
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Capital Bank
JD 30.3 Million, Capital Bank’s Net Profit 
in 2020

Capital Bank also announced that it recorded an 
increase in net operating profit by 40% compared 
to 2019. Accordingly, the bank’s board of directors 
decided to recommend a dividend distribution of 
12%, which is the maximum that the Central Bank of 
Jordan allowed for this year.
Despite the difficult economic conditions that 
Jordan went through during last year, and their 
effects on most economic sectors, including the 
banking sector, Capital Bank was able to achieve an 
increase in the bank’s assets from JD 2.2 billion in 
2019 to reach JD 2.8 billion in 2020, by an increase 
of 26%, in addition to achieving growth in financing 
sources, especially customer deposits, which rose 
last year by JD 368.2 million, or by 28.2%.
The net credit facilities portfolio increased by JD 324 
million, or 30%, and net interest income increased 
by 25.8%, and by JD 14.2 million. As for property 
rights, it grew by 2.4%, up from JD 348 million 
in 2019, to JD 356 million in 2020. Capital Bank 
stated that these preliminary results are subject to 
the provisions and approval of the Central Bank of 
Jordan.
Commenting on these results, Basem Khalil Al-
Salem, Chairman of the Capital Bank Group, 
expressed his pride and pride in the growth 
achieved by the Capital Bank Group in Jordan and 
Iraq, represented by Capital Bank, the National Bank 
of Iraq and Capital Investments - the investment 
arm of the group. Al-Salem stated that what has 
been achieved on the ground is a translation of the 
group’s vision and ambitious strategy of achieving 
growth through the application of the methodology 
of development and expansion in the markets in 
which it is located.

Al- Salem: 
The acquisition of Bank Audi’s 
business in Jordan and Iraq 
strengthened the competitive position 
of the Capital Bank Group and 
expanded its regional and local reach 
in Jordan and Iraq
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apital Bank announced its preliminary 
financial results, represented by an 
increase in its net profits for 2020 after 
taxes from JD 28.8 million in 2019 to 

JD 30.3 million in 2020, with a growth rate of 5%, 
despite the incline in the size of the provisions that 
the bank allocated in accordance with the policy 
The precautionary approach that it pursues, which 
amounted to JD 24.5 million for 2020, compared to 
7 million dinars that was allocated in 2019.



Bank of Jordan
JD 35.5 Million, Net Profit of Bank 
of Jordan for 2020

ank of Jordan’s unaudited financial statements 
indicated a profit of JDs 35.47 million ($50.02 million) 
for shareholders, compared to a profit of JDs 40.38 
million ($56.95 million) for 2019.

Total bank expenses increased by 14.88 percent during the 
year to JD 101.41 million, compared to expenses of JD 88.27 
million in 2019.
The bank witnessed a decline in its annual profits for 2019, by 
3.29 percent, to reach JD 40.16 million, compared to a profit 
of JD 41.53 million for 2018.
 Due to the results, Shakir Fakhoury, chairman of the Bank of 
Jordan, stated that the bank has a strong financial position, 
as evidenced by the solvency ratios and the quality of asset 
management. He added that the bank seeks to improve 
the services and products provided to customers in all 
segments, and to keep abreast of developments in financial 
technology and so that we are one of the pioneering banks in 
this field in light of these exceptional circumstances that the 
world is witnessing as a result of the Corona virus pandemic.     
    Mr. Fakhoury stated that the Board of Directors continues to 
closely monitor developments in relation to the Corona virus 
COVID-19 pandemic and has developed several scenarios 
for the previous stage. The plans followed by the bank were 
renewed according to the epidemiological situation and the 
urgent changes to it. This followed strategy enabled the bank 
to manage this crisis in the manner. That eased the impact of 
the pandemic on the rights of its shareholders. 
The bank will continue to meet the needs of its customers 
around the clock through its various electronic channels that 
can be accessed with the utmost convenience and ease from 
anywhere and at all times. 

Fakhoury: The 
bank managed 
to manage the 
Corona crisis in a 
way that mitigated 
the impact of 
the pandemic on 
the rights of its 
shareholders
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Bank al Etihad

ank al-Etihad achieved profits attributable to 
shareholders of JDs 30.04 million ($ 42.38 
million), compared to profits of shareholders 
of JDs 38.02 million ($ 53.62 million) in 2019, 

according to the preliminary financial statements.
Administrative expenses for the bank increased 
during the past year, by 4.44 percent, to JD 96.99 
million, compared to JD 92.86 million in 2019.
The bank had witnessed a decline in its annual profits 
for 2019, by 11.56 percent, to reach JD 31.61 million, 
compared to a profit attributable to shareholders of 
JD 35.74 million in 2018.
Commenting on the results, Mr. Essam Salfiti, 
Chairman of the Board of Directors of Bank al-Etihad, 
said that the bank weighed the risks that took place 

in the banking sector as a result of the repercussions 
of the Corona pandemic with the results that were 
supposed to be achieved and was able, through 
the efficient way of risk management, to reduce the 
damage resulting from the precautionary measures 
that it had put in place. The government and the 
closures that have greatly affected individuals and 
medium-sized companies in addition to the presence 
of completely damaged sectors, all of which are 
rotating in the same economic wheel, and each 
side effects the other, so banks were the thin thread 
that relates to all segments of society to protect the 
economy from weakness and collapse. This is what 
Bank Al-Etihad has proven in its management and 
employees.

JD 30 Million, Net Profit of Bank
Al-Etihad for 2020

Salfiti: The bank was able, through 
an efficient risk management 
method, to reduce the damage 
caused by the repercussions of 
Corona  
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Societe Generale Bank Jordan
JD 6.3 Million, SGBJ Annual Profit in 2020

ociete Generale’s unaudited financial 
results showed an annual profit of JD 
6.32 million ($8.91 million), compared 
to a profit of JD 10.06 million ($14.19 

million) in 2019
The bank’s results indicated a 14.41 percent 
increase in revenues during the year to JD 
91.72 million, compared to JD 107.16 million in 
2019.
The bank had witnessed an increase in its 
annual profits for 2019, by  21.5 percent, to 
reach JD 10.06 million, compared to a profit 
attributable to shareholders of JD 8.28 million 
in 2018.

Commenting on the results, Mr. Hassan 
Mango, Chairman of the Bank, said that 2020 
has confused the economy in all its sectors 
due to the repercussions of Covid 19. Yet, 
Societe Generale bank was able to achieve 
positive results in all its financial indicators and 
enabled the Bank to keep up with the changes 
that accompanied the pandemic, where all its 
employees were able to work electronically and 
have all the skills required to serve customers 
remotely. All electronic services in the bank 
were developed in a way that kept pace with 
the current circumstances and meet all the 
needs of customers different segments.

Mango:
The Bank was able to achieve 
positive results in all its financial 
indicators and was able to keep 
up with all the changes that 
accompanied the pandemic
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Cairo Amman Bank
JD 17.5 million, Profit of Cairo Amman Bank in 2020

Al-Mufti: 
The Bank has 
increased its 
investments in 
financial assets in 
order to balance 
the use of money in 
low-risk instruments

he preliminary financial results showed that it 
achieved 17.47 million dinars ($ 24.64 million) 
in profits attributable to shareholders in 2020, 
compared to 27.51 million dinars (38.8 million 

dollars) profits in 2019.
With regard to the bank’s business results, the 
balance of credit facilities increased by 12% during 
the year 2020, accompanied by an increase in net 
interest and commission income by 4.3%, to reach 
126.5 million dinars, compared to 121.3 million dinars 
for the year 2019.
 Total expenditures and allocations increased by 
15.7% to reach 106.3 million dinars.
The profit before tax amounted to 30.7 million dinars 
compared to 44.2 million dinars for the previous year, 
a decrease of 30.6%, as this decrease in profits is 
due to the repercussions and impact of the Corona 
pandemic on the global and local economy and the 
increase in allocations.
Commenting on the results, the Chairman of the Board 
of Directors of Cairo Amman Bank, Mr. Yazid Al-Mufti, 
said that the bank has increased its investments in 
financial assets with the aim of achieving balance 
in investing funds in low-risk instruments. It also 
maintains a liquidity ratio consistent with international 
standards and the requirements of the regulatory 
authorities and represents a source of reassurance 
for all groups that Dealing with the bank, where credit 
facilities constitute 80.6% of this customer’s deposits, 
and customer deposits constitute the main source of 
funding for the bank and represent 66.4% of the total 
sources of funds.
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Safwa Islamic Bank INVESTBANK
JD 6 Million, INVEST 
Bank’s Net Profits of 2020 

Jardaneh: 
The bank enjoys a strong 
and solid capital base, 
and high liquidity that 
strengthened its financial 
position. It enabled the 
bank to overcome many 
challenges beyond its 
control
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NVESTBANK is a leader in providing innovative 
banking solutions - announced its financial 
results for the year ending December 31, 2020; 
Where it made a net profit after th

- tax of JD 6 million, compared to JD 16.1 million in 2019, 
while the bank’s pre-tax profits amounted to JD 7.9 
million for 2020, compared to JD 22.9 million in  2019. 
As a precautionary measure to protect the facilities 
portfolio from any negative impacts that may result from 
the difficult economic challenges caused by the outbreak 
of the Coronavirus in Jordan as well as in all countries 
of the world, the bank’s management continued its 
conservative policies, by increasing the balance of loss 
allocations for direct credit facilities by about JD 15 

million.
Based on the adequacy of the working capital and the 
financial strength of the bank, the Board of Directors 
of INVESTBANK has recommended to the General 
Assembly to distribute cash dividends to shareholders 
at a rate of 12% for 2020, which is the maximum limit 
allowed by the Central Bank of Jordan for this year. 
Commenting on these results, INVESTBANK Chairman 
Bishr Jardaneh said, “The bank was able, with high 
efficiency, to deal with the negative consequences 
of the Corona pandemic; The bank has adopted 
a conservative policy to allocate expected credit 
losses for credit facilities coupled with improving 
its operational efficiency, controlling expenses and 
providing comfortable liquidity ratios, while the bank 
continues to provide innovative digital banking services 
and solutions to its individual and corporate clients. 
Jardaneh emphasized that the bank enjoys a 
strong and solid capital base, and high liquidity that 
strengthened its financial position and enabled it to 
support growth opportunities and overcome many 
challenges beyond its control, noting that allocating 
about JD 15 million as precautionary allocations comes 
as a result of the prudent policy followed by the bank 
in covering debt and protect the facilities portfolio. 
On a related note, INVESTBANK continued to achieve 
growth in its various financial indicators; As the net 
direct credit facilities increased as at the end of 2020 
by a rate of 8.5%, with a value of 58 million dinars, to 
reach JD 732 million, compared to JD 674 million 
at the end of 2019, and the total assets of the bank 
increased by 3.9%, reaching JD 1.2 billion in 2020. 
 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.
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JD10.2 Million, Profits of Safwa Islamic 
Bank for 2020

afwa Islamic Bank (SIBK), listed on the 
Amman Stock Exchange, increased 
in 2020 by 1.51 percent annually.
The preliminary financial results 

showed that the bank achieved profits of JD 
10.17 million ($26.34 million), compared to 
JD 10.02 million ($ 25.95 million) in 2019.
The data indicated a growth in the bank’s 
total operating profit during the year, by 3.96 
percent, to reach JD 52.36 million, compared 
to JD 50.37 million in 2019.
The bank’s profits increased in the 9 months 
of 2020, by 7.27 percent, to reach JD 7.58 
million, compared to a profit of JD 7.07 
million in 9 months of 2019.
Commenting on the results, Dr. Muhammad 
Abu Hammour, Chairman of the Board of 
Directors of Safwa Islamic Bank, said that 
last year was a thorny year on the economic 
level affected by the Corona pandemic that 
shook the world, but the bank’s results were 
more than good for the events that swept the 
region. It is one of the few banks who were 
able excellence and achieving a growth rate 
in profits compared to 2019, which proves 
the efficiency of the performance and the 
strength of the bank’s financial position even 
in the most difficult circumstances.

Safwa Islamic Bank

Abu Hammour: 
Safwa Bank   is one 
of the few banks 
who were able to 
excel and achieve a 
growth rate in profits 
compared to 2020
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Jordan Islamic Bank’s
JD 52.1 Million, Jordan Islamic Bank Net Profit at the end of 2020

he Jordan Islamic Bank announced the 
achievement of good performance levels 
for its financial results at the end of 2020, as 
joint investment revenues exceeded JD 200 

million compared with JD 196.7 million, a growth rate 
of 1.8%. Net profits before tax amounted to about JD 
83.8 million, while profits after tax reached about JD 
52.1 million.
Musa Shehadeh, Chairman of the Board of Directors 
of the Islamic Bank of Jordan, stated that the Board of 
Directors met on 8/2/2021 and discussed the bank’s 
final financial statements for  2020 and submitted the 
recommendation to the Ordinary General Assembly 
that will hold its meeting on 4/22/2021 to distribute 
cash dividends for  2020 at a rate of 12 % of the 
nominal value of the share, which is the maximum 
permissible limit, based on the circular of the Central 
Bank of Jordan in particular. He indicated that 
the bank’s results reflect the bank’s ability to deal 
with economic challenges resulting from regional 
and local conditions and the consequences of the 
Corona pandemic, praising the efforts made by the 

executive management, the board of directors and 
the bank’s staff to implement the bank’s strategic 
plan to maintain a distinguished position among 
Jordanian banks, appreciating the efforts of the 
Central Bank of Jordan and the official bodies and 
institutions supporting the Jordanian banking system 
to confront the effects of the Corona pandemic and 
any challenges that may arise. Dr. Hussein Saeed, 
CEO / General Manager of the Jordan Islamic Bank, 
said that despite the negative effects of the Corona 
pandemic, which has produced changes in the 
business environment and affected various sectors 
and led to a state of uncertainty, all the financial 
statements of our bank confirm the strength of the 
financial situation and the efficiency of performance 
with commitment This is reflected in the growth rates 
of most financial indicators, as the bank›s assets, 
including (dedicated investment accounts and 
agency investment accounts (investment portfolios)) 
amounted to about JD 5.43 billion  compared to 
about JD 4.97 billion at the end of 2019, an increase 
of about JD 456 million, with a growth rate of 9.2%.

Shehada:  
The bank›s results reflect its 
ability to deal with economic 
challenges resulting from 
regional conditions and 
the consequences of the 
Coronavirus pandemic

Saeed:  
All financial statements of the 
bank confirm the strength of 
the financial position and the 
efficiency of performance in 
the face of risks, which was 
reflected in the growth rates 
in most financial indicators

T



The Arab Bank 
JD 138.5 Million, ARAB Bank Group Profit for 2020 

rab Bank Group’s net profit after tax and 
provisions was $195.3 million at the end of 2020, 
compared to $846.5 million at the end of 2019, 
a decline of 77%. The Bank also maintained 
a strong capital base with total equity of $9.4 

billion compared to $9.1 billion as at December 31, 
2019. In 2020, The Arab Bank Group has dealt with 
the Corona pandemic through a strong financial 
position and liquidity, and due to global economic 
conditions. The Bank continued its conservative 
policy in 2020 by allocating additional allocations to 
address the economic challenges affecting the region 
and the world. The Board of Directors of Arab Bank 
recommended a 12% cash dividend to shareholders 
for 2020.
The bank’s net operating profit was $1,007 million, 
down 25% from the previous year, due to lower net 
interest as well as lower net commissions, as well 
as a decrease in the profits of allied companies, 
and customer deposits grew by 7% to $38.7 billion, 
compared to $36.2 billion as at December 31, 2019, 
while credit facilities reached $26.5 billion at the end 
of 2020 compared to $26.1 billion as at December 31 

2019 with a growth rate of 1%. The capital adequacy 
ratio was 16.8% as at December 31, 2020. The Bank 
retained comfortable liquidity ratios of 68.4%, while 
non-performing loans coverage exceeded 100%. 
Mr. Sabih Al-Masri, Chairman of the Board of Directors, 
stated: Last year, 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. Governments and 
central banks around the world have made a number 
of decisions that would mitigate this pandemic on the 
economy. He added that the Bank was able to deal 
efficiently with these developments and maintain high 
liquidity ratios and strong solvency.
For his part, Mr. Nema Sabbagh, Executive Director of 
Arab Bank, explained that Arab Bank Group has been 
able to deal with the pandemic by taking a number 
of measures that will maintain the quality of the credit 
facility portfolio and provide comfortable liquidity ratios 
in addition to expanding the investment base in digital 
banking solutions and e-banking services provided to 
individuals and companies.

Al-Masri: 
Arab Bank was able to deal efficiently 
with the developments of the Corona 
pandemic and maintain high liquidity 
ratios and strong solvency

Investment In The Banking Sector

Sabbagh:
Arab Bank is based on a strong 
balance sheet supported by a high 
liquidity base and a strong financial 
position supported in overcoming 
many challenges and enhancing 
growth opportunities. 
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Economic News

and medium income , which enabled 
them to own adequate housing.
The company has provided the 
necessary funds- to carry out its 
lending activities - from its various 
sources of funds, the most important 
of which are the company’s issues of 
bonds in the local capital market.
As the value of the bonds issued by 
the company during 2019 amounted 
to JDs (207) million, thus increasing 
the size of the bonds issued by the 
company in the local capital market 
since its inception to JDs (1.791) 
billion  and the terms ranged between 
(a year) and (ten years) ).
The outstanding balance of the 
company’s issuances from the bonds 
as of December 31, 2020 JDs (562) 
million.
The bonds issued by the company 
contributed to encouraging and 
developing the capital market in 
the Kingdom - which is one of the 
main goals that the company was 
established in order to achieve. In this 
regard, the annual reports issued by 
the Securities Commission are obvious 
that the company is the main source. 
It was not the only one to back the 
loan in the local capital market, which 
in turn confirms the pivotal role the 
company plays in the capital market.
The General Manager, Mr. Abdul 
Razzaq Tbeishat, stated that the 
company was able to achieve 
unprecedented growth rates in terms 
of business results, including:

JD 243.5 million is the value of the loans 
granted by the company during 2020, 
which is the highest since the company 
was founded.

 JD 582.5 * million: The outstanding 
loan balance on 12/31/2020, which is 
the highest outstanding balance the 
company, can reach.

The number of dealers with the company 
in the field of (borrowing and investing 
in bonds) increased to 21 financial 
institutions.

Operating profit increased by 3.7% to 
reach JD 6.880 million.

JD 1.933 billion is the total value of 
loans granted by the company since its 
inception.

JD 238.5 * million are the value of bonds 
issued by the company during 2020 

JD 2.029 * billion is the total value of 
bonds issued by the company since its 
inception.

 750 * thousand dinars is a donation 
from the company, to the Himmat Watan 
Fund to support government efforts in 
combating the Corona epidemic.

Statement 31/12/2019 31/12/2020 Growth rate%
Refinance Loans Balance 531,262,800 582,508,568 9.6
Total assets 553,728,382 608,112,574 9.8
Operating Profit 6,634,952 6,880,449 3.7
Proprietary Rights 16,573,952 18,600,621 12.2

13



he General Manager, Mr. Abdul 
Razzaq Tbeishat, stated that despite 
the challenges and difficult economic 
conditions that the country is going 

through due to the Corona pandemic and its 
repercussions, the company managed during 
2020 to provide liquidity to a number of
banks and financial institutions through the 
bonds issued by the company in the local market, 
and this is fully consistent with the directions and 
measures taken by the Central Bank in terms of 
providing liquidity to the banking system.
During 2020, the company granted refinance 
loans in the amount of JD (243.5) million to 
banks and financial leasing companies to 
refinance housing loans and real estate finance 

lease contracts granted by it to citizens for the 
purpose of owning a home, so that the value 
of the loans granted by the company since its 
incorporation became a total of JD 1.933 billion.
These loans contributed to activating and 
revitalizing the housing finance market in 
the Kingdom, which is a major goal behind 
establishing the company - by increasing the 
amounts allocated by banks and financial 
leasing companies in the housing finance 
market and in raising the pace of competition 
in the banking market in the areas of improving 
housing lending conditions and increasing 
payment terms, which helped make the value 
of installments within the ability to pay the wider 
segment of citizens , especially those with low 

JORDAN MORTGAGE REFINANCE COMPANY PLAYS 
A MAJOR ROLE IN ACTIVATING AND DEVELOPING THE 

HOUSING FINANCE MARKET, ENCOURAGING AND 
DEVELOPING THE CAPITAL MARKET IN THE KINGDOM

Economic News

T

MORTGAGE CONQUERS CORONA, ACHIEVING
 UNPRECEDENTED RECORD RESULTS IN 2020

Tbeishat: 
Despite the 
difficult economic 
conditions due 
to the Corona 
pandemic, the 
company was 
able to provide 
liquidity to the 
banking system 
in line with the 
directions of the 
Central Bank
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level of their trust in us, we have realized 
that it is our duty to continuously work to 
enhance the position of the bank and we 
pledged to be in line with the aspirations 
and aspirations of our customers. As 
dictated by our religion and our love for 
this dear country.
When the customer chooses us to 
participate with him in the completion 
of any work; He guarantees that all our 
capabilities, experiences and expertise 
will be recruited to serve him, and that 
our capabilities in linking all relevant 
parties will shorten many long ways to 
reach his satisfaction.
We have been and still attach the 
customer the utmost importance, 
believing that the customer is the main 
engine of the bank’s business, and 
this has been reflected in the increase 
in the number of dealers, reaching 10 
9 thousand customers, whose total 
deposits amounted to 1.6 billion dinars, 
an increase of 239 million dinars, which 

mainly contributed to enhancing the 
bank’s liquidity.
Because risk management is an 
important part of our expansion strategy, 
we have deducted during this year and 
previous years additional allocations to 
meet any future risks at an amount of 
10 million dinars, an increase of 38% 
over what is required by standards and 
instructions.
This indicates that despite the difficult 
circumstances, Safwa Islamic Bank 
continued to achieve distinguished 
results.
In reviewing the results of the investment 
bank, the chairman of the bank’s board 
of directors, Mr. Bishr Jardaneh, said 
that the bank achieved in 2020 net 
profits amounting to 6 million dinars 
compared to net profits of 16 million 
dinars in 2019, while profits before taxes 
amounted to 7.9 million dinars, and 
the tax deduction reached 1.9 million 
dinars, and in all cases, profits are dealt 
with through working mechanisms that 
ensure improvement and increase in 
a way that ensures strengthening the 
bank’s financial position, increasing its 
capital, and maximizing the return of its 
shareholders. Despite these negative 
repercussions, the Jordanian economy 
has managed to maintain monetary 
stability and maintain good levels. Of the 
foreign reserves at the Central Bank of 
Jordan, which amounted to $ 12 billion, 
covering the Kingdom’s imports of 
goods and services for a period of more 
than eight months, which are reassuring 
levels to enhance the attractiveness 
of the Jordanian dinar, and this was 
reflected in the improvement of the trade 
balance, as the value of total exports 
decreased in 2020 by% 4.5, to reach 
5.639 billion dinars, compared to the 
same period in 2019, which amounted 
to 5,905 billion dinars, and the value 
of national exports in 2020 increased 
by 1.0%, that is, 5.044 billion dinars, 
compared to the same period in 2019, 
amounting to 4.995 billion dinars, 
while the trade deficit of the Kingdom 
decreased in 2020 by 16.5%, to reach 
6.438 billion dinars, compared to the 
same period in 2019, which amounted 
to 7.705 billion dinars.
The General Manager of Societe 
Generale Bank - Jordan, Mr. Nadim 
Abawat, said that the outbreak of the 
virus worked to accelerate the pace of 
digital transformation to face changes in 
customer behavior, making this process 
a more urgent necessity than ever 
before. Banks provided an important 
social role to economic institutions and 
individuals alike during the crisis, thanks 
to the temporary support measures 
provided by the Central Bank to banks, 
which enabled them to play this role. 

The Jordanian banking sector has 
maintained its integrity and stability. 
Profitability has been affected greatly 
due to the conservative policy of banks 
adopting provisions, as additional 
allocations have been taken to counter 
the negative economic impacts and 
repercussions of the Corona epidemic.
For Société Générale - Jordan, the year 
2020 was one of the most challenging 
years in the bank’s history. Through it, 
we demonstrated our ability to adapt 
quickly to address the repercussions 
of this global epidemic and the growing 
uncertainty associated with it. As a result 
of a series of proactive measures that we 
took in a timely manner, we were able to 
achieve a net profit after tax of 6.3 million 
dinars. We ended the year with a strong 
balance sheet, as the bank’s capital 
adequacy ratio stood at 19.44%, while 
the legal liquidity ratio stood at 116.7%, 
making the bank in a good position to 
seize future growth opportunities.

ABAWAT: 
SOCIETE GENERALE 
BANK HAS SHOWN 

ITS ABILITY TO ADAPT 
QUICKLY TO ADDRESS 
THE REPERCUSSIONS 

OF THIS EPIDEMIC 
AS A RESULT OF THE 

SERIES OF PROACTIVE 
MEASURES THAT WE 

HAVE TAKEN

AL-TAMIMI:
 WE HAVE SET 

STEADFAST FEET ON 
THE RIGHT PATH TO 
BUILD THE FUTURE 
OF SAFWA ISLAMIC 

BANK TO ACHIEVE THE 
GOALS OF THE BANK›S 

SHAREHOLDERS, 
CUSTOMERS AND 

EMPLOYEES



he year 2020 was not an ordinary year, as we 
all know what happened to the whole world as 
a result of the Corona pandemic, but Jordanian 
banks have made every effort to be able to 
emerge from the crucible of this crisis and 
maintain their financial solvency and continue 

to achieve positive results that fit the difficult period in which 
the world is going through and the devastation the economy 
faced In all of its sectors, thus influencing a major and 
direct impact on the work of banks that are trying hard to 
gain the confidence of their customers and seek to provide 
maximum facilities to serve them and relieve them from the 
impact of this pandemic, which we are still floundering in 
its repercussions. We have discussed here some examples 
from Jordanian banks to review their findings and the 
comments of their managers on these. Period .
The CEO of Safwa Islamic Bank, Samer Al-Tamimi, said to 
the work team who demonstrated over the past year that 
they possess the capabilities, passion and sincerity of the 

bank, which will reach the bank to the goals that we all strive 
for. Al-Tamimi said, «Thank you to all of them for working 
during this period that was characterized by a high degree of 
uncertainty and tension.» , And our position, traits, strength, 
and what we stand for - was visible to everyone.
I talked to you previously about the axes that we followed 
and the initiatives that we have adopted that will bring Safwa 
Islamic Bank to the position it deserves. Today, with the end 
of a year that the world has not seen for many years, Safwa 
Islamic Bank was able to implement what it promised to 
build a strong financial institution capable of standing in the 
face of challenges. .
We have set steadfast feet on the right path to build the future 
of this bank in order to achieve the goals and aspirations of 
all stakeholders, including the shareholders, customers and 
employees of the bank.
We found ourselves facing a great responsibility towards 
our dear country and our customers, and because we feel 
our responsibility in front of them and in order to be at the 
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2020 IS THE MOST DIFFICULT YEAR FOR THE MODERN ECONOMY
JORDANIAN BANKS ARE RESPONDING TO THE 
CORONA PANDEMIC AND ARE EXPLOITING ALL 
THEIR STORED EXPERTISE AND ENERGIES
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ended to the company’s registration, good performance, 
better than expected, while maintaining the provision 
of the best insurance services and consultations, to 
maintain the continuity of providing services to individuals 
and institutions.
“Investors” magazine is a forerunner in seizing the 
important dialogues with successful administrations to 
benefit from their experiences in the investment fields. 
We had this interesting conversation with the “dynamic” 
administrator, Dr. Walid Zourob, CEO of the Jordanian 
French Insurance Company, to analyze the current 
economic situation and how to deal with it in order to avoid 
the risks resulting from the epidemic. The strategy to 
advance the economy to recover from the repercussions 
of the pandemic and reach the real achievement that will 
help companies to withstand resilience, especially in the 
field of insurance.
Dr. Zoroub’s point of view is that the current health crisis 
came in conjunction with difficult political conditions in 
the surrounding region, which made it have a deeper 
and stronger impact on the economy. The management 
of companies at the time of the Coronavirus sweeping 
the world has become the focus, scrutiny and thoughtful 
planning, which is not easy for any executive team 
Especially with the multiplicity of agencies that must be 
taken care of, starting from maintaining the safety and 
security of employees and customers, and enabling 
business continuity to forming a clear future vision as 
much as possible.
Zoroub added that with the end of the first quarter of 
2020, we were interested in the extent of the impact of 
the Corona virus on the business plan, financial solvency 
and financial statements of the company, something 
that was difficult to anticipate at that stage with the daily 
development that the region was witnessing on the global 
and local arena. Therefore, we have prepared different 
scenarios to be able to control the financial expectations 
of the company, which helped us bypass 2020 with 
minimal damage.
Zoroub noted that during the past years, the company 
relied on computing and moving towards electronic 
operations to detect vehicle accidents and communicate 
with the perpetrators of accidents and this before the 
emergence of Covid 19 and this trend was strengthened 
in the time of the Corona, as the company worked to 
transfer compensation electronically either through 
electronic wallets or through ATMs. A mechanism where 
we cooperated with many of them in the Kingdom, 
which helped in the continuation of our business and 
our success in adapting to remote meetings through the 
WebEx & zoom app.
Zoroub indicated that the company launched the e-jofico 
platform, which would provide many electronic services 
at the internal level of the company and its staff and at 
the external level to its customers and support service 
providers.
This initiative came during the Corona crisis, which, despite 
all its negative aspects that killed the world, had some 
positive social and professional aspects to contribute to 
enhancing the quality of providing insurance services, as 
the platform provides highly efficient technical solutions, 
which enable the company to complete its business in 

less time and effort.
JOFICO launched online training courses for the 
company’s employees, which began to stimulate and 
enhance insurance information and develop the technical 
skills of its employees.
Dr. Walid Zourab expressed his happiness with the 
launch of the JOFICO electronic platform in a record time 
by the company’s staff. He said that adhering to the rules 
of social distancing and reducing the handling of paper 
and criticism has become a basic requirement aimed 
at protecting each of us, and all companies must start 
imposing internal work regulations and procedures. It is 
commensurate with the current conditions that the world 
is going through due to the suffering of the new Corona 
epidemic.
Dr. Zoroub confirmed that the company will work to develop 
many of the services that it provides electronically. This 
is not new to the company, as it has a large part of the 
services that are provided electronically for several years. 
It also has a mobile branch, which it has been working 
in since 2011 in addition to receiving Electronic payment 
process through any of your bills.
With the provision of remote services, 50 percent of 
employees work from their homes, which has contributed 
to reducing spending while salaries remain the same. 
Dr. Zoroub, assured that the central question now is 
whether there are other challenges facing the insurance 
sector in the Jordanian market with the Corona pandemic, 
which represents the biggest challenge in the economic 
situation this year as the pace of the economic wheel 
slowed and witnessed a kind of stagnation at several levels, 
including import, export and dealing with neighboring 
countries in transporting Goods and other factors that 
led to an economic downturn. Since the insurance sector 
is part of this large economic system, its business must 
be affected, of course, but this impact came less than 
expected. We were able in French Insurance to adapt to 
it, avoiding any strong disturbances.
Zoroub indicated that during the first half of 2021, 
the decision of the affiliation of Jordanian insurance 
companies to the Central Bank is expected to become 
effective. Therefore, it is expected that the sector will 
witness important decisions in several ways, which is 
to give the insurance sector greater credibility through 
the Central Bank in addition to arranging the conditions 
of insurance companies in a manner better than it was 
previously, to be done in the second half of the year.
As for renewing the agreements at the end of 2020, Dr. 
Zu’roub said that the process witnessed tightening by 
reinsurance companies at the conditional level, especially 
in the Arab region. Conflicts and wars, in addition to 
the pandemic damage, made return companies use 
this matter to tighten conditions and increase coverage 
prices.
Zoroub concluded his speech that the pandemic had 
the merit of a complete restructuring of the company 
at the level of productivity. The efforts of its employees 
led, despite all circumstances, to the development of the 
administrative institutional work in the Jordanian French 
Insurance Company and the preservation and protection 
of customers’ rights in terms of conditions, benefits and 
benefits given to them.
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he Jordan-French Insurance Company is one 
of the leading companies in the insurance 
sector in Jordan. It was established by the 
late insurance giant Wael Zoroub, in not long 
time it was able to reserve a prominent place 
at the forefront at the local and regional 

levels. In the current economic scene and in the face 
of developments resulting from the repercussions of 
the Corona pandemic around the world, the reality of 
the situation calls for correct thinking and developing 
strategies and thoughtful plans to recover from this crisis 
at the level of companies in particular and at the level of 
the local and global economy in general. It was picked 

up by the Director General of the French Jordanian 
company. For insurance, Dr. Walid Zoroub, who followed 
it as a multi-faceted approach in a holistic manner, which 
resulted in the advancement of French insurance even 
in the most difficult economic conditions, to fall in the 
ranks of investment companies in general and insurance 
companies in particular.
The Jordanian French Insurance Company, led by Zoroub, 
had this difficult global experience and despite the great 
negative effects it left behind and its role in destroying the 
economy. Dr. Walid Zourab was able and deservedly to 
lead the Jordanian French Insurance Company in 2020 
with a set of successful policies, as he always used to. It 
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The epidemic situation has become very 
dangerous and there is no room for complacency. 
He explained that tourism in Jordan depends 
on the archaeological tourist places attracting 
foreign tourists such as Petra, which depends 
mainly on foreign tourism, and a large percentage 
of tourists of European nationalities. We are all 
on the path to the bad situation that European 
countries are going through due to the outbreak of 
Corona virus and the many restrictions imposed 
by their governments, which made the pink city, 
which was full of discoverers and dazzled by its 
beauty, is an empty city at the moment. All of this 
is closely related to the staying of hotels, which 
has been closely related to these exceptional 
circumstances clear negative impact.  
He expressed his hope that the crisis that the 
tourism sector is going through will be cleared,  
but it calls for the need to find radical solutions 
to the successive crises that are ravaging the 
sector, which is considered one of the most 
important aspects of the national economy. 
He said that  Amman Rotana Hotel is working 
to sustain the work despite the low income 
compared to previous years and the high cost 
of employment and taxes, and called for the 
intervention of the government and on the orders 
of the defense to help this sector to maintain 
its continuity until it overcomes this thorny 
phase, praising their efforts to address the 
repercussions of the Corona pandemic, where 
the government has taken a number of measures 
to enable tourism enterprises to maintain 
employment and gradually reactivate them. 
The government addressed the banks in order to 
postpone the payment of hotel loan installments, 
and demanded that the government consider the 
issue of hotel taxes to protect them from further 
losses. More tourism plans were drawn up to save 
Jordan’s tourism sector from collapse and stand 

by them in this difficult situation, and put an end 
to the suffering of its workers since the beginning 
of the crisis, which caused these investments 
to default on their financial obligations. 

Hamarneh pointed out that the organization 
estimated the losses of international tourism 
revenues for 2020 at $ 1.1 trillion, with the 
number of international travelers declining 70-
75 percent this year compared to 2019. Despite 
all this significant damage, which is the biggest 
among all sectors, it will be the last sector to 
recover and will take many years to recover. 
At the end of his speech, Hamraneh expressed his 
hope for the recovery of the hotel sector and the 
return of tourist life to its previous state, stressing 
that this will not be fully done before 2023. This 
depends on the availability of a vaccine on a large 
scale from 2021 and that the vaccines receive the 
largest number of the population of the world, 
where this vaccine will become a healthy passport 
owned by the citizen to be able to travel and move 
between all the countries of the world. 
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and innovation, which makes it a landmark that 
adorns the skies of the Jordanian capital, and 
offers the best experiences and competencies 
of business guests, visitors and tourists. It 
constitutes a qualitative addition to the hospitality 
and hotel sector in the Kingdom with its unique 
advantages between the services provided world 
wide and the strategic location in the heart of the 
city.
Located in the new commercial area in central 
Amman as part of the Abdali project, the hotel 
enjoys panoramic views of Amman, which is 
characterized by its seven mountains and the 
peculiarity of its construction, as well as the 
modern Boulevard commercial area, which is 
unique to its outdoor shopping options and a 
number of the world’s most famous cafés and 
restaurants, near Al Abdali Mall, which is the 
largest shopping complex in Jordan and currently 
a series of international brands.
He added that the tourism sector was hit by a 
strong shock like other economic sectors as 
a result of the Coved 19 pandemic. The fact 
that this particular vital sector depends on the 
groupings and the transition from one country to 
another and the great mixing of people had the 
greatest damage, especially during the closures 

carried out by governments to reduce the spread 
of the virus in addition to tightening precautions 
that are undoubtedly in the interest of the health 
of the citizen, but put tourism in a critical and 
unenviable position.
   He noted that the rate of hotel occupancy has fallen 
due to the disruption of tourism activity, as a result 
of the repercussions of the «Corona» pandemic, 
which led to the closure of some hotels and the 
loss of jobs for many workers in the hotel sector. 
He pointed out that there are many difficulties 
and challenges faced by investors in the tourism 
and hotel sector in this difficult period as a 
result of the inability of some of them to cover 
their high operational costs of wages, taxes, 
fees and others, in addition to the fact that 
dozens of restaurants. Tourist establishments 
closed their doors as well, because of their 
inability to pay the salaries of their workers and 
thus led to the termination of their services. 
He stressed that dozens of tourist facilities are 
threatened  on the verge of complete collapse and 
the announcement of bankruptcy, as a result of 
financial commitments and large operating costs, 
because of their dependence on foreign tourism, 
which stopped coming to the Kingdom, especially 
as the number of infections in Jordan is increasing. 
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he tourism sector has 
been severely affected by 
the fallout from the Corona 
epidemic, as the number 
of flights and travel has 
declined. Since the onset 

of the pandemic last year in March, 
tourism in Jordan has faced a 
terrible nightmare, with the sector 
in particular being the biggest loser 
in this health battle against the 
unbridled epidemic.
 This global health crisis continues 
to cast a dark shadow over all 
sectors of the economy, including 
the tourism sector, which is trying to 
find new ways to survive the Corona 
crisis.
Regarding tourism, we must 
address the hotel sector, which is 
the main nerve in the domestic and 
foreign tourism system, which is one 
of its pillars that only exists. One of 
the most well-received hotels in the 
Kingdom since its establishment 
nearly five years ago is The Amman 
Rotana Hotel, a subsidiary of 
Rotana Group, the leading hotel 
management company in the Middle 
East, Africa, South Asia and Eastern 
Europe.
Amman Rotana Hotel is the longest 
tower in the Kingdom today, rising to 
188 metres and 50 storeys. Featuring 
412 luxurious rooms and suites, 
the hotel has several restaurants, a 
state-of-the-art sports centre, a spa 
and a swimming pool.
To talk more about tourism before 
and after Corona, we had this 
interesting dialogue with the general 
manager of the hotel, Mr. Attia 
Hamraneh, who talked about what 

the tourism sector is experiencing 
now after the repercussions of this 
pandemic. 
At the beginning we asked him 
about the hotel and the beginning 
of its establishment, Mr. Hamraneh 
said that this investment project 
came to strengthen Rotana group’s 
hotel portfolio in the region within 
the group’s vision and expansion 
plans, as it reflects the great interest 
and belief in the importance of 
the Kingdom as a tourist, cultural 
and historical destination, where 
the investment volume of Amman 
Rotana Hotel, which is managed by 
the group about $280 million, and 
with the opening of Oman Rotana 
strengthen the group’s presence in 
the Jordanian market. The group 
also manages the Hotel Boulevard 
Argdan of Rotana in the Area of Al-
Abdali, which includes 83 rooms, 
including 83 rooms. A suite and a 
hotel apartment, making the group 
the largest hotel operator in the 
Jordanian capital, employing a 
large number of young Jordanian 
energies.
He pointed out that before Corona, 
tourism in Jordan was one of the 
most important tourist destinations 
in the region with its important tourist 
sites and a diverse and rich cultural 
identity, which is an attractive 
destination for tourists from different 
countries of the world. Rotana Hotel 
is one of the most important projects 
that contributed to the prosperity of 
the Jordanian tourism sector.
The hotel, with its modern 
architectural and interior design, 
reflects the approaches of creativity 
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The world has been divided since the 
beginning of 2020, specifically after the 
spread of the new Corona virus (Covid 
19) pandemic. At the beginning of the 
pandemic, the muzzle war began that 
affected the world, specifically in some 
European Union countries, as it happened 
between Germany, France and Italy. 
Where France sent masks to Germany, 
and did not send them to Italy as part of the 
biggest rivalry between the countries of the 
European Union in the crisis of the Corona 
pandemic, and today and in 2021 the world 
is experiencing a war in the distribution and 
sale of Corona vaccines, without regard 
for the poor countries, which are unable to 
buy Large quantities for its people. Today, 
the world’s attention is directed to easing 
or cancelling restrictions and returning life 
to normal, and unfortunately, some, if the 
majority are not fully aware of the dangers 
of this virus to this day, and this is why we 
find some individuals procrastinating to 
take a vaccine against the Corona virus, 

despite the fact that Reports and medical 
research confirm the safety of this vaccine. 
Unfortunately, however, many today have 
abandoned preventive measures to protect 
them from the virus, such as removing 
masks, to expose themselves and others 
to the risks of the virus. Therefore, we see 
that the virus is more widespread, as well 
as new virus strains have been discovered. 
It is not yet time to abolish restrictions, 
abandon complete prevention, and leave 
work with all the precautionary advice that 
protects us from Coronavirus; because the 
pandemic is continuous, and the sooner the 
vaccination is given, the faster the entire 
community will recover from the pandemic.. 
Due to poor economic conditions, and 
some countries announced their inability to 
accommodate cases infected with Corona 
in their hospitals, and that other countries 
have stopped tourism since the Corona 
pandemic, and this does not bode well, so 
we must unify our ranks and fight
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