


 
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.

www.agility.com | HOwais@agility.com | Tel: 0797775338

  

Logistics to connect your world

Delivering a network of 
international warehouses 
across the Middle East 

+962 6 5655200jordan@agility.com



 
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.

www.agility.com | HOwais@agility.com | Tel: 0797775338

  

Logistics to connect your world

Delivering a network of 
international warehouses 
across the Middle East 

+962 6 5655200jordan@agility.com







السنة السادسة عشرة
العدد ٦٤ /  حزيران   ٢٠٢١

�سـركـة اخلربة الإيجابية لالإعـــالم املتخ�س�ص والت�سويق

مجلـــــة إقتصاديــــة دوريـــــة تعنـى بشــؤون اإلسـتثمــار

املديـر العـــام
رئي�س التحرير

علــــي العــمـايـــــرة

التحرير واملالية
نور الرحامنــــة

العالقات العامة 
نور العمايرة

خلــــوي  ٠٧٧٧٤٤٤١٥٠

الت�صـويــر
يو�ســـــف العـــــــالن
عبد اهلل اأيــــــــوب

االخراج  الفني والت�صويق
�سياء احلوراين

التدقيق اللغوي
اأحمد عاي�ص

�سـركـة اخلربة الإيجابية لالإعـــالم املتخ�س�ص والت�سويق

التـــوزيـع اخلارجـــي
م�سر  - الإمارات  - البحرين - ال�سعودية  - قطر 

الربيد الإلكرتوين:
املوقع الإلكرتوين:

عمان - الأردن
�سارع اجلامعة - جممع �سنقرط مقابل فندق الفنار

الطابق الرابع / مكتب )٤٠٢(
هاتــــف:   ٥١٥٥١3٦  ٦ ٩٦٢+

موبايل: ٤٤٤١٥٠  ٧٧٧ ٩٦٢+    ٥٦٠٠٨١٧  ٧٩ ٩٦٢+
�ص.ب. ٩٦٢٧٢٥  عمان ١١١٩٦ الأردن

INVESTORS
MAGAZINE

ISSUE  64



االفتتــاحيـة

Editorial

مستقبال  االستثنائي،   ٢٠٢٠ العام  صفحة  العالم  يطوي 
لالقتصاد  تدريجي  بتعاٍف  وتوقعات  حذر  بتفاؤل   ٢٠٢١ عام 
غموض  وسط  كورونا،  فيروس  بلقاحات  مدفوعا  العالمي، 
يجعل  مما  وأثرها،  الجديدة  الساللة  تداعيات  من  ومخاوف 
الجائحة.  بتطورات  ورهينة  مفتوحة  السيناريوهات  كل 
يبعث  عدة  بلدان  من  شركات  أنتجته  والذي  اللقاح  ولكن 
القادم أفضل، وإن اإلرادة اإلنسانية ستتغلب  على األمل أن 
على الطبيعة؛ وهي سمة الحضارة األولى. المهم أن العالم 
باالقتصاد  تتعلق  عدة  استحقاقات  سيواجه  الجائحة  بعد 
 ٢٠٢٠ سنة  شهدت  وقد  العامة.  والصحة  المالية  والشؤون 
في  وزيادة  االقتصادي،  النمو  معدالت  في  كبيراً  تراجعًا 
العالم،  اقتصادات  لتحفيز  النفقات  وفي  البطالة  معدالت 

وتخفيف معاناة الماليين.

المتقدمة  الدول  في  المختلفة  الحكومات  على  وكان   
ومواجهة  االقتصاد  لتنشيط  حثيثة  جهود  بذل  والنامية 
االقتصادي  النمو  فزيادة  المجال.  هذا  في  االستحقاقات 
المالية  القاعدة  وتوسيع  الوظائف  لتوفير  ضرورية 
للحكومات عبر الضرائب لتعويض اإلنفاق الكبير في السنة 
الماضية والحالية. ودونما تحفيز االقتصاد وتحقيق معدالت 
نمو حقيقية، فإن خطة التعافي من الجائحة ستكون صعبة، 
لتعديل  االستحقاقات  زادت  كلما  االقتصاد  تعثر  وكلما 

مسار الدول نحو التعافي. 

طبيعية  غير  ظروف  هي  العالم  بها  يمر  التي  فالظروف 
السابقة  أجيالنا مثلها وال األجيال  اعتيادية، لم تعش  وغير 
المواطنين،  وحركة  االقتصاد  تقييد  لمشكلة  بالنسبة 
ويحرك  يقود  ما  هو  واالستهالك  المواطنين  »حركة  وأن 
االقتصاد، وبالتالي عندما حدث اإلغالق في ٢٠٢٠ حدث تراجعًا 
كبيراً على سبيل المثال في أسعار النفط، ما أثر على االقتصاد 
أن  فاألكيد  االستهالك  تراجع  مع  عام  بشكل  العالمي 
أولويات دول العالم في ٢٠٢١ هي النجاحات الداخلية ومرحلة 

  ما الذي ينتظر االقتصاد العالمي في ٢٠٢١؟ 

aliamaireh@investorsmgz.com
رئيـس التحريــر

هذا  السيادة...  على  والحفاظ  واالستقرار  المحلي  التعافي 
االستثمار في الداخل ال يعني الجنوح إلى أحادية الدولة بقدر 
العالمي عبر  النظام  أنه سيقوي تماسكها وتعايشها مع 
الشعارات  عن  بعيداً  الذاتي  واالكتفاء  االستدامة  خطط 
التي سيكون لها نصيب األسد في الممانعة والتدافع بين 
نموذج صيني صاعد اقتصاديًا ونموذج أوروبي متعثر يحاول 
والتعددية،  والمناخ  والحقوق  القيم  خطاب  عبر  تحجيمه 
الدولة  مركزية  بين  هجينًا  عالميًا  نظامًا  سينتج  ما  وهو 
االقتصادي،  التعافي  وضغوطات  السوق  وقيم  وسيادتها 
وكتلها  المجتمعات  وتفاعل  تشكل  طريقة  وبينهما 
الجائحة،  بعد  ما  عالم  في  البقاء  اشتراطات  مع  الفاعلة 
الذي ربما احتاج ألن يمضي الوقت لتتشكل مالمحه رغم 

وجود كل المؤشرات على أهم تحوالته.



أخبار اقتصادية أخبار البنوك 

»كابيتال بنك« بنك ينظم حملة 
تطعيم  ضد فيروس كورونا 

لماذا تعرقل أزمة كورونا لموظفيه
في الهند نمو االقتصاد العالمي؟

4620

ملف العدد 

سعيد: قطاع المستشفيات الخاصة 
وعلى مدار  حكومات متعاقبة واجه 
صعوبات جعلت  من الطريق شائكًا 

أمامه

14

مدير عام مستشفى عمان الجراحي في حوار
مع »المستثمرون«

لقاء العدد 

عبد الخالق  من أوائل المجتازين 
للسباق ضد كوفيد ١9 ليثبت أن 
الخبرات األردنية تفوق بقدراتها 

الخبرات العالمية

12

التأمين األردنية بإدارتها الفذة  خاضت المعركة 
ضد الوباء ومهدت الطريق الشائك أمامها

الهند تنتج حاليا 7٠% من اللقاحات في العالم 
)غيتي(



أخبار البنوك االستثمار في القطاع المصرفي 

االستثمار في قطاع التمويل التجاري االستثمار في القطاع التعليمي 

سلفيتي: سيستمر البنك بممارسة 
سياسة الحصافة والتحوط لتعزيز متانة 

المركز المالي للبنك

جامعة فيالدلفيا تكرم الفائز 
بجائزة التميز  في البحث العلمي 

للعام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

البنك األردني الكويتي بعد »الكباريتي«:
 مرحلة »اللوزي والبطيخي« وحضور 

»كيبكو«

أبو خديجة:  طموح الشركة الكبير دفعها 
للعمل الجاد لتجاوز أزمة كورونا وتقديم كل 

ما هو ممكن لتحقق عوائد للمساهمين

2647

6462

MAGAZINE

7.7٢ مليون دينارصافي أرباح  بنك اإلتحاد الربع 
األول ٢٠٢١

رئيس مجلس اإلدارة الجديد اللوزي خير خلف
 لخير سلف

88.١ الف دينار أرباح األولى للتمويل الربع األول ٢٠٢١
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اأ�سبحت اإدارة ال�سركات يف زمن اجتياح فريو�ص كورونا العامل اأمرًا لي�ص بال�سهل على اأي 
فريق تنفيذي مهما و�سلت درجة قدراته، اإن ت�سع�سع القت�ساد العاملي و�سع الداريني 
على املحك و�سار الوقت لثبات املهارة وترجمة اخلربة على ار�ص الواقع خا�سة مع تعدد 
اجلهات التي يجب العناية بها بداية من احلفاظ على اأمان و�سالمة املوظفني والعمالء، 
الإمكان- عن  روؤية م�ستقبلية وا�سحة -على قدر  ت�سكيل  اإلى  العمل  ا�ستمرارية  ومتكني 

التوقعات املالية لل�سركة.
ولتمثيل هذا الكالم على ار�ص الواقع اخرتنا �سركة التاأمني الردنية بقيادة مديرها العام 
ال�سيد عماد عبد اخلالق لإبراز مالمح هذه املرحلة ال�سعبة وكيف ا�ستطاعت ال�سركة 
باإدارتها الفذة من خو�ص املعركة �سد الوباء والتغلب على اأبرز التحديات ال�سعبة لتمهد 
الظروف  مع  التعامل  التوقعات قد جنحت يف  كل  وعلى عك�ص  اأمامها  ال�سائك  الطريق 

وقلب الواقع خلدمة م�سلحتها.
عند احلديث عن قطاع التاأمني يف الأردن فاإنه يف فرتة الربعينيات كان الردن �سغري 
بعد  كبرية  �سعوبات  اقت�ساده  وواجه  ن�سمة  الف   ٤٠٠ يتجاوز  ل  �سكانه  وعدد  احلجم 
متداول  التاأمني  يكن  ومل  الب�سائع  ا�سترياد  حركة  ركود  ب�سبب  الثانية  العاملية  احلرب 
اأو بري  اآنذاك عدا تاأمني اعتمادات ال�سترياد التي كانت حتتاج الى تاأمني نقل بحري 
وكان البنك العثماين يوؤمن عليها مع �سركة Eagle Star يف لندن مقابل عمولة قدرها 
٢٠% ويف عام ١٩٤٦ كانت البداية الأولى للتاأمني يف الردن حيث مت تاأ�سي�ص اأول وكالة 
للتاأمني ا�س�سها ال�سيد روؤوف ابو جابر )انذاك ( تابعة ل�سركة ال�سرق للتاأمني امل�سرية 

التي كانت قد تاأ�س�ست عام ١٩٢١ يف القاهرة براأ�ص مال م�سري فرن�سي م�سرتك .
ويف فرتة اخلم�سينيات �سهد ال�سوق الردين ن�ساطا ملحوظا يف حقل تاأمينات ال�سيارات 
)حوادث ال�سيارات ( والنقل البحري عندما ا�سطر الردن الى تنزيل الب�سائع يف ميناء 
توفري  يف  للحاجة  ونتيجة  بال�سيارات  للنقل  قوي  قطاع  الى  احلاجة  اأوجد  مما  العقبة 

تضعضع االقتصاد العالمي وضع اإلداريين على المحك
 وصار الوقت إلثبات المهارة  على أرض الواقع

مدير عام شركة التأمين األردنية عماد عبد الخالق
 من أكثر الشخصيــــات المؤثرة في  قطاع التأميـــن

لقاء العدد
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التي  الأردنية  التاأمني  �سركة  اأولها  تاأمني  �سركات  تاأ�س�ست  املجالت  هذه  يف  التغطيات 
تاأ�س�ست كاأول �سركة تاأمني اأردنية يف اأوائل اخلم�سينيات براأ�ص مال قدره ١٠٠ الف دينار 
بالرغم من  و  املت�سعب،  و  املتنامي  الوطني  الركائز لالقت�ساد  اأهم  كانت من  و  اأردين 
الظروف التي مرت املنطقة و ما �ساحب ذلك من اغالقات لفروعها يف ال�سفة الغربية 
و ليبيا و ال�سودان اإل اأن ال�سركة واجهت هذه التحديات و قامت بفتح فروع يف ال�سعودية 
باإرباح  ال�سركة  رفدت  ناجحة  فروعا  اهلل  بحمد  كانت  و  الكويت  و  العربية  الإمارات  و 
جمزية و تدفق نقدي �ساعد يف تو�سيع القاعدة ال�ستثمارية. و نتيجة لريادة هذه ال�سركة 
 3٠ الى  لي�سل  مراحل  على  و  راأ�سمالها  بزيادة  قامت  فقد  امل�ستقبلية  اإ�سرتاتيجيتها  و 
مليون دينار جاءت من ر�سملة الأرباح يف معظمها. و من العالمات املميزة لل�سركة هو 
م�ساهمة �سركة ميونخ لإعادة التاأمني بن�سبة ١٠% من راأ�ص املال و ما لهذه امل�ساهمة من 
دللت ايجابية.. وهذا موؤ�سر عن اأقدمية ال�سركة والتي تعطيها اهمية كربى فاخلربة 
�سركة  تقدم  عام ١٩٥١  تاأ�سي�سها  ومنذ  اقت�سادي،  قطاع  اي  للتميز يف  ا�سا�سي  �سرط 
التاأمني الأردنية جمموعة وا�سعة من اخلدمات التاأمينية التي تت�سمن خدمات التاأمني 
البحري، والتاأمني على الأمالك، واملركبات، واحلياة، والتاأمني ال�سحي، والتاأمني �سد 
الكوارث. وعلى مدار �سنني عملها، متكنت ال�سركة من تطوير �سبكة عالقات كبرية مع 
اأقطاب ال�سركات العاملة يف �سناعة التاأمني يف العامل، مع ا�ستمرارها يف تو�سعة قاعدة 
يف  عريقة  �سركة  الردنية  املتميزة.التامني  اخلدمة  تقدمي  مبداأ  اإلى  ا�ستنادًا  عمالئها 
�سوق التامني الردين متكنت على مدار �سنوات من اثبات نف�سها وترك ب�سمة وا�سحة 
الثر يف قطاع التامني وكان لها مكانة مهمة وا�سا�سية تناف�ص بها جميع �سركات التامني 

يف اململكة .
نالت ال�سركة العديد من اجلوائز من بينها جائزة اأف�سلِ �سركة تاأمني اأردنية من جملة 
جوردان بيزن�ص املرموقة و�سمن قائمتها ال�سنوية التي ت�سلط ال�سوء على اأبرز خم�سني 
�سخ�سية يف قطاع التاأمني، �سنفت جملة MENA Insurance Review مدير 
يف  املوؤثرة  ال�سخ�سيات  بني  من  لأكرث  اخلالق  عبد  عماد  الأردنية  التاأمني  �سركة  عام 
هذا القطاع . عماد عبد اخلالق يحمل �سهادة يف الريا�سيات من جامعة وي�سكنو�سن يف 
ميلووكي/الوليات املتحدة الأمريكية، وهو يعمل يف جمال التاأمني من اأكرث من ع�سرين 
�سركة ميونخ ري لإعادة  الأردنية، ثم عمل يف  التاأمني  �سركة  بداأ عمله يف  عامًا، حيث 
و ع�سو جمل�ص  التاأمني ملدة خم�سة ع�سر عاما، عاد بعدها يف عام ٢٠٠٥ مديرا عاما 
ادارة �سركة التاأمني الأردنية، حيث �سخر جهوده وخربته لتطوير ال�سركة و ابقائها الأبرز 

يف م�سهد �سناعة التاأمني يف الأردن.
اخلربة مكنت عبد اخلالق من خو�ص غمار املناف�سة باأريحية وا�سحة تكمن جليا يف قراراته 
املدرو�سة والتي تنا�سب كل فرتة ح�سب الو�ساع ال�سائدة فيها من النواحي القت�سادية 
وال�سيا�س�سية والجتماعية وحتى الناحية ال�سحية التي كانت ال�سغل ال�ساغل لعام ٢٠٢٠ 
الأ�سعدة  على  متميزة  جناحات  عهده  يف  ال�سركة  حققت  وقد  العامل.  انحاء  جميع  يف 
التاأمينية وال�ستثمارية كافة مما مكنها من احل�سول على جائزة اأف�سل �سركة تاأمني يف 
الأردن للعام ٢٠١٢ و ٢٠١١ من قبل   MENA Insurance Review، ف�ساًل عن 
احتفاظها بت�سنيفها الإئتماين bbb+ وا�ستقرار موؤ�سر قوتها املالية على B++ وذلك 
بح�سب ت�سنيف وكالة A.M. Best، وهي اأقدم واأهم مرجعية لت�سنيف �سركات التاأمني 
 يف العامل، مما يعك�ص املكانة القوية التي حتتلها ال�سركة يف ال�سوق الأردنية و املنطقة.

 املكانة الرائدة التي تتمتع بها �سركة التاأمني الأردنية، وما تقوم به من دور يف �سياغة 
العاملي  امل�ستوى  على  بل  فح�سب،  املحلي  امل�ستوى  على  لي�ص  متميزة  مهنية  ممار�سات 

اأي�سًا. 

مع نهاية الربع الأخري من �سنة ٢٠٢٠، بداأ الداريون جميعا من تعميق النظر يف الآثار 
التي خلفتها تداعيات جائحة كورونا نتيجة قرارات احلكومة ال�سارمة يف تلك الفرتة 
العامل  بلدان  باقي  حالنا حال  الردن  لها يف  تعر�سنا  التي  الوا�سعة  الغالقات  وموجة 
م�سمار  من  ال�سعيف  واأخرجت  القوي  موقف  عززت  بل  عابرة  ق�سة  تكن  مل  كورونا 

ال�سباق.
عبد اخلالق كان من اأوائل املجتازين لل�سباق �سد كوفيد ١٩ واأثبت اأن يف الردن خربات 
تفوق بقدراتها اخلربات العاملية خا�سة وان امل�سمار هو قطاع حيوي وح�سا�ص وتتزاحم 
فيه الكفاءات ال وهو قطاع التامني وبقيادته الفذة متكن من و�سع التامني الردنية على 
اال�سفةالخرى من النهر عن طريق و�سع اخلطط وال�سرتاتيجيات املدرو�سة والتي كان 
يتم تغريها وجتديدها مبا ينا�سب ال�سيناريوهات املتعدد التي تعر�ص لها القت�ساد يف 
الونة الخرية . التفاوت الكبري يف الحداث التي �ساحبت جائحة كورونا جعل من اي 
قرار اداري مغامرة ان مل يكن على قدر عال من الدرا�سة والتمحي�ص قد يوؤثر �سلبا على 
متوقعة  اأرباحا  حتقيقها  الردنية  التاأمني  �سركة  حققت  وقد  ال�سركات.  يف  العمل  �سري 
�سافية بعد ال�سريبة 3.٠١ مليون دينار لل�سنة املنتهية يف 3١ كانون الأول ٢٠٢٠، مقابل 

�سايف ربح بلغ ١.٢ مليون دينار لل�سنة املنتهية يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩.
وبينت ال�سركة باأنه بلغت التعوي�سات املدفوعة لعام ٢٠٢٠ )٤٢.٨( مليون دينار مقابل 
)٤٨.٧(  مليون دينار لعام ٢٠١٩، وانخف�ص اجمايل امل�ساريف الى  ٢.٤مليون دينار 
لعام  املوجودات  بلغ جمموع  للعام ٢٠١٩، كما  دينار  مليون  للعام ٢٠٢٠ مقابل )3.3( 

٢٠٢٠ )٨٩.٧( مليون دينار .
يف  ال�سركة  وا�ستمرار  ال�سديدة  واملناف�سة  ال�سعبة  القت�سادية  الظروف  من  وبالرغم 
اتباع �سيا�سات اكتتابية متحفظة فقد اأدى الى انخفا�ص النتاج لهذا العام بن�سبة 3.٥% 
حيث بلغت الق�ساط املكتتبة مبلغ ٦٥ مليون دينار ولكنها ا�ستطاعت حتقيق ارباح اكرب 
لهذا العام مقارنة يف العام املا�سي.وبالرغم من هذا النخفا�ص حافظت ال�سركة على 
م�ستوى نتاجاتها الفنية مما ادى الى حتقيق نتائج ايجابية لهذا العام يف اأهم موؤ�سراتها 

املالية مقارنة بالعام املا�سي، كما حافظت ال�سركة على ح�ستها يف ال�سوق املحلي.

عبد الخالق  من أوائل المجتازين للسباق 
ضد كوفيد ١9 ليثبت أن الخبرات األردنية 

تفوق بقدراتها الخبرات العالمية

التأمين األردنية بإدارتها الفذة  خاضت 
المعركة ضد الوباء ومهدت الطريق 

الشائك أمامها

التأمين األردنية العراقة في سوق التأمين 
األردني وبصمة إنجازاتها واضحة األثر

لقاء العدد
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األردن قادر بتوجيهات 
صاحب الجاللة

 الملك عبداهلل الثاني 
حفظه اهلل ورعاه على 

الخروج من بوتقة أزمة 
كورونا

سعيد: قطاع المستشفيات الخاصة وعلى مدار حكومات 
متعاقبة واجه صعوبات جعلت من الطريق

شائكًا أمامه

ملف العدد
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وموؤثر يف جمال  وح�سا�ص  هام  مو�سوع  م�ست�سفى عمان اجلراحي  عام  مدير  �سعيد  با�سم  الدكتور  اأثار 
الذي  الفايز  في�سل  دولة  العيان  جمل�ص  رئي�ص  ال�سبق  الوزراء  رئي�ص  مع  له  لقاء  ال�سحي يف  القطاع 
تبلورت جهوده اجلبارة امام املجتمع الردين يف  الأزمة العاملية التي اثارت ذعر العامل من جراء تداعيات 
الراأي  اأ�سحاب  اأراء وم�سكالت املجتمع املحلي وبالخ�ص  ل�سماع  جائحة كورونا، فقد كان دولته �سباقا 
القادرة  اجلهات  الى  وم�ساكلهم  نظرهم  وجهات  واي�سال  القت�سادية   القطاعات  جميع  يف  واملوؤثرين 
على حل ما ميكن حله لن�ستطيع النهو�ص وال�ستمرار ودفع عجلة احلياة يف وطننا الغايل باأق�سى �سرعة 

باجتاه التعايف باذن اهلل.
ونحن نعلم جميعا اأن كل هذه اجلهود مكللة بتوجيهات �ساحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين حفظه اهلل 
احلبيب  البلد  هذا  ي�ساعدنا جميعا يف  اأن  وحكمته  وفكره  بدعمه  القادر  الأردن  الأول يف  الرجل  ورعاه 
اأطيافه للخروج من بوتقة الأزمة التي تركت العامل وراءها يرتنح من �سدة الآلم النف�سية التي  بجميع 

�سببتها وكرثة النك�سارات واخل�سائر املادية التي ل زلنا نعاين منها يف جميع جمالت احلياة .
ليكون  مكانه  به  وي�سعفه  خربته  عليه  متليه  مبا  �سعيد  با�سم  الدكتور  حتدث  فقد  مقال  مقام  لكل  ولأن 
ال�سحي  القطاع  يف  انقاذه  ميكن  ما  لنقاذ  م�سموعا  عاليا  ليكون  جهده  ق�سارى  بذل  الذي  ال�سوت 

اخلا�ص.
فاإن  ومتحولته،  امل�ستجد،  كورونا  وباء   جائحة  فيه  تنت�سر  الذي  الوقت  هذا  يف   « �سعيد  الدكتور  قال 
امل�سوؤولية تقت�سي اأن يقف اجلي�ص الأبي�ص على خط الدفاع الأول، وقد كانت امل�ست�سفيات اخلا�سة التي 

ت�سكل جزءا مهما من القطاع ال�سحي هي اخلندق املتقدم يف هذه املعركة على الوباء.
ومن املهم القول ونحن نحتفل مبئوية تاأ�سي�ص الدولة الأردنية، اإن القطاع اخلا�ص هو الذي اأ�س�ص املداميك 
الأولى للقطاع ال�سحي يف الأردن عام ١٩١٩، وواكب م�سرية التنمية التي د�سن اأركانها الها�سميون منذ 

امللك املوؤ�س�ص عبداهلل الأول  اإلى امللك املعزز عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم.

واأ�ساف �سعيد قطاع امل�ست�سفيات اخلا�سة مل يكن ميلك قبل اأن تداهمه كورونا املناعة الكافية حلماية 
نف�سه لذلك اأ�سك يف قدرته على جمابهة الو�سع الراهن، فقد كنا ما قبل كورونا نعاين من الكثري من 
ال�سعبة  للظروف  القوة  بع�ص  ادخار  التطور والجناز وحتى على  التي حًدت من قدرتنا على  املعوقات 
مثل الظروف التي مير بها العامل اليوم و�ساتناول هذه العراقيل باأكرث من اجتاه حتى امتكن من ذكرها 

جميعا .
يبلغ عدد  الأردن حيث  امل�ست�سفيات يف  ن�سبة  املئة من  اأكرث من خم�سني يف  امل�ست�سفيات اخلا�سة  ت�سكل 
امل�ست�سفيات اخلا�سة  ٦٥ م�ست�سفى، بعدد اأ�سّرة 3.٨٥٥ �سريرا، بن�سبة م�ساهمة نحو  33.٩% من قطاع 

امل�ست�سفيات التي تبلغ نحو ١١٧ م�ست�سفى يف الأردن.
 وتتحمل امل�ست�سفيات اخلا�سة م�سوؤولية اخلدمة ال�سحية التي ت�سهم يف دفع عجلة الدخل القومي من 
خالل وفرة الكوادر الطبية والتمري�سية املوؤهلة التي تعد من اإحدى اأهم مقومات تطور ال�سياحة العالجية 
يف الأردن حيث و�سل عدد الأطباء اإلى ما يزيد عن ٢٨ األف طبيب حا�سلني على تعليم اأكادميي مميز يف 

الوليات املتحدة الأمريكية، اململكة املتحدة واأملانيا وغريها من دول العامل.
وبالتايل فان قطاع امل�ست�سفيات اخلا�سة حاله كاأي ا�ستثمار يف اأي بلد لينجح يحتاج ليد العون من احلكومة 
لتمهيد الطريق اأمامه للم�سي قدما نحو التطور وزيادة را�ص املال املتمثل بزيادة عدد امل�ست�سفيات وزيادة 
ال�سرة والقدرة على مناف�سة الدول الكبرية يف اجراء العمليات ال�سعبة ابتكار طرق جديدة و�سهلة يف 
العالج لكننا وعلى مدار حكومات متعاقبة واجهنا �سعوبات جعلت من الطريق اأمامنا �سائكا جدا اأهمها 
تفا�سيل التعامل مع املري�ص القادم من اخلارج لتلقي العالج وكما نعرف فان ال�سياحة قد تكون الدخل 
الوحيد لبع�ص الدول الغنية وهذا دليل على قدرتها الكبرية على دعم القت�ساد فما بالنا يف الردن ن�سع 
كل القيود اأمام ال�سياحة العالجية مثل الفيزة املقيدة ، و�سرورة اخذ موافقة الأجهزة الأمنية على دخول 
املر�سى وهو قانون معطل وغري مفهوم بالن�سبة لر�سالة الطب وديناميكيات ال�ستثمار الوطني بال�سافة 
الى املركزية ال�سديدة يف التعامل مع العقود والتفاقيات مع الدول املجاورة، كل هذه التعقيدات �سًلت يد 
امل�ستمر يف القطاع الطبي اخلا�ص مع اأننا نحظى بالردن ب�سمعة طيبة يف املجال الطبي وثقة يف اأدائنا 

سعيد: قطاع المستشفيات الخاصة وعلى مدار حكومات 
متعاقبة واجه صعوبات جعلت من الطريق

شائكًا أمامه
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مب�سداقية  نحظى  اأننا  كما  ال�سقاء  الخوة  من  عملنا  �سنوات  مدار  على  مل�سناها 
يف العمل ومنلك املهارة الكافية للمناف�سة. ، حيث يعترب الأردن الأول على م�ستوى 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا يف ال�سياحة العالجية. 
الطب  جمال  يف  تطورًا  البلدان  اأكرث  كاأحد  الأردن  باأهمية  �سعيد  الدكتور  واأكد 
والأدوية على م�ستوى املنطقة، ويناف�ص الدول املتقدمة يف هذا املجال، ووفقًا لتقرير 
بني  من  مرتبة  اأعلى  يحتل  الأردن  فاإن   ،٢٠٠٥ عام  العربي  العامل  يف  التناف�سية 

البلدان العربية من حيث الرعاية ال�سحية. 
وقد اختار القطاع ال�سحي اخلا�ص ال�ستثمار يف الندرة والنت�سار على امتداد رقعة 
الوطن جلهة اخلدمة ال�سحية والت�سغيل من ال�سمال اإلى اجلنوب من خالل تاأ�سي�ص 
العيون  واأمرا�ص  القلب  واأمرا�ص  ال�سرطان  معاجلة  يف  املتخ�س�سة  امل�ست�سفيات 

والعقم وطب الأ�سرة وغري ذلك من التخ�س�سات الطبية. 
ونوه �سعيد برتكيز القطاع اخلا�ص على ال�سياحة العالجية التي اأفادت من امل�سادر 
الطبيعية، والذي جعل الأردن يحتل مكانة مرموقة بني دول العامل يف جمال ال�سياحة 
العالجية يف ال�سنوات الأخرية؛ ملا يتمتع به الأردن من مناٍخ معتدل، وطبيعة خالبة 
وطنٍي  بالأمالح،  غنية  حاّرة  مياٍه  من  الطبيعي؛  العالج  مقّومات  كل  فيه  تتوفر 
م�ستوى  على  والأولى  عامليًا  اخلام�سة  املرتبة  يحتل  الأردن  جعل  ما  وهو  بركاين، 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا كوجهٍة لل�سياحة العالجية.
وللثقة التي �سجلها القطاع ال�سحي حمليا وعربيا ، فقد قدرت عائداته بنحو ثالثة 

امل�ست�سفيات  ايرادات  خاللها  وت�ساعفت  ال�سنة.  يف   %  ٦-٧ منو  بن�سبة  مليارات، 
اخلا�سة والعيادات اأكرث من ثالث مرات يف �سنوات ما�سية.

ولل�سهرة الوا�سعة التي حققها  الأردن بني دول العامل يف جمال ال�سياحة العالجية 
باأ�سعاٍر  متقدمة  عالجية  خدمات  م�ستوى  تقدمي  اإلى  بالإ�سافة  وال�ست�سفائية، 
ة اأنحاء العامل؛ حيث �سجل  تناف�سية؛ فقد جعل منها حمَلّ ا�ستقطاٍب لل�سّياح من كاَفّ

قدوم  نحو 3٠٠،٠٠٠ �سائح طبي �سنويًا.
هذا  اأن  �سعيد  اأكد  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  على  ال�سريبي  التغول  عن  وباحلديث 
وكاأن  و�سياحي  ترفيهي  يتعاملون مع قطاع  وكاأنهم  املربر  ال�سريبي غري  الجحاف 
يوحي  التعامل  هذا  �سرورية  حاجة  ولي�ست  كمالية  رغبة  اخلا�سة  امل�ست�سفيات 
م�ساركة  احل�سابات  من  ويزيل  وال�سروري  املهم  الطبي  القطاع  �سياق  خارج  باننا 

امل�ست�سفيات اخلا�سة للم�ست�سفيات احلكومية. 
اإن القطاع ال�سحي اخلا�ص وم�ست�سفياته، هو جزء مهم من القطاعات ال�ستثمارية 
ب�سمعة  وهو يحظى  والفنيني حمليا وعربيا،  الأطباء  وي�سم خرية  املهمة،  التنموية 
عربية ممتازة، غري اأنه يتعر�ص لتدمري ممنهج، واتهام مبا�سر بالتهرب ال�سريبي، 
اأمر ننفيه جملة وتف�سيال من خالل ال�سجالت املحا�سبية القانونية واللتزام  وهو 

الوطني ب�سرف املهنة واأخالقياتها.
�سر  وهو  فانها  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  على  املقررة  الكهرباء  تعرفة  الى  بالنظر  اما 
البلية ما ي�سحك اعلى من تعرفة الفنادق ال�سياحية التي قد ت�ستغني عنها يف حال 

القطاع الصحي الخاص ومستشفياته يتعرض
 لتدمير ممنهج مع انه جزء مهم من القطاعات 

االستثمارية التنموية وله سمعته الممتازة

القطاع الصحي الخاص ليس تاجرا وهو مستثمر ثمين وضع 
جهده وماله في هدف سام هو االرتقاء بصحة المواطن
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احتجت لكن هل ميكن للمواطن ال�ستغناء عن جمابهته امله وهل هو غري م�سطر 
للتغلب على اوجاعه وتلقي العالج كحق من حقوقه التي احيانا ل ي�ستطيع القطاع 

العام توفريها بال�سرعة املطلوبة.
فقد  القرار  امل�سكالت ل�سحاب  كل هذه  اي�سال  يتوانى من  بانه مل  �سعيد  وا�سار 
جرت عدة لقاءات مع احلكومات املتعاقبة، ومت احلديث عن تدهور دخل القطاع 
تلك  اأن  غري  دولر،  مليون   ٢٠ اأو  مليون   ٥٠ نحو  اإلى  مليار   3 دخله   هبط  الذي 

احلوارات بقيت رهن مكانها، ومل ت�سفر احلوارات عن �سيء.
اأكرث من ٦٥ م�ست�سفى خا�ص يعانون اي�سا من �سوء تفاهم م�ستمر  كما ان هناك 
مع �سركات التامني ال�سحي وهو اي�سا يتعامل بطريقة غري مربرة مع امل�ست�سفيات 
بقيت  التي  امل�سكالت  من  وهي  التزام  اي  من  نف�سه  لتح�سني  م�ستمر  وبت�سكيك 
واملماطلة يف  املتفق عليها  بالت�سعرية  ال�سحي  التاأمني  التزام  معلقة، فهناك عدم 

تنفيذ التفاقيات املتفق عليها، 
وقال الدكتور با�سم �سعيد » نحن نعلم ان التامني ال�سحي مل يعد خيارا بل قد يكون 
مفرو�ص على كل مواطن ا�سبح قادرا اليوم على روؤية امل�ستقبل من زاويته البعيدة 
فهو يعلم انه بحاجة للتامني للتحوط من اي خطر يجعله غري قادر على جمابهته.«

وا�ساف �سعيد »هذا حالنا مع احلكومة اأما ال�سيئ الآخر الذي يزعج جميع العاملني 
يف القطاع الطبي اخلا�ص هو رغبة العالم رغبة جاحمة يف ت�سويه �سورته اأينما 
اليوم مل يعد فقط كلمات يف جريدة او خرب وراء  اأدار وجهه خا�سة وان العالم 
ميكروفون اذاعي او �سورة على التلفاز هو اليوم يغزونا من كل �سوب عرب ال�سو�سال 
ميديا التي ل تعرف وقت ول مكان ول حتى م�سميات هذا العالم الذي يدعي ول 
اأدري بناء على اي دليل اأن القطاع الطبي اخلا�ص جتارة نعم بهذا امل�سمى بال�سبط 

الذي اقرتن بنا دون اأن نعلم كيف.
هذا الت�سويه امل�ستمر يف عقل املواطن الب�سيط ي�سدل ال�ستار على اأهمية الجنازات 
التي تقدم يف القطاع الطبي اخلا�ص فال نرى لها ذكر يف العالم  وميحي من ذاكرة 
املواطن اجلهود املبذولة من قبل كادر طبي كامل تعب و�سرب واجتهد لي�سل الى ما 
هو عليه، بل على العك�ص قد ي�سل الت�سويه الذي لال�سف ل غاية له ال اخلراب الى 
ت�سيد الخطاء التي ل ي�ستطيع اي قطاع مهما و�سلت قدراته وموؤهالته ان ل يقع 

بها ولي�ص فقط هنا بالردن بل بكل العامل .
 القطاع اخلا�ص لي�ص تاجرا فال ب�ساعة ليبيعها هو م�ستثمر ثمني و�سع جهده وماله 
يف هدف �سام للو�سول الى م�سلحته اخلا�سة دون التعدي على امل�سلحة العامة بل 
يظل الهدف الذي يعتنقه اأي طبيب اأو م�ستثمر يف القطاع الطبي هو الرتقاء ب�سحة 

املواطن فهذا الخري ي�سع بني يدينا اغلى ما ميلك لنقدم له كل ما منلك.
وكما ذكرت نحن نتاأرجح بني قرارات احلكومات التي ل جتعلنا جزءا من �سناعتها 
وبني العالم الذي يهدد راحتنا يف كل حلظة اأي�سا كنا كب�ص الفداء يف قرارات التي 
مت اتخاذها بعدم ال�سماح باملوافقة على اح�سار التمري�ص الفلبيني او الباك�ستاين 
والتي كانت بقيادة نقيب التمري�ص وكاأن املو�سوع خرج من نطاق امل�سلحة العامة 
الى مو�سوع �سخ�سي فعانت امل�ست�سفيات من تفريغ التمري�ص فلن ن�ستطع ا�ستقدام 
او عن  النقابة  �سواء يف  اردنيني  تزويدنا مبمر�سني  يتم  العاملني من اخلارج ومل 
طريق ديوان اخلدمة. هذا الهجوم امل�ستمر الذي حلق بالقطاع الطبي اخلا�ص جعله 
�سيدا �سهال لفريو�ص كورونا وبالخ�ص مع تعامل وزارة ال�سحة مع القطاع اخلا�ص 
وتداعياتها  كورونا  جائحة  ازمة  من  و�سهرين  عام  خالل  فنحن  املو�سوع  هذا  يف 
والجراءات التي اتخذت اجتاه ت�سويب الو�ساع وتدارك املخاطر مل نكن اطالقا 
جزءا منها ومت و�سع القطاع الطبي اخلا�ص على الهام�ص وانه ملن اجلدير بالذكر 
انه وباأي كيان دويل امل�ساركة بني القطاع العام واخلا�ص هو ا�سا�ص التميز والنجاح 
والو�سول الى الهداف فالقطاع العام واخلا�ص دائما وابدا هم وجهني لعملة واحدة 

وطريقنب لوجهة واحدة وا�سلوبني لهدف واحد ول ت�سفق يد بدون الخرى ونحن 
نعتقد جازمني انه اذا كان القطاع العام اليد اليمنى فان القطاع اخلا�ص هو اليد 

الخرى التي ت�ساندها.«
وتطرق �سعيد الى الو�ساع الراهنة يف جائحة كورونا قائال: لحظنا تغول القطاع 
اخلا�سة  امل�ست�سفيات  على  احلكومة  متادي  وكذلك  اخلا�ص  القطاع  على  العام 
اهلل(  )حفظه  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اأو�سى  الذي  الدفاع  قانون  بذريعة 
القانون يف يد احلكومة �سيفا م�سلطا على  ليكون  اأ�سيق احلالت،  با�ستخدامة يف 
رقاب امل�ست�سفيات اخلا�سة وتهديدها بالإغالق وال�سيطرة عليها، وهي موؤ�س�سات 
وطنية ظلت مرابطة يف خندق الواجب ملواجهة جائحة كورونا وخ�سرت الكثري من 

كادرها الذين ا�ست�سهدوا يف معركة الواجب و�ساحة ال�سرف.
الذي  اخلا�ص  الطبي  القطاع  عنق  على  تلف  التي  كاحلبال  القوانني  هذه  فكانت 
يعاين من ارتفاع تكاليف عالج كورونا التي قد ت�سل لغاية ٥ الف دينار للمري�ص 
دون اقامة مما �سد وثاق احلبل على عنقه ومنعه من التنف�ص ال�سحيح فقد كان 
التق�سري من القطاع العام وا�سحا وجليا فلم يقدم م�ساعدات وا�سحة واي�سا مل 
يتعاقد ال مع م�ست�سفى خا�ص واحد او اثنني فقط بخ�سو�ص كورونا واأتت قوانني 
الدفاع لتزيد من ال�سعوبات التي يعاين منها القطاع وت�سيق اخلناق عليه واأ�سبحت 
ا�سا�سي  لرافد  ومدمر  لال�ستثمار  معيق  كله  وهذا  عليها  بال�سيطرة  تهديدا  ت�سكل 
لالقت�ساد الردين .هذا القطاع الذي يعمل به ما يزيد عن 3٠ الف موظف مابني 
على  قادر  غري  اأ�سبح  وموظفني  و�سيانة  وعمال  وفنيني  ومهنيني  واطباء  متري�ص 

الحتفاظ بن�سف هذا العدد لول قوانني الدفاع التي تخ�سع لها اململكة.
تغيم  التي  اجلائحة  هذه  يف  �سفافية  وبكل  راأيي  اأقول  فانني  كطبيب  وبخربتي 
هي  الوبئة  جلنة  تكون  ان  بد  ل  وباء  بوجود  فانه  العامل  على  احلالك  ب�سوادها 
لذلك  ال�سحة  وزارة  يف  كاملة  ا�ستنفار  حالة  مع  الدولة  به  حتارب  الذي  اجلي�ص 
يجب ان يكون لها ال�ستقاللية الكاملة يف و�سع اراءها حتت ت�سرف الدولة فالعامل 
الن يف حالة حرب وجلنة الوبئة هي غرفة العمليات لذلك يجب وب�سدة ان تكون 
موؤهلة وب�سكل كامل وان يكون جميع الطباء والعاملني فيها على درجة عالية من 
الكفاءة والتزاهة وال�سفافية لكننا راأينا اق�ساء للقطاع الطبي اخلا�ص يف ت�سكيل 
جلنة الأوبئة التي مل يكن من بني اأع�سائها اأطباء وخرباء م�سهود لهم من القطاع 
اخلا�ص، والأ�سل اأن تكون اللجنة م�ستقلة بعيدة عن الت�سي�ص، ويكون لها احلرية يف 
اتخاذ قراراتها الفنية، واأن ل يقت�سر دورها على التو�سيات التي ظهرت ب�سورة 
متناق�سة ومربكة.واأن تعمل بجد وجتديد م�ستمر ينا�سب التغري يف الو�سع الوبائي 
وحتت مراقبة اجلهات العليا يف الدولة . فلجنة الوبئة يجب ان تكون مع القطاع 

العام واخلا�ص يدا واحدة ومعهم ال�سعب الذي هو املنت�سر املهم يف هذه املعركة 
�سعيد  اكد  واملواطن  الوطن  ادخار جهوده يف خدمة  القطاع اخلا�ص من  وليتمكن 
بانه ل بد ان يتم الو�سول الى حلول جلميع هذه امل�ساكل التي تواجه القطاع الطبي 
اخلا�ص مع تقدمي الدعم من احلكومة على جميع ال�سعدة. غري ذلك اأكاد اراهن 
اي�سا  واعتقد  جذورها  من  ال�ستثمارات  من  الكثري  معه  �سيجتث  الكرب  هذا  ان 
ان هناك بع�ص ال�ستثمارات لن تقاوم الرياح و�ستغلق ابوابها يف وجهها وت�ست�سلم 
وتخرج من ال�سوق مع كرثة القرو�ص واخل�سائر والحباطات التي ل تنفك تب�سط 

ذراعيها على امل�ستثمرين والعاملني يف هذا القطاع. 
اخلا�ص  الطبي  القطاع  اأن  �سعيد  الدكتور  اأخرى  مرة  اكد  حديثه  ختام  ويف 
جزء  وهو  والطبي،  ال�سحي  للقطاع  مهما  رافدا  ي�سكل  اخلا�سة  وامل�ست�سفيات 
والتنمية باخلربات  الإنتاج  ترفد عجلة  التي  وال�ستثمارية  الوطنية  املوؤ�س�سات  من 
والكوادر، وتوفر ع�سرات الآلف من فر�ص العمل، وهي عدا عن ذلك  تقف على 

خط الدفاع الأول حلماية الوطن واملواطن.

القطاع الصحي الخاص ومستشفياته يتعرض
 لتدمير ممنهج مع انه جزء مهم من القطاعات 
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17
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القططي بفلسفته االدارية الخاصة تمكن من 
التصدي لتداعيات كورونا والتخفيف من تبعاتها 

المؤثرة على الشركة

»المنارة للتأمين« 47 عامًا من المحطات المختلفة الغنية باالنجازات

مشروع العدد



جائحة كورونا خلقت واقعا جديدا على القت�ساد العاملي وو�سعت على كاهل الدارة يف جميع 
ال�سركات ومبختلف القطاعات اأعباء كبرية تتطلب منهم و�سع خطط وا�سرتاتيجيات تنا�سب 
كان  حيث  والدويل  والقليمي  املحلي  امل�ستوى  على  الوبائي  للو�سع  املختلفة  ال�سيناريوهات 
هناك تباين يف اجراءات ال�سركات جتاه الثار التي ترتبت من جراء تداعيات جائحة كورونا 

وخا�سة يف فرتة الغالقات الوا�سعة التي �سهدها العامل.
و ح�سا�ص  الى قطاع مهم  ان تطرق  بد من  القت�سادية فال  القطاعات  وعند احلديث عن 
تاثر من جراء اجلائحة وخا�سة كونه مرتبطا ارتباطا وثيقا بجميع القطاعات القت�سادية 
ويربطه عالقة وطيدة بحياة النا�ص و�سحتهم وتعاطيهم مع املجريات املحيطة بهم األ وهو 
تاأثر  وكيف  يواجهها  التي  الكبرية  والتحديات  التاأمني  قطاع  عن  وللحديث  التاأمني.  قطاع 
بجائحة كورونا وما هي ابرز اخلطوات لتعايف القطاع قابلنا مدير عام �سركة املنارة للتامني 
ال�سيد وليد القططي لننهل من خربته الوا�سعة ونغو�ص يف اعماق فل�سفته الدارية  خا�سة 
يف الفرتة احلرجة التي واجهها العامل وكيف متكن من خو�ص هذا العراك ال�سائك والنجاح 

فيه .
املحطات  من  عاما   ٤٧ مدار  التاأمني،وعلى  قطاع  يف  الرائدة  ال�سركات  من  للتاأمني  املنارة 
لو�سع  روؤيته  عن  ال�سركة  عام  مدير  القططي  وليد  ال�سيد  قال  بالإجنازات  الغنية  املختلفة 

ال�سركة يف �سوق التاأمني يف الأردن اليوم:
الأعوام  الأردنية على مدار  اململكة  �سهدتها  التى  ال�سعبة  القت�سادية  الظروف  »بناء على 
ال�ستثماري  املردود  تنمية  على  قدرتها  للتاأمني  املنارة  �سركة  اأثبتت   ، حاليًا  ت�سهده  وما 
ب�سكل م�ستمر وامل�سداقية يف العمل لك�سب العمالء امل�ستدام مرتكزة على اجلهود املبذولة 
والوا�سحة من قبل الدارة التنفيذية بكافة اأركانها واملعتمدة على خطط وتوجيهات جمل�ص 
الت�سدي  على  للموا�سلة  فنيًا  واملدربة  اأكادمييًا  املوؤهلة  الب�سرية  املوارد  بوجود  الدارة 
القت�ساد  اأنهكت  تداعيات جائحة كورونا  باأن  القططي   واأ�ساف   ». اإن وجدت  للمواجهات 
العاملي واملحلي وكان لها تاأثريات �سلبية كبرية لكن امللفت للنظر يف هذه الأزمة هو ارتفاع 
اأرباح �سركات التاأمني،ومن وجهة نظر القططي فانه قد تكون الأ�سباب وراء ذلك لإنخفا�ص 
ب�سبب  وذلك   ، املركبات  على  التاأمني  وكذلك  الطبي  التاأمني  فرعي  يف  التعوي�سات  عدد 
الإغالقات املتكررة الهادفة لل�سيطرة على هذا الوباء ، ولكن هذه الإيجابيات تال�ست نتيجة 
ارتفاع حجم الذمم املدينة لدى �سركات التاأمني ب�سكل كبري وغريها من الثار ال�سلبية التي 

اخلطط  بو�سع  ال�سركة  دور  هنا  فيكمن   ، اجلائحة   نتيجة  التاأمني  �سركات  على  انعك�ست 
ال�سرتاتيجية لتطوير ال�سركة قدر امل�ستطاع . 

ق�سية  تكون  قد  املنت�سر  الوباء  مع  وتعاملها  الراهن  الوقت  يف  التاأمني  ل�سركات  وبالن�سبة 
التامني �سد كورونا  �سرط ا�سا�سي من �سروط ال�سفر بني بلدان العامل حتى مع توفر اللقاحات 
لذلك بداأت �سركة املنارة وغريها من �سركات التاأمني بتطبيقها فعليًا منذ منت�سف ٢٠٢٠ ؛ 
ل�سرتاط معظم البلدان بوجود احلماية املتعلقة بال�سفر بتغطية تكاليف العالج من املر�ص 
واحلجر ال�سحي .  وتطرق القططي ملا ي�سهده قطاع التاأمني يف الآونة الأخرية نتيجة التباطوؤ 
القت�سادي و الفجوة املوجودة بني �سركات التاأمني واملوؤمن عليهم بحيث ي�سعر البع�ص بلجوء 
الكبرية،واأ�سار  العقود  بينهم خا�سة يف  املربمة  العقود  تنفيذ  لعدم  الثغرات  اإلى  ال�سركات 
الى النهج الذي تتبعه املنارة للتاأمني للمحافظةعلى ال�سفافية العالية وامل�سداقية يف العمل 
لك�سب ثقة العمالء الدائمة ، والتي هي من اأهم اأ�سباب تطور ال�سركة وهو ك�سب ر�سا العمالء 
لال�ستمرارية بالعمل ب�سكل ل يتعار�ص مع م�سلحة ال�سركة من جهة و مع م�سلحة العميل من 
جهة اأخرى  لأن قوة ال�سركة تكمن بر�سا العمالء فيجب التعامل معم مب�سداقية ومعاجلة 
ال�سكاوي بحيث تكون عادلة ووا�سحة . وعن التحول الرقمي الكبري الذي رافق اأزمة كورونا، 
فقد كان من غري املمكن حدوثه بهذه القوة لول الغالقات الكبرية التي اكت�سحت العامل، 

و�سح القططي الى اأي مدى و�سلت املنارة للتاأمني يف هذا التطور التكنولوجي 
فلقد تفاعلت معظم �سركات التاأمني بالعمل عن بعد )Online( وذلك ب�سبب الظروف 
بعد  عن  العمل  لتفعيل  م�ستقبلية  نواة  التفاعل  هذا  اإعتبار  وميكن  اجلائحة  فر�ستها  التي 
من  الطريقة  هذه  يف  جيدة  خربات  لل�سركة  اأ�سبح  حيث   ، اجلائحة  هذة  انتهاء  بعد  حتى 
العمل  . واأكد القططي ان هناك واحلمدهلل توافقا بني النتائج املالية التي حققتها ال�سركة 
كوفيد١٩  فريو�ص  انت�سار  مع  بالتناغم  لها  املو�سوعة  واخلطط  الأهداف  مع  املا�سي  العام 
فان  الإ�سرتاتيجية التي مت و�سعها بداية عام ٢٠٢٠ بالت�سارك بني الإدارة التنفيذية لل�سركة 
وبني جمل�ص الإدارة واملتابعة ب�سكل دوري ، تركز على اأ�س�ص و�سوابط تهدف اإلى منو ال�سركة 
ب�سكل متوازن ي�سمن الإ�ستمرارية والقدرة على املناف�سة ب�سكل مدرو�ص ل يوؤثر على ال�سركة 

خالل العام احلايل .
 ٢٠٢١ احلايل  للعام  ا�سرتاتيجية  خطة  بو�سع  ذاته  الوقت  يف  ال�سركة   عزم  عن  واأ�ساف 
ُبو�سرت  وقد  تعاوين«   تكافلي   « اإلى   « جتاري  تاأمني   « من  ال�سركة  ون�ساط  �سفة  بتحويل 
اإجراءات احل�سول على املوافقات الر�سمية الالزمة �سعيًا للتميز ومزيد من الإجنازات على 

�سعيد اأق�ساط التاأمني والربحية.
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القططي: بسبب الظروف التي فرضتها الجائحة يمكن إعتبار التفاعل 
التكنولوجي نواة مستقبلية لتفعيل العمل عن بعد بعد انتهاء الجائحة

للمزيد من اإلنجازات والتميز وضعنا خطة بتحويل صفة 
ونشاط الشركة  من » تأمين تجاري » إلى » تكافلي تعاوني«
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اأ�سابت املوجة الثانية من وباء كورونا الهند خملفة اأثرا مدمرا، اإذ مت ت�سجيل اأكرث من 
3٠٠ األف اإ�سابة جديدة و3 اآلف وفاة يوميا يف جميع اأنحاء البالد يف الوقت احلايل، 
هذه  اأن  اأي�سا  الوا�سح  من  لكن  حالة؛  األف   ٢٠٠ للوفيات  الإجمايل  العدد  جتاوز  كما 

الإح�ساءات ل تعك�ص الواقع.
قالت  الأ�سرتايل،   )The Conversation( كونفر�سي�سن«  »ذا  موقع  يف تقرير ن�سره 
اإن �سراوة املوجة الثانية يف الهند مرتبطة مبجموعة من  اإ�ص كامبهباتي  اأوما  الكاتبة 
العوامل، اأبرزها تهاون احلكومة املدفوع ب�سعف جمع البيانات، واإنكار حقيقة البيانات، 
الكبرية  وال�سيا�سية  الدينية  الأحداث  وبع�ص  العدوى،  �سديدة  و�ساللة متحورة جديدة 

وغري املنظمة.
وتعي�ص الهند، التي يبلغ تعداد �سكانها ١.٤ مليار ن�سمة وي�سكلون �سد�ص �سكان العامل، 
اأزمة اإن�سانية متعددة الأبعاد من �ساأنها اأن توؤثر اأي�سا على القت�ساد العاملي بعدة طرق.
القت�سادي  النمو  ب�سكل كبري يف  وت�ساهم  العامل،  اقت�ساد يف  اأكرب  الهند خام�ص  تعد 
العاملي، ومع معدلت منو مرتفعة ن�سبيا ترتاوح ما بني ٤% و٨%، فاإن لها تاأثريا كبريا 

على القت�ساد العاملي.

اأن ل مبالة  الدويل من  النقد  الوباء، حذر �سندوق  انت�سار  اأوائل عام ٢٠٢٠، قبل  يف 
الهند هي ال�سبب الرئي�ص وراء ركود اأرقام النمو العاملي يف عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩. وكان 
�سندوق النقد الدويل قد خف�ص من توقعاته ب�ساأن النمو العاملي لعام ٢٠٢٠ اإلى ٥.٨% 
النمو  اأن  يبدو  والآن  الهندية،  القارة  �سبه  يف  النمو  برتاجع  التوقعات  ب�سبب  جزئيا؛ 
العاملي لعام ٢٠٢٠ تراجع اإلى حوايل ٤% مع تراجع النمو القت�سادي للهند بن�سبة ١٠%.
اليوم  لكن  والعامل؛  الهند  من  كل  عام ٢٠٢١ يف  كبري  انتعا�ص  املتوقع حتقيق  من  كان 
املتحورة  بال�ساللت  املرتبطة  الكبرية  امل�ساكل  جانب  اإلى  فيه،  م�سكوكا  الأمر  اأ�سبح 
التاأثري على النمو العاملي قد يكون كبريا،  اأفريقيا، فاإن  اجلديدة يف الربازيل وجنوب 

حتى قبل اأخذ اأي اآثار غري مبا�سرة بعني العتبار.
فيما يتعلق بالآثار غري املبا�سرة، من املرجح اأن ت�سبب الأزمة يف الهند ا�ستمرار القيود 
الدولية لفرتة اأطول مما كان متوقعا، فعلى �سبيل املثال، يف رحلة اأخرية من نيودلهي اإلى 
اإ�سابة ٥٢ راكبا بفريو�ص كوفيد-١٩، ويتطلب منع انت�سار الفريو�ص  هونغ كونغ، ثبتت 
�سيئة  اأخبار  ال�سفر، وهذه  اإجراءات حجر �سحي �سارمة وفر�ص قيود على  الهند  من 
كبح  يف  �سيت�سبب  ما  وهو  عليها،  تعتمد  التي  وال�سركات  واملطارات  الطريان  ل�سركات 

النمو القت�سادي العاملي.
وحتتل  احلجم،  حيث  من  العامل  يف  �سناعة  اأكرب  ثالث  الهند  يف  الأدوية  �سناعة  تعد 

لماذا تعرقل أزمة كورونا 
في الهند نمو االقتصاد العالمي

أخبار اقتصادية
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املرتبة ١١ من حيث القيمة، كما ت�ساهم بن�سبة 3.٥% من اإجمايل الأدوية والأدوية امل�سدرة عامليا، 
وت�ستاأثر بحوايل ٢٠% من ال�سادرات العاملية من الدواء املكافئ، ويف حال ت�سررت هذه ال�سادرات، 
�ستتاأثر الرعاية ال�سحية يف جميع اأنحاء العامل، والتي �ستوؤثر بدورها مرة اأخرى على النمو العاملي.

وتنتج الهند حاليا ٧٠% من اللقاحات يف العامل، حيث ُمنح معهد »�سريوم الهند« حقوق اإنتاج لقاح 
 )COVAX( ”لـ٦٤ دولة منخف�سة الدخل �سمن برنامج »كوفاك�ص )AstraZeneca( ”اأ�سرتازينيكا«

التابع ملنظمة ال�سحة العاملية، بالإ�سافة اإلى ٥ ماليني جرعة خم�س�سة للمملكة املتحدة.
البلدان  من  العديد  اللقاح؛ مما جعل  �سادرات  اإلغاء  اأو  تاأجيل  اإلى  بالفعل  الهند  الأزمة يف  واأدت 
اإلى  اإمكانية عودة ن�ساطهم القت�سادي  عر�سة ملوجات جديدة من الفريو�ص قد تت�سبب يف تاأخري 
و�سعه الطبيعي. واإذا كانت الهند غري قادرة على توفري اإمدادات اللقاح لبقية العامل، فمن املتوقع 
اأن يخلف ذلك اآثارا غري مبا�سرة تكون يف �سكل عمليات اإغالق متكررة، والت�سديد على اأهمية اّتباع 

تدابري التباعد الجتماعي، وانخفا�ص كبري يف الن�ساط القت�سادي.
توفر الهند موظفي املكاتب اخللفية )موظفي الإدارة والدعم الذين ل يواجهون العمالء( للعديد 
من الأن�سطة يف اأوروبا الغربية والوليات املتحدة، خا�سة يف قطاعي ال�سحة واملالية، ومع تعر�ص 
هذه اخلدمات للخطر اليوم، ت�سعر غرفة التجارة الأمريكية بالقلق من اأن القت�ساد الهندي ميكن 
بالن�سبة  الهند  التجارية مع  الروابط  تكت�سي  العاملي، عالوة على ذلك،  اأن يخلق عائقا لالقت�ساد 

للمملكة املتحدة اأهمية كبرية خا�سة يف اأعقاب خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي.
ب�سرعة  العامل  يتحرك  اأن  ال�سروري  من  اأ�سبح  الإن�سانية،  والأزمة  الق�سايا  هذه  كل  اإلى  بالنظر 
مل�ساعدة الهند �سواء طلبت امل�ساعدة اأم ل، اإننا ن�سهد دلئل على حدوث ذلك، واإن كان بعد تاأخري، 
الوليات  بينما مدتها  التنف�ص ال�سناعي،  واأجهزة  الأك�سجني  ُمكثفات  حيث قدمت اململكة املتحدة 
وقدمت  ال�سناعي،  التنف�ص  واأجهزة  ال�سريعة  والختبارات  والأدوية  للقاح  الأولية  باملواد  املتحدة 
التعامل  فعالة يف  الهندية غري  تكون حماولت احلكومة  الطبية. قد  وامل�ساعدات  الأك�سجني  اأملانيا 
مع الأزمة احلالية؛ لكن الف�سل يف اإدراك كيفية تاأثريها على العامل �سيكون مبثابة درجة اأخرى من 
التهاون مع الأزمة. اإذا ف�سلت القوى الرئي�سة يف بذل كل ما يف و�سعها للم�ساعدة، فاإن اأزمة الهند 

�ست�سبح اأزمة عاملية يف وقت ق�سري، ل يف جمال ال�سحة فقط؛ بل يف املجال القت�سادي اأي�سا.

الهند 
تنتج حاليا 

7٠% من 
اللقاحات 

في العالم 
)غيتي(
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»المنارة للتأمين« توقع اتفاقية لشراء 
وتحديث برامج ونظميات

برامج  وحتديث  ل�سراء  اتفاقية  للتاأمني  املنارة  �سركة  وقعت 
املعلومات  لنظمة  التقنية  �سركة  مع   )AIMSweb( ونظميات 
العام  املدير  املنارة  �سركة  عن  التفاقية  ووقع   ،  )Technosys(
وليد القططي وعن �سركة التقنية لنظمة املعلومات رئي�ص هيئة املديرين 

املهند�ص ابراهيم قا�سمية .
احدث  وفق  للتاأمني  املنارة  �سركة  اعمال  امتتة  بهدف  التفاقية  وتاتي 

ن�سخة من نظام )AIMSweb( وتكنولوجيا الويب .
ومن اجلدير بالذكر انه و على مدار ٤٦ عاما يف قطاع التاأمني يف الأردن، 
�سركة املنارة للتاأمني تقدم جميع اأنواع منتجات وخدمات التاأمني املختلفة 
ت�سهيل  على  ي�ساعدك  والذي  الأف�سل  ال�سريك  املنارة  �سركة  لذلك تعد 

حياتك اليومية من خالل توفري حلول جتعل ممتلكاتك يف اأيد اأمينة.

أخبار اقتصادية
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7.72 مليون دينارصافي أرباح
 بنك اإلتحاد الربع األول 2021

سلفيتي: سيستمر البنك بممارسة 
سياسة الحصافة والتحوط لتعزيز 

متانة المركز المالي للبنك

بنك االتحاد يعقد اجتماع الهيئة العامة
 ويقرر توزيع أرباح 10% على المساهمين

العادّية لبنك الحتاد اجتماعها اخلام�ص والأربعني  العاّمة  الهيئة  عقدت 
 Webex املرئي  الت�سال  تقنية  عرب   ٢٠٢١ ني�سان   ٢٩ اخلمي�ص  يوم 
برئا�سة ع�سام �سلفيتي رئي�ص جمل�ص الإدارة وبح�سور الرئي�ص التنفيذي 
»اأ�سالة  اأ�سهم  يحملون  وم�ساهمني  الإدارة  واأع�ساء جمل�ص  ال�سعيد  ناديا 
مليون   ١٦٠ البالغ  املال  راأ�ص  من   %  ٨٨.٩٥ ن�سبته  ما  ت�سّكل  ما  ووكالة« 
الأردين، ومراقب  املركزي  البنك  اأردين. وح�سر الجتماع مندوب  دينار 
قانونية  عن  الإعالن  مت  حيث  احل�سابات،  مدققي  وممثل  ال�سركات، 
فخره  عن  الجتماع  خالل  كلمته  يف  �سلفيتي  ع�سام  واأعرب  الجتماع. 
بالإجنازات التي حققها البنك يف العام ال�سابق بجهود فريق عمله واأ�سار 
اإلى اأن نتائج الأعمال املالية للعام ٢٠٢٠ اأثمرت عن حتقيق اأرباح للبنك قبل 
ال�سريبة بلغت )٤٦.٩( مليون دينار، كما بلغ �سايف الأرباح بعد ال�سريبة 
واملخ�س�سات يف نهاية عام ٢٠٢٠ )3٠( مليون دينار، فيما ارتفع اأجمايل 
باأرتفاع ن�سبته ١٥.٢% عن  املوجودات لي�سل الى )٥.٢٧٤( مليار دينار 
العام ال�سابق. يف حني ارتفعت حمفظة الت�سهيالت لت�سل الى )٢.٩٥٢( 
بالإ�سافة  ال�سابق  العام  عن   %١١.٩٨ ن�سبته  بارتفاع  اأردين  دينار  مليار 
اردين  دينار  مليار   )٤.٠٠3( الى  لت�سل  العمالء  ودائع  ارتفاع  الى 
بارتفاع ن�سبته ١١.٩٤% عن العام ال�سابق اأي�سًا، مع ال�ستمرار مبمار�سة 
احل�سافة والتحوط لتعزيز متانة املركز املايل للبنك. كما و�سادقت الهيئة 
للعام  املالية  والبيانات  البنك  اأعمال  الجتماع على  العادية خالل  العامة 
٢٠٢٠ ووافقت على تو�سية جمل�ص اإدارة بنك الحتاد بتوزيع اأرباح نقدية 
على امل�ساهمني عن ال�سنة املالية ٢٠٢٠ بن�سبة ١٠% من راأ�ص مال البنك. 

العام  من  الأول  الربع  عن  الف�سلية  اأرباحه  يف  منًوا  البنك  حقق  كما 
اجلاري، بن�سبة ١٥.٨١ باملائة، على اأ�سا�ص �سنوي.

واأظهرت النتائج املالية الأولية حتقيق البنك لأرباح ف�سلية قيمتها ٧.٧٢ 
اجلاري،  العام  من  الأول  الربع  يف  دولر(  مليون   ١٠.٩( دينار  مليون 
مقارنة باأرباح قيمتها ٦.٦٧ مليون دينار )٩.٤١ مليون دولر( يف الربع 

الأول من العام املا�سي.
واأ�سار نتائج البنك املالية، اإلى زيادة �سايف اإيراداته من الفوائد والعمولت 
خالل الربع الأول من العام، بن�سبة ٩.١ باملائة، لت�سل اإلى ٤٤.٧3 مليون 

دينار، مقارنة بنحو ٤١.٠٠ مليون دينار يف الربع الأول من عام ٢٠٢٠
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13.9 مليون دينار صافي ارباح البنك
 اإلسالمي األردني الربع األول 2021

شحادة: البنك تخطى الصعوبات والعقبات 
الناتجة عن جائحة فايروس كورونا

سعيد: انجز البنك خالل عام ٢٠٢٠ 
مزيداً من عمليات التطوير والتحديث 

في شتى مجاالت التقنيات المصرفية 
والتحول الرقمي

عقد البنك الإ�سالمي الأردين اجتماع الهيئة العامة العادي 
واللكرتوين  املرئي  الت�سال  بوا�سطة  والأربعني  الثاين 
برئا�سة رئي�ص جمل�ص الإدارة/ الأ�ستاذ مو�سى عبد العزيز 
 / التنفيذي  والرئي�ص  املجل�ص  اأع�ساء  وح�سور  �سحادة 
املدير العام الدكتور ح�سني �سعيد وبح�سور عطوفة مراقب 
الن�ساب  واكتمــال  العرموطي  وائل  الدكتور  ال�سركات  عام 
)بالأ�سالة  ا�سهمًا  يحملون  الذين  للم�ساهمني  القانوين 
والنابة والوكالة ( بن�سبة حوايل )٧3.٠٤%( يوم اخلمي�ص 
الدفاع  قانون  باأحكام  عماًل  وذلك   ،  ٢٠٢١/٤/٢٢ املوافق 
 ٢٠٢٠ ل�سنة   ٥ رقم  الدفاع  وامر  ل�سنة١٩٩٢   ١3 رقم 
والتجارة  ال�سناعة  وزير  معايل  ال�سادرة عن  والإجراءات 
اأعاله  الدفاع  امر  مبوجب   ٢٠٢٠/٤/٩ بتاريخ  والتموين 

واملوافقة املوؤرخة بتاريخ ١١ �سباط ٢٠٢١ .
اأرباح  بتوزيع  الإدارة  جمل�ص  تو�سية  على  الهيئة  ووافقت 
راأ�ص  من  نقدًا   )%١٢( بن�سبة  امل�ساهمني  على  نقدية 

تاريخ  الأردين  املركزي  البنك  بقرار  التزامًا  وذلك  املال 
يف  وذلك   %١٢ عن  الن�سبة  تتجاوز  ل  باأن   ،  ٢٠٢١/١/٢٠
وم�ستويات  واملحلية  الدولية  القت�سادية  التطورات  �سوء 
الأردنية  البنوك  بها  تتمتع  التي  املريحة  واملالءة  ال�سيولة 
وحر�سًا على املحافظة عليها، ومتت امل�سادقة على تقرير 
الأرباح واخل�سائر  ال�سركة وح�ساب  واأعمال  الإدارة  جمل�ص 
لل�سنة املالية املنتهية يف ٢٠٢٠/١٢/3١ واخلطة امل�ستقبلية 
كما  الجتماع  اعمال  جدول  على  املدرجة  والبنود  لل�سركة، 
مدققًا  الأردن   / ويونغ  ارن�ست  مكتب  ال�سادة  انتخاب  مت 
ع�سوًا  احللواين  حامت  الدكتور  وانتخاب  البنك  حل�سابات 
املرحوم  ال�سابق  املجل�ص  ع�سو  من  بدًل  الإدارة  جمل�ص  يف 
�سحادة  مو�سى  الأ�ستاذ  وقال  ح�سني.  حممد  يعقوب  �سالح 
والتحديات  بال�سعوبات  مليئًا  عامًا   ٢٠٢٠ عام  كان  لقد 
ولكن وبحمد اهلل ا�ستطاع م�سرفنا حتقيق اإجنازات جديدة 
ببذل اجلهود  ال�ستمرار  ال�سابقة مع  اإجنازاته  الى  ت�ساف 

كما  الإدارة  جمل�ص  و�سعها  التي  ال�سرتاتيجية  لتطبيق 
فايرو�ص  جائحة  عن  الناجتة  والعقبات  ال�سعوبات  تخطى 
القت�ساد،  على  �سلبية  اآثار  من  عنها  نتج  كورونا،وما 
تطبيقات  على  مرتكزًا  وثقة  ب�سفافية  م�سرفنا  عمل  حيث 
واملوظفني  احلكيمة  التنفيذية  والإدارة  الر�سيدة  احلوكمة 
بالتقنيات  ال�ستعانة  مع   ، م�ستوى  اعلى  على  املوؤهلني 
مع  واملنتجات  باخلدمات  والرتقاء  احلديثة  والأنظمة 

ال�ستمرار بتاأدية دوره الجتماعي وخدمة املجتمع املحلي .
من  الرغم  على  �سعيد  ح�سني  الدكتور  قال  جانبه  من 
واملرتبطة   ٢٠٢٠ العام  �سهدها  التي  ال�سعبة  الظروف 
بجائحة فايرو�ص كورونا وتوابعها، فان النمو الذي حققناه 
يف خمتلف موؤ�سراتنا الرئي�سة واحلفاظ على جودة الأ�سول 
وكفاية راأ�ص املال املريحة وتقدمي اأداء مايل اآمن وم�ستقر، 
للبنك  املو�سوعة  ال�سرتاتيجية  الأهداف  تنفيذ  نتيجة  جاء 

بعناية، ل�ستدامة املوارد والتوظيفات بن�سب مدرو�سة.

البنك اإلسالمي األردني يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي 
الثاني واألربعين بواسطة االتصال المرئي وااللكتروني



المصري: البنك العربي تمكن من التعامل 
بمرونة وإيجابية مع كافة المتغيرات 

وتحقيق ارباح مستدامة

الصباغ: نتائج مجموعة البنك العربي 
خالل الربع االول من العام ٢٠٢١ تعكس 

قدرة البنك على التعامل مع كافة 
التغيرات التي شهدها القطاع المصرفي 

نتيجة جائحة كورونا
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91 مليون دينار أرباح مجموعة
 البنك العربي في الربع االول من العام 2021

الول  الربع  نهاية  يف  العربي  البنك  جمموعة  قامت 
لبنك  املوحدة  املالية  القوائم  بدمج   ٢٠٢١ العام  من 
ُعمان العربي بعد انتهائه موؤخرا من عملية ال�ستحواذ 
ا�سالمي متكامل معززا بذلك  العز وهو بنك  على بنك 
�سمن  ذلك  جاء  لقد  ُعمان،  �سلطنة  يف  تواجده  من 
اعمالها  تو�سيع  العربي يف  البنك  ا�سرتاتيجية جمموعة 
اأ�سول  وارتفعت  هذا  العربي،  اخلليج  منطقة  يف 
املجموعة كما يف 3١ اآذار ٢٠٢١ لت�سل الى ٦٢.٥ مليار 
دولر امريكي منها ٨.١ مليار دولر تخ�ص بنك عمان 
العربي مقارنة بـ٥٠.٧ مليار دولر امريكي لنف�ص الفرتة 
من العام ال�سابق وبن�سبة ٢3%، كما ارتفعت الت�سهيالت 
كما  اأمريكي  دولر  مليار   33.٥ الى  لت�سل  الئتمانية 
بنك  تخ�ص  دولر  مليار   ٧.١ منها   ٢٠٢١ اآذار   3١ يف 
عمان العربي مقارنة بـ ٢٦.٢ مليار دولر اأمريكي لنف�ص 

الفرتة من العام ال�سابق وبن�سبة ٢٨%، يف حني ارتفعت 
ودائع العمالء بن�سبة 3٠% لت�سل الى ٤٥.٨ مليار دولر 
اأمريكي منها ٧.١ مليار دولر تخ�ص بنك عمان العربي 
من  الفرتة  لنف�ص  اأمريكي  دولر  مليار  بـ 3٥.٢  مقارنة 

العام ال�سابق.
بعد  العربي  البنك  جمموعة  اأرباح  �سايف  بلغ  وقد 
اأمريكي  دولر  مليون   ١٢٨.3 واملخ�س�سات  ال�سرائب 
 ١٤٧.٦ مع  مقارنة   ٢٠٢١ اأذار   3١ يف  املنتهية  للفرتة 
 ٢٠٢٠ للعام  املقابلة  الفرتة  يف  اأمريكي  دولر  مليون 
قاعدة  على  البنك  حافظ  كما   .%١3 ن�سبته  وبرتاجع 
راأ�سمالية متينة حيث بلغ اجمايل حقوق امللكية ١٠ مليار 

دولر اأمريكي يف نهاية الربع الول من العام ٢٠٢١.
امل�سري   �سبيح  ال�سيد  �سرح  النتائج  على  تعليقه  ويف 
رئي�ص جمل�ص الإدارة قائاًل: »ان النتائج املالية الإيجابية 

التي حققها البنك يف الربع الول من العام احلايل ويف 
فر�ستها  التي  وال�سحية  القت�سادية  التحديات  ظل 
جائحة كوفيد-١٩ مقارنة بالفرتة ال�سابقة والتي مل تكن 
تت�سمن بعد الثار ال�سلبية لهذه اجلائحة لتعرب عن قدرة 
البنك على التعامل مبرونة واإيجابية مع كافة املتغريات 

وحتقيق ارباح م�ستدامة. »
العام  املدير  �سباغ   نعمه  ال�سيد  اأو�سح  جهته  ومن 
البنك  جمموعة  نتائج  ان  العربي   للبنك  التنفيذي 
العام ٢٠٢١ تعك�ص قدرة  الربع الول من  العربي خالل 
�سهدها  التي  التغريات  كافة  مع  التعامل  على  البنك 
القطاع امل�سريف نتيجة جائحة كورونا وانخفا�ص اأ�سعار 
الى  بال�سافة  العاملية،  التجارة  حركة  وتراجع  الفوائد 
البنك قام بتعزيز بناء املخ�س�سات كاإجراء وقائي  ان 

لتغطية املخاطر الئتمانية امل�ستقبلية. 

إجتماع الهيئة العامة للبنك العربي بواسطة
 وسيلة االتصال المرئي وااللكتروني
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البنك  مل�ساهمي  العادية  العامة  الهيئة  عقدت  كما 
العربي اجتماعها بتاريخ ٢٥/3/٢٠٢١، بوا�سطة و�سيلة 
باأحكام  عماًل  وذلك  واللكرتوين،  املرئي  الت�سال 
قانون الدفاع رقم )١3( ل�سنة ١٩٩٢ واأمر الدفاع رقم 
بتاريخ  الر�سمية  املن�سور يف اجلريدة   ٢٠٢٠ ل�سنة   )٥(
وزير  معايل  عن  ال�سادرة  والإجراءات   3١/3/٢٠٢٠
ال�سناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٩/٤/٢٠٢٠ مبوجب 

اأمر الدفاع اأعاله.
رئي�ص  امل�سري  �سبيح  ال�سيد  برئا�سة  الجتماع  وعقد 
اأع�ساء جمل�ص الإدارة واملدير  جمل�ص الإدارة وبح�سور 
»اأ�سالة  اأ�سهما  يحملون  وم�ساهمني  التنفيذي  العام 
واإنابة ووكالة« ي�سكلون حوايل ٧٩.٢٧%  من راأ�ص املال، 
عطوفة  ال�سركات  عام  مراقب  الجتماع  وح�سر  كما 

الدكتور وائل العرموطي.
جدول  على  املدرجة  البنود  اقرار  الجتماع  خالل  ومت 

اأعمال الهيئة العامة العادية.
وبهذه املنا�سبة اأ�سار ال�سيد �سبيح امل�سري  رئي�ص جمل�ص 
اإدارة البنك العربي اإلى اأن العامل اأجمع يوا�سل التعامل 
مع التحديات الكبرية وغري امل�سبوقة الناجتة عن جائحة 
العاملي  القت�ساد  �سهد  حيث  العاملية  كورونا  فريو�ص 
خالل العام ٢٠٢٠ انكما�سًا غري م�سبوق بحدته و�سموليته 
تعطيل  الى  »كورونا«  جائحة  اأدت  اإذ  عقود.  ت�سعة  منذ 
العملية النتاجية لفرتات طويلة واإلى فر�ص الإغالقات 
واتباع التباعد الجتماعي مما اأدى اإلى تراجع كبري يف 
النفاق ال�ستهالكي وال�ستثماري اخلا�ص والطلب على 
ال�سفر وال�سياحة  قطاعات اخلدمات املبا�سرة مبا فيها 
وكذلك اإلى تراجع ملحوظ يف التجارة اخلارجية. و كان 
الول  الن�سف  للجائحة خالل  الأ�سواأ  القت�سادي  الأثر 

القت�سادات  اأغلب  تدرجت  اإذ  املن�سرم،  العام  من 
تنظيم  يف  والتاأقلم  اجلائحة  مع  التكيف  يف  الرئي�سية 
العملية النتاجية وال�ستهالكية لتقليل اخل�سائر الب�سرية 
مع تقوية منعة القت�ساد وحماولة احلد من تبعات هذه 

اجلائحة ال�سحية والإقت�سادية والإجتماعية.
العاملي  القت�سادي  الإنكما�ص  اأن   الى  امل�سري  واأ�سار 
امل�سدرة  الدول  تاأثر  مع  خا�سة  العربية،  املنطقة  �سمل 
والنخفا�ص  النفط  على  العاملي  الطلب  برتاجع  للنفط 
العام ٢٠٢٠.  الول من  الن�سف  �سعره خالل  احلاد يف 
كما كان للرتاجع الكبري يف ال�سياحة وحتويالت العاملني 
اقت�سادات  من  العديد  على  �سلبيًا  اأثرًا  وال�سادرات 
هذه  على  واملعتمدة  النفطية،  غري  وخا�سة  املنطقة، 

امل�سادر للدخل. 
خالل  تاأثر  العربي  امل�سريف  القطاع  اأن  امل�سري  وبني 
العام ٢٠٢٠ بهذه الظروف ال�ستثنائية العاملية والعربية. 
القطاع  اأرباح  يف  كبري  تراجع  الى  الأزمة  اأدت  حيث 
امل�سريف العربي، كما العاملي، لهذا العام بفعل انخفا�ص 
م�سحوبًا  العمولت  ور�سوم  الفوائد  ايرادات  �سايف 
بارتفاع حجم املخ�س�سات ملواجهة الزيادة املتوقعة يف 
القرا�ص  فر�ص  �سعف  جانب  الى  العاملة  غري  الديون 
اجلديدة وتراجع جودة املحافظ وارتفاع كلفة املخاطر.

غري  الظروف  من  الرغم  وعلى  اأنه  امل�سري  واأكد 
جائحة  فر�ستها  التي  الإ�ستثنائية  والتحديات  امل�سبوقة 
كورونا العاملية، اإل اأن جمموعة البنك العربي متكنت من 
املحافظة على مركز مايل قوي وحتقيق نتائج اإيجابية، 
حيث جتاوز �سايف الرباح الت�سغيلية للبنك املليار دولر 
مالية  ومالءة  مرتفعة  �سيولة  ن�سب  على  املحافظة  مع 
مع  بكفاءة  التعامل  على  البنك  قدرة  يعك�ص  قوية، مما 

هذه املعطيات ويوؤكد جناح ا�سرتاتيجيته و�سالمة نهجه 
املوؤ�س�سي و�سيا�ساته احل�سيفة. 

العام  ال�سيد نعمة �سباغ - املدير  ا�ستعر�ص  من جانبه 
م�سريًا  للبنك  املالية  النتائج  العربي  للبنك  التنفيذي 
بعد  بلغ  العربي  البنك  جمموعة  اأرباح  �سايف  اأن  اإلى 
اأمريكي  دولر  مليون   ١٩٥.3 واملخ�س�سات  ال�سرائب 
دولر  مليون   ٨٤٦.٥ مع  مقارنة   ٢٠٢٠ العام  نهاية  يف 
  %٧٧ ن�سبته  وبرتاجع   ٢٠١٩ العام  نهاية  يف  اأمريكي 
غري  ال�ستثنائية  الظروف  من  الرغم  وعلى  اأنه  مبينًا 
البنك  اأن  العاملية ال  امل�سبوقة املرافقة جلائحة كورونا 
متينة حيث  راأ�سمالية  قاعدة  على  املحافظة  من  متّكن 
اأمريكي  دولر  مليار   ٩.٤ امللكية  حقوق  اإجمايل  بلغ 
كانون   3١ يف  كما  اأمريكي  دولر  مليار   ٩.١ بـ  مقارنة 
نظرًا  اأنه  الى  ال�سباغ  واأ�سار    .٢٠١٩ عام  من  الول 
للظروف القت�سادية العاملية، وا�سل البنك خالل العام 
خم�س�سات  بر�سد  املتحفظة  �سيا�سته  اتباع   ٢٠٢٠
التي  القت�سادية  التحديات  ملواجهة  حتوطًا  ا�سافية 

تع�سف باملنطقة والعامل. 
و�سدد ال�سباغ على اأن البنك العربي يرتكز على ميزانية 
متينة مدعومة بقاعدة �سيولة مرتفعة ومركز مايل قوي 
وتعزيز فر�ص  التحديات  العديد من  ميكنه من تخطي 
النمو، حيث اأن املخ�س�سات ال�سافية والتي مت ر�سدها 
امل�ستخدم  املتوقعة  الئتمانية  اخل�سائر  لنموذج  وفقًا 
ب�سيا�ستها  املجموعة  ا�ستمرار  نتيجة  جاءت  بالبنك 
احل�سيفة بتغطية الديون وحماية حمفظة الت�سهيالت.

العامة خالل اجتماعها تو�سية  الهيئة  اأقرت  هذا وقد  
جمل�ص اإدارة البنك العربي �ص م ع بتوزيع اأرباح نقدية 

على امل�ساهمني بن�سبة ١٢% عن العام ٢٠٢٠.

العدد  ٦٤    حزيران    ٢٠٢١
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10.2 مليون دينار صافي أرباح
 كابيتال بنك الربع االول  2021

السالم: تنفيذ خطط مجموعة 
كابيتال بنك التوسعية عزز من 

مكانتها وترتيبها التنافسي محليًا 
وإقليميًا

الغول: جاءت النتائج المالية التي 
حققها البنك نتيجة للسياسة 

التوسعية التي تبناها وأسهمت في 
زيادة ونمو مصادر تمويل المجموعة

كابيتال بنك يعقد االجتماع السنوي العادي بواسطة تقنية االتصال 
المرئي وااللكتروني برئاسة رئيس مجلس االدارة باسم السالم

بتاريخ  العادي  ال�سنوي  اجتماعها  بنك  كابيتال  مل�ساهمي  العامة  الهيئة  عقدت 
)٢٠٢١/٠٤/١٥( ، بوا�سطة تقنية الت�سال املرئي والإلكرتوين، وذلك عماًل باأحكام 
املن�سور يف  ل�سنة ٢٠٢٠  رقم )٥(  الدفاع  واأمر  ل�سنة ١٩٩٢  رقم )١3(  الدفاع  قانون 
وزير  معايل  عن  ال�سادرة  والإجراءات   ،٢٠٢٠  /3/3١ بتاريخ  الر�سمية  اجلريدة 

ال�سناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٩ مبوجب اأمر الدفاع اأعاله.
 وُعقد الجتماع برئا�سة با�سم خليل ال�سامل رئي�ص جمل�ص الإدارة، وبح�سور عدد من 
اأع�ساء جمل�ص الإدارة والرئي�ص التنفيذي للبنك، وم�ساهمني يحملون اأ�سهما بالأ�سالة 
الجتماع  وح�سر  كما  املال،  راأ�ص  من   )%٨٤.٨٥( حوايل  ي�سكلون  والوكالة  والإنابة 
ح�سابات  مدققي  ومندوب  العرموطي،  وائل  الدكتور  عطوفة  ال�سركات  عام  مراقب 

البنك.
و�سادقت الهيئة العامة لكابيتال بنك، على تو�سية جمل�ص الإدارة بتوزيع اأرباح نقدية 
مليون  وع�سرون  اأربعة  جمموعه  ومبا  البنك  را�سمال  من   %١٢ بن�سبة  امل�ساهمني  على 

دينار اردين )٢٤،٠٠٠،٠٠٠(، كما �سادقت على تقرير جمل�ص الإدارة والبيانات املالية 
للبنك للعام ٢٠٢٠ وخططه امل�ستقبلية.

وبهذه املنا�سبة، قال رئي�ص جمل�ص اإدارة كابيتال بنك، با�سم خليل ال�سامل، »اإّن البنك 
حقق خالل العام املا�سي اأداًء ماليًا قويًا رغم الظروف ال�ستثنائية التي �سهدها العامل 
جراء انت�سار جائحة كورونا والتي �ساعفت من حجم حتديات القت�ساد العاملي الذي 
القت�سادي  النمو  معدلت  وكانت  املتزامن،  التباطوؤ  من  مبرحلة   ،٢٠١٩ عام  يف  مّر 
العاملي هي الأ�سعف منذ وقوع الأزمة املالية العاملية«، لفتًا اإلى اأن كابيتال بنك �سجل 
بعد  دينار  مليون  اإلى 3.3٠  لت�سل   ،%٥ بن�سبة   ٢٠٢٠ لعام  اأرباحه  �سايف  ارتفاعًا يف 
ال�سرائب يف عام ٢٠٢٠ ، مقابل ٢٨.٨ مليون دينار يف عام ٢٠١٩، وذلك بالرغم من 
الزيادة يف حجم املخ�س�سات التي قام البنك بر�سدها بالتوافق مع ال�سيا�سة التحوطية 
مت  دينار  ماليني   ٧ مقابل   ٢٠٢٠ لعام  دينار  مليون   ٢٤.٥ بلغت  والتي  ينتهجها  التي 

ر�سدها يف عام ٢٠١٩.
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و �سجل كابيتال بنك زيادة يف �سايف الربح الت�سغيلي بن�سبة ٤٠% مقارنة بالعام ٢٠١٩، 
مليار   ٢.٨ الى  لت�سل   ٢٠١٩ عام  يف  دينار  مليار   ٢.٢ من  اأ�سوله  يف  ارتفاعًا  وحقق 
دينار يف عام ٢٠٢٠، وبن�سبة زيادة مقدارها ٢٦%، بالإ�سافة الى حتقيق منو يف م�سادر 
دينار  مليون   3٦٨.٢ بنحو  املا�سي  العام  ارتفعت  التي  العمالء  ودائع  وخا�سة  التمويل 
وبن�سبة ٢٨.٢%. وارتفعت �سايف حمفظة الت�سهيالت الئتمانية مبقدار 3٢٤ مليون دينار 
وبن�سبة 3٠%، كما ارتفعت �سايف اإيرادات الفوائد بن�سبة ٢٥.٨% ومبقدار ١٤.٢ مليون 
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.
البنك  حققها  التي  الإجنازات  اأبرز  العامة،  الهيئة  اأمام  كلمته  يف  ال�سامل  وا�ستعر�ص 
اأن جمموعة كابيتال  وعززت من مكانته وريادته يف ال�سوق امل�سريف الأردين، مو�سحًا 
بنك  وفروع  اأعمال  على  ال�ستحواذ  باإجراءات  املا�سي  العام  نهاية  وقبيل  با�سرت  بنك 

عوده يف الأردن والعراق وا�ستكملت هذه الإجراءات يف اأذار من العام اجلاري.
بدوره، عّلق الرئي�ص التنفيذي لكابيتال بنك داود الغول، على النتائج املالية التي حققها 
تبناها  التي  التو�سعية  لل�سيا�سة  نتيجة  جاءت  اأنها  مبينًا  املا�سي،  العام  خالل  البنك 
ب�سكل ملحوظ،  املجموعة  زيادة ومنو م�سادر متويل  بالتايل يف  واأ�سهمت  بنك  كابيتال 
اإلى  اإجمايل عدد فروع كابيتال بنك يف الأردن  اأن عملية ال�ستحواذ رفعت  اإلى  م�سريًا 
ال�ستحواذ  هذا  عمل  حيث  فرعًا،   ١٨ اإلى  العراقي  الأهلي  امل�سرف  وفروع  فرعًا،   ٢٨
على زيادة حقوق امل�ساهمني ملجموعة كابيتال بنك لتقارب ٤٠٠ مليون دينار ورفع قيمة 
اأ�سول املجموعة لتبلغ 3.٥ مليار دينار، م�سريًا اإلى اأن خطط املجموعة التو�سعية �سملت 
العمل على رفع ت�سنيف �سركة كابيتال لال�ستثمارات يف مركز دبي املايل العاملي وذلك 
الإمارات  يف  املتنامية  عمالئها  لقاعدة  املوجودات  اإدارة  خدمات  تقدمي  من  لتمكينها 
اأن كابيتال بنك �ساهم يف تقدمي الدعم  اإلى  العربية املتحدة واخلليج. جتدر الإ�سارة، 
لعدد من موؤ�س�سات الدولة واملبادرات املدنية ملواجهة تداعيات جائحة كورونا، حيث قّدم 

تربعات مالية بقيمة ٢.٥ مليون دينار يف العام ٢٠٢٠. كما اأطلق البنك حزمة حوافز 
لعمالئه من قطاعي ال�سركات والأفراد بهدف تخفيف الأعباء املالية عليهم ودعمًا منه 
ل�سمان  الوطني  الربنامج  مبادرة  يف  م�ساركته  الى  بالإ�سافة  القت�سادية،  للقطاعات 
القرو�ص التي اأطلقها البنك املركزي الأردين، وح�سوله على متويل بقيمة ٧٠ مليون يورو 
لل�سركات املحلية ال�سغرية  البنك  اإقرا�سها من قبل  ليتم  الأوروبي  من بنك ال�ستثمار 

واملتو�سطة التي تاأثرت اأعمالها يف ظل اجلائحة.
 اأعلن كابيتال بنك عن حتقيقه نتائج مالية اإيجابية خالل الربع الأول من العام احلايل، 
ال�سريبة  بعد   ٢٠٢١ العام  من  الأول  الربع  يف  بنك  كابيتال  اأرباح  حيث ارتفع �سايف 
واملخ�س�سات اإلى ١٠.٢ مليون دينار مقارنة مع ٦.١ مليون دينار لذات الفرتة من العام 
�سفقة  ناجت  �سايف  العتبار  بعني  الأخذ  قبل  وذلك  الى ٦٧%  و�سلت  بن�سبة منو   ،٢٠٢٠
ال�ستحواذ ملرة واحدة والبالغة ١٩.٦ مليون دينار، لريتفع �سايف الربح للمجموعة كما 
الربح  ارتفع �سايف  الى ٢٩.٨ مليون دينار. كما  العام ٢٠٢١  الأول من  الربع  نهاية  يف 
كابيتال  �سركة  عمليات  منو  الى  بالإ�سافة  القرو�ص  منو  نتيجة  بن�سبة ٤٤%  الت�سغيلي 
لال�ستثمارات وحتقيقها لأرباح بقيمة مليون دينار، ب�سبب �سيا�سة التنوع التي تنتهجها 
املجموعة. كما وحقق »كابيتال بنك« ارتفاعًا يف املوجودات وبن�سبة ٢3% لت�سل الى ٤.3 
مليار دينار مت�سمنة الأ�سول امل�ستحوذ عليها من بداية الربع الأول من العام احلايل، 
مقارنة مع ٢.٧ مليار دينار كما يف نهاية عام ٢٠٢٠، فيما ارتفع ر�سيد الودائع لي�سل 
العام  من  الأخري  الربع  يف  دينار  مليار   ١.٧ مع  مقارنة  اأردين،  دينار  مليار   ٢.١ الى 
ا�ستكماله موؤخرًا  الأول مع  الربع  لكابيتال بنك خالل  القوي  الأداء  ال�سابق. وجاء هذا 
�سفقة ال�ستحواذ على الأعمال امل�سرفية لبنك عوده يف الأردن والعراق، كما وا�سلت 
للمحافظة  كورونا  جائحة  تداعيات  اإزاء  التحوطية  با�سرتاتيجيتها  العمل  املجموعة 
بن�سبة  املر�سودة  املخ�س�سات  زادت  حيث  الئتمانية،  وحمفظتها  اأ�سولها  على جودة 

٧3% عن العام املا�سي.

العدد  ٦٤    حزيران    ٢٠٢١
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7.5 مليون دينار ارباح بنك
 القاهرة عمان عام 2020

الهيئة العامة العادية لبنك القاهرة عمان
 تقر توزيع ارباح بنسبة %12

يف  عمان  القاهرة  بنك  مل�ساهمي  العادية  العامة  الهيئة  اقرت 
اجتماعها املنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٩ بوا�سطة و�سيلة الت�سال 
لعام  الدارة  جمل�ص  وتقرير  املالية  البيانات  واللكرتوين  املرئي 
املوافقة  الى  بال�سافة   ، امل�ستقبلية  ال�سركة  عمل  وخطة   ٢٠٢٠
لل�سهم  ارباح مببلغ ١٢٠ فل�ص  بتوزيع  تو�سية جمل�ص الدارة  على 
دينار  البالغة  لل�سهم  ال�سمية  القيمة  بن�سبة ١٢% من  اي  الواحد 

اردين واحد.
مدققي  انتخاب  جتديد  على  العادية  العامة  الهيئة  �سادقت  كما 
ح�سابات البنك ال�سادة ديلويت اند تو�ص / ال�سيد كرمي النابل�سي 
ظافر  ه�سام  ال�سيد  تعيني  العادية  العامة  الهيئة  اقرت  وكما 
املقعد  لتعبئة  وذلك  م�ستقل  غري  ادارة  جمل�ص  كع�سو  امل�سري 

ال�ساغر يف جمل�ص ادارة البنك.

ان منًوا يف اأرباحه الف�سلية عن الربع  كما حقق بنك القاهرة عمَّ
الأول من عام ٢٠٢١، بن�سبة ١٤٦.3٨ باملائة، على اأ�سا�ص �سنوي.

واأظهرت النتائج املالية الأولية حتقيقه اأرباحًا ف�سلية عائدة على 
يف  دولر(  مليون   ١٠.٥٨( دينار  مليون   ٧.٥ قيمتها  امل�ساهمني 
باأرباح قيمتها 3.٠٤ مليون دينار  العام، مقارنة  الأول من  الربع 

)٤.٢٩ مليون دولر( يف الربع الأول من عام ٢٠٢٠.
بن�سبة  الفوائد  من  اإيراداته  �سايف  منو  اإلى  البيانات  واأ�سارت 
١٢.٩٩ باملائة يف الربع الأول من العام، لت�سل اإلى ٢٨.3١ مليون 
دينار، مقارنة بنحو ٢٥.٠٥ مليون دينار يف الربع الأول من عام 

.٢٠٢٠
جمل�ص  رئي�ص  املفتي  يزيد  ال�سيد  بني  النتائج   على  تعليقه  ويف 
و�سيا�سته  الناجحة  ا�سرتاتيجيته  بف�سل  البنك متكن  اأن  الإدارة، 
التزامه  اإلى  بالإ�سافة  للمخاطر  احل�سيفة  واإدارته  املتحفظة 

باأف�سل معايري العمل امل�سريف من حتقيق نتائج مميزة
ونوه ال�سيد يزيد املفتي اإلى اأن البنك �سي�ستمر خالل عام ٢٠٢١ 
من  اأعماله  تطوير  ويف  الإ�سرتاتيجية  وخطته  �سيا�ساته  تنفيذ  يف 
خالل املحافظة على ن�سب ال�سيولة املرتفعة وعلى جودة املحفظة 
الئتمانية، بالإ�سافة اإلى امل�ساهمة يف دعم املجتمع املحلي كجزء 

من م�سوؤولية البنك الإجتماعية.

المفتي: البنك سيستمر خالل عام ٢٠٢١ 
في تنفيذ سياساته وخطته اإلستراتيجية 

في تطوير أعماله
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3.4  مليون دينار أرباح االستثماري األردني
 “INVEST BANK” في الربع األول2021

جردانة: البنك استطاع وبكفاءة 
عالية التعامل مع النتائج السلبية 

لجائحة كورونا

االستثماري األردني يقر توزيع 12% أرباحا نقدية على المساهمين
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�سادقت الهيئة العامة للبنك ال�ستثماري الأردين، على تو�سية جمل�ص 
الإدارة بتوزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني بن�سبة ١٢% من راأ�ص املال 

اأي ما يعادل ١٢ مليون دينار.
تقرير  على   ، العادي  ال�سنوي  اجتماعها  خالل  الهيئة  �سادقت  كما 
جمل�ص الإدارة والبيانات املالية اخلتامية للبنك لعام ٢٠٢٠ وخططه 

امل�ستقبلية.
 ٢٠٢٠ املا�سي  العام  يف  ال�سريبة  بعد  ال�ستثمار  بنك  اأرباح  وكانت 
بلغت ٦ مليون دينار، فيما بلغت اأرباح البنك قبل ال�سريبة ٧.٩مليون 

دينار للعام ذاته
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  قال  النتائج،  هذه  على  تعليقه  ويف 
عالية  وبكفاءة  ا�ستطاع  البنك  اإن  جردانه  ب�سر   ،INVESTBANK

�سيا�سة  اعتمد  حيث  كورونا؛  جلائحة  ال�سلبية  النتائج  مع  التعامل 
للت�سهيالت  متوقعة  ائتمانية  خ�سائر  خم�س�سات  بر�سد  متحفظة 
النفقات  و�سبط  الت�سغيلية  كفاءته  بتح�سني  مقرونة  الئتمانية 
وتوفري ن�سب �سيولة مريحة، مع ا�ستمرار البنك يف تقدمي اخلدمات 
 واحللول امل�سرفية الرقمية املبتكرة لعمالئه من الأفراد وال�سركات.
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 
ت�سجيل  عن   INVESTBANK الأردين  ال�ستثماري  البنك  كما اأعلن 
�سايف اأرباح يف الربع الأول من العام احلايل ٢٠٢١، بنحو 3.٤ مليون 
دينار، مقارنة مع ١.3 مليون دينار اأرباح الربع الأول من العام ٢٠٢٠.
ارتفعت  ال�سريبة  قبل  البنك  اأرباح  ان  له،  بيان  يف  البنك  واأو�سح 
بنهاية اآذار/مار�ص املا�سي بنحو ٥.١ مليون دينار، مقارنة مع ٢.٦ 

مليون دينار يف الفرتة ذاتها من العام املا�سي.
وو�سل اجمايل موجودات البنك يف 3١مار�ص/ اآذار ٢٠٢١ الى ١.3 
مليار دينار، ماميثل زيادة قدرها ٢.٢%، مقارنة مع ١.٢ مليار دينار 

خالل الفرتة ذاتها من العام املا�سي.
كما  دينار،  مليون   ٧٨٦ لتبلغ   %  ٢.٥ بن�سبة  العمالء  ودائع  وارتفعت 
مليون   ١٨٤ اإلى  لت�سل   %  ١.١ بن�سبة  امللكية  حقوق  جمموع  ارتفع 
دينار، وبلغت الت�سهيالت الئتمانية ٧33 مليون دينار كما يف 3١ اآذار 

.٢٠٢١

العدد  ٦٤    حزيران    ٢٠٢١



اإلستثمار في القطاع المصرفـي

Investment  In The Banking Sector

6.96 مليون دينار صافي أرباح
 بنك األردن الربع األول 2021

فاخوري: بالرغم من التحديات 
االستثنائية الناجمة عن كورونا إال أن 
البنك استطاع التعامل معها بفضل 

قوة مركزه المالي ونسب سيولته 
المرتفعة.

عقدت الهيئة العامة العادية لبنك األردن اجتماعها بتقنية االتصال 
المرئي واإللكتروني برئاسة رئيس مجلس اإلدارة شاكر فاخوري

 
عقدت الهيئة العامة العادية مل�ساهمي بنك الأردن اجتماعها برئا�سة رئي�ص 
بتقنية  الأردن �ساكر فاخوري. حيث مت عقد الجتماع  اإدارة بنك  جمل�ص 
اأ�سهم  والإلكرتوين. وح�سر الجتماع م�ساهمون يحملون  املرئي  الت�سال 
خالل  ومت  املال.  راأ�ص  من   %٦٤.١٤ ن�سبته  ما  ي�سكلون  ووكالة«،  »اأ�سالة 

الجتماع اإقرار البنود املدرجة على جدول اأعمال الهيئة العامة العادية.
عام  �سهد  العاملي  القت�ساد  اأن  الأردن  بنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  و�سرح 
الغالقات  كورونا، حيث طالت  نتيجة جائحة  م�سبوق  تراجع غري   ٢٠٢٠
الإنفاق  يف  تراجع  اإلى  ذلك  اأدى  وقد  القت�سادية  القطاعات  معظم 
والطلب على قطاعات اخلدمات خا�سة  وال�ستثمار اخلا�ص  ال�ستهالكي 
واأ�سارت  اخلارجية.  التجارية  يف  ملحوظ  وتراجع  وال�سياحة  ال�سفر 
اأعلى  �سيكون  العامل  م�ستوى  على  القت�سادي  الرتاجع  اأن  اإلى  التوقعات 
القت�ساد  ف�سجل  العاملية،  املالية  الأزمة  خالل  �سجل  الذي  الرتاجع  من 
اأن ي�سجل منوًا يف  املتوقع  العاملي عام ٢٠٢٠ تراجعًا مبعدل 3.3%، ومن 
العام ٢٠٢١ بن�سبة ٦% مدفوعًا بالدعم املايل الإ�سايف، والتعايف املرتقب 
بالعتبار  اآخذين   .٢٠٢١ عام  من  الثاين  الن�سف  يف  اللقاحات  بف�سل 
ارتباطًا  اليقني،  عدم  من  كبرية  لدرجة  يخ�سع  املتوقع  التح�سن  هذا  اأن 
الأو�ساع  ا�ستعادة  يف  ال�سيا�سات  دعم  فعالية  ومدى  اجلائحة،  مب�سار 
تاأثرت  كما  املالية.  الأو�ساع  وتطور  اللقاح،  توافر  على  اعتمادًا  الطبيعية 
يف  للنفط  امل�سدرة  الدول  خا�سة  القت�سادي  بالنكما�ص  العربية  الدول 
ظل تراجع الطلب العاملي على النفط والنخفا�ص احلاد الذي �سهده �سعر 
بالدول  يتعلق  فيما  اأما   .٢٠٢٠ عام  من  الأول  الن�سف  يف  خا�سة  النفط 
غري النفطية فقد تاأثرت بالرتاجع الكبري يف حتويالت العاملني واإيرادات 

ال�سياحة وال�سادرات.
اآثار  لتخفيف  �سريعة  كانت  احلكومات  ا�ستجابة  اأن  فاخوري  واأ�ساف    
املوازنة  مع  ال�سحية،  اخلدمات  على  الإنفاق  زيادة  خالل  من  اجلائحة 
من  العديد  باتخاذ  قامت  حيث  القت�سادي  باجلانب  بالهتمام  كذلك 
على  اجلائحة  حدة  تخفيف  على  عملت  التي  والإجراءات  القرارات 
اأ�سعار  اإلى جانب تخفي�ص  القطاعات القت�سادية خا�سة الأكرث ت�سررًا. 
القت�سادية  الأثار  من  خفف  مما  القت�سادات  يف  �سيولة  و�سخ  الفوائد 

وحال دون حتول هذه الأزمة ال�سحية اإلى اأزمة مالية ونقدية.

اأنه بالرغم من التحديات ال�ستثنائية الناجمة عن اأزمة جائحة  وبني فاخوري 
كورونا اإل اأن البنك ا�ستطاع التعامل مع هذه التحديات بف�سل قوة مركزه املايل 
ومتانة قاعدته الراأ�سمالية وكفاية خم�س�ساته ون�سب �سيولته املرتفعة. فبلغت 
غري  للت�سهيالت  املخ�س�سات  تغطية  ون�سبة   ،%١٩.٠٨ املال  راأ�ص  كفاية  ن�سبة 
عام  نهاية  يف  كما   %١3٠.٧ القانونية  ال�سيولة  ون�سبة   ،%١٠٧.٢ بلغت  العاملة 

٢٠٢٠ هذا يف ظل توا�سع فر�ص التوظيفات اجليدة خالل عام ٢٠٢٠.
التخفيف  �ساأنها  من  كان  التي  الجراءات  من  العديد  باتخاذ  البنك  قام  كما 
الهيكلة  اإعادة  فيها  مبا  والأفراد  ال�سركات  عمالء  على  القت�سادية  الآثار  من 
اأو اجلدولة اأو تاأجيل الأق�ساط اأو التخفي�ص من اأعباء خدمة الدين، وذلك من 
خالل تخفي�ص الفوائد وامل�ساركة يف برامج التمويل التي ا�ستهدفت القطاعات 
الأكرث تاأثرًا بالأزمة. كما �ساهم اأي�سًا يف املبادرات املجتمعيــة التي مت اإطالقهــا 
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يف الأردن وفل�ســطني ملواجهة اآثار اجلائحـــة، ولتخفيف الأعباء والهموم خا�ســة 
عن كاهـل الفئاآت الأكثــر ت�سـررًا حيث جتاوز املبلغ املدفوع ١.١٥ مليون دينار 

ل�سندوق »همة وطن« يف الأردن و�سندوق »وقفة عز« يف فل�سطني.
التحوط لبع�ص احل�سابات والقطاعات القت�سادية  البنك على  هذا وقد عمل 
القت�سادية  لالأو�ساع  نتيجة  وذلك  التعرث،  احتمالية  يف  ارتفاعًا  �سهدت  التي 
ظل  يف  القت�سادي  امل�سهد  على  �سيطرت  التي  اليقني  عدم  وحالة  الراهنة، 
اجلائحة وتبعاتها امل�ستقبلية. فارتفع م�سروف خم�س�ص اخل�سائر الئتمانية 
 3١.٩ اإلى   ٢٠١٩ عام  دينار  مليون   ١٨.٦ من  املالية  املوجودات  على  املتوقعة 
مليون دينار عام ٢٠٢٠. هذا بالإ�سافة اإلى النعكا�سات على انخفا�ص هوام�ص 
البنك نتيجة انخفا�ص العوائد على الت�سهيالت الئتمانية يف القطاع امل�سريف 
فبلغ �سايف الإيراد الت�سغيلي ١٢٧.٧ مليون دينار برتاجع ٨.٨% عن نهاية عام 

.٢٠١٩
اإجمايل الأ�سول ٢.٧ مليار دينار  وعلى �سعيد املركز املايل للبنك فقد �سجل 
يف نهاية عام ٢٠٢٠. كما �سجلت حقوق امللكية مل�ساهمي البنك ٤٥٤.٧ مليون 
حمفظة  بلغت  فقد  الأموال،  م�سادر  وا�ستثمارات  توظيفات  جانب  ويف  دينار. 

البنك الئتمانية )بالتكلفة املطفاأة( نحو ١.٥ مليار دينار بارتفاع بن�سبة ٤.١% 
مقارنًة بعام ٢٠١٩. كما منت حمفظة املوجودات املالية بنحو ٢٦.٦% لت�سجل 

٤٤٨.١ مليون دينار. و�سجلت ودائع العمالء ١.٩ مليار دينار.
هذا وقد اأقرت الهيئة العامة خالل اجتماعها تو�سية جمل�ص اإدارة بنك الأردن 
خالل  ومت   .٢٠٢٠ عام  عن   %١٢ بن�سبة  امل�ساهمني  على  نقدية  اأرباح  بتوزيع 
الجتماع اأي�سًا انتخاب جمل�ص ادارة جديد لبنك الأردن مكون من اأحد ع�سر 
اأربع �سنوات. وبهذه املنا�سبة قدم فاخوري �سكره وتقديره ملجل�ص  ع�سوًا وملدة 
الإدارة ال�سابق بنهاية فرتة وليته مثمنًا جهودهم املبذولة على مدار ال�سنوات 

الأربع املا�سية يف حتقيق رفعة ومكانة البنك يف الدول التي يعمل فيها.
واأظهرت البيانات املالية غري املدققة للبنك، اإلى حتقيقه اأرباحا ف�سلية عائدة 
باأرباح  مقارنة   ٢٠٢١ الول  للريع  دينار  مليون   ٦.٩٦ قيمتها  امل�ساهمني  على 

قيمتها ٧.١٧ مليون دينار يف الربع الأول من العام املا�سي.
الربع  خالل   %١٠.٤١ بن�سبة  البنك  م�سروفات  اإجمايل  وارتفعت 
مقابل  دينار،  مليون   ٢٥.٦٢ اإلى  لت�سل   ،٢٠٢١ العام  من  الأول 
.٢٠٢٠ عام  من  الأول  الربع  يف  دينار  مليون   ٢3.٢١ قيمتها   م�سروفات 

العدد  ٦٤    حزيران    ٢٠٢١
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بنك صفوة  يعقد اجتماع الهيئة العامة برئاسة
 معالي د. محمد أبو حمور، بواسطة االتصال المرئي وااللكتروني

بتاريخ  الإ�سالمي  العادي مل�ساهمي بنك �سفوة  العامة اجتماعها  الهيئة  عقدت 
٢٠٢١/٤/٢٩، بوا�سطة الت�سال املرئي والإلكرتوين، وذلك عماًل باأحكام قانون 
املن�سور يف  ل�سنة ٢٠٢٠  الدفاع رقم )٥(  واأمر  ل�سنة ١٩٩٢  الدفاع رقم )١3( 
ال�سادرة  الإجراءات  وقد مت مراعاة  بتاريخ 3/3١/٢٠٢٠،  الر�سمية  اجلريدة 
اأمر  بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ مبوجب  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزير  عن معايل 

الدفاع امل�سار اإليه اأعاله.
جمل�ص  اأع�ساء  وبح�سور  حمور،  اأبو  حممد  د.  معايل  برئا�سة  الجتماع  ُعقد 
الإدارة، واملدير العام �سامر التميمي، وم�ساهمني يحملون اأ�سهمًا اأ�سالة ووكالة 
الجتماع  وح�سر  كما  البنك،  مال  راأ�ص  من   %٨٢.٦٢ حوايل  ي�سكلون  ممن 
املركزي  البنك  ومندوبي  العرموطي،  وائل  د.  عطوفة  ال�سركات  عام  مراقب 
مدقق  ح�سور  مع  اخلف�ص،  ونور  الفحماوي،  عمار  ال�سادة  من  كل  الأردين 
ح�سابات البنك اخلارجي ممثل �سركة ديلويت اآند تو�ص، اأحمد �ستيوي، وممثل 
الجتماع  خالل  ومت  ملحم.  اأحمد  د.  ف�سيلة  للبنك،  ال�سرعية  الرقابة  هيئة 
مناق�سة واقرار البنود املدرجة على جدول اأعمال اجتماع الهيئة العامة العادي 
بن�سبة  امل�ساهمني  على  اأرباح  توزيع  اإقرار  �سمنها  ومن  للم�ساهمني،  املر�سل 
كل  للبنك،�سم  جديد  اإدارة  جمل�ص  انتخاب  مت  كما  البنك،  مال  راأ�ص  من   %٦
ال�سادة  من  كل  وميثلها  مقاعد  ب�ستة  لال�ستثمار  الإ�سالمي  الحتاد  �سركة  من 
ود.  �سيف،  اإبراهيم  ود.  عقل،  ودمية  �سلفيتي،  وبا�سم  حمور،  اأبو  حممد  د. 
لل�سمان  العامة  املوؤ�س�سة  بالنتخاب  القن�سل، كما �سم  امني�سي، وخالد  اأحمد 
وميثلها  الأيتام  اأموال  تنمية  وموؤ�س�سة  العقيل،  نوفان  د.  وميثلها  الجتماعي 
عبدالرحيم الهزامية، والأع�ساء كل من ال�سادة �سمري اأبو لغد، و�سامل برقان، 

ود. خالد الزنتوتي.
كذلك،اأقرت الهيئة العامة �سمن الجتماع اإعادة ت�سكيل هيئة الرقابة ال�سرعية 
للبنك لتتاألف من اأ�سحاب الف�سيلة كل من اأ.د علي القره داغي، ود. اأحمـــــــد 
بني ملحــــم، واأ.د علي املو�سى، ود. �سفوان ع�سيبات. خالل الجتماع،اأ�سار د. 
حممد اأبو حمور اإلى اأن البنك ا�ستمر بتحقيق نتائج مميزة خالل عام ٢٠٢٠، 
حيث حقق البنك منوًاملحوظًايف حجم موجوداته بلغ ٢٦3 مليون دينار، وبن�سبة 
مليون   ١٨٥ مببلغ  للدخل  املدرة  موجوداته  بذلك  فنمت   ،%١٧ اإلى  و�سلت  منو 
يف  �ساهم  مما  للمودعني  جمزية  عوائد  دفع  البنك  ا�ستطاع  وبالتايل  دينار، 
 %١٨ بلغت  وبن�سبة منو  دينار  مليون   ٢3٩ ومببلغ  الودائع  من  املزيد  ا�ستقطاب 
والتي كان لها دور كبري يف دعم ن�سب وموؤ�سرات ال�سيولة لدى البنك وقدرته على 
التو�سع، كما اأ�ساراإلى اأن عام ٢٠٢٠ �سهد منوًا يف �سايف ربح البنك بعد ال�سريبة 
بن�سبة ٢% مرتفعًامن ١٠.٠ مليون دينار يف عام ٢٠١٩ اإلى ١٠.٢ مليون دينار 
يف عام ٢٠٢٠، وقد جاءت النتائج املالية املميزة التي حققها البنك خالل عام 

أبو حمور: جاءت النتائج المميزة التي حققها البنك خالل عام 2020 
انعكاسًا لتنفيذ استراتيجيات البنك الطموحة بشكل ريادي

3.92 مليون دينار صافي أرباح بنك
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٢٠٢٠ انعكا�سًال�سرتاتيجيات البنك الطموحة للقيام باأعماله ب�سكل ريادي..
هذا وتطرق د. اأبو حمور اإلى البيانات الأولية لبنك �سفوة الإ�سالمي خالل الربع 
الأول من عام ٢٠٢١، واأ�سار اإلى اأنها اأظهرت منوًا يف موجودات البنك عن نهاية 
بلغت  اإلى ١.٩٧ مليار د.اأ وبن�سبة منو  عام ٢٠٢٠ مببلغ ١٥٢ مليون د.اأ لت�سل 
٨.٤%، موا�ساًل خطه الت�ساعدي لينعك�ص ذلك اإيجابًا على كافة نتائج واأعمال 
البنك، وقد منا �سايف ربح البنك بعد ال�سريبة خالل الربع الأول من العام ٢٠٢١ 
بن�سبة ٢٦% لي�سل اإلى 3.١ مليون د.اأ مقارنة مع ٢.٥ مليون د.اأ لذات الفرتة من 
العام املا�سي ٢٠٢٠، كما اأ�ساراأي�سًا اإلى اأن البنك ا�ستمر يف اإجراءاته الحرتازية 
الربع  بناء خم�س�سات خالل  كورونا حيث مت  املحتلمة جلائحة  الآثار  ملواجهة 
املا�سي.  العام  الفرتة من  ارتفاع ٨٦% عن ذات  وبن�سبة  العام ٢٠٢١  الأول من 
اإلى احلكومة واإلى جميع  اأبو حمور بال�سكر اجلزيل  يف نهاية الجتماع توجه د. 
اجلهات الر�سمية والأمنية والرقابية وللبنك املركزي الأردين على كافه اجلهود 
املتميزة التي يبذلونها من اأجل جتاوز الظروف ال�ستثنائية الناجتة عن جائحة 
جمل�ص  ولأع�ساء  للم�ساهمني  بال�سكر  توجه  كما  تداعياتها،  من  واحلد  كورونا 
الإدارة وللرئي�ص التنفيذي �سامر التميمي ولكافة احل�سور ولأ�سرة موظفي بنك 
الأردن  وخدمة  املوؤ�س�سة  هذه  م�سلحة  فيه  ملا  جهودهم  على  الإ�سالمي  �سفوة 
الغايل يف ظل قيادة �سيد البالد جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني حفظه 

اهلل ورعاه.
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بنك االستثمار العربي يعقد اجتماع الهيئة العامة العادية
zoom  وذلك في بوسلة االتصال المرئي االلكتروني 

بو�سيلة  يف  وذلك  العادية  العامة  الهيئة  اجتماع  العربي  ال�ستثمار  بنك  عقد 
الت�سال املرئى اللكرتوين  zoom وبن�سبة ح�سور ٤٥.٨٧% مت خالل الجتماع 

اتخاذ القرارات التالية:-
امل�سادقة على حم�سر اجتماع الهيئة العامة العادي ال�سابق واملنعقد بتاريخ ١٤-

٥-٢٠٢٠
امل�سادقة على تقرير جمل�ص الدارة عن اعمال ال�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 

١٢-٢٠٢٠-3١
املالية  لل�سنة  املالية  البيانات  ال�سركة عن  امل�سادقة على تقرير مدققي ح�سابات 

املنتهية يف 3١-١٢-٢٠٢٠
امل�سادقة على البيانات املالية لل�سنة املالية املنتهية يف 3١- ١٢-٢٠٢٠

اأرباح على امل�ساهمني عبارة عن  املوافقة على مقرتح جمل�ص الدارة ب�سان توزيع 
ارباح نقدية بن�سية ١٠% من را�ص املال وتوزيع ا�سهم جمانية بن�سية ٠% من را�ص 

املال 
ال�سنة  خالل  ت�سرفاتهم  عن  امل�سوؤولية  من  الدارة  جمل�ص  اأع�ساء  ذمة  ابراء 

املنتهية يف 3١-١٢-٢٠
ان، منًوا يف  ببور�سة عمَّ املدرج   ،)AJIB( الأردين العربي  ال�ستثمار  بنك  حقق 
على  باملائة،   ١٨.١٨ بن�سبة  اجلاري  العام  من  الأول  الربع  عن  الف�سلية  اأرباحه 

اأ�سا�ص �سنوي.
واأظهرت النتائج املالية غري املدققة حتقيقه لأرباح ف�سلية عائدة على م�ساهمي 
قيمتها  باأرباح  مقارنة  دولر(،  مليون   ٥.٥٢( دينار  مليون   3.٩٢ قيمتها  البنك 

3.3١ مليون دينار )٤.٦٧ مليون دولر( يف الربع الأول من العام املا�سي.
الأول  الربع  يف  امل�سروفات  لإجمايل  البنك  تر�سيد  اإلى  املالية  البيانات  واأ�سارت 
من العام بن�سبة ٢.3٧ باملائة، لت�سل اإلى ٨.١٩ مليون دينار، مقارنة بنحو 3٩.٨ 

مليون دينار يف الربع الأول من عام ٢٠٢٠.
 واأ�سار رئي�ص جمل�ص الإدارة هاين القا�سي اأنه يف ظل هذه الظروف فقد ا�ستطاع 

البنك احلفاظ على متانة الو�سع املايل للبنك.
التحوط  �سيا�سة  على  البقاء  اإلى   ٢٠٢١ العام  يف  �سنوا�سل  اأننا  القا�سي   واأكد 
والتحفظ خا�سة وان تداعيات جائحة كورونا مل تنته بعد و�سيبقى القت�ساد يعاين 
الى مرحلة  الو�سول  الدول حلني  اتخذتها  التي  الحرتازية  الجراءات  من جراء 

التعايف الكامل.

القاضي: سنواصل في العام ٢٠٢١  إلى 
االبقاء على سياسة التحوط والتحفظ 

خاصة وان تداعيات الجائحة ال زالت 
مستمرة

العدد  ٦٤    حزيران    ٢٠٢١
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1.64 مليون دينار صافي أرباح البنك 
األهلي األردني للربع األول 2021

المعشر: بالرغم من جائحة كورونا 
ما تزال مؤشرات السالمة المالية 

لقطاع البنوك قوية وقادرة على تجاوز 
المخاطر المرحلية

داود: البنك يتمتع بمركز مالي قوي 
يعزز قدرته في الحفاظ على المرونة 
المطلوبة في مواجهة تحديات هذه 

المرحلة الصعبة

»األهلي« يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس والستين

وال�ستني،  اخلام�ص  ال�سنوي  اجتماعها  الأردين  الأهلي  للبنك  العامة  الهيئة  عقدت 
باأحكام  عماًل  وذلك  والإلكرتوين  املرئي  الت�سال  تقنية  بوا�سطة  الجتماع  مت  حيث 
والإجراءات   ٢٠٢٠ ل�سنة   )٥( رقم  الدفاع  واأمر   ١٩٩٢ ل�سنة   )١3( رقم  الدفاع  قانون 
اخل�سو�ص. بهذا   ٢٠٢٠/٤/٩ بتاريخ  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزير  عن   ال�سادرة 

اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  برئا�سة  عقد  الذي  الجتماع  خالل  للم�ساهمني  كلمته  ويف 
التنفيذي/ والرئي�ص  الدارة،  جمل�ص  اأع�ساء  وح�سور  املع�سر،  نبيل  �سعد  البنك، 

العام،  التنفيذي/املدير  الرئي�ص  ونائب  داود،  مو�سى  حممد  للبنك،  العام  املدير 
جمل�ص  رئي�ص  اأو�سح  امل�ساهمني،  من  العديد  وبح�سور  احل�سني،  اأحمد  الدكتور 
خمتلف  على  ع�سيبًا  عامًا  كان   ٢٠٢٠ العام  باأن  الأردين،  الأهلي  البنك  اإدارة 
كورونا  جائحة  فر�ستها  التي  الظروف  ظل  يف  الإقت�سادية  والفعاليات  القطاعات 
اليوم. حتى  وم�ستمرة  حا�سرة  اآثارها  تزال  ما  والتي  العامل  و�سعوب  دول  جميع   على 
اأ�ساد بالأهمية الكبرية التي اكت�سبها قطاع البنوك يف ظل جائحة كورونا للتخفيف  كما 
القت�ساد  دورة  اإعادة  يف  املحوري  ودورها  اجلائحة  عن  الناجمة  ال�سلبية  الآثار  من 
البنك  اتخذها  التي  الحرتازية  والتدابري  الإجراءات  بف�سل  وذلك  النمو،  عجلة  ودفع 

اإلى  اإ�سافة  منيعا  القطاع  على  الإبقاء  يف  الأثر  جل  لها  كان  والتي  الأردين  املركزي 
اجلائحة،  فر�ستها  التي  امل�سبوقة  غري  التداعيات  مواجهة  يف  مكت�سباته  على  احلفاظ 
حيث ما تزال موؤ�سرات ال�سالمة املالية لقطاع البنوك قوية وقادرة على جتاوز املخاطر 
النمو  عجلة  وحتريك  القت�سادي  الزخم  ل�ستعادة  مهيئا  القطاع  يعترب  حيث  املرحلية، 
 يف املرحلة القادمة ما بعد اجلائحة والتي يتطلع القت�ساد الأردين للو�سول اليها قريبا.

وكان البنك الأهلي الأردين، �ساأنه �ساأن العديد من املوؤ�س�سات الوطنية العريقة يف اململكة، 
حا�سرا خالل هذه الأزمة التي اأملت مبجتمعنا واقت�سادنا من خالل م�سوؤوليته املجتمعية 
وم�ساهماته يف املبادرات املختلفة التي مت اإطالقها للتخفيف من ال�سغوطات والتداعيات 
التي فر�ستها الأزمة ومن اأبرزها دعم �سندوق همة وطن، عدا عن امل�ساهمات الفردية 
من موظفي البنك يف دعم املبادرات امل�سابهة واجلهود الوطنية مل�ساعدة الفئات املت�سررة 

من اجلائحة وتعزيز التكافل املجتمعي.
الظروف  هذه  يف  املختلفة  وكوادره  البنك  لإدارة  امل�ساعفة  باجلهود  اأ�ساد  كما 
من  القائمة  ال�سعوبات  تذليل  على  والعمل  البنك  باأعمال  للنهو�ص  ال�سعبة 
اأعمال  �سري  على  بالإبقاء  الوطني  وواجبنا  مب�سوؤوليتنا  ال�سطالع  خالل 
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القت�سادية. العجلة  دميومة  يف  ي�سهم  ومبا  ن�ساطاته  وا�ستمرارية   البنك 
�سرح  ال�ستثنائية،  التحديات  ظل  ويف   ٢٠٢٠ للعام  البنك  اأعمال  نتائج  �سعيد  وعلى 
ال�سغوطات  ملواجهة  التدابري  اتخذت جملة من  الأردين  الأهلي  البنك  اإدارة  باأن  املع�سر 
ال�سامل وتوقف الأعمال والن�ساطات القت�سادية املختلفة وقرارات  الناجمة عن احلظر 
احلفاظ  اأهمها  من  كان  املت�سررة،  والقطاعات  الأفراد  على  امل�ستحقة  الأق�ساط  تاأجيل 
خالل  من  متطلباتها  وتلبية  تدفقاتها  ودميومة  وانتظام  مريحه  �سيولة  م�ستويات  على 
الئتمانية  البنك  �سيا�سات  وتوظيفاتها، يف حني حققت  ال�سائلة  املوجودات  تعزيز حجم 
جودة  وحت�سني  املخ�س�سات  بناء  بتعزيز  واملتعلقة  املا�سية  الأعوام  مر  على  احل�سيفة 
الئتمان بتقوية املركز املايل للبنك وتدعيم مالءته املالية بتعزيز قدرة البنك يف احلفاظ 
ن�سبة كفاية  بلغت  ال�سعبة، حيث  املرحلة  املرونة املطلوبة يف مواجهة حتديات هذه  على 
راأ�ص املال للبنك حوايل ١٥.٥3 % بنهاية العام ٢٠٢٠، يف حني �سجلت اإجمايل موجودات 
 البنك ارتفاعا بن�سبة ٢.٨٤ % لت�سل اإلى حوايل ٢.٨٤ مليار دينار بنهاية العام ٢٠٢٠.

تعزيزها  على  عمل  والتي  الفوائد  من  ايراداته  على  احلفاظ  من  البنك  متكن  كما 
نفقات  تراجعت  حني  يف   ،٢٠٢٠ العام  خالل  بال�سايف   %  ١.٧ بن�سبة  لرتتفع 
م�ستوياتها  على  املبا�سرة  الئتمانية  الت�سهيالت  وحافظت   %  ٧ بحوايل  املوظفني 
يف   ،٢٠٢٠ العام  بنهاية  كما  دينار  مليار   ١.3٧ م�ستوى  عند  لت�ستقر   ٢٠١٩ للعام 
دينار. مليار   ١.٩ م�ستوى  لتتجاوز   %  ٢.١٧ بنحو  منوًا  العمالء  ودائع  �سجلت   حني 

من   ٢٠٢٠ العام  خالل  للبنك  الت�سغيلية  اليرادات  حجم  مكن  فقد  اأخرى،  جهة  من 
ا�ستيفاء املخ�س�سات الئتمانية الكافية لتغطية اخل�سائر الئتمانية املتوقعة واملخ�س�سات 
قيمة  و�سلت  حيث  اجلائحة  فر�ستها  التي  العتيادية  غري  الظروف  نتيجة  الأخرى 
مليون   ٢3 حوايل  اإلى  الأخرى  واملخ�س�سات  املتوقعة  الئتمانية  اخل�سائر  خم�س�ص 
دينار كما بنهاية العام ٢٠٢٠ مقارنة مع ٧.٥ مليون دينار للعام ٢٠١٩ وعلى الرغم من 
والتي  العام ٢٠٢٠  البنك خالل  اأرباح  املتوقعة على  الئتمانية  تاأثري خم�س�ص اخل�سائر 

�سجلت نحو ١٧.٦ مليون دينار قبل ال�سريبة، فاإننا مطمئنون باأن التحوط يف بناء هذه 
م�ستقباًل  تطراأ  قد  تداعيات  اأي  احتواء  على  البنك  مرونة  من  عزز  قد  املخ�س�سات 
تامة  ثقة  الراهنة، ونحن على  التحديات  البنك على خو�ص  لقدرة  اإ�سافيا  لت�سكل دعما 
الفر�ص  من  ال�ستفادة  لنا  يتيح  ب�سكل  ال�ستثنائية  الظروف  هذه  جتاوز  على  بقدرتنا 
للبنك  العامة  الهيئة  اأقرت  وقد  هذا  والعاملي،  املحلي  القت�ساد  تعايف  مع  �ستظهر  التي 
 الأهلي خالل اإجتماعها بتوزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني بن�سبة ٤ % عن العام ٢٠٢٠.
هذا وقد مت خالل الجتماع انتخاب اأع�ساء جمل�ص الإدارة اجلدد وهم، �سعد نبيل املع�سر، 
الدكتور اأمية �سالح طوقان، ندمي يو�سف املع�سر، �سركة رجائي املع�سر وميثلها رفيق �سالح 
املع�سر، �سركة املع�سر لال�ستثمارات والتجارة وميثلها عماد يو�سف املع�سر، بنك بيبلو�ص 
�سبحي«  »حممد  ابت�سام  وميثلها  الأردين  امل�ستثمر  مركز  �سركة  وانا،  فوؤاد  اآلن  وميثلها 
اأبو حممد،  اإياد عبدال�سالم ر�ساد  لل�سمان الجتماعي وميثلها  العامة  املوؤ�س�سة  الأيوبي، 
يزن منذر  قعوار،  توفيق  با�سم بن حممود ملح�ص، كرمي  الدكتور طارق حممد حموري، 
حدادين، خليل �سفوان ال�ساكت. كما عقد الجتماع الأول لأع�ساء جمل�ص الإدارة باأع�سائه 
 ، الإدارة  ملجل�ص  رئي�سا  املع�سر  نبيل  �سعد  انتخاب  ومت  العامة  الهيئة  اجتماع  بعد  اجلدد 
لل�سر. اأمينا  الرتك  زياد  مي�ساء  الأ�ستاذة  وتعيني  للرئي�ص،  نائبًا  طوقان  اأمية   والدكتور 
العام  من  الأول  الربع  خالل  اأرباح  �سايف  ت�سجيل  عن  الأردين،  الأهلي  البنك  اأعلن  كما 
اجلاري ٢٠٢١، بنحو ١.٦٤ مليون دينار مقارنة مع ٤.٨٧ مليون دينار اأرباح الربع الأول 

من العام ٢٠٢٠.
يف  ال�ستثمار  من  ت�سغيلي  غري  اإ�سايف  ربح  اأي  يحقق  مل  انه  له،  بيان  يف  البنك  واأو�سح 
�سركات حليفة يف الربع الأول من العام اجلاري، مقارنة مع ٢.٦3 مليون دينار يف الفرتة 

ذاتها ن العام ٢٠٢٠.
واأكد املدير العام والرئي�ص التنفيذي للبنك حممد داود اأن البنك يتمتع مبركز مايل قوي 

يعزز قدرته يف احلفاظ على املرونة املطلوبة يف مواجهة حتديات هذه املرحلة ال�سعبة
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1.28 مليون دينار أرباح سوسيتيه
 جنرال األردن الربع األول 2021

منكو: بالرغم من صعوبة الظروف 
الراهنة استطاع بنك سوسيتيه 

جنرال من مواصلة المسيرة بنفس 
القوة محافظا على أدائه المتميز

انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة
 بنك سوسيته جنرال - األردن عبر تطبيق زووم 

ناصر اللوزي رئيسا لمجلس
 إدارة البنك األردني الكويتي

عرب  يف  الأردن.وذلك   - جرنال  �سو�سيته  بنك  ل�سركة  العادية  العامة  الهيئة  اجتماع  ُعقَد 
تطبيق زووم وبن�سبة ح�سور ٩٥،٦٤%  و مت خالل الجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

- امل�سادقة على حم�سر اجتماع الهيئة العامة العادي ال�سابق واملنعقد بتاريخ ٢٥-٦-٢٠٢٠
- امل�سادقة على تقرير جمل�ص الدارة عن اعمال ال�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 3١-١٢-

.٢٠٢٠
- امل�سادقة على تقرير مدققي ح�سابات ال�سركة عن البيانات املالية لل�سنة املالية املنتهية 

يف 3١-١٢-٢٠٢٠ .
- امل�سادقة على البيانات املالية لل�سنة املالية املنتهية يف 3١-١٢-٢٠٢٠.

ارباح  عبارة عن  امل�ساهمني  على  اأرباح  توزيع  ب�سان  الدارة  املوافقة على مقرتح جمل�ص   -
نقدية بن�سية ٨% من را�ص املال وتوزيع ا�سهم جمانية بن�سية ٠% من را�ص املال.

ابراء ذمة اأع�ساء جمل�ص الدارة من امل�سوؤولية عن ت�سرفاتهم خالل ال�سنة املنتهية يف 3١-
.١٢-٢٠٢٠

واأظهرت النتائج املالية غري املدققة للبنك حتقيقه لأرباح ف�سلية قيمتها ١.٢٨ مليون دينار 
)١.٨ مليون دولر(، مقارنة باأرباح قيمتها ١.٥٦ مليون دينار )٢.٢ مليون دولر( يف الربع 

الأول من عام ٢٠٢٠.
بن�سبة  العام،  من  الأول  الربع  خالل  البنك  م�سروفات  زيادة  اإلى  البنك  نتائج  واأ�سارت 
الربع  دينار يف  مليون  بنحو ٤.٦٦  دينار، مقارنة  مليون  اإلى ٦.١٨  لت�سل  باملائة،   3٢.٦٨

الأول من العام املا�سي.
ان،  عمَّ ببور�سة  املدرج   ،)SGBJ( جرنال  �سو�سيتيه  لبنك  العادية  العمومية  اأقرت  كما 

تو�سية جمل�ص الإدارة بتوزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني، عن عام ٢٠٢٠.
من  باملائة   ٨ وميثل  فل�ًسا،   ٨٠ بقيمة  النقدي  التوزيع  اأن  للبور�سة،  بيان  يف  البنك  واأو�سح 

راأ�سمال البنك.
ويبلغ راأ�سمال البنك ١٠٠ مليون دينار اأردين، موزعًا على ١٠٠ مليون �سهم، بقيمة ا�سمية 

دينار واحد لل�سهم.
وكان البنك املركزي الأردين قرر يف اأبريل / ني�سان تاأجيل توزيع البنوك املدرجة ببور�سة 

ان، اأرباحها على امل�ساهمني لعام ٢٠١٩، وتوزيعها مع البيانات اخلتامية لعام ٢٠٢٠. عمَّ
ويف تعليقه على النتائج قال ال�سيد ح�سان منكو رئي�ص جمل�ص ادارة البنك باأن العام ٢٠٢٠ مل 
يكن �سهال على جميع القطاعات القت�سادية من جراء تداعيات كوفيد ١٩ وبالرغم من ذلك 
ا�ستطاع بنك �سو�سيتيه جرنال من موا�سلة امل�سرية بنف�ص القوة حمافظا على الأداء املتميز 

الذي اعتاد عليه عمالء البنك مثمنا جهود الدارة التنفيذية وجميع العاملني يف البنك.

40



41

اإلستثمار في القطاع المصرفـي

Investment  In The Banking Sector

ناصر اللوزي رئيسا لمجلس
 إدارة البنك األردني الكويتي

دولة السيد عبد الكريم الكباريتي مسيرة زخمة من الجهد والعطاء 
أظهرت حنكة إدارية عالية رّسخت نموذجا فريدا في اإلدارة المصرفية

بتاريخ  اجتماعها  الكويتي  الأردين  البنك  مل�ساهمي  العادية  العامة  الهيئة  عقدت 
باأحكام  عماًل  وذلك  واللكرتوين،  املرئي  الت�سال  و�سيلة  بوا�سطة   ،٢٠٢١/٥/٤
املن�سور  ل�سنة ٢٠٢٠  الدفاع رقم )٥(  واأمر  ل�سنة ١٩٩٢  الدفاع رقم )١3(  قانون 
معايل  عن  ال�سادرة  والإجراءات   ٢٠٢٠/3/3١ بتاريخ  الر�سمية  اجلريدة  يف 
اأعاله. اأمر الدفاع   وزير ال�سناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ مبوجب 
وتراأ�ص الجتماع دولة ال�سيد عبد الكرمي الكباريتي رئي�ص جمل�ص الإدارة وبح�سور 
ما  والوكالة  بالأ�سالة  اأ�سهما  يحملون  وم�ساهمني  الإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  جميع 
وح�سر  املال،  راأ�ص  من   %  ٨3.٩ حوايل  وي�سكلون  �سهم   ١٢٥،٨٧٠،٦٦٥ جمموعه 

الجتماع عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام ال�سركات.
الهيئة  اجتماع  اأعمال  املدرجة على جدول  البنود  العامة على  الهيئة  وقد �سادقت 
اجلديدة  للدورة  البنك  اإدارة  اأع�ساء جمل�ص  بانتخاب  قامت  كما  العادي،  العامة 

٢٠٢١ – ٢٠٢٤ اأ�سماوؤهم:
وحتدث دولة عبد الكرمي الكباريتي : اأود اأن اأودعكم وهذه منا�سبة ن�ستح�سر فيها 
ملا  الإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  الأخوة  كل  فيها  رافقنا  التي  الطويلة  امل�سرية  ون�ستذكر 
يزيد عن ع�سرين �سنة ، ول بد هنا من اأن اأ�سكر بدايًة الأخ الدكتور يو�سف الق�سو�ص 
والأخ من�سور اللوزي ، حيث �سنغادر ثالثتنا هذا املجل�ص و�سيدخل اأع�ساء جدد من 
: الدكتور عمر اجلازي ،  ذوي القامات القت�سادية والقدرات الإ�سافات النوعية 
والأخت ناديا الروابدة ، وعلى راأ�ص املجموعة ال�سيد نا�سر اللوزي قائدًا للفريق ، 
واأعتقد اأنها حمطة يف هذه امل�سرية الطويلة ، م�سرية اعتمدت يف حتقيق جناحاتها 
على اأ�سلوب تقليدي يف التعامالت والعالقات واملعامالت الورقية ، واآن الأوان لأن 

ننتقل اإلى اآفاق جديدة ا�سبحت فيها الرقمنة هي الأ�سا�ص ، ولذلك اأعتقد باأن الأخ 
الآن  اأ�سبحوا  التنفيذية  الإدارة  راأ�ص  على  البطيخي  هيثم  ال�سيد  وجود  مع  نا�سر 
موؤهلني لإدارة الدفة ، وكلنا ثقة باأنه �سيكون هناك حتقيق جناحات ونقلة للبنك 

اإلى اآفاق جديدة .
بكل املحبة وبكل العتزاز وكل الفتخار باأدائكم وبرفقتكم اأدعو لكم بال�سالمة واأن 

تكونوا حمفوظني بعيون الرحمن واأن يحماكم اهلل جميعًا ، وكل عام وانتم بخري .
اجتماعه  املنتخب  الإدارة  جمل�ص  عقد  العامة  الهيئة  اجتماع  اأعمال  انتهاء  وفور 
ال�سيد  انتخاب  ومت  العادي  العامة  الهيئة  اجتماع  قرارات  على  اطلع  حيث  الأول 
نا�سر اأحمد اللوزي رئي�سا للمجل�ص وال�سيد في�سل حمد العيار نائبا للرئي�ص . كما 
قام املجل�ص بت�سكيل اللجان املنبثقة عنه وفق تعليمات احلاكمية املوؤ�س�سية للبنوك.

م�ساهمي  وبالنيابة عن  اأنف�سهم  بالأ�سالة عن  املجل�ص  واأع�ساء  رئي�ص  اأعرب  وقد 
على  الكباريتي  الكرمي  عبد  ال�سيد  لدولة  التقدير  وبالغ  ال�سكر  عظيم  عن  البنك 
اأربعة وع�سرين عاما من جهد وعطاء مميز وما اأظهره  كل ما قدمه للبنك طوال 
الإدارة  اإدارية عالية ر�سخت منوذجا فريدا يف  من قدرات قيادية حمفزة وحنكة 
املرموقة  و�سورته  هويته  و�سكل  البنك  عمل  مناحي  كافة  على  انعك�ص  امل�سرفية 
وتتمتع  والحرتام  بالعرتاف  حتظى  رائدة  واإقليمية  وطنية  م�سرفية  كموؤ�س�سة 
ب�سمعة رفيعة على نطاق وا�سع يف ال�سوق امل�سريف املحلي واخلارجي وكاأحد الروافع 
واخلدمية  التجارية  وموؤ�س�ساته  قطاعاته  بكافة  الوطني  لالقت�ساد  الأ�سا�سية 
وال�ستثمارية.  ومتنى اأع�ساء جمل�ص الإدارة لدولته ولعائلته الكرمية موفور ال�سحة 

والعافية والعمر املديد .
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نيويورك  ومقرها   )Global Finance( العاملّية  فاينان�ص  غلوبال  جملة  منحت 
البنك العربي جائزة »اأف�سل بنك خلدمات التمويل التجاري« يف ال�سرق الأو�سط 
للعام ٢٠٢١. حيث يعك�ص هذا التقدير ريادة البنك العربي على امل�ستوى الإقليمي 
التمويل  ومنتجات  امل�سرفية  احللول  اأحدث  تقدمي  على  ال�ستثنائية  وقدراته 

التجاري وت�سخريها لتلبية احتياجات عمالئه املتجددة عرب خمتلف القطاعات.
ومت اختيار البنك لهذه اجلائزة من قبل فريق املحررين املخت�سني يف املجلة وذلك 
بناًء على اآراء حمللني خمت�سني من القطاع املايل وامل�سريف واإداريني تنفيذيني 
من قطاع ال�سركات وخرباء يف جمال التكنولوجيا. حيث ُمِنح البنك العربي هذه 
العمليات  حجم  �سملت  والتنظيم  الأداء  معايري  من  جمموعة  على  بناًء  اجلائزة 
امل�سرفية ونطاق التغطية عامليًا وم�ستوى خدمة العمالء، بالإ�سافة اإلى القدرات 

التناف�سية والبتكار التكنولوجي.

ويعد هذا الإجناز اإ�سافة مميزة اإلى �سجل البنك العربي احلافل، وهو يعك�ص روؤية 
ال�سناعة  �سعيد  على  امل�ستجدات  اأحدث  مواكبة  على  املتوا�سل  وحر�سه  البنك 
عرب  التجارة  عمليات  تعزيز  يف  املحوري  البنك  دور  اإلى  بالإ�سافة  امل�سرفية، 
منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال افريقيا من خالل تقدمي خدمات وحلول م�سرفية 
تواكب التطورات التي ي�سهدها القطاع امل�سريف حمليًا واإقليميًا وعامليًا. وميتلك 
البنك العربي واحدة من اأكرب ال�سبكات امل�سرفية العربية العاملية والتي ت�سم ما 
املحلية  بالأ�سواق  الوا�سعة  اإلى جانب معرفته  يزيد عن ٦٠٠ فرع عرب ٥ قارات، 
وخربته العميقة يف جمال خدمات التمويل التجاري مما يعزز قدرة البنك العربي 

على ال�ستجابة ملتطلبات عمالئه املتجددة عرب الدول. 

اتفاقية تعاون بني البنك العربي 
و�صركة احلو�صبة ال�صحية الدولية

تهدف  العربي  البنك  تعاون مع  اتفاقية  الدولية  ال�سحية  �سركة احلو�سبة  وقعت 
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اإلى تقدمي حلول مبتكرة لإتاحة عمليات الدفع الإلكرتوين للقطاع الطبي بالإ�سافة 
التاأمني  ملطالبات  الوطنية  املنظومة  خالل  من  متعددة  متويل  برامج  توفري  اإلى 
ال�سحي  )Hakeem Claim(  مبا ينعك�ص ب�سكل اإيجابي على مقدمي اخلدمة 

الطبية و�سركات التاأمني واملر�سى. 
ووقع التفاقية عن �سركة احلو�سبة ال�سحية الدولية عطوفة الدكتور رامي فراج 
جمل�ص  رئي�ص  نائب  �سويكه  جمد  ال�سيدة  ومعايل  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
البنك  وقعها عن  وقد  لل�سركة،  التنفيذي  الرئي�ص  اللحام  غ�سان  وال�سيد  الإدارة 

العربي ال�سيد وليد ال�سمهوري مدير منطقة الأردن. 
يتم من خاللها  ومتكاملة  وتعترب منظومة )Hakeem Claim( من�سة موحدة 
التاأمني الطبي بني مقدمي اخلدمة الطبية و�سركات  تبادل موافقات ومطالبات 
اإلكرتوين لكافة املر�سى لتمكني الأطباء  اإلى توفري ملف طبي  بالإ�سافة  التاأمني 
من الطالع على التاريخ املر�سي للمراجعني وتوفري كافة املعلومات التي يحتاجها 
ورقية،  ب�سجالت  الحتفاظ  اإلى  احلاجة  ودون  وفوري  �سهل  ب�سكل  الطبيب 
يعاين  ح�سا�سيات  اأي  عن  والتنبيه  الدوائية  التداخالت  من  احلد  اإلى  بالإ�سافة 
منها املر�سى، كما تتيح املنظومة اإدارة املواعيد لالأطباء واإمكانية تقدمي الرعاية 

ال�سحية عن بعد مع ت�سديد بدل هذه اخلدمات الكرتونيًا.
اأن تطبيق منظومة  اإلى  اأ�سار الدكتور رامي فراج  ويف تعليقه على هذه التفاقية 
)Hakeem Claim( �سي�ساهم يف تقدمي رعاية �سحية اأف�سل للمراجعني ب�سكل 
جميع  بني  وال�سفافية  والدقة  ال�سرعة  يحقق  الذي  ال�سرتاتيجي  التوجه  يرتجم 
الأطراف، كما واأن احللول امل�سرفية التي �سيقدمها البنك العربي من خالل هذه 
فراج  الدكتور  وبنيَّ  املنظومة.  على  والتح�سيل  الدفع  عمليات  �ست�سهل  التفاقية 
اأن املعلومات الدقيقة والفورية التي توفرها منظومة )Hakeem Claim( �سوف 
ح�سب  العربي  البنك  من  التمويل  خدمات  على  احل�سول  للراغبني  كذلك  تتيح 
�سروطها واأحكامها مما يعزز توفري اخلدمة الطبية املتكاملة واملبنية على رحلة 
متلقي اخلدمة ب�سهولة وي�سر. واأكد على اأهمية املنظومة ملا لها من فوائد وميزات 
اأهمها تعزيز �سالمة املر�سى وتقليل الأخطاء الب�سرية، بالإ�سافة اإلى م�ساهمتها 
يف زيادة النتاجية لدى موظفي املوافقات واملطالبات وت�سهيل عملهم من خالل 
املطالبات  واإر�سال  التاأمني  �سركات  مع  للتوا�سل  موحدة  من�سة  على  العتماد 
الكرتونيًا. ووجه الدكتور فراج ال�سكر للبنك العربي على تعاونه مع كوادر �سركة 

احلو�سبة ال�سحية الدولية وم�ساهمته يف تطوير ميزات اإ�سافية للمنظومة. 

 للعام الثاين على التوايل 
البنك العربي يدعم موؤ�ّص�صة اإجناز لتنفيذ برنامج

 االأمن ال�صيرباين لطالب اجلامعات
وّقع البنك العربي وموؤ�ّس�سة اإجناز للعام الثاين على التوايل اتفاقّية تعاون م�سرتك 
لتنفيذ برنامج تدريبي متخ�س�ص بالذكاء ال�سطناعي والأمن ال�سيرباين من قبل 

موؤ�ّس�سة اإجناز لطلبة اجلامعات.

 ويهدف الربنامج اإلى متكني الّطلبة من التعرف على التقنيات والأ�ساليب التي 
ُت�سهم يف احلفاظ على م�ستوى جيد من الأمان وال�ّسالمة ال�سيربانّية، و�سمان 
م�ساركتها،  اأو  تخزينها  اأو  نقلها  عند  تلفها  اأو  ال�سرقة  من  البيانات  حماية 
اإلى احلفاظ على �سرّية املعلومات واحرتام اخل�سو�سّية ال�سخ�سّية  بالإ�سافة 
مع  التعامل  بكيفّية  الّطلبة  توعية  على  الربنامج  يركز  كما  للم�ستخدمني. 
املختلفة،  ال�سطناعي  الذكاء  واأدوات  الأ�سياء،  واإنرتنت  احلديثة  التكنولوجيا 
واأ�سا�سّيات التعلم الإلكرتوين، وذلك من خالل الأن�سطة التفاعلّية التي توظف 
اأدوات الّتعليم الإلكرتوين. حيث �سيتم تنفيذه خالل العام الدرا�سي اجلامعي 
وجامعة  الأهلية  عمان  وجامعة  البيت  اآل  جامعة  من  كل  يف   ٢٠٢١  -  ٢٠٢٠

الإ�سراء وجامعة الأونروا وجامعة العلوم التطبيقّية.
موؤ�ّس�سة  للتعليم يف  لإجناز  الّتنفيذي  املدير  اأكد  املبادرة  تعليقه على هذه  ويف 
وموؤ�ّس�سة  العربي  البنك  يجمع  الذي  التعاون  اأهمية  على  اجلّراح  مهند  اإجناز 
ي�سهدها  التي  التطورات  مواكبة  اإلى  احلاجة  �سمن  ياأتي  اأنه  مبينًا  اإجناز، 
الع�سر يف جمال حماية املعلومات الرقمّية والإ�سهام يف تقليل الفجوة املعرفّية 

لدى الّطلبة يف هذا املجال.
وكانت اإجناز قد نفذت هذا الربنامج بالتعاون مع البنك العربي خالل العام 
الدرا�سي ٢٠١٩-٢٠٢٠ يف ثالث ع�سر جامعة وا�ستفاد منه قرابة  ١٠٤٦طالب 

وطالبة.

البنك العربي يقدم خدمة التو�صيل مع »اأوبر« 
عرب تطبيق »عربي موبايل«

»عربي  تطبيق  عرب  التو�سيل  خدمة  موؤخرا  الأردن  يف  العربي  البنك  اأطلق 
منطقة  يف  بنك  اأول  بذلك  ليكون  العاملية،  »اأوبر«  �سركة  مع  بالتعاون  موبايل« 
»اأوبر«  لإطالق خدمة  �سركة  تعاون م�سرتك مع  اتفاقية  يوقع  الأو�سط  ال�سرق 
التو�سيل عرب تطبيقه. وياأتي اإطالق هذه اخلدمة يف اإطار ا�سرتاتيجية البنك 
الرامية اإلى تعزيز �سل�سلة خدماته الرقمية وتفعيل خدمات مبتكرة توفر وقت 
وتتيح  املتنوعة.  ورغباتهم  املتجددة  تطلعاتهم  مع  وتن�سجم  العمالء،  وجهد 
هذه اخلدمة اجلديدة لعمالء البنك العربي احلاليني واجلدد من م�ستخدمي 
تطبيق »عربي موبايل« العديد من املزايا املتعلقة بطلب تو�سيلة من خالل »اأوبر« 
بها  يرغبون  وجهة  اأي  العمالء من  تو�سيل  موبايل« كطلب  »عربي  تطبيق  عرب 
على  املتاحة  واملواقع  العرو�ص  خدمة  خالل  من  م�سبقًا  حمددة  وجهات  واإلى 
اأي من  واإلى  تو�سيل من  العربي مثل: طلب  البنك  تطبيق »عربي موبايل« من 
فروع البنك العربي اأوال�سرافات الآلية اأوال�سرافات الآلية التفاعلية اأو اأجهزة 
اخلدمة الذاتية املنت�سرة يف اململكة، بالإ�سافة اإلى جمموعة وا�سعة من املتاجر 
واملطاعم ونقاط البيع املختلفة التي تتيح العديد من العرو�ص املتوفرة لعمالء 

البنك العربي.
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نظم  مالئمة،  �سحية  عمل  بيئة  وتوفري  وعمالئه  موظفيه  �سالمة  على  حر�سه  اإطار  يف 
كابيتال بنك موؤخرًا وبالتن�سيق مع وزارة ال�سحة واملركز الوطني لالأمن واإدارة الأزمات، 

حملة تطعيم �سد فريو�ص كورونا للموظفني غري احلا�سلني على اللقاح.
وبح�سب بيان �سحفي �سدر عن البنك، اأ�سرف طاقم طبي على عملية اإعطاء اجلرعة الأولى 
�سملت احلملة حوايل ٤٠٠  بنك، حيث  كابيتال  والتي جرت يف مقر  للموظفني  اللقاح  من 

موظف وموظفة، مع اللتزام التام بتعليمات ال�سالمة العامة. 
وتاأتي هذه احلملة يف اإطار دعم كابيتال بنك جلهود املوؤ�س�سات ال�سحية الوطنية يف توفري 
املجتمعية  الوقاية  تاأمني  بعد  الطبيعية  للحياة  العودة  وت�سريع  املواطنني  جلميع  اللقاحات 

وفقًا للخطط وال�سرتاتيجيات املو�سوعة.
واأعرب كابيتال بنك يف البيان عن �سكره وتقديره لكافة الكوادر العاملة يف وزارة ال�سحة 
كورونا  جائحة  بداية  منذ  املبذولة  جهودهم  على  الأزمات  واإدارة  لالأمن  الوطني  واملركز 
للحد من انت�سار الفايرو�ص وتاأمني اللقاحات للمواطنني من جهة، ولدعمهم املميز حلملة 

تطعيم موظفي البنك من جهة اأخرى. 

كابيتال بنك يطلق حملة » حول راتبك - مبزايا متعددة
اخلدمات  اأف�سل  لتوفري  منه  و�سعيًا  املتزايدة،  عمالئه  لحتياجات  تفهمه  من  انطالقًا 
احللول  توفري  يف  الرائد   - بنك  كابيتال  اأعلن  املزايا،  باأف�سل  مقرونة  لهم  امل�سرفية 
امل�سرفية املبتكرة لالأفراد وال�سركات- عن اإطالق حملة ترويجية على ح�سابات الرواتب 

مع العديد من املزايا الإ�سافية.
و�سيح�سل عمالء كابيتال بنك اجلدد من اأ�سحاب الرواتب التي ت�سل �سايف قيمتها الى 
ولغاية ١٥٠٠  ال�سهري  الراتب  قيمة  بن�سبة ٥٠% من  نقدي  على حافز  فاأكرث  دينار   ١٠٠٠
بني  ما  ترتاوح  التي  للرواتب  دينارًا   ١٥٠ بقيمة  نقدي  وحافز  راتب،  اأول  ورود  عند  دينار 
٨٠٠- ٩٩٩ دينارًا بعد ورود ثالث راتب اإلى البنك، فيما �سيح�سل اأ�سحاب الرواتب من ٥٠٠ 

دينار اإلى ٧٩٩ دينارًا على حافز نقدي بقيمة ١٠٠ دينار بعد ورود ثالث راتب اإلى البنك.
كما يقدم كابيتال بنك مزايا اإ�سافية لعمالء حتويل الرواتب، من �سمنها عائد نقدي بن�سبة 
٢ % وبحد اق�سى ١٠٠ دينار عند ا�ستخدام بطاقات كابيتال بنك الئتمانية من خالل نقاط 
الراتب  بح�ساب  املربوط  الئتمان  بطاقة  ر�سيد  حتويل  اللكرتوين،  الت�سوق  عرب  اأو  البيع 
املحول بدون فوائد اأو دفعات �سهرية على الر�سيد الوارد لأول ثالث اأ�سهر، تقدمي قرو�ص 
�سخ�سية مقبولة م�سبًقا لل�سركات املعتمدة بحد اق�سى ١٠،٠٠٠ دينار لرواتب ١٠٠٠ دينار 
فاأكرث، بالإ�سافة الى توفري بطاقات ائتمانية مقبولة م�سبًقا لل�سركات املعتمدة بحد اق�سى 

�سعفي الراتب املحول لرواتب ١٠٠٠ دينار فاأكرث.
اإلى  بنك  كابيتال  يف  ن�سعى  عثمان:«  حممد  لالأفراد،  امل�سرفية  اخلدمات  رئي�ص  وقال 
ال�ستمرار بتطوير وتقدمي خدمات م�سرفية مبتكرة لعمالئنا، مقرونة مبزايا متعددة وذات 
ملعامالتهم  وت�سيف  اليومية  حياتهم  واأمناط  واحتياجاتهم  تطلعاتهم  تلبي  م�سافة،  قيمة 

وتعامالتهم امل�سرفية معنا املزيد من املرونة وال�سهولة.«
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تويل  مع  جديدة  اإدارية  مرحلة  الأردين  البنك     يدخل 
خلفًا  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  مهام  اللوزي  اأحمد  نا�سر 
لرئي�ص الوزراء، رئي�ص جمل�ص الإدارة ال�سابق عبد الكرمي 
 ٢٤ مدى  على  البنك  قيادة  يف  ا�ستمر  الذي  الكباريتي 
خلف  »خري  قاعدة  ليكّر�ص  الختيار  هذا  وجاء  عامًا، 
خلري �سلف« مبا يعزز حمافظة البنك على زخمه ون�ساطه 
على  الباب  يفتح  كما  املحلية،  ال�سوق  يف  وخ�سو�سيته 
خطة  وفق  البنك  يف  والتحديث  احلداثة  مرحلة  اإطالق 

طموحة للتحول الرقمي. 
احل�سور  ا�ستمرار  الإدارة  جمل�ص  ت�سكيلة  عك�ست  كما 
يف  »كيبكو«  القاب�سة  الكويت  م�ساريع  ل�سركة  الوا�سح 
امل�ساهمني  كبار  من  باعتبارها  املقاعد  خريطة  توزيع 
نائبًا  العيار  حمد  في�سل  انتخاب  جرى  حيث  البنك،  يف 
لرئي�ص جمل�ص الإدارة، اإلى جانب م�ساركة كل من م�سعود 

حيات وطارق عبد ال�سالم يف ع�سوية جمل�ص الإدارة
وبذلك يكون الكباريتي قد و�سع البنك يف اأيد اأمينة نظرًا 
اإلى اخلربات الطويلة التي ميلكها اللوزي �سواء من خالل 
موقعه الوزاري ال�سابق اأو من خالل املهام القيادية التي 

�سغلها يف �سركات عدة يف القطاع اخلا�ص. 
امل�سرية  على  التاأكيد  انتخابه،  بعد  اللوزي،  يغفل  ومل 
الكرمي  عبد  ال�سابق  الإدارة  جمل�ص  لرئي�ص  الطويلة 
نحو  والتوجه  لال�ستمرارية  انطالق  كنقطة  الكباريتي 
الأردين  البنك  حققه  ما  اأن  اإلى  اأ�سار  حيث  امل�ستقبل، 
دولة  الأ�سبق  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  قيادة  حتت  الكويتي 

ال�سيد عبد الكرمي الكباريتي، ي�سع على عاتقنا م�سوؤولية 
والرتقاء  بل  الإجنازات،  هذه  على  للحفاظ  كبرية 
بالبنك الى مرحلة جديدة من الإجناز والتمّيز والريادة 
وحتفيز  امل�ساهمني  حقوق  تنمية  يف  الفاعلة  وامل�ساهمة 

القت�ساد الأردين.
على  الكويتي  الأردين  البنك  ح�سل  نف�سه،  ال�سياق  ويف 
�سميح  هيثم  تعيني  على  الأردين  املركزي  البنك  موافقة 
البطيخي مديرًا عامًا تنفيذيًا، وبالتايل يعول البنك على 
جناح ثنائية اللوزي البطيخي يف قيادة املرحلة اجلديدة 

والتاأكيد على جناحات املرحلة ال�سابقة. 
لى ذلك، انعقدت اجلمعية العمومية للبنك برئا�سة رئي�ص 
الوزراء ال�سابق عبد الكرمي الكباريتي الذي قال: »اأوّد اأن 
امل�سرية  ون�ستذكر  فيها  ن�ستح�سر  منا�سبة  وهذه  اأودعكم 
جمل�ص  اأع�ساء  الأخوة  كل  فيها  رافقنا  التي  الطويلة 
اأ�سكر  اأن  بّد هنا من  ول  يزيد على ٢٠ عامًا،  ملا  الإدارة 
حيث  اللوزي،  ومن�سور  الق�سو�ص  د.يو�سف  الأخ  بداية 
من  جدد  اأع�ساء  و�سيدخل  املجل�ص  هذا  ثالثتنا  �سنغادر 
النوعية  الإ�سافات  والقدرات  القت�سادية  القامات  ذوي 
راأ�ص  وعلى  الروابدة،  ناديا  والأخت  اجلازي،  د.عمر   :
املجموعة نا�سر اللوزي قائدًا للفريق، واأعتقد اأنها حمطة 
حتقيق  يف  اعتمدت  م�سرية  الطويلة،  امل�سرية  هذه  يف 
والعالقات  التعامالت  تقليدي يف  اأ�سلوب  جناحاتها على 
واملعامالت الورقية، واآن الأوان لأن ننتقل اإلى اآفاق جديدة 
باأن  اأعتقد  ولذلك  الأ�سا�ص،  هي  الرقمنة  فيها  اأ�سبحت 

نا�سر اللوزي مع وجود هيثم البطيخي على راأ�ص الإدارة 
ثقة  وكلنا  الدفة،  لإدارة  موؤهلني  الآن  اأ�سبحوا  التنفيذية 
باأنه �سيكون هناك حتقيق جناحات ونقلة للبنك اإلى اآفاق 

جديدة.
وا�ستكمل البنك الأردين الكويتي مالمح املرحلة الإدارية 
اجلديدة مع تعيني هيثم �سميح البطيخي يف مهام املدير 
مهامًا  �سغل  اأن  البطيخي  لـ  و�سبق  التنفيذي،  العام 
قيادية عدة يف البنك وتنقل بني منا�سب عدة، ما يجعله 
مطلعًا على امللفات كافة ويعزز قدرته على قيادة الإدارة 
ال�سابق  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  واعترب  للبنك.  التنفيذية 
املجال  اف�ساح  بهدف  ياأتي  التعيني  هذا  اأن  الكباريتي 
للطاقات ال�سابة من بنات واأبناء البنك لإكمال امل�سرية، 
وبذل اجلهد الالزم ملواجهة التحديات القائمة وما نتوقعه 
من حتديات م�ستقبلية. وميتلك البطيخي خربة م�سرفية 
مهامًا  خاللها  تولى  عامًا،   ١٨ لنحو  متتد  وا�سعة  طويلة 
قيادية يف عدد من اإدارات البنك، حيث عمل مديرًا للفرع 
اخلا�سة  امل�سرفية  للوحدة  تنفيذيًا  مديرًا  ثم  الرئي�سي 
ثم رئي�سًا ملنتجات التجزئة والبنكية اخلا�سة اإلى اأن عني 
قيادية يف  مهامًا  ي�سغل  كما  للبنك،  تنفيذيًا  عامًا  مديرًا 

جمال�ص اإدارات �سركات عدة.
الع�سكرية  امللكية  الكلية  من  �سهادة  البطيخي  ويحمل 
�سهادة  الى  بالإ�سافة  بريطانيا،  من  هري�ست«  »�ساند 
البكالوريو�ص يف العلوم ال�سيا�سية والعالقات الدولية من 

جامعة »كنت« يف بريطانيا.

البنك األردني الكويتي بعد »الكباريتي«:
 مرحلة »اللوزي والبطيخي« وحضور »كيبكو«
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الرئيس عبد الكريم 
الكباريتي: انتقال البنك 
إلى آفاق جديدة ومرحلة 

عنوانها الرقمنة 

حظي هيثم البطيخي 
بثقة مجلس اإلدارة 

بالنظر إلى خبرته 
الطويلة والمهام 

القيادية التي توالها 
سابقًا في البنك

رئيس مجلس اإلدارة الجديد اللوزي خير خلف لخير سلف
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يف ظل الظروف احلالّية واإميانًا بدور تكية اأم علي يف م�ساعدة الأ�سر املحتاجة، اأعلن 
بنك �سو�سيته جرنال - الأردن )SGBJ( جتديده اتفاقية �سراكته مع تكية اأم علي، 
الفئات الأقل حظًا والأ�سر الأكرث  اإميانه مب�سوؤوليته املجتمعّية جتاه  اإطار  وذلك يف 

حاجة والأ�سد فقرًا. 
 ومبوجب الإتفاقّية، �سيقوم بنك �سو�سيته جرنال - الأردن بدعم برامج تكية اأم علي 
طوال العام، حيث تهدف برامج الدعم الغذائي امل�ستدام يف تكية اأم علي اإلى اإي�سال 

الدعم الغذائي لالأ�سر اّلتي تعي�ص حتت خط الفقر الغذائي يف الأردن. 
ياأتي  الترّبع  باأّن هذا  الأردن، ندمي قبوات:  �سو�سيته جرنال -  قال مدير عام بنك 
بر�سالة  البنك  اإميان  ومن  لل�سركات،  الجتماعّية  امل�سوؤولّية  يف  مبادراتنا  اإطار  يف 
تكية اأم علي يف مكافحة اجلوع، خا�سةً  يف ظل التاأثريات القت�سادّية والجتماعّية 
الأخرية الناجتة عن جائحة فريو�ص كورونا، اّلتي حتّثنا على التكاتف والوقوف يدًا 

بيد يف وجه الآثار ال�سعبة واملوؤملة اّلتي يواجهها املجتمع نتيجة هذه اجلائحة.
بتجديد  �سعادته  عن  بلقر،  �سامر  علي،  اأم  تكية  عام  مدير  اأعرب  جهته،  ومن 
ال�سراكة: »نفخر ب�سراكتنا مع بنك �سو�سيته جرنال - الأردن، حيث دامت �سراكتنا 
مع هذا البنك على مدى �سننٍي طويلة، اأثبَت من خاللها اإميانه بروؤية تكية اأم علي 
املتمثلة يف الو�سول لأردٍن خاٍل من اجلوع.« واأ�ساف: »ي�سعدنا كمنظمة من منظمات 
املجتمع املدين اأن نرى اأحد موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص مهتمًة بال�سراكِة معنا وموؤمنًة 
مب�سوؤوليتها جتاه املجتمع، وهذا ما نراه وا�سحًا يف بنك �سو�سيته جرنال - الأردن.«  

بنك �صو�صيته جرنال - االأردن يعلن عن الفائز
 2021/A200 ب�صيارة مر�صيد�س-بنز 

باأجواء احتفالّية �سادت مبنى اإدارة بنك �سو�سيته جرنال - الأردن )SGBJ(، يوم 
مر�سيد�ص-بنز  ب�سيارة  الفائز  عن   SGBJ اأعلن   ،٢٠٢١/3/3١ املوافق  الأربعاء 
اإذاعة  قامت  وقد  »غنى«.  التوفري  بح�ساب  ة  اخلا�سّ اجلائزة  وهي   ،2021/A200

�سوت الغد، بتغطية حفل اإعالن اإ�سم الرابح، من خالل الربنامج ال�سباحي »فرح 
قبل الكل« بح�سور املذيعة املتاأّلقة فرح يغمور.

ح�سني  حممد  م�سطفى  ال�سّيد  بال�سيارة،  املحظوظ  الرابح  عن  الإعالن  مّت  وقد 
مبارك، من فرع الزرقاء، بح�سور الإدارة العليا للبنك ممّثلة مبديرها العام ال�سّيد 
ندمي قبوات، بالإ�سافة اإلى الّلجنة امل�سرفة على ال�سحب، مع التزام اجلميع بارتداء 

الكّمامات واحرتام قانون الدفاع.
 ويجدر بالذكر اأّن الفر�سة ما زالت متاحة اأمام جميع عمالء SGBJ، امل�ستفيدين 
من ح�ساب »غنى«، للفوز باإحدى جوائز احل�ساب: ٥٠٠ دينار يوميًا، ٥٠،٠٠٠ دينار 
نهاية �سهر حزيران، �سّيارة مر�سيد�ص-بنز E200/2021 نهاية اأيلول، بالإ�سافة اإلى 

اجلائزة الكربى يف نهاية العام واّلتي تبلغ ١٠٠،٠٠٠ دينار اأردين.

بنك سوسيته جنرال - األردن يجّدد
 إتفاقّية شراكته مع تكية أم علي
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اقرت الهيئة العامة العادية مل�ساهمي بنك القاهرة عمان يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 
املالية وتقرير  البيانات  املرئي واللكرتوين  بوا�سطة و�سيلة الت�سال   ٢٠٢١/٠٤/٢٩
جمل�ص الدارة لعام ٢٠٢٠ وخطة عمل ال�سركة امل�ستقبلية ، بال�سافة الى املوافقة على 
تو�سية جمل�ص الدارة بتوزيع ارباح مببلغ ١٢٠ فل�ص لل�سهم الواحد اي بن�سبة ١٢% من 

القيمة ال�سمية لل�سهم البالغة دينار اردين واحد.
البنك  ح�سابات  مدققي  انتخاب  جتديد  على  العادية  العامة  الهيئة  �سادقت  كما 
العادية  العامة  الهيئة  النابل�سي وكما اقرت  ال�سيد كرمي  اند تو�ص /  ال�سادة ديلويت 
لتعبئة  وذلك  م�ستقل  غري  ادارة  جمل�ص  كع�سو  امل�سري  ظافر  ه�سام  ال�سيد  تعيني 

املقعد ال�ساغر يف جمل�ص ادارة البنك.

بنك القاهرة عمان يو�صع خدماته يف الكرك  بفرع جديد
بافتتاح فرع جديد  الكرك   انت�ساره يف حمافظة  القاهرة عمان  الكرك - و�َسع بنك 

خلدمة عمالئه ب�سهولة وي�سر وتخفيف ال�سغط على باقي الفروع.

ال�سارع  الق�سر-  الكائن يف يف بلدة  با�ستقبال عمالئه يف مقره  الفرع اجلديد  وبداأ 
الرئي�سي / قرب املركز المني.

وجهز الفرع اجلديد وفق اأحدث الت�ساميم الع�سرية والتقنية بهدف �سمان �سرعة 
خدمة العمالء وتو�سيع قاعدة العمالء بتقدمي اأف�سل اخلدمات امل�سرفية .

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

خدمة ع�سرية براحة وامان وان�سيابية.
وحر�ص البنك يف فرع الكرك اجلديد على توفري كافة و�سائل الراحة و�سرعة تقدمي 
خدماته لعمالئه داخل الفرع مبا فيها توفري جهاز �سراف اآيل لتقدمي كافة اخلدمات 

امل�سرفية على مدار ٢٤ �ساعة.
وي�سار الى ان هذا الفرع اجلديد اأن�سئ يف �سياق تنفيذ �سيا�سة البنك لتو�سيع النت�سار 
الذين  للعمالء اجلدد  امللفت  نتيجة الزدياد  اجلغرايف خلدمة عمالئه يف كل مكان 

تعزز ثقتهم بخدمات البنك امل�سرفية املميزة خا�سة الكرتونيا.

الهيئة العامة العادية لبنك القاهرة عمان
تقر توزيع ارباح بنسبة ١٢% من القيمة االسمية للسهم
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تربع  الف�سيل،  ال�سهر  وبحلول  الأردنية  الدولة  تاأ�سي�ص  مبئوية  احتفالته  اإطار  يف 
بنك �سفوة الإ�سالمي مبا يزيد على ٥٠٠ جهاز لوحي ذكي لطلبة عدد من املدار�ص 
احلكومية الأقل حظًا يف اململكة، وذلك لتعزيز انخراطهم الفاعل يف عملية التعلم عن 

بعد، مبا ميكنهم من ا�ستكمال اجلزء املتبقي من الف�سل الدرا�سي ب�سهولة.
باملئوية،  لالحتفالت  العليا  اللجنة  مع  بالتن�سيق  �سممت  التي  املبادرة  هذه  وجاءت 
مماثلة  �سابقة  ملبادرات  امتدادًا  تعترب  والتي  والتعليم،  الرتبية  وزارة  مع  وبالتعاون 
نفذها بنك �سفوة الإ�سالمي، يف دللة منه على تطور وا�ستدامة عمله املجتمعي من 
حيث النمو والعطاء مبا يتما�سى مع م�سرية تطور اململكة، والذي يركز فيه على خدمة 
القطاع التعليمي الذي يحتل اأولوية لديه ملا له من اآثار يف اإعداد الأجيال اإعدادًا يتيح 

لهم خدمة اأنف�سهم وجمتمعهم ووطنهم. 
وقد غطت املبادرة كل من الأغوار ال�سمالية و الأغوار اجلنوبية و املزار ال�سمايل واملزار 
اجلنوبي و ال�سونة اجلنوبية و دير عال و البرتاء والبادية ال�سمالية الغربية والبادية 
ال�سمالية ال�سرقية ومديرية عجلون التي قام جمموعة من موظفي البنك بامل�ساركة يف 
عملية التوزيع على مدراء املدار�ص فيها بالتن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم و بح�سور 
الرتبية  و عطوفة مدير  املحا�سي�ص  �سامي  الدكتور  العام  التعليم  ادارة  عطوفة مدير 

والتعليم ال�ستاذ �سامي �سديفات .
التميمي:  �سامر  ال�سيد  للبنك  التنفيذي  الرئي�ص  قال  ال�ساأن،  على هذا  له  تعليق  ويف 
»يعرب هذا التربع الذي نحتفي من خالله بتاريخ مملكتنا احلبيبة، وبال�سراكة املتينة 
بيننا وبني القطاع العام، عن مدى حر�سنا على التواجد يف املنا�سبات الوطنية الهامة، 
ال�سوء  ن�سلط  ر�سالة  يحمل  كما  م�ستدامًا،  اإيجابيًا  اأثرًا  يحمل يف طياته  بقالب  لكن 
من خاللها على اأهمية التكافل والنخراط يف جت�سيد قيم النتماء واملواطنة بالقول 
والفعل عرب خدمة املجتمع املحلي الذين يدين له اجلميع برد اجلميل، ولي�ص هناك 

اأف�سل من امل�ساهمة يف تاأمني اأدوات التعلم ملن ل ميتلكونها.«

البنك يوا�صل مبادراته اخلريية بك�صوة
 ذوي االحتياجات اخلا�صة من االأطفال

الحتياجات  ذوي  من  طفل   ١٠٠ ك�سوة  بتوزيع  موؤخرًا  الإ�سالمي  �سفوة  بنك  قام 
اخلا�سة من امل�ستفيدين من خدمات عدة من اجلمعيات اخلريية العاملة حتت مظلة 
وزارة التنمية الجتماعية، وذلك بالتعاون والتن�سيق مع بنك املالب�ص اخلريي التابع 
للهيئة اخلريية الأردنية الها�سمية، ومب�ساركة عدد من املتطوعني من موظفي البنك .
الإ�سالمي  �سفوة  بنك  �سراكة  بها  تت�سم  التي  ال�ستمرارية  عن  املبادرة  هذه  وتعرب 
لتلبية متطلبات  البنك  �سعي  اأنها جت�سد  كما  الها�سمية،  الأردنية  الهيئة اخلريية  مع 
ذوي الحتياجات اخلا�سة الأقل حظًا، والذين يحظون بن�سيب من دعم البنك الذي 
يحر�ص على تقدميه لهذه الفئة التي يخ�س�ص لها العديد من املبادرات والربامج التي 
اإميانًا منه ب�سرورة توفري  املوؤ�س�سية املجتمعية،  للم�سوؤولية  تتاألف منها ا�سرتاتيجيته 

حياة كرمية لها.

احتفااًل بمئوية الدولة  بنك صفوة اإلسالمي يتبرع بالمزيد 
من األجهزة اللوحية لتسهيل التعليم عن بعد
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اإلستثمار في قطاع التأمين

464.5 الف دينار أرباح التأمين األردنية الربع األول 2021

حتقيقها  الأردنية  التاأمني  �سركة  اأعلنت 
ال�سريبة  بعد  �سافية  متوقعة  اأرباحا 
 ،٢٠٢١ الأول  للربع  دينار  األف   ٤٦٤.٥
دينار  مليون   ١.١ بلغ  ربح  �سايف  مقابل 

للربع الأول ٢٠٢٠.
واأ�سارت ال�سركة يف اف�ساح لهيئة الأوراق 
للفرتة  الإيرادات  جمموع  باأن  املالية 
املنتهية يف 3١ اآذار ٢٠٢١ بلغ ٩.٥ مليون 
 3١ يف  املنتهية  الفرتة  مع  مقارنة  دينار، 
الإيرادات ١٠.٢  بلغت  والتي  اآذار ٢٠٢٠ 

مليون دينار.
الأق�ساط  �سايف  باأنه  ال�سركة  وبينت 
 )٩.٤( بلغت   ٢٠٢١ الأول  للربع  املكتتبة 
دينار  مليون   )٩.٢( مقابل  دينار  مليون 
بلغت  كما   ،٢٠٢٠ للعام  نف�سها  للفرتة 
للعام  الول  للربع  املدفوعة  التعوي�سات 
مقابل  دينار  مليون   )٥.٦( احلايل 
وارتفع  املا�سي،  للعام  دينار  مليون   )٦(
األف   ٧٤١.٩ الى   امل�ساريف  اجمايل 

دينار للربع الأول ٢٠٢١ مقابل )٥3٤.٩( 
بلغ  كما   ،٢٠٢٠ الأول  للربع  دينار  الف 
جمموع املوجودات حتى نهاية اآذار ٢٠٢١ 

ما قيمته )١٠١.3( مليون دينار .

لل�سهم من  ال�ساي�سية  بلغت احل�سة  كما 
  ٢٠٢١-3-3١ الى   ١-١-٢٠٢١ من  ربح 
بلغت  حني  يف  /دينار  فل�ص   )  ٠.٠١٥(
للفرتة ذاتها من العام املا�سي )٠.٠3٨( 

فل�ص /دينار
العام  املدير  النتائج قال  تعليقه على  ويف 
لقد  اخلالق  عبد  عماد  ال�سيد  لل�سركة 
يف  ملمو�سا  انخفا�سا   ٢٠٢٠ عام  �سهد 
ترك  مما  القت�سادية  الن�سطة  جميع 
املا�سي  العام  نتائج  على  وا�سحا  اثرا 
وبداية العام احلايل لكن التامني الردنية 
نتائج  حتقيق  يف  قدما  امل�سي  ا�ستطاعت 
ا�سهم  على  باحلفاظ  قامت  كما  مر�سية 
املالية  حمفظتها  �سمن  ا�سرتاتيجية 
املحفظة  على  املخاطرواحلفاظ  لتجنب 

�سمن هام�ص حمدود من التغيري .

عبد الخالق:
بالرغم من االنخفاض الملموس 

في جميع االنشطة االقتصادية 
في الفترة الراهنة استطاعت 

التأمين األردنية المضي قدما في 
تحقيق نتائج مرضية
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108.4 الف دينار أرباح شركة المنارة للتأمين الربع االول 2021

متوقعة  اأرباحا  حتقيقها  للتامني  املنارة  �سركة  اأعلنت 
الأول  للربع  دينار  األف   ١٠٨.٤ ال�سريبة  بعد  �سافية 
للربع  دينار  األف   ١٦٢.٧ بلغ  ربح  �سايف  مقابل   ،٢٠٢١

الأول ٢٠٢٠.
باأن  املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
جمموع الإيرادات للفرتة املنتهية يف 3١ اآذار ٢٠٢١ بلغ 
3.٥ مليون دينار، مقارنة مع الفرتة املنتهية يف 3١ اآذار 

٢٠٢٠ والتي بلغت الإيرادات ٢ مليون دينار.
وبينت ال�سركة باأنه �سايف الأق�ساط املكتتبة للربع الأول 
 )٤.٤٤( مقابل  دينار  مليون   )٥.٠3( بلغت   ٢٠٢١
بلغت  كما   ،٢٠٢٠ للعام  نف�سها  للفرتة  دينار  مليون 
للعام احلايل )٨.3(  الول  للربع  املدفوعة  التعوي�سات 
املا�سي،  للعام  مليون دينار مقابل )٢.٢( مليون دينار 
وارتفع اجمايل امل�ساريف الى  ٢٤٤.٤ األف دينار للربع 
الأول  للربع  دينار  الف   )١33.٧( مقابل   ٢٠٢١ الأول 
٢٠٢٠، كما بلغ جمموع املوجودات حتى نهاية اآذار ٢٠٢١ 

ما قيمته )٢١.١( مليون دينار .
وقد بني املدير العام ل�سركة املنارة للتاأمني وليد القططي 

ايجابية  جاءت  العام  لهذا  الولى  الربعية  النتائج  باأن 
كبريا  اهتماما  املوظفني  اأولت  ال�سركة  باأن  موؤكدًا   ،
لالرتقاء بهم الى م�ستويات مهنية عالية بالعتماد على 
الرقمي  اجلانب  على  خا�سة  متطورة  تدريب  �سيا�سات 

ا�سا�سية  ركيزة  كورونا  جائحة  بعد  ما  ا�سبح  الذي 
املوؤهلني  ن�سبة  وارتفعت  �سركة  لي  النجاح  ركائز  من 
كربى  على  تتفوق  ا�سبحت  والتي  ال�سركة  موظفي  من 

ال�سركات يف ال�سوق الردين.

القططي:
النتائج الربعية االولى لهذا العام 

جاءت ايجابية ، وارتفعت نسبة 
المؤهلين من موظفي الشركة 
والتي اصبحت تتفوق على كبرى 

الشركات في السوق االردني
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2.23 مليون دينار أرباح الشرق العربي للتأمين الربع األول 2021

حتقيقها  للتامني  العربي  ال�سرق  �سركة  اأعلنت 
 ٢.٢3 ال�سريبة  بعد  �سافية  متوقعة  اأرباحا 
�سايف  مقابل   ،٢٠٢١ الأول  للربع  دينار  مليون 

ربح بلغ ٢.١٥ مليون دينار للربع الأول ٢٠٢٠.
واأ�سارت ال�سركة يف اف�ساح لهيئة الأوراق املالية 
 3١ يف  املنتهية  للفرتة  الإيرادات  جمموع  باأن 
اآذار ٢٠٢١ بلغ ١٥.٦ مليون دينار، مقارنة مع 
بلغت  والتي   ٢٠٢٠ اآذار   3١ يف  املنتهية  الفرتة 

الإيرادات ١٤.٩ مليون دينار.

مليون   ١.٦ الى   امل�ساريف  اجمايل  وارتفع 
دينار للربع الأول ٢٠٢١ مقابل ١.٢ مليون دينار 
املوجودات  جمموع  بلغ  كما   ،٢٠٢٠ الأول  للربع 
مليون   ١٤١ قيمته  ما   ٢٠٢١ اآذار  نهاية  حتى 

دينار .
ربح  من  لل�سهم  ال�سا�سية  احل�سة  بلغت  كما 
 ٠.١٠٩(   ٢٠٢١-3-3١ الى   ١-١-٢٠٢١ من 
للفرتة ذاتها من  بلغت  فل�ص /دينار يف حني   )

العام املا�سي )٠.١٠٠( فل�ص /دينار
جمل�ص  رئي�ص  عرب  النتائج  على  تعليقه  ويف 
الإدارة نا�سر اللوزي عن ارتياحه لأداء ال�سركة 
خالل الربع الأول من العام احلايل واأكد اأن ما 
الفرتة  خالل  اإجراءات  من  ال�سركة  به  قامت 
كورونا  جائحة  بتداعيات  تاأثرت  التي  املا�سية 
احلكومة  بها  قامت  التي  الوا�سعة  والغالقات 
اأر�ص  على  نتائجها  حققت  قد  الوباء  ملواجهة 
الواقع والتي انعك�ست على اأرقام الربع الأول من 
م�ستمرة  ال�سركة  اأن  اإلى  اأ�سار  كما  العام.  هذا 
عمالئها  تطلعات  ت�سع  التي  ا�سرتاتيجيتها  يف 
اأولوياتها،  مقدمة  يف  م�ساهميها  وم�سالح 
وت�سعى اأن تكون لعبًا رئي�سيًا يف قطاع التاأمني 

يف الأردن ويف الإقت�ساد الوطني ب�سكل عام.
الرئي�ص  الوزين   علي  الدكتور  �سرح  كما   
خالل  ال�سركة  اأداء  باأن  لل�سركة،  التنفيذي 
من�سجما  جاء  احلايل  العام  من  الأول  الربع 
واأ�ساف  لل�سركة،  التقديرية  الأرقام  مع   ً
خمتلفة  جديدة  ا�سرتاتيجية  تقدمي  مت  باأنه 
الفرتة  تنا�سب  الإدارة  ملجل�ص  ال�سيناريوهات 
يتعر�ص  التي  الو�ساع  مع  ومن�سجمة  القادمة 
لها العامل ب�سبب جائحة كورونا وخطة يف حال 
التعايف الذي يجده ممكنا يف حال مت التو�سع يف 

اعطاء اللقاحات .

اللوزي:
لقد نجحت الشركة في 

إجراءاتها لمواجهة تداعيات 
الوباء و حققت نتائج مرضية 

انعكست على أرقام الربع 
األول من هذا العام

الوزني:
أداء الشركة خالل الربع األول 

من العام الحالي جاء منسجما 
مع األرقام التقديرية 

للشركة

COMPREHENSIVE
INSURANCE
SOLUTIONS
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المجموعة العربية األردنية للتأمين تعقد اجتماع الهيئة
 العامة العادي وغير العادي لعام 2021

عقدت الهيئة العامة ل�سركة املجموعة العربية الأردنية 
اجتماع  تاله  العادي  العامة  الهيئة  اجتماع  للتاأمني 
-٢٧ املوافق    ٢٠٢١ لعام  العادي  غري  العامة  الهيئة 
٥-٢٠٢١ من خالل و�سائل التوا�سل عن بعد »تطبيق 
ثمانية  وبح�سور   ”)/https://zoom.us(
اأع�ساء،  ت�سعة  اأ�سل  من  الإدارة  جمل�ص  من  اأع�ساء 
ومدير عام ال�سركة ال�سيد نا�سر فايز الديك، وح�سور 
يحملون  م�ساهمًا   )١٢٢( اأ�سل  من  م�ساهمًا   )١٥(
و)٤،٧١٨،٥٧٤(  بالإ�سالة  �سهمًا   )3،٥٠١،٤٧٤(
ما  اأي  �سهمًا   )٨،٢٢٠،٠٤٨( جمموعه  مبا  بالوكالة، 
ال�سركة  راأ�سمال  اإجمايل  من   )%٨٦.٥3( يعادل 
�سهم  دينار/   )٩،٥٠٠،٠٠٠( والبالغ  املدفوع 
�سهم(. دينار/  األف  وخم�سمائة  ماليني   )ت�سعة 
مندوب  �ساهني(  فار�ص  )ال�سيد  الجتماع  وح�سر 
ال�سناعة  وزارة  ومندوبا  ال�سركات،  عام  مراقب 
)ال�سيدة  التاأمني  اإدارة   - والتموين  والتجارة 
مديرية  مدير  باأعمال  القائم  جري�ص/  وفاء 
مو�سى  و)ال�سيد  والت�سريعات(  والقانونية  الرقابة 
)ال�سيد  وبح�سور  ال�سركات(  مفت�ص  الزيات/ 
املحا�سبون  ال�سادة  مكتب  من  �سالح(  اأبو  حممد 
ال�سركة،  حل�سابات  اخلارجي  املدقق  الع�سريون 
جدول  على  املدرجة  الأمور  يف  النظر  اأجل  من 
الأ�سول. وح�سب  املذكورين  الجتماعني   اأعمال 
عمر  اأحمد  ال�سيد  �سعادة  الجتماع  ترا�ص  وقد 
املجموعة  �سركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  الرجوب 
العربية الأردنية للتاأمني، معلنًا عن قانونية الجتماع 
قانون  لأحكام  ا�ستنادًا  القانوين  الن�ساب  واكتمال 
رقم  الدفاع  قانون  لأحكام  وتطبيقًا  ال�سركات 
ل�سنة   )٥( رقم  الدفاع  واأمر   )١٩٩٢( ل�سنة   )١3(
معايل  عن  ال�سادرة  الإجراءات  وكافة   ،٢٠٢٠
والتموين يف ٢٠٢٠/٤/٩. والتجارة  ال�سناعة   وزير 
 )١.3٩٢( ال�سريبة  قبل  الأرباح  اإجمايل  وبلغ 
مقداره  مبلغ  مقابل   ٢٠٢٠ لعام  دينارًا  مليون 
-3١ يف  املنتهية  للفرتة  دينارًا  مليون   )١.١٤٥(

١٢-٢٠١٩، اأما �سايف الرباح فقد بلغت )١.٢٥١( 
مقابل   ٢٠٢٠ للعام  ال�سريبة  بعد  دينار  مليون 
يف  املنتهية  للفرتة  دينار  مليون   )١،٠١٧( مبلغ 
الأق�ساط  انخف�ست  باأنه  علمًا  3١-١٢-٢٠١٩م، 

التاأمني  اأنواع  وجلميع   ٢٠٢٠ عام  خالل  املكتتبة 
،٢٠١٩ عام  اإنتاج  عن  دينار  األف   )٨3٨(  مبقدار 
جمل�ص  رئي�ص  توجه  الجتماعني  نهاية  ويف 
عطوفة  مندوب  من  لكل  اجلزيل  بال�سكر  الإدارة 
ومدقق  التامني  اإدارة  ومندوبي  ال�سركات  مراقب 
الدعوة  تلبية  على  امل�ساهمني  �سكر  كما  احل�سابات 
ظنهم  وح�سن  العالية  ثقتهم  وعلى  لهم  املوجهة 
التقدم  لل�سركة  متمنيًا  لل�سركة  العليا  بالإدارة 
امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  ظل  يف  والنجاح 
الر�سيدة. وحكومته  املعظم  الثاين   عبداهلل 
العربية  باأنه و�سعت املجموعة  بالذكر  ومن اجلدير 
١٩٩٦م،  عام  يف  تاأ�سي�سها  منذ  للتاأمني،  الأردنية 
يتلخ�ص  عنه  حتيد  ل  اأ�سا�سيًا  هدفًا  اأعينها  ن�سب 
يف  بالثقة  وجدارة  اأ�سالة  والأكرث  الأميز  تكون  باأن 
حماية  ذات  املتخ�س�سة  التاأمينية  احللول  تقدمي 
تاأمينية عالية اجلودة لعمالئها و�سركائها يف ال�سوق 

املحلي.
حتقيقها  للتامني  الأو�سط  ال�سرق  �سركة  اأعلنت 
األف   ٨٥١.٩ ال�سريبة  بعد  �سافية  متوقعة  اأرباحا 
دينار للربع الأول ٢٠٢١، مقابل �سايف ربح بلغ 3٩.٨ 

األف دينار للربع الأول ٢٠٢٠.
واأ�سارت ال�سركة يف اف�ساح لهيئة الأوراق املالية باأن 
جمموع الإيرادات للفرتة املنتهية يف 3١ اآذار ٢٠٢١ 
املنتهية يف  الفرتة  بلغ ٦.٥مليون دينار، مقارنة مع 
مليون   ٥.٥ الإيرادات  بلغت  والتي   ٢٠٢٠ اآذار   3١

دينار.

للربع  املكتتبة  الأق�ساط  �سايف  باأنه  ال�سركة  وبينت 
مقابل  دينار  مليون   )٥.٠3( بلغت   ٢٠٢١ الأول 
 ،٢٠٢٠ للعام  نف�سها  للفرتة  دينار  مليون   )٤.٤٤(
للعام  الول  للربع  املدفوعة  التعوي�سات  بلغت  كما 
مليون   )٦.٦( مقابل  دينار  مليون   )٥.٥( احلايل 
امل�ساريف  اجمايل  وارتفع  املا�سي،  للعام  دينار 
مقابل   ٢٠٢١ الأول  للربع  دينار  األف   ٥٦٧.٩ الى  
بلغ  كما   ،٢٠٢٠ الأول  للربع  دينار  الف   )٤٤٦.١(
اآذار ٢٠٢١ ما قيمته  نهاية  جمموع املوجودات حتى 

)٨٨( مليون دينار .
من  ربح  من  لل�سهم  ال�سا�سية  احل�سة  بلغت  كما 
١-١-٢٠٢١ الى 3١-3-٢٠٢١  )٠.٠3٩ ( فل�ص /
املا�سي  العام  للفرتة ذاتها من  بلغت  دينار يف حني 

)٠.٠٠٢( فل�ص /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 
الراهنة  القت�سادية  الظروف  �سعوبة  وبالرغم من 
جمل�ص  قبل  من  امل�سرتكة  اجلهود  وبف�سل  انه  ال 
ان  ا�ستطاعت  فيها  العاملني  وجميع  ال�سركة  ادارة 
التعوي�سات  زيادة  وبالرغم من  نتائج جيدة.  حتقق 
املدفوعة ال ان ال�سركة ا�ستطاعت على احلفاظ على 

ال�سيولة لديها وت�سديد اللتزامات املرتتبة عليها
ال�سريبة  قبل  ارباح  اجمايل  ال�سركة  حققت  ولقد 
مبلغ  مقابل   ٢٠٢٠ ل�سنة  دينارا  مليون   ١.٤ بلغت 
مقداره ١.١ مليون دينار للفرتة املنتهية يف 3١/١٢/ 

 . ٢٠١٩

الديك:
المجموعة العربية األردنية 

للتأمين، األميز واألكثر أصالة 
وجدارة بالثقة في تقديم 

الحلول التأمينية المتخصصة 
لعمالئها وشركائها في السوق 

المحلي
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1.2 مليون دينار أرباح شركة التأمين اإلسالمية للربع االول 2021

 ،)TIIC( اأقر م�ساهمو �سركة التاأمني الإ�سالمية
ادارتها  جمل�ص  تو�سية  ان،  عمَّ ببور�سة  املدرجة 

بتوزيع اأرباح نقدية عن عام ٢٠٢٠.
اأن  للبور�سة،  بيانها  يف  ال�سركة،  واأو�سحت 
التوزيعات النقدية بواقع ٨٠ فل�سًا لل�سهم، ومتثل ٨ 

باملائة من راأ�سمالها املدفوع.
ويبلغ راأ�سمال ال�سركة ١٥ مليون دينار، موزعًا على 

١٥ مليون �سهم، بقيمة ا�سمية دينار لل�سهم.
من  حزيران   / يونيو  يف  ال�سركة  م�ساهمو  واأقر 
فل�سًا   ٦٠ بواقع  نقدية  اأرباح  توزيع  املا�سي،  العام 

لل�سهم، ومتثل ٦ باملائة من راأ�سمالها املدفوع.
اأرباحها  يف  لنمو  حتقيقها  اإلى  ال�سركة  واأ�سارت 
بعد   ،٢٠٢٠ عام  عن  ال�سنوية  لأرباحها 
خ�سم ال�سريبة بن�سبة ٤٦.٧٥ باملائة، لت�سل اإلى 
 ١.١٨ قيمتها  اأرباح  مقابل  دينار،  ١.٧3 مليون 

مليون دينار عن عام ٢٠١٩.

حتقيقها  ال�سالمية  التاأمني  �سركة  اأعلنت  كما 
مليون   ١.٢ ال�سريبة  بعد  �سافية  متوقعة  اأرباحا 
دينار للربع الأول ٢٠٢١، مقابل �سايف ربح بلغ ١.١ 

مليون دينار للربع الأول ٢٠٢٠.
املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
اآذار  املنتهية يف 3١  للفرتة  الإيرادات  باأن جمموع 
الفرتة  مع  مقارنة  دينار،  ٢.٥مليون  بلغ   ٢٠٢١
الإيرادات  بلغت  والتي   ٢٠٢٠ اآذار   3١ يف  املنتهية 

٢.3 مليون دينار.
املكتتبة  ال�سرتاكات  �سايف  باأنه  ال�سركة  وبينت 
للربع الأول ٢٠٢١ بلغت )٧.٥( مليون دينار مقابل 
 ،٢٠٢٠ للعام  نف�سها  للفرتة  دينار  مليون   )٦.٧(
للعام  الول  للربع  املدفوعة  التعوي�سات  بلغت  كما 
احلايل )٢.٨( مليون دينار مقابل )٢.٤( مليون 
امل�ساريف  اجمايل  وارتفع  املا�سي،  للعام  دينار 
مقابل   ٢٠٢١ الأول  للربع  دينار  مليون   ١.١ الى  

بلغ  كما   ،٢٠٢٠ الأول  للربع  دينار  مليون   )١(
جمموع املوجودات حتى نهاية اآذار ٢٠٢١ ما قيمته 

)٤٧.٤( مليون دينار .
ربح من  لل�سهم من  ال�ساي�سية  بلغت احل�سة  كما 
١-١-٢٠٢١ الى 3١-3-٢٠٢١  )٠.٠٨٠ ( فل�ص /

دينار يف حني بلغت للفرتة ذاتها من العام املا�سي 
)٠.٠٧٤( فل�ص /دينار

وقال الأ�ستاذ ر�سا دحبور مدير عام �سركة التاأمني 
اف�سل  بتقدمي  قامت  ال�سركة  بان  الإ�سالمية 
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 
ت�سرف على م�سروعية العمال. و�ست�سعى ال�سركة 
احلايل  للعام  املالية  املالءة  هام�ص  على  للحفاظ 

وزيادة ارباح امل�ستثمرين.

دحبور: الشركة قدمت 
احتياطيات كافية لمواجهة 

المخاطر تدعم نمو األعمال 
وتحسن من الربحية

التأمين اإلسالمية توصي بتوزيعات
 نقدية تمثل 8% من رأس مالها

العدد  ٦٤    حزيران    ٢٠٢١
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اأعلنت �سركة ال�سرق الأو�سط للتامني حتقيقها اأرباحا 
متوقعة �سافية بعد ال�سريبة ٨٥١.٩ األف دينار للربع 
الأول ٢٠٢١، مقابل �سايف ربح بلغ 3٩.٨ األف دينار 

للربع الأول ٢٠٢٠.
واأ�سارت ال�سركة يف اف�ساح لهيئة الأوراق املالية باأن 
اآذار ٢٠٢١  املنتهية يف 3١  للفرتة  الإيرادات  جمموع 
يف  املنتهية  الفرتة  مع  مقارنة  دينار،  ٦.٥مليون  بلغ 
مليون   ٥.٥ الإيرادات  بلغت  والتي   ٢٠٢٠ اآذار   3١

دينار.
للربع  املكتتبة  الأق�ساط  �سايف  باأنه  ال�سركة  وبينت 
مقابل  دينار  مليون   )٥.٠3( بلغت   ٢٠٢١ الأول 
)٤.٤٤( مليون دينار للفرتة نف�سها للعام ٢٠٢٠، كما 
بلغت التعوي�سات املدفوعة للربع الول للعام احلايل 
)٥.٥( مليون دينار مقابل )٦.٦( مليون دينار للعام 
املا�سي، وارتفع اجمايل امل�ساريف الى  ٥٦٧.٩ األف 
دينار للربع الأول ٢٠٢١ مقابل )٤٤٦.١( الف دينار 
املوجودات حتى  بلغ جمموع  كما   ،٢٠٢٠ الأول  للربع 

نهاية اآذار ٢٠٢١ ما قيمته )٨٨( مليون دينار .
من  ربح  من  لل�سهم  ال�سا�سية  احل�سة  بلغت  كما 
/ فل�ص   )  ٠.٠3٩(   ٢٠٢١-3-3١ الى   ١-١-٢٠٢١

املا�سي  العام  من  ذاتها  للفرتة  بلغت  حني  يف  دينار 
)٠.٠٠٢( فل�ص /دينار.

ويف تعليقه على النتائج قال رجائي �سوي�ص الرئي�ص 
التنفيذي ل�سركة ال�سرق الأو�سط للتاأمني باأن ال�سركة 
جمموعة  مع   ٢٠٢١ لعام  اتفاقياتها  بتجديد  قامت 

وبذلك  جيدة  وب�سروط  العاملية  ال�سركات  كربى  من 
حافظت ال�سركة يف الربع الول من العام احلايل على 
املالية  واملالءة  التامينية  النواحي  يف  متميزة  مكانة 
وهذا يوؤكد �سالمة ال�سيا�سات التي تتبعها ال�سركة يف 

ادائها مما مكنها من حتقيق نتائج ايجابية.

851.9  ألف دينار أرباح شركة الشرق األوسط للتأمين الربع األول 2021

صويص:
تمكنت الشركة في الربع 
االول من العام الحالي من 
تحقيق نتائج ايجابية وهذا 

يؤكد سالمة السياسات 
التي تتبعها



اإلستثمار في قطاع التأمين

59 العدد  ٦٤    حزيران    ٢٠٢١

224.8 الف دينار أرباح الشركة األردنية الفرنسية للتأمين الربع األول 2021

للتاأمني حتقيقها  الفرن�سية  الأردنية  ال�سركة  اأعلنت 
األف   ٢٢٤.٨ ال�سريبة  بعد  �سافية  متوقعة  اأرباحا 
بلغ  ربح  �سايف  مقابل   ،٢٠٢١ الأول  للربع  دينار 

3٤٧.٤ األف دينار للربع الأول ٢٠٢٠.
واأ�سارت ال�سركة يف اف�ساح لهيئة الأوراق املالية باأن 
جمموع الإيرادات للفرتة املنتهية يف 3١ اآذار ٢٠٢١ 
املنتهية  الفرتة  مع  مقارنة  دينار،  مليون   ٧.٠١ بلغ 
يف 3١ اآذار ٢٠٢٠ والتي بلغت الإيرادات ٦.٩ مليون 

دينار.
للربع  املكتتبة  الأق�ساط  �سايف  باأنه  ال�سركة  وبينت 
مقابل  دينار  مليون   )٩.٥( بلغت   ٢٠٢١ الأول 
 ،٢٠٢٠ للعام  نف�سها  للفرتة  دينار  مليون   )٨.٢(
للعام  الول  للربع  املدفوعة  التعوي�سات  بلغت  كما 
مليون   )٤.٦( مقابل  دينار  مليون   )٥.٢( احلايل 
امل�ساريف  اجمايل  وانخف�ص  املا�سي،  للعام  دينار 
مقابل   ٢٠٢١ الأول  للربع  دينار  األف   3٥٢.٢ الى  
بلغ  كما   ،٢٠٢٠ الأول  للربع  دينار  الف   )3٨٧.٨(
جمموع املوجودات حتى نهاية اآذار ٢٠٢١ ما قيمته 

)3٦.٨( مليون دينار .
من  ربح  من  لل�سهم  ال�سا�سية  احل�سة  بلغت  كما 
١-١-٢٠٢١ الى 3١-3-٢٠٢١  )٠.٠٢٥ ( فل�ص /

دينار يف حني بلغت للفرتة ذاتها من العام املا�سي 
)٠.٠3٨( فل�ص /دينار

زعرب  وليد  ال�سيد  قال  النتائج  على  تعليقه  ويف 
املدير العام لل�سركة الردنية  الفرن�سية للتامني باأن 
القت�سادية  الأزمة  بوتقة  من  بعد  يخرج  مل  العامل 
كله  الن  المل  وان  كورونا  جائحة  خلفتها  التي 

مرحلة  الى  للو�سول  اللقاح  عملية  بنجاح  ين�سب 
العلم  مع  اأطيافة  بكافة  لالقن�ساد  الكامل  التعايف 

انها لن تكون فرتة �سهلة على اجلميع.
ايجابية  جاءت  ال�سركة  نتائج  ان  زعرب  واأ�ساف 
ومر�سية باملقارنة مع الظروف املحيطة، وقد عززت 
على  قدرتها  واأثبتت  ال�سوق  يف  مكانتها  ال�سركة 
املحلي  امل�ستوى  على  ال�سركات  اف�سل  مع  املناف�سة 

والعربي.
للتاأمني  الفرن�سية  الردنية  ال�سركة  اأعلنت  كما 
على  نقدية  اأرباح  توزيع  موعد  عن   « جوفيكو   «
امل�ساهمني عرب اف�ساح من�سور لها على موقع هيئة 

الوراق املالية وجاء فيه 

ال�سنوي  العادي  العامة  الهيئة  اجتماع  اإلى  ا�ستنادًا 
عقد  والذي  للتاأمني  الفرن�سية  الردنية  لل�سركة 
توزيع  تقرر  فقد    ٢٠٢١/٥/٩ املوافق  الحد  يوم 
املدفوع على  املال  راأ�ص  من   %٧ بن�سبة  نقدية  اأرباح 
مالكي ال�سهم كما هو بتاريخ اجتماع الهيئة العامة 
اأنه  حيث   ،  ٢٠٢٠ عام  عن  وذلك  ال�سنوي  العادي 
�سيتم توزيع الرباح اعتبارًا من يوم الإثنني املوافق 
٢٠٢١/٦/٧ يف مقر ال�سركة الكائن يف ال�سمي�ساين 
- �سارع ال�سريف عبد احلميد �سرف بناية رقم ١٢٤ 
مبنى جوفيكو )١( يف اأوقات الدوام الر�سمي وعلى 
امل�ساهمني اح�سار الوثائق الثبوتية الالزمة ل�ستالم 

اأرباحهم.

زعرب:
»جوفيكو« عززت مكانتها 

في السوق وأثبتت قدرتها 
على المنافسة مع افضل 
الشركات على المستوى 

المحلي والعربي



430.3 الف دينار أرباح شركة التأمين الوطنية الربع األول 2021

متوقعة  اأرباحا  حتقيقها  الوطنية  التاأمني  �سركة  اأعلنت 
�سافية بعد ال�سريبة ٤3٠.3 األف دينار للربع الأول ٢٠٢١، 
مقابل �سايف ربح بلغ ٤٠٢.١ األف دينار للربع الأول ٢٠٢٠.

باأن  املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
بلغ    ٢٠٢١ اآذار   3١ يف  املنتهية  للفرتة  الإيرادات  جمموع 
اآذار   3١ يف  املنتهية  الفرتة  مع  مقارنة  دينار،  3.٥مليون 

٢٠٢٠ والتي بلغت الإيرادات 3.٩ مليون دينار.
الأول  للربع  املكتتبة  الأق�ساط  �سايف  باأنه  ال�سركة  وبينت 
مليون   )٢.٧( مقابل  دينار  مليون   )٢.٩( بلغت   ٢٠٢١
التعوي�سات  بلغت  كما   ،٢٠٢٠ للعام  نف�سها  للفرتة  دينار 
دينار  مليون   )3.٦( احلايل  للعام  الول  للربع  املدفوعة 
وانخف�ص  املا�سي،  للعام  دينار  مليون   )٤.٥( مقابل 
الأول  للربع  دينار  األف   ٩٧.٦ الى   امل�ساريف  اجمايل 
 ،٢٠٢٠ الأول  للربع  دينار  الف   )١٢١.3( مقابل   ٢٠٢١
كما بلغ جمموع املوجودات حتى نهاية اآذار ٢٠٢١ ما قيمته 

)٢٨.٦( مليون دينار .
-١-١ من  ربح  من  لل�سهم  ال�ساي�سية  احل�سة  بلغت  كما 
٢٠٢١ الى 3١-3-٢٠٢١  )٠.٠٥٤ ( فل�ص /دينار يف حني 

/ فل�ص   )٠.٠٥٠( املا�سي  العام  من  ذاتها  للفرتة  بلغت 
دينار.

العام  املدير  جرار  منال  قالت  النتائج  على  تعليقها  ويف 
القت�ساد  طالت  التي  الظروف  باأن  الوطنية  للتاأمني 
العاملي عام ٢٠٢٠ ل زالت اآثاره متتد للعام احلايل لذلك 
الول  الربع  نتائج  فان  كورونا  جائحة  لتبعات  بالن�سبة 

جاءت ايجابية.

قبل  من  الكبري  الت�سديد  من  بالرغم  اأنه  جرار  واأكدت 
التفاقيات  جتديد  �سروط  من  العاملية  العادة  �سركات 
ورفع ا�سعار اعادة التامني ،ال ان ال�سمعة املميزة للمنارة 
للتامني والتاريخ امل�سرف الطويل لل�سركة مكنتها من ابرام 
ويا�سعار  التامني  اعادة  �سركات  اف�سل  مع  التفاقيات 
املالية  النتائج  على  ايجابا  �سيوؤثر  الذي  ال�سيئ  تف�سيلية 

لعام ٢٠٢١. 

406.2 الف دينار أرباح األولى للتأمين الربع األول 2021

األولى للتأمين توصي بتوزيع ارباح نقدية بنسبة %3.5

متوقعة  اأرباحا  حتقيقها  للتامني  الأولى  �سركة  اأعلنت 
�سافية بعد ال�سريبة ٤٠٦.٢ األف دينار للربع الأول ٢٠٢١، 
مقابل �سايف ربح بلغ 3٩٩.٧ األف دينار للربع الأول ٢٠٢٠.
باأن  املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
بلغ   ٢٠٢١ اآذار   3١ يف  املنتهية  للفرتة  الإيرادات  جمموع 
٢.٦ مليون دينار، مقارنة مع الفرتة املنتهية يف 3١ اآذار 

٢٠٢٠ والتي بلغت الإيرادات ٢.٤ مليون دينار.
وبينت ال�سركة باأنه �سايف ال�سرتاكات املكتتبة للربع الأول 
مليون   )٦.٥( مقابل  دينار  مليون   )٥.٤( بلغت   ٢٠٢١
التعوي�سات  بلغت  كما   ،٢٠٢٠ للعام  نف�سها  للفرتة  دينار 
دينار  مليون   )٥.٢( احلايل  للعام  الول  للربع  املدفوعة 
مقابل )٤.١( مليون دينار للعام املا�سي، وارتفع اجمايل 
امل�ساريف الى  ١.٩ مليون دينار للربع الأول ٢٠٢١ مقابل 
بلغ جمموع  الأول ٢٠٢٠، كما  للربع  دينار  مليون   )١.٧(
 )٦3.٩( قيمته  ما   ٢٠٢١ اآذار  نهاية  حتى  املوجودات 

مليون دينار .
-١-١ من  ربح  من  لل�سهم  ال�سا�سية  احل�سة  بلغت  كما 

٢٠٢١ الى 3١-3-٢٠٢١  )٠.٠١٥ ( فل�ص /دينار يف حني 
/ فل�ص   )٠.٠١٤( املا�سي  العام  من  ذاتها  للفرتة  بلغت 

دينار
 كما قررت الهيئه العامة العادية الرابعة ع�سر ل�سوليدرتي 
املنعقد  اجتماعها  يف  م.ع.م  للتاأمني  الولى  -ال�سركة 

بتاريخ ٢٨-٠٤-٢٠٢١ املوافقة على تو�سية جمل�ص الدارة 
ال�سمية  القيمة  من   %3.٥ بن�سبة  نقدية  ارباح  بتوزيع 

لل�سهم و البالغة دينارا اردنيا واحدا
اجلواد  عبد  عالء  قال  قال  النتائج  على  تعليقه  ويف 
النتائج  اأن  للتاأمني  الأولى  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص 
جاءت ايجابية بداية العام احلايل واأ�ساف اأن املحافظة 
على هدف ال�سركة الإ�سراتيجي يكمن يف توازن املحفظة 
ن�سبة  املركبات  تاأمني  ا�سرتاكات  تتجاوز  اإذ مل  التاأمينية 
 3٤ ن�سبته  ما  الطبي  التاأمني  ا�سرتاكات  وبلغت   %  3٠

فيما   %  ١١ ن�سبته  ما  احلياة  تاأمني  ا�سرتاكات  وبلغت   %
�سكلت باقي اأنواع التاأمينات العامة الأخرى ما ن�سبته ٢٥ 
التاأمينية وتعترب املحفظة  اإجمايل حمفظة ال�سركة  %من 
ال�سوق  يف  املحفظة  توزيع  من  اأف�سل  لل�سركة  التاأمينة 

املحلي.
املواهب  تطوير  على  با�ستمرار  تعمل  ال�سركة  ان  واأكد 
تقدمي  يف  الكفاءة  لرفع  وذلك  امل�ستويات  لكافة  الب�سرية 
م�ستويات  اأعلى  وتقدمي  ال�سركة  لعمالء  متميزة  خدمة 

اخلدمة التاأمينة بكافة اأنواعها. 

عبد الجواد:
الشركة تعمل باستمرار على 

تطوير المواهب البشرية 
لكافة المستويات وذلك 
لرفع الكفاءة في تقديم 
خدمة متميزة للعمالء

جرار:
السمعة المميزة للمنارة 

للتامين و تاريخها المشرف 
الطويل كانا طوق النجاة 

لتجاوز المرحلة الماضية بكل 
صعوبتها.

اإلستثمار في قطاع التأمين

60



مميزة - فاخرة - إطاللة ساحرة

أفخم وأرقى مزارع ا
ردن

للحجر ولالستفسار
لجميع مناسباتكم

Mob:+962795600817
Mob:+962777444150

نجوم

وأهًال وسهِال
 بكم



اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري

88.1 الف دينار أرباح األولى للتمويل الربع األول 2021 

للتمويل  الأولى  �سركة  اأعلنت 
حتقيقها اأرباحا متوقعة �سافية بعد 
الربع  دينار  الف   ٨٨.١ ال�سريبة 
بقيمة  خ�سائر  مقابل   ،٢٠٢١ الأول 
٤١٢ الف دينار للربع الأول ٢٠٢٠.

اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
جمموع  باأن  املالية  الأوراق  لهيئة 
 ٢٠٢١ الأول  للربع  الإيرادات 
مع  مقارنة  دينار،  الف   ٥٨٠ بلغ 
فيه  بلغت  والتي  الول ٢٠٢٠  الربع 

الإيرادات ٨٤٤ الف دينار.
امل�ساريف  اجمايل  وانخف�ص 
الف   ٢٢٠ الى   والعمومية  الدارية 
-3-3١ يف  املنتهية  للفرتة  دينار 
دينار  الف   )٤١١( مقابل   ٢٠٢١
كما  املا�سي،  العام  نف�سها  للفرتة 
نهاية  حتى  املوجودات  جمموع  بلغ 
اآذار ٢٠٢١ )٥٩.٦( مليون دينار .

ال�ساي�سية  احل�سة  بلغت  كما 
لل�سهم يف الربع الول للعام احلايل 

٠.٠٠3 فل�ص /دينار.
مدير  قال  النتائج  على  تعليقه  ويف 
ال�سيد  للتمويل  الأولى  �سركة  عام 
التحديات  اأن  خديجة  ابو  عبداهلل 
ال�سركة  حتملتها  التي  واملخاطر 
كورونا  فريو�ص  تف�سي  جراء  من 
رئي�سيا  عبئا  كانت  املا�سي  العام 
ان طموحها  ال  ال�سركة  على عاتق 
لتجاوز  اجلاد  للعمل  دفعها  الكبري 
هو  ما  كل  وتقدمي  الزمة  هذه 
للم�ساهمني  عوائد  لتحققي  ممكن 
وامل�سي قدما لتطوير كادر ال�سركة 
املرحلة  ملواجهة  موؤهلني  ليكونوا 
قادرين  ليظلوا  القادمة  ال�سعبة 
الجنازات  على  املحافظة  على 

وحتقيق املزيد واملزيد.

أبو خديجة:  طموح الشركة الكبير دفعها للعمل الجاد لتجاوز أزمة كورونا 
وتقديم كل ما هو ممكن لتحقق عوائد للمساهمين
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769.2 الف دينار أرباح شركة 
التسهيالت التجارية الربع األول 2021

اأعلنت �سركة الت�سهيالت التجارية حتقيقها 
اأرباحا متوقعة �سافية بعد ال�سريبة ٧٦٩.٢ 
الف دينار الربع الأول ٢٠٢١، مقابل اأرباح 
بقيمة ٦3٥.٥ الف دينار للربع الأول ٢٠٢٠.
الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
الأول  للربع  الإيرادات  جمموع  باأن  املالية 
مع  مقارنة  دينار،  مليون   ٢.١٥ بلغ   ٢٠٢١
الربع الول ٢٠٢٠ والتي بلغت فيه الإيرادات 

٢.١١ مليون دينار.
الدارية  امل�ساريف  اجمايل  وانخف�ص 
للفرتة  دينار  مليون   ١ الى   والعمومية 
املنتهية يف 3١-3-٢٠٢١ مقابل ١.٢ مليون 
دينار للفرتة نف�سها العام املا�سي، كما بلغ 
 ٢٠٢١ اآذار  نهاية  حتى  املوجودات  جمموع 

ما قيمته ٦١.٥ مليون دينار
الربع  يف  لل�سهم  ال�سا�سية  احل�سة  وبلغت 
/دينار  فل�ص   ٠.٠٤٧ احلايل  للعام  الول 
مقابل ٠.٠3٩ فل�ص / دينار يف الربع الول 

العام املا�سي.
رئي�ص جمل�ص  قال  النتائج  تعليقه على  ويف 
ادارة ال�سركة ال�سيد جمال فريز ان ال�سركة  
كورونا  جائحة  تداعيات  �سعوبات  واجهت 
خطط  على  مبنية  ادارية  وحنكة  بذكاء 
بال�سيناريوهات  مرتبطة  ا�سرتاتيجية 
تقوم  وكانت  واآثاره  الوباء  ملنحنى  املتوقعة 
فزادت  املحيطة  الظروف  ال�سركة مبواكبة 
من كفاءة موظفيهايف املجال التقني لتتمكن 
 ، لعمالئها  منا�سبه  خدمات  تقدمي  من 
وجذب عمالء جدد وكذلك تقدمي خدمات 

جديدة ومنتجات متنوعة.

اأعلنت �سركة بندار للتجارة وال�ستثمار 
بعد  �سافية  متوقعة  اأرباحا  حتقيقها 
الأول  الربع  دينار  الف   ٦3١ ال�سريبة 
٢٠٢١، مقابل ارباح بقيمة ٦٩٩.٥ الف 

دينار للربع الأول ٢٠٢٠.
لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
الإيرادات  جمموع  باأن  املالية  الأوراق 
للربع الأول ٢٠٢١ بلغ ١.٩ مليون دينار، 
والتي   ٢٠٢٠ الول  الربع  مع  مقارنة 

بلغت فيه الإيرادات ١.٦ مليون دينار.
الدارية  امل�ساريف  اجمايل  وارتفع 
للفرتة  دينار  مليون   ١ الى   والعمومية 
املنتهية يف 3١-3-٢٠٢١ مقابل ٦٧١.٤ 
العام  نف�سها  للفرتة  دينار  مليون 
املوجودات  جمموع  بلغ  كما  املا�سي، 

حتى نهاية اآذار ٢٠٢١ ما قيمته 3.٦١ 
مليون دينار

يف  لل�سهم  ال�سا�سية  احل�سة  وبلغت 
الربع الول للعام احلايل ٠.٠3١٦ فل�ص 
دينار   / فل�ص   ٠.٠3٤٩ مقابل  /دينار 

يف الربع الول العام املا�سي.
ابو  رعد  قال  النتائج  على  تعليقه  ويف 
بندار  اأن  ال�سركة  عام  مدير  ر�ساع 
املرحلة  هذه  يف  وال�ستثمار  للتجارة 
مر�سية  ربعية  نتائج  حقق  ال�سعبة 
م�سادر  بني  املوازنة  على  فيها  اعتمد 
اأ�سهم يف  وا�ستخداماتها، مما  الأموال 
حتقيق نتائج ايجابية مع المل مع توفر 
اللقاحات بالو�سول الى مرحلة التعايف 

القت�سادي يف القريب العاجل

أبو رصاع: في هذه المرحلة الصعبة 
حققت الشركة نتائج ربعية مرضية 

اعتمدت فيها على الموازنة بين 
مصادر األموال واستخداماتها

فريز: الشركة واجهت صعوبات 
تداعيات جائحة كورونا بذكاء 

وحنكة ادارية مبنية على خطط 
استراتيجية مستقبلية

اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري
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جامعة فيالدلفيا تكرم الفائز بجائزة التميز
 في البحث العلمي للعام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

انطالقًا من حر�ص جامعة فيالدلفيا على تكرمي املتميزين احتفلت عمادة البحث العلمي 
بتكرمي الدكتورة مرام بني يون�ص ع�سو هيئة تدري�ص يف كلية تكنولوجيا املعلومات الفائزة 
بجائزة التميز البحثي يف جامعة فيالدلفيا للعام اجلامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ ،برعاية الأ�ستاذ 
الدكتور معتز ال�سيخ �سامل رئي�ص اجلامعة ،وبح�سور نائب الرئي�ص الأ�ستاذ الدكتور خالد 
جنيب  ع�سام  الدكتور  الأ�ستاذ  العليا  والدرا�سات  العلمي  البحث  وعميد  ال�سرطاوي، 
الفقهاء وعميد كلية تكنولوجيا املعلومات الأ�ستاذ الدكتور قا�سم العبيدي. حيث منحت 

اجلامعة الدكتورة الفائزة جائزة مالية ودرع اجلامعة تقديرًا على جهودها املتميزة.
ويف بداية التكرمي رحب رئي�ص اجلامعة باحل�سور مهنئًا الدكتورة الفائزة بجائزة التميز 
على  موؤكدًا  بالباحثني  واهتمامها  وعملها  جهدها  على  املنظمة  للجهة  و�ساكرًا  البحثي 

دعم اجلامعة للبحث العلمي.
اأع�ساء  بجهود  الفقهاء  الدكتور  العليا  والدرا�سات  العلمي  البحث  عميد  اأ�ساد  وبدوره 
والبحثي  العلمي  اجلامعة  م�ستوى  من  يرفع  مما  البحثي  واهتمامهم  التدري�ص  هيئة 
املتميزين  الباحثني  من  �ستة  اأن  وذكر  العاملية  اجلامعات  بني  و�سمعتها  مكانتها  ويعزز 
تقدموا بطلبات للح�سول على اجلائزة. حيث �سكلت جلنة برئا�سة الأ�ستاذ الدكتور خالد 
ناظمة  بتعليمات  حمكومة  معايري  �سمن  الفائز،  واختيار  الطلبات  لدرا�سة  ال�سرطاوي 

تطبقها اجلامعة كل عام.

جامعة فيالدلفيا تقيم كافة اأن�صطتها االأكادميية الكرتونيًا
وبخا�سة  الأكادميية  اأن�سطتها  لكافة  تكويني  الكرتوين  بتقييم  فيالدلفيا  جامعة  قامت 
فيما يتعلق بالبحث العلمي وجمالت الرتكيز يف اأن�سطتها وكذلك الهتمام بالبعد الدويل 
ومدى التوافق مع متطلبات ادماج التعليم اللكرتوين يف العملية التعليمية، لتعزيز قدرات 
لتحقيق  والتقنية  والتنظيمية  والإدارية  التعليمية  املجالت  التدري�سية يف  الهيئة  اأع�ساء 
وكانت  ال�سرتاتيجية  اجلامعة  واأهداف  ور�سالة  روؤية  وفق  م�ستدامة  تناف�سية  مزايا 

م�ساركة اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف التقييم عالية.

واأكد عميد التطوير والتعلم عن بعد الأ�ستاذ الدكتور ع�سام جنيب الفقهاء اأن التعليم 
الإلكرتوين هو اأحد النماذج احلديثة ن�سبيًا للتعليم الذي بداأ ا�ستخدامه �سريعًا وب�سكل 

وا�سع جراء جائحة كورونا.

متري�س فيالدلفيا حتتفي بتوزيع جائزة اأف�صل فيديو 
توعوي خا�س بجائحة كورونا

وحتقيقًا  لهم  الأكادميي  امل�ستوى  ورفع  بالطلبة  فيالدلفيا  جامعة  اهتمام  من  حر�سًا 
 . املحلي  املجتمع  اطياف  خمتلف  يف  ال�سحي  الوعي  ن�سر  يف  التمري�ص  كلية  لأهداف 
نظمت كلية التمري�ص/جلنة الأن�سطة الطالبية برئا�سة الدكتورة اإميان ال�سالح م�سابقة 

اأف�سل فيديو توعوي خا�ص بجائحة كورونا .
كلية  عميدة  اأعلنت   ، �سامل  ال�سيخ  معتز  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�ص  رعاية  وحتت 
التمري�ص الدكتورة فدوى احلاليقة الفائزين يف املراكز الثالثة الولى حيث مت منحهم 
كل  بها  فاز  منا�سفة  الأولى  اجلائزة   : التايل  النحو  على  وهي  وتقديرية  مالية  جوائز 
ال�سائعة حول  »ال�سئلة  التوعوي  العمل  اإبراهيم  احل�سن عن  ف�سل  يو�سف  الطالب  من 
احلمل والولدة وما بعد الولدة يف ظل جائحة كوفيد ١٩.« وجمموعة الطلبة) لني عمر 
اخل�ساونة، ورد وائل اأبو ال�سعود ، و�سروق قا�سم اأبو اإرميلة ، عن العمل التوعوي متري�ص 

�سحة املجتمع«.
حممد  و  حممد  وخالد  حجري  عبدالقادر  �سهيب  الطلبة:  بها  فاز  الثانية  اجلائزة 
الثالثة  الكمامة«. واجلائزة  لب�ص  اأهمية  التوعوي »مل�سقات حول  العمل  الديرباين عن 
فازت بها الطالبة وفاء زاهر خان عن العمل التوعوي »تطبيق COVID-١٩«. وبدوره هناأ 
رئي�ص اجلامعة الطلبة الفائزين وامل�ساركني يف امل�سابقة كما �سكر القائمني على مثل هذه 

الن�ساطات التي من �ساأنها تنمية املهارات احلياتية للطلبة و �سقل �سخ�سيتهم .
ح�سر حفل توزيع اجلوائز اع�ساء هيئة التدري�ص والطلبة يف الكلية الذين بدورهم ا�سادوا 
بالطلبة الفائزين والدافعية املجتمعية لديهم يف توعية املجتمع .ويف نهاية احلفل �سكر 
الطلبة رئا�سة اجلامعة وكلية التمري�ص على دعمهم امل�ستمر لهم معربني عن �سعادتهم .
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ومتطلبات  الأكادميية  الربامج  بني  ومواءمة  والتكنولوجي  العلمي  للتطور  ملواكبة 
�سوق العمل، و�سمن الروؤية ال�سرتاتيجية الثاقبة جلامعة عمان الأهلية ، وبجهود 
اجلامعة  ورئي�ص  احلوراين  ماهر  الدكتور  املديرين  هيئة  برئي�ص  ممثلة  اإدارتها 
ال�ستاذ الدكتور �ساري حمدان وعمداء الكليات ودائرة العتماد واأع�ساء الهيئة 
التدري�سية يف خمتلف التخ�س�سات، ح�سلت اجلامعة على موافقة جمل�ص التعليم 
والدبلوم  البكالوريو�ص  لدرجات  نوعية  تخ�س�سات  ت�سعة  ا�ستحداث  على  العايل 
العايل واملاج�ستري، حيث وافق جمل�ص التعليم العايل يف جل�سته اخلام�سة املنعقدة 
بتاريخ ٢3-٥-٢٠٢١ على ا�ستحداث هذه التخ�س�سات اعتبارا من العام اجلامعي 
٢٠٢١-٢٠٢٢ �سريطة اعتماد هذه التخ�س�سات اعتمادا خا�سا قبل بدء التدري�ص 
وهند�سة  الزراعية  التكنولوجيا  يف  البكالوريو�ص   .١ هي:  والتخ�س�سات  فيها 
اجلينات )كلية التكنولوجيا الزراعية( وهذا برنامج نوعي يوؤهل منت�سبيه ل�سوق 
اجلينية  والهند�سة  التكنولوجيا  على  املعتمدة  احلديثة  الزراعة  قطاع  يف  العمل 
تدريب  فر�ص  بتوفري  اجلامعة  و�ستقوم  العاملية.  التخ�س�سات  اأحدث  من  وهو 
عملي لطلبة التخ�س�ص يف �سركات جمموعة احلوراين التي ت�سم جمموعة من 
�سركات الألبان »مها » و« بلدنا » الألبان الدامناركية الأردنية، بالإ�سافة ملجموعة 
اأحدث  خالل  من  بها  العناية  يتم  حيوانية  ثروة  ت�سم  التي  احلديثة  املزارع  من 

التقنيات. 
على  قادر  جيل  تاأهيل  يتم  باأن  تخ�س�ص  هكذا  ا�ستحداث  يف  الروؤية  تاأتي  وهنا 
الأمن  على  احلفاظ  يف  ت�ساهم  التي  الزراعية  التقنيات  اأحدث  مع  التعامل 
الربيطانية  ال�سرت  مع جامعة  امل�سرتك   MPharmال�سيدلة برنامج   .٢ الغذائي. 
)كلية ال�سيدلة( والذي يق�سي الطالب ال�سنوات الأولى يف جامعة عمان الأهلية 
والأخرية يف جامعة اآل�سرت الربيطانية ويحق للطالب التقدم بعدها ل�سهادة مزاولة 
مهنة ال�سيدلة يف بريطانيا ومينح تاأ�سرية عمل فورية. 3. البكالوريو�ص يف اإدارة 
ال�سيافة وفنون الطهي )كلية الأعمال( وهذا الربنامج �سمم ليعتمد على التطبيق 
العملي بغالبيته، حيث مت جتهيز جمموعة من املطابخ التدريبية احلديثة يف جممع 

الأرينا ليت�سنى للطلبة العمل يف هذه املن�ساأة التي تعد الأكرب يف ال�سرق الأو�سط.
املطابخ من طعام وحلويات على جمموعة من  وتوزيع منتجات هذه  بيع  و�سيتم   
من  تعمل  اجلامعة  مع  ح�سرية  �سراكة  اتفاقيات  وقعت  التي  املحلية  املطاعم 
لتوزيع  بالإ�سافة  منتجاته،  وت�سريف  النوعي  الربنامج  هذا  تنفيذ  على  خاللها 
بع�ص املنتجات على �سل�سلة املطاعم واملقاهي اململوكة ملجموعة احلوراين. و�ستتاح 
العملي يف فنادق جمموعة احلوراين  للتدريب  التخ�س�ص  ملنت�سبي هذا  الفر�سة 
التخرج. ٤.  بعد  التوظيف  �سبي�ص« وفر�ص  و«الأرينا  الأردن »موفينبك عمان«  يف 
البكالوريو�ص يف تكنولوجيا حتليل الأعمال )كلية الأعمال( وهو التخ�س�ص الأول 
املعلومات  العاملي يف حتليل  ال�سوق  ليلبي حاجة  والذي جاء  الأردن  نوعه يف  من 
انت�سار العتماد على  ال�سركات يوميًا، خ�سو�سًا بعد  التي تدخل لأنظمة  الهائلة 
وغريها   Blockchain و   AI ال�سطناعي  والذكاء   IOT الأ�سياء  اإنرتنت  تقنيات 
الآداب  )كلية  الكلينيكي  النف�ص  علم  يف  العايل  الدبلوم   .٥ الأعمال.  لتطوير 
توفر  والتي  الأو�سط  ال�سرق  يف  املطلوبة  التخ�س�سات  اأكرث  من  وهو  والعلوم( 
لزيادة  وغريها  النف�ص  وعلم  اخلا�سة  والرتبية  النف�سي  الإر�ساد  لطلبة  فر�سًا 
معرفتهم و�سقل مهاراتهم بربنامج متخ�س�ص. ٦. الدبلوم العايل يف الت�سميم 
التعليمي الرقميDigital Instructional Design )كلية الآداب والعلوم( والذي 
ي�سد فجوة التحول الرقمي التي �سهدناها يف قطاع التعليم والتعليم العايل خالل 
لتعلم  املدار�ص  ملعلمي  ذهبية  فر�سة  الربنامج  هذا  يوفر  حيث  كورونا،  جائحة 
اأ�ساليب حتويل املواد التعليمية ملواد رقمية هجينة وت�سميم برامج تعليمية رقمية 
الذي لن  الرقمي احلديث  التعليمي  النظام  للتعامل مع  وبالتايل رفع جاهزيتهم 
يفارقنا حتى بعد انتهاء اجلائحة. ٧. املاج�ستري يف الأمن ال�سيرباين )كلية تقنية 
املعلومات( الذي يركز على اأمن الف�ساء الإلكرتوين لل�سركات واملوؤ�س�سات، حيث 
على  للعمل  الالزمة  والقدرة  واملهارة  باملعرفة  منت�سبيه  بتزويد  الربنامج  يقوم 
حماية بيانات ال�سركات واملوؤ�س�سات من خطر اجلرائم الرقمية، وهذه من اأكرث 

الربامج املطلوبة يف ع�سرنا هذا. 

تسع تخصصات نوعية جديدة
 لمختلف الدرجات في عمان االهلية

االستثمار في القطاع التعليمي



PHILADELPHIA UNIVERSITY HONORS THE WINNER 
OF THE EXCELLENCE AWARD IN SCIENTIFIC 
RESEARCH FOR THE YEAR 2021/2020

s part of Philadelphia University’s keenness 
to honor the distinguished, the Deanship of 
Scientific Research celebrated honoring 
Dr. Maram Bani Younes, a faculty member 
in the College of Information Technology, 

who won the Research Excellence Award at Philadelphia 
University for the academic year 2020-2021, under the 
patronage of Prof. Dr. Moataz Sheikh Salem, President of 
the University, and in the presence of the Vice President, 
Prof. Dr. Khaled Al-Sartawi, Dean of Scientific Research 
and Graduate Studies, Prof. Dr. Essam Najib Al-Fuqaha, 
and Dean of the College of Information Technology, 
Prof. Dr. Qassem Al-Obaidi. The university awarded 
the winning doctor a financial award and the university 
shield in appreciation for her outstanding efforts.
At the beginning of the honoring, the President of the 
University welcomed the attendees, congratulating 
the winning doctor of the Research Excellence Award 
and thanking the organizing body for its efforts, work 
and interest in researchers, stressing the university’s 
support for scientific research.
In turn, the Dean of Scientific Research and Graduate 
Studies, Dr. Al-Fuqaha, praised the efforts of the 
faculty members and their research interest, which 
raises the scientific and research level of the university 
and enhances its position and reputation among 
international universities. He mentioned that six 

distinguished researchers have applied for the award. 
Where a committee was formed headed by Prof. Dr. 
Khaled Al-Sartawi to study the applications and select 
the winner, within criteria governed by regulating 
instructions applied by the university every year.

Philadelphia University Conducts all its Academic 
Activities Electronically

Philadelphia University has conducted a formative 
electronic evaluation of all its academic activities, 
especially with regard to scientific research and areas 
of focus in its activities, as well as attention to the 
international dimension and the extent of compatibility 
with the requirements of integrating e-learning in the 
educational process, to enhance the capabilities of 
faculty members in the educational, administrative, 
organizational and technical fields to achieve 
sustainable competitive advantages in accordance 
with the vision and the university’s strategic mission and 
objectives, and the participation of faculty members in 
the evaluation was high.
The Dean of Development and Distance Learning, 
Professor Dr. Essam Najib Al-Fuqaha, confirmed that 
e-learning is one of the relatively recent models of 
education that began to be used quickly and widely 
due to the Corona pandemic.
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Investment in the finance sector

JD 631 Thousand, Profits of Bindar for Trade 
and Investment, First Quarter of 2021

Bindar Company for Trade and Investment announced 
that it achieved an expected net profit after tax of JD 631 
thousand  for the first quarter of 2021, compared to profits 
of JD 699.5 thousand for the first quarter of 2020
The company stated to the Securities and Exchange 
Commission that total revenues for 2021 first quarter 
amounted to JD 1.9 million, compared to 2020 first quarter, 
which amounted to JD 1.6 million.
Total general and administrative expenses increased to JD 
1 million for the period ending on 31-3-2021, compared to 
JD 671.4 million for the same period last year, and total 
assets until the end of March 2021 amounted to JD 61.3 
million.
The basic share of the share in the first quarter of this year 
amounted to 0.0316 fils / dinar, compared to 0.0349 fils / 
dinar in the first quarter of last year.
Commenting on the results  , Raad Abu Rasa’, General 
Manager of the company, said that Bindar for Trade and 
Investment in this difficult stage achieved satisfactory 
quarterly results in which it relied on balancing the sources 
of funds and their uses, which contributed to achieving 
positive results with hope with the availability of vaccines to 
reach a stage Economic recovery soon.

The Commercial Facilities Company announced that it 
achieved an expected net profit after tax of JD 769.2 
thousand  for the first quarter of 2021, compared to profits 
of JD 635.5 thousand for the first quarter of 2020.
The company stated to the Securities and Exchange 
Commission that total revenues for 2021 first quarter 
amounted to JD 2.15 million, compared to 2020 first quarter, 
which amounted to JD 2.11 million.
Total general and administrative expenses decreased to 
JD 1 million for the period ending on 31-3-2021, compared 
to JD 1.2 million for the same period last year, and total 
assets until the end of March 2021 amounted to JD 61.5 
million.
The basic share of the share in the first quarter of this year 
amounted to 0.047 fils / dinar, compared to 0.039 fils / dinar 
in the first quarter of last year.Commenting on the results, the 
company’s Chairman of the Board of Directors, Mr. Jamal 
Fareez, said that the company faced the difficulties of the 
repercussions of the Corona pandemic with intelligence 
and administrative skill based on strategic plans linked 
to the expected scenarios of the epidemic curve and its 
effects, attracting new customers as well as offering new 
services and diversified products.

Abu Rassaa: In this difficult stage, 
the company achieved satisfactory 
quarterly results in which it relied on 
balancing the sources of funds and 
their uses

Fareez: The Company faced the 
difficulties of the repercussions of the 
Corona pandemic with intelligence and 
management skill based on strategic plans 
related to the expected scenarios of the 
epidemic curve and its effects

JD 769.2 Thousand, Profits of the Commercial
 Facilities Company, First Quarter of 2021
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Investment in the finance sector

JD 88.1 Thousand, First Finance Profit, First 
Quarter of 2021

First Finance Company announced that it achieved an 
expected net profit after tax of JD 88.1 thousand  for 
the first quarter of 2021, compared to loss of JD 412 
thousand for the first quarter of 2020.
The company stated to the Securities and Exchange 
Commission that total revenues for 2021 first quarter 
amounted to JD 580 thousand, compared to 2020 first 
quarter, which amounted to JD 844 thousand.
Total general and administrative expenses decreased 
to JD 220 thousand for the period ending on 31-3-
2021, compared to JD 411 thousand for the same 
period last year, and total assets until the end of March 
2021 amounted to JD 59.6 million.

The basic share of the share in the first quarter of this 
year amounted to 0.003 fils / dinar.
Commenting on the results, the General Manager of 
First Finance, Mr. Abdullah Abu Khadija, said that the 
challenges and risks that the company borne as a 
result of the outbreak of the Corona virus last year were 
a major burden on the company’s shoulders, but its 
great ambition prompted it to work hard to overcome 
this crisis and provide everything possible to achieve 
returns. To the shareholders and move forward to 
develop the company’s cadre to be qualified to face 
the next difficult stage in order to remain able to 
maintain the achievements and achieve more. 
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Abu Khadija:  The Company’s great ambition 
prompted it to work hard to overcome the Corona 
crisis and provide everything possible to achieve 
returns for shareholders



REGULAR GENERAL PLENARY OF CAIRO AMMAN BANK

he Regular General Plenary of Cairo 
Amman Bank shareholders, in its meeting 
held on 29/04/2021 by means of visual 
and electronic communication, approved 
the financial statements, the Board 
of Directors’ report for 2020 and the 

company’s future work plan, in addition to approving 
the Board of Directors’ recommendation to distribute 
profits in the amount of 120 fils per share, i.e. at a rate 
of 12% of the nominal value of the share amounting to 
one JD.
The regular general plenary also approved the 
renewal of the election of the bank’s auditors, Mr. 
Deloitte Touche / Mr. Karim Al-Nabulsi. The plenary 
also approved the appointment of Mr. Hisham Dhafer 
Al-Masri as a non-independent board member in order 
to fill the vacant seat on the Bank’s Board of Directors.

Cairo Amman Bank Expands its Services in Karak 
with a New Branch

Karak - Cairo Amman Bank expanded its presence 
in the Karak governorate by opening a new branch 
to serve its customers easily and conveniently and 
reduce pressure on the rest of the branches.

The new branch began receiving its customers at its 
headquarters located in the town of Al-Qasr - the main 
street / near the security center.
The new branch was equipped according to the 
latest modern and technical designs with the aim of 
ensuring speedy customer service and expanding 
the customer base by providing the best banking 
services.
The business and internal designs of the branch 
mimic the process of renewal and continuous banking 
renaissance that the bank is witnessing to match the 
corporate identity of the bank in order to provide a 
modern service in comfort, safety and smoothness.
In the new Karak branch, the bank was keen to 
provide all amenities and quickly provide its services 
to its customers inside the branch, including the 
provision of an ATM to provide all banking services 
24 hours a day. It is noteworthy that this new branch 
was established in the context of implementing the 
bank’s policy to expand the geographical spread 
to serve its customers everywhere as a result of the 
remarkable increase of new customers who enhance 
their confidence in the bank’s distinguished banking 
services, especially electronically.

Bank News

APPROVES A DIVIDEND OF %12 OF 
THE NOMINAL VALUE OF THE SHARE
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the importance of solidarity and involvement in Embodying 
the values of belonging and citizenship by word and deed 
through serving the local community, to whom everyone 
owes the return of the favor, and there is nothing better 
than contributing to the provision of learning tools for those 
who do not own them.

For his part, the General Manager of Al-Tkiyet, Samer 
Balkar, praised the efforts of Safwa Islamic Bank in 
supporting the local community and said: ”We thank Safwa 
Islamic Bank for its support of Tkiyet Um Ali’s programs for 
this year and during the previous years. The continuation 
of this partnership is evidence of the bank’s absolute 
belief in Tkiyet Um Ali’s vision of achieving a hunger-free 
Jordan, and their full commitment to supporting social 
development.”
It is worth noting that Safwa Islamic Bank’s partnership 
with Tkiyet Um Ali, which is nearly a decade old on the one 
hand, and its partnership with a long list of civil society 
organizations, comes in line with the bank’s strategy for 
corporate social responsibility, through which it embodies 
the values of citizenship and giving, which is keen to cover 
sectors and spectra. Community and various societal 

issues, to continue improving the opportunities available 
to all for a better tomorrow.

The Bank Continues its Charitable Initiatives by 
Dressing Children with Special Needs

Safwa Islamic Bank recently distributed the clothes of 
100 children with special needs who benefited from the 
services of several charitable societies operating under 
the umbrella of the Ministry of Social Development, 
in cooperation and coordination with the Charitable 
Clothing Bank of the Jordanian Hashemite Charitable 
Organization, and with the participation of a number of 
volunteers from the bank’s employees.
This initiative reflects the continuity that characterizes 
Safwa Islamic Bank’s partnership with the Jordanian 
Hashemite Charitable Organization. It also embodies the 
bank’s endeavor to meet the needs of those with special 
needs who are less fortunate, who enjoy a share of the 
bank’s support, which is keen to provide this category to 
which many initiatives and programs are allocated. That 
comprises his corporate social responsibility strategy, 
in his belief in the necessity of providing a decent life 
for it.
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MARKING THE COUNTRY’S CENTENARY, 
SAFWA ISLAMIC BANK DONATES MORE 

TABLETS TO FACILITATE DISTANCE EDUCATION

s part of its celebrations of the centenary of the 
founding of the Jordanian state and by the holy 
month, Safwa Islamic Bank donated more than 
500 smart tablets to students of a number of 
underprivileged public schools in the Kingdom, 

in order to enhance their active involvement in the distance 
learning process, enabling them to complete the remaining 
part of the semester study easily.
This initiative, which was designed in coordination with 
the Supreme Committee for Centenary Celebrations, and 
in cooperation with the Ministry of Education, which is an 
extension of previous similar initiatives implemented by 
Safwa Islamic Bank, is an indication of the development and 
sustainability of its community work in terms of growth and 
giving in line with the Kingdom’s development process, which 
focuses In it, it should serve the educational sector, which 
is a priority because of its effects in preparing generations 

to allow them to serve themselves, their society and their 
country. 
The initiative covered the Northern Jordan Valley, Southern 
Jordan Valley, Northern Mazar, Southern Mazar, Southern 
Shuna, Deir Alla, Petra, Northwest Badia, North Eastern Badia  
and Ajloun District, in which a group of bank employees 
participated in the distribution process to school principals in 
coordination with The Ministry of Education, in the presence 
of the Director of the General Education Department, Dr. Sami 
Al-Mahasis, and the Director of Education, Mr. Sami Shdeifat.
Commenting on this, the CEO of the bank, Mr. Samer Al-
Tamimi, said: ”This donation, through which we celebrate 
the history of our beloved kingdom, and the solid partnership 
between us and the public sector, expresses our keenness 
to be present in important national occasions, but with 
a template that carries with it a positive and sustainable 
impact, and carries a message through which we highlight 
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programs through the National Health Insurance Claims 
System (Hakeem Claim), which will positively reflect on 
medical service providers, insurance companies and 
patients. 
The agreement was signed on behalf of EHS by Dr. Rami 
Farraj, Chairman of the Company’s Board of Directors, Mrs. 
Majd Shweikeh, Vice Chairman of the Board of Directors, 
and Mr. Ghassan Al-Lahham, CEO of the company. It was 
signed on behalf of the Arab Bank by Mr. Walid Samhouri, 
Director of Jordan Region. 
The (Hakeem Claim) system is a unified and integrated 
platform through which medical insurance approvals and 
claims are exchanged between medical service providers 
and insurance companies, in addition to providing an 
electronic medical file for all patients to enable doctors to 
view the patients’ history and provide all the information 
that the doctor needs in an easy and immediate manner 
without the need to keep paper records, in addition to 
limiting drug interactions and alerting about any allergies 
patients suffer from, the system also allows management 
of appointments for doctors and the possibility of providing 
health care remotely with the payment of fees for these 
services electronically.
Commenting on this agreement, Dr. Rami Farraj indicated 
that the application of the (Hakeem Claim) system will 
contribute to providing better health care for auditors in 
a way that translates the strategic direction that achieves 
speed, accuracy and transparency among all parties. The 
banking solutions that the Arab Bank will provide through 
this agreement will facilitate Payments and collections 
on the system. Dr. Farraj indicated that the accurate and 
immediate information provided by the (Hakeem Claim) 
system will also allow those wishing to obtain financing 
services from the Arab Bank according to its terms and 
conditions, thus enhancing the provision of integrated 
medical service based on the service recipient’s journey 
with ease and ease. He stressed the importance of the 
system because of its benefits and features, the most 
important of which is enhancing patient safety and reducing 
human errors, in addition to its contribution to increasing 
the productivity of approval and claims staff and facilitating 
their work by relying on a unified platform to communicate 
with insurance companies and send claims electronically. 
Dr. Farraj thanked the Arab Bank for its cooperation with 
the staff of the International Health Computing Company 
and its contribution to developing additional features of the 
system. 

 For the Second Year in a Row  
The Arab Bank Supports the Injaz Foundation to Implement 

the Cybersecurity Program for University Students 
For the second year in a row, the Arab Bank and Injaz signed a 
joint cooperation agreement to implement a training program 
specialized in artificial intelligence and cybersecurity by the 
Injaz Foundation for university students.
 The program aims to enable students to learn about 
techniques and methods that contribute to maintaining a 
good level of cyber-security and safety, and to ensure that 
data is protected from theft or damage when it is transferred, 
stored or shared, in addition to maintaining the confidentiality 
of information and respecting the personal privacy of users. 
The program also focuses on educating students about how 
to deal with modern technology, the Internet of Things, various 
artificial intelligence tools, and the basics of e-learning, 
through interactive activities that employ e-learning tools. It 
will be implemented during the academic year 2020-2021 
at Al al-Bayt University, Al-Ahliyya Amman University, Al-Isra 
University, UNRWA University and the University of Applied 
Sciences.
Commenting on this initiative, the Executive Director of Injaz 
Education at the Injaz Foundation, Muhannad Al-Jarrah, 
stressed the importance of the cooperation between the 
Arab Bank and the INJAZ Foundation, indicating that it 
comes within the need to keep pace with the developments 
taking place in the field of digital information protection and 
contribute to reducing the knowledge gap among students 
in this the field.
Injaz had implemented this program in cooperation with the 
Arab Bank during the 2019-2020 academic year in thirteen 
universities, benefiting approximately 1,046 male and female 
students.

 The Arab Bank Offers Delivery Service with “Uber” 
through the “Arabi Mobile” Application 

The Arab Bank in Jordan recently launched the delivery 
service through the ”Arabi Mobile” application, in cooperation 
with the international company “Uber”, to be the first bank in 
the Middle East to sign a joint cooperation agreement with 
the ”Uber” company to launch the delivery service through 
its application. The launch of this service comes within 
the framework of the bank’s strategy to enhance its digital 
services chain and activate innovative services that save 
customers’ time and effort, and are in line with their renewed 
aspirations and diverse desires.
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ew York-based Global Finance magazine 
awarded Arab Bank the ”Best Bank for Trade 
Finance Services” in the Middle East for 2021. This 
recognition reflects Arab Bank’s leadership at the 
regional level and its exceptional capabilities in 
providing the latest banking solutions and trade 

finance products and harnessing them to meet the renewable 
needs of its customers across various sectors.
The bank was chosen for this award by the magazine’s team 
of specialized editors based on the opinions of specialized 
analysts from the financial and banking sector, corporate 
executives and technology experts. The Arab Bank was 
awarded based on a set of performance and organization criteria 
that included the volume of banking operations, the scope of 
global coverage, the level of customer service, in addition to 
competitive capabilities and technological innovation.
This achievement is a distinguished addition to the Arab Bank’s 
track record, and it reflects the bank’s vision and its continuous 
keenness to keep pace with the latest developments in the 

banking industry, in addition to the bank’s pivotal role in 
promoting trade operations across the Middle East and North 
Africa region by providing banking services and solutions 
that keep pace with developments that The banking sector is 
witnessing locally, regionally and globally. The Arab Bank has 
one of the largest global Arab banking networks, which includes 
more than 600 branches across 5 continents, in addition to its 
extensive knowledge of local markets and deep experience in 
the field of trade finance services, which enhances the ability 
of the Arab Bank to respond to the renewed requirements of its 
customers across countries. 

 A Cooperation Agreement between the Arab Bank and the 
International Health Computing Company 

The International Health Computing Company has signed 
a cooperation agreement with the Arab Bank that aims to 
provide innovative solutions to provide electronic payments to 
the medical sector, in addition to providing multiple financing 

Bank News
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Capital Bank Launches “About Your Salary” 
Campaign with Multiple Benefits

Based on its understanding of the growing needs 
of its customers, and its quest to provide them with 
the best banking services coupled with the best 
advantages, Capital Bank - the leading provider 
of innovative banking solutions for individuals and 
companies - announced the launch of a promotional 
campaign on payroll accounts with many additional 
benefits.

New Capital Bank customers who earn a net worth 
of JD 1,000 or more will receive a cash incentive 
of 50% of the value of the monthly salary, up to JD 
1,500 upon the receipt of the first salary, and a cash 
incentive of JD 150 for salaries ranging between JD 
800-999  after the receipt of the first salary. The third 
salary will be transferred to the bank, while those with 
salaries ranging from JD 500 to JD 799 will receive 
a cash incentive of JD 100 after receiving the third 
salary to the bank.
Capital Bank also offers additional benefits to salary 
transfer customers, including a cash return of 2% 
and a maximum of JD 100  when using Capital 
Bank credit cards through points of sale or online 
shopping, transferring the credit card balance linked 
to the transferred salary account without interest or 
monthly payments on The incoming balance for the 
first three months, providing pre-accepted personal 
loans to approved companies with a maximum of JD 
10,000 for salaries of JD 1,000 or more, in addition 
to providing pre-accepted credit cards to approved 
companies with a maximum of twice the salary 
transferred for salaries of JD 1,000 or more.
Head of Retail Banking, Mohamed Othman, said: 
At Capital Bank, we seek to continue to develop 
and provide innovative banking services to our 
customers, coupled with multiple and value-added 
benefits that meet their aspirations, needs and daily 
lifestyles and add more flexibility and ease to their 
banking transactions and transactions with us.”
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s part of its keenness on the safety of 
its employees and customers and the 
provision of a healthy work environment, 
Capital Bank recently organized, in 
coordination with the Ministry of Health 
and the National Center for Security and 

Crisis Management, a vaccination campaign against 
the Corona virus for employees who did not receive 
the vaccine.
According to a press release issued by the bank, a 
medical staff supervised the process of giving the first 
dose of the vaccine to employees, which took place at 
the Capital Bank headquarters, where the campaign 
included about 400 male and female employees, in 
full compliance with public safety instructions. 

This campaign comes within the framework of Capital 
Bank’s support for the efforts of national health 
institutions in providing vaccines to all citizens and 
accelerating the return to normal life after securing 
community prevention in accordance with the plans 
and strategies developed.
In the statement, Capital Bank expressed its thanks 
and appreciation to all the cadres working in the 
Ministry of Health and the National Center for 
Security and Crisis Management for their efforts 
since the beginning of the Corona pandemic to 
limit the spread of the virus and secure vaccines for 
citizens on the one hand, and for their distinguished 
support for the bank’s staff vaccination campaign on 
the other hand. 
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even raise the bank to a new stage of achievement, 
excellence, leadership and effective contribution 
to the development of shareholders’ rights and 
stimulating the Jordanian economy.
In the same context, the Jordan Kuwait Bank 
obtained the approval of the Central Bank of Jordan 
to appoint Haitham Samih Al Batikhi as executive 
general manager. Thus, the bank counts on the 
success of the Al-Louzi Al Batikhi duo in leading 
the new phase and emphasizing the successes of 
the previous phase. 
Therefore, the general assembly of the bank 
was held under the chairmanship of the former 
Prime Minister Abdel Karim Kabariti, who said: I 
would like to bid you farewell. This is an occasion 
in which we recall and recall the long journey in 
which all the brothers, members of the Board of 
Directors accompanied us for more than twenty 
years. Here, I must first thank Brother Dr. Youssef 
Al-Qsous and Mr. Mansour Al-Louzi, as the three 
of us will leave this board and new members of 
high stature will enter economical capabilities 
and qualitative additions: Dr. Omar Al-Jazi, Nadia 
Al-Rawabdeh, and at the head of the group, Mr. 
Nasser Al-Louzi as the team leader. I think it is a 
station in this long journey, a process that relied in 
achieving its successes on a traditional method of 
dealings, relationships and paperwork. It is time 
for us to move to new horizons in which digitization 
has become the norm. Therefore, that Mr. Nasser, 
with the presence of Mr. Haitham Al-Batikhi at 
the head of the executive management, are now 
qualified to manage the helm. We are confident 
that there will be successes and a move for the 
bank to new heights.
Jordan Kuwait Bank completed the features of the 
new administrative phase with the appointment 
of Haitham Samih Al Batikhi in the duties of the 
Executive General Manager. Al Batikhi previously 
held several leadership tasks in the bank and 
moved between several positions, which makes 
him familiar with all files and enhances his ability to 
lead the bank’s executive management.
The former Chairman of the Board of Directors, 
Kabariti, considered that this appointment comes 
with the aim of making room for the young energies 

of the bank’s staff to complete the march, and make 
the necessary effort to meet the existing challenges 
and what we expect from future challenges.
Al-Batikhi has a long and extensive banking 
experience that extends for about 18 years, during 
which he assumed leadership duties in a number 
of the bank’s departments, where he worked as 
director of the main branch, then as executive 
director of the private banking unit, then head 
of retail and private banking products until he 
was appointed as executive general manager 
of the bank on the boards of directors of several 
companies.
Batikhi holds a degree from the Royal Military 
College ”Sandhurst” from Britain, in addition 
to a bachelor’s degree in political science and 
international relations from the University of ”Kent” 
in Britain.

President Abdel Karim Kabariti: 
The bank’s transition to new 
horizons and a stage called 
digitization.

The new chairman of the 
board of directors, Al-Louzi is 
an excellent successor to an 
excellent predecessor..

Haitham Al-Batikhi gained the 
confidence of the Board of 
Directors in view of his long 
experience and the leadership 
tasks he previously assumed in 
the bank



he Jordan Bank enters a new 
administrative phase with Nasser 
Ahmed Al-Louzi assuming the duties of 
the Chairman of the Board of Directors, 
succeeding the Prime Minister, the former 

Chairman of the Board Abdul Karim Al-Kabariti, who 
continued to lead the Bank for 24 years. The bank 
maintains its momentum, activity, and privacy in the 
local market. It also opens the door to launching the 
modernization phase in the bank according to an 
ambitious plan for digital transformation. 
The composition of the Board of Directors also 
reflected the continued presence of the Kuwait 
Projects Holding Company ”KIPCO” in the distribution 
of the seats map as one of the major shareholders 

in the bank, where Faisal Hamad Al-Ayyar was 
elected as Vice Chairman of the Board of Directors, 
in addition to the participation of Masoud Hayat and 
Tariq Abdul Salam in the membership of the Board of 
Directors Administration
Thus, Kabariti has placed the bank in safe hands, 
given the long experience that Al-Louzi possesses, 
whether through his previous ministerial position 
or through the leadership tasks he held in several 
companies in the private sector. 
After his election, Al-Louzi did not neglect to 
emphasize the long journey of the former Chairman 
of the Board of Directors, Abdul Karim Al-Kabariti, as 
a starting point for continuity and direction towards 
the future. Great to maintain these achievements, and 

JORDAN KUWAIT BANK AFTER “KABARITI”: 
ALLOUZI AND AL-BATIKHI” STAGE AND THE 

PRESENCE OF “KIPCO”

T
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 SOCIETE GENERALE BANK - JORDAN RENEWS ITS 
PARTNERSHIP AGREEMENT WITH TKIYET UM ALI 

n light of the current circumstances and 
believing in Tkiyet Um Ali’s role in helping 
needy families, SGBJ announced the 
renewal of its partnership agreement with 
Tkiyet Um Ali, as part of its belief in its societal 
responsibility towards the less fortunate and 

the most needy and poorest families. 
 Under the agreement, Societe Generale Bank - Jordan 
will support Tkiyet Um Ali programs throughout the year, 
as the sustainable food support programs at Tkiyet Um 
Ali aim to deliver food support to families living below the 
food poverty line in Jordan. 
General Manager of Societe Generale Bank - Jordan, 
Nadim Qabwat, said: That this donation comes within 
the framework of our initiatives in corporate social 
responsibility, and from the bank’s belief in Tkiyet Um Ali’s 
mission to combat hunger, especially in light of the recent 
economic and social impacts resulting from the Corona 
Virus pandemic, which urges us to join hands and stand 
hand in hand in the face of the difficult and painful effects 
of the pandemic that the community is facing. 
For his part, the General Manager of Tkiyet Um Ali, Samer 
Balkar, expressed his happiness at the renewal of the 
partnership: ”We are proud of our partnership with Societe 
Generale Bank - Jordan, as our partnership with this bank 
lasted for many years, through which it proved its belief in 
Tkiyet Um Ali’s vision of achieving a hunger-free Jordan.” 
He added ”As a civil society organization, we are pleased 
to see a private sector institution interested in partnering 
with us and believing in its responsibility towards society, 
and this is what we see clearly in Societe Generale Bank 
- Jordan.”  

 Societe Generale Bank - Jordan Announces the 
Winner of a Mercedes-Benz A200 / 2021  

In a festive atmosphere that prevailed in the administration 
building of SGBJ, on Wednesday 31/3/2021, SGBJ 
announced the winner of the Mercedes-Benz A200 / 2021, 
the prize for the ”Ghina” savings account. Sawt Al-Ghad 
Radio covered the ceremony of announcing the winner’s 
name, through the morning program ”Farah Before All”, in 
the presence of the brilliant presenter Farah Yaghmour.
The lucky winner of the car was announced, Mr. Mustafa 
Mohamed Hosni Mubarak, from the Zarqa branch, in the 
presence of the bank’s senior management, represented 
by its general manager, Mr. Nadim Qabwat, in addition 
to the committee supervising the drawing, with everyone 
obligated to wear masks and respect the defense law.
 It is worth noting that all SGBJ customers, who benefit 
from the Ghina account, have the opportunity to win one 
of the account prizes: 500 dinars per day, 50,000 JD at 
the end of June, a Mercedes-Benz E200/2021 at the end 
of September, in addition to the grand prize at the end of 
the year of 100,000 JD.
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JD 430.3, Profits of the National Insurance Company 
in the first Quarter of 2021

The National Insurance Company 
announced an after- tax net profit  of 
JD 430.3,000 for the first quarter of 
2021, compared to a net profit of JD 
402.1 thousand for the first quarter of 
2020.
The company said in a statement to the 
Securities and Exchange Commission 
that total revenues for the period 
ended on 31/3/2021 amounted to JD 
3.5 million, compared to the period 
ended on 31/3/2020, which amounted 
to JD 3.9 million.
The company stated that net premiums 
subscribed for the first quarter of 2021 
amounted to JD (2.9) million compared 
to JD (2.7) million for the same period 
for 2020. The compensation paid for 
the first quarter of this year JD (3.6) 
million compared to (4.5) last year. The 
total expenses decreased to JD 97.6 
thousand for the first quarter of 2021 
compared to JD (121.3) thousand  
for the first quarter of 2020. The total 
assets as of the end of March 2021 

amounted to JD (28.6) million.
The share of earnings from 1-1-2021 to 
31-3-2021 (0.054) fils/JD was also 1-1-
2021, while for the same period last 
year it was 0.050 fils/dinar.
 Commenting on the results, Manal 
Jarrar, Director General of National 
Insurance, said that the conditions 
affecting the global economy in 
2020 continue to have a positive 
impact for the current year, as far 
as the consequences of the Corona 
pandemic are concerned.
Jarrar stressed that despite the great 
emphasis by the international re-
entry companies on the conditions for 
renewing the agreements and raising 
the prices of reinsurance, the distinctive 
reputation of Al-Manara Insurance 
and the long honorable history of 
the company enabled it to conclude 
agreements with the best reinsurance 
companies and preferential prices, 
which will positively affect the financial 
results of 2021.

First Insurance Company announced 
an after- tax net profit  of JD 406.2 for 
the first quarter of 2021, compared to a 
net profit of JD 399.7 thousand for the 
first quarter of 2020.
The company said in a statement to the 
Securities and Exchange Commission 
that total revenues for the period 
ended on 31/3/2021 amounted to JD 
2.6 million, compared to the period 
ended on 31/3/2020, which amounted 
to JD 2.4 million. The company stated 
that net premiums subscribed for the 
first quarter of 2021 amounted to JD 
(5.4) million compared to JD (6.2) 
million for the same period for 2020. 
The compensation paid for the first 
quarter of this year JD (5.2) million 
compared to (4.1) last year. The total 
expenses decreased to JD 1.9 million 
for the first quarter of 2021 compared 
to JD (1.7) million  for the first quarter 
of 2020. The total assets as of the end 
of March 2021 amounted to JD (63.9) 
million. The share of earnings from 
1-1-2021 to 31-3-2021 (0.015) fils/JD 
was also 1-1-2021, while for the same 

period last year it was 0.014 fils/dinar.  
The 14th Ordinary General Assembly 
of Solidarity - First Insurance Company 
PLC, in its meeting held on 28/04/2021, 
decided to approve the Board of 
Directors’ recommendation to distribute 
cash dividends of 3.5% of the nominal 
value of the share, which amounts to 
one Jordanian Dinar.
Commenting on the results, Alaa Abd 
Aljawad, CEO of the First Insurance 
Company, said that the results were 
positive at the beginning of this year and 
added that maintaining the company›s 
strategic goal  lies  in the balance of the 
insurance portfolio, as vehicle insurance 
contributions did not exceed 30% and 
insurance contributions amounted to 
Medical contributions accounted for 
34%, and life insurance contributions 
amounted to 11%, while other types of 
other general insurances accounted for 
25% of the total insurance portfolio of 
the company. The insurance portfolio of 
the company is considered better than 
the distribution of the portfolio in the 
local market.

National Insurance’s Company

JD 406.2 Thousand, First Insurance’s First Quarter’s 
Profit of 2021

First Insurance recommends a cash dividend of %3.5

Jarrar:
The distinctive 

reputation and its long 
honorable history were 
the lifeline to overcome 
the last stage with all its 

difficulty.

Abdul-Jawad:  
The Company is 

constantly developing 
human talent for all 

levels in order to 
increase efficiency in 
providing outstanding 
service to customers 
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The General Plenary of the Arab 
Jordanian Insurance Group Company 
held the ordinary general plenary 
meeting, followed by the extraordinary 
general plenary meeting for 2021 on 
Thursday 27-5-2021 through the means 
of remote communication ”application 
(https://zoom.us/)” and in the presence 
of eight members From the Board of 
Directors out of nine members, and 
the General Manager of the company, 
Mr. Nasser Fayez Al-Deek, and the 
attendance of (15) shareholders out of 
(122) shareholders holding (3,501,474) 
shares in principal and (4,718,574) 
shares by proxy, with a total of (8,220,048) 
shares, equivalent to (86.53). %) of 
the company’s total paid-up capital 
of JD /share (9,500,000)  (nine million 
five hundred thousand dinars/share). 
The meeting was attended by (Mr. 
Fares Shaheen), the representative of 
the Comptroller General of Companies, 
and representatives of the Ministry of 
Industry, Trade and Supply - Insurance 
Department (Ms. Wafaa Jeries/ Acting 
Director of the Control, Legal and 
Legislation Directorate) and (Mr. Musa Al 
Zayat/ Companies Inspector) and in the 
presence of (Mr. Mohamed Abu Salah) 
from The office of modern accountants, 
the external auditor of the company’s 
accounts, in order to consider the 
matters listed on the agenda of the 
two mentioned meetings and duly. 
The meeting was chaired by His 
Excellency Mr. Ahmed Omar Rajoub 
- Chairman of the Board of Directors 
of the Arab Jordanian Insurance 
Group, announcing the legality of the 
meeting and the completion of the legal 
quorum based on the provisions of the 
Companies Law and in implementation 
of the provisions of Defense Law No. 
(13) of (1992) and Defense Order No. 
(5) of 2020, and all the procedures 
issued by His Excellency the Minister of 
Industry, Trade and Supply on 9/4/2020. 
The total profit before tax amounted to 
(1,392) million dinars for the year 2020, 
compared to an amount of (1.145) 
million dinars for the period ending 
on 31-12-2019, while the net profit 

amounted to (1,251) million dinars after 
tax for the year 2020 compared to the 
amount of (1,017) million dinars. For the 
period ending on December 31, 2019 
AD, noting that the written premiums 
decreased during the year 2020 and for 
all types of insurance by (838) thousand 
dinars from the production of 2019, 
. At the end of the two meetings, the 
Chairman of the Board of Directors 
thanked each of the representative of 
his kindness, the Companies Controller 
and the representatives of the Insurance 
Department The auditor also thanked 
the shareholders for accepting the 
invitation addressed to them and for their 
high confidence and good faith in the 
company’s senior management, wishing 
the company progress and success 
under the shadow of His Majesty King 
Abdullah II and his rational government. 
It is worth noting that the Arab 
Jordan Insurance Group, since its 
establishment in 1996, has set its 
sights on an essential goal that does 
not deviate from it, which is to be the 
most distinguished and most authentic 
and trustworthy in providing specialized 
insurance solutions with high quality 
protection for its clients and partners in 
the local market.
Arab jordan Insurance Company 
announced an after- tax net profit  of 

JD 851.9 thousand for the first quarter 
of 2021, compared to a net profit of JD 
39.8 thousand for the first quarter of 
2020.
The company said in a statement to the 
Securities and Exchange Commission 
that total revenues for the period ended 
on 31/3/2021 amounted to JD 6.5 
million, compared to the period ended 
on 31/3/2020, which amounted to JD 
5.5 million.
The company stated that net premiums 
subscribed for the first quarter of 2021 
amounted to JD (5.03) million compared 
to JD (4.44) million for the same period 
for 2020. The compensation paid for 
the first quarter of this year JD (5.5) 
million compared to (6.6) last year. The 
total expenses increased to JD 567.9 
thousand for the first quarter of 2021 
compared to JD (446.1) thousand for 
the first quarter of 2020. The total assets 
as of the end of March 2021 amounted 
to JD (88) million.
The share of earnings from 1-1-2021 to 
31-3-2021 (0.039) fils/JD was also 1-1-
2021, while for the same period last 
year it was 0.002 fils/dinar.
Commenting on the results - Rajaei 
Sweiss, CEO of the Middle East 
Insurance Company, said that the 
company has renewed its agreements 
for 2021 with a group of major 
international companies on good terms. 
The policies followed by the company 
in its performance, which enabled it to 
achieve positive results.
 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:
 Arab Jordan 

Insurance Group, the 
most distinguished, 

most authentic 
and trustworthy in 

providing specialized 
insurance solutions 
to its customers and 
partners in the local 

market

The Arab Jordan Insurance Group Holds the Ordinary 
and Extraordinary General Plenary Meeting for 2021
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JD 224.8 Thousand, Profits of the Jordanian French 
Insurance Company, First Quarter 2021

Jordan French Insurance Company 
announced an after- tax net profit  of 
JD 224.8 thousand for the first quarter 
of 2021, compared to a net profit of JD 
347.4 thousand for the first quarter of 
2020.
The company said in a statement to the 
Securities and Exchange Commission 
that total revenues for the period 
ended on 31/3/2021 amounted to JD 
7.01million, compared to the period 
ended on 31/3/2020, which amounted 
to JD 6.9 million.
The company stated that net premiums 
subscribed for the first quarter of 2021 
amounted to JD (9.5) million compared 
to JD (8.2) million for the same period 
for 2020. The compensation paid for 
the first quarter of this year JD (5.2) 
million compared to (4.6) last year. The 
total expenses decreased to JD 352.2 
thousand for the first quarter of 2021 
compared to JD (387.8) thousand  for 
the first quarter of 2020. The total assets 
as of the end of March 2021 amounted 
to JD (36.8) million.
The share of earnings from 1-1-2021 to 
31-3-2021 (0.025) fils/JD was also 1-1-

2021, while for the same period last 
year it was 0.038 fils/dinar.
Commenting on the results, Mr. Walid 
Zorob, General Manager of the Jordan 
French Insurance Company, said that 
the world has not yet emerged from the 
crucible of the economic crisis left by 
the Corona pandemic, and that all hope 
is now focused on the success of the 
vaccine process to reach the stage of 
full recovery for all sects, knowing that 
it will not be an easy period. Everyone 
have to.
Zorob added that the company’s results 
were positive and satisfactory compared 

to the surrounding conditions, and the 
company has strengthened its position 
in the market and proved its ability to 
compete with the best companies at the 
local and Arab levels.
The Jordan French Insurance Company 
“Jofico” also announced the date 
of distributing cash dividends to 
shareholders through a disclosure 
published on the website of the 
Securities Commission, which stated
Based on the annual ordinary general 
plenary meeting of the Jordan French 
Insurance Company, which was held 
on Sunday 5/9/2021, it was decided 
to distribute cash dividends of 7% of 
the paid-up capital to share holders as 
is on the date of the annual ordinary 
general plenary meeting for 2020. 
As the profits will be distributed as of 
Monday, 7/6/2021, at the company’s 
headquarters located in Shmeisani 
- Sharif Abdul Hamid Sharaf Street, 
Building No. 124, Jofico Building 
(1), during official working hours and 
shareholders must bring the necessary 
supporting documents to receive their 
profits.

The Jordan French Insurance Company

Zorob: 
 “Jofico”   

strengthened its 
position in the market 
and proved its ability 
to compete with the 

best companies at the 
local and Arab levels
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JD 108.4 Thousand, Profits of Al-Manara Insurance 
Company, First Quarter of 2021

Al-Manara Insurance Company 
announced an after- tax net profit  
of JD 108.4 for the first quarter of 
2021, compared to a net profit of 
JD 162.7 thousand for the first 
quarter of 2020.
The company said in a statement 
to the Securities and Exchange 
Commission that total revenues 
for the period ended on 31/3/2021 
amounted to JD 3.5 million, 
compared to the period ended 
on 31/3/2020, which amounted to 
JD 2 million.
The company stated that net 
premiums subscribed for the first 
quarter of 2021 amounted to JD 
(5.03) million compared to JD 
(4.44) million for the same period 
for 2020. The compensation 
paid for the first quarter of this 
year JD (3.8) million compared 
to (2.2) last year. The total 

expenses increased to JD 244.4 
thousand for the first quarter of 

2021 compared to JD (133.7) 
thousand  for the first quarter of 
2020. The total assets as of the 
end of March 2021 amounted to 
JD (21.1) million.
The General Manager of Al-
Manara Insurance Company, 
Walid Al-Qatiti, indicated that the 
first quarter results for this year 
were positive, stressing that the 
company paid great attention to 
the employees to raise them to 
high professional levels by relying 
on advanced training policies, 
especially on the digital aspect, 
which has become a mainstay 
after the Corona pandemic. 
Success for any company 
The percentage of qualified 
employees of the company has 
increased, which has become 
superior to the largest companies 
in the Jordanian market.

Al-Manara Insurance Co.

Investment In The Insurance Sector

31

Al Qutati:
The first quarter 

results for this year 
were positive,  The 

percentage of qualified 
employees of the 

company increased, 
which has become 

superior to the largest 
companies in the 
Jordanian market
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JD 1.2 Million, Profits of the Islamic Insurance 
Company for the first Quarter of 2021

The shareholders of the Islamic Insurance 
Company (TIIC) listed on the Amman Stock 
Exchange, approved the recommendation of its 
Board of Directors to distribute cash dividends for 
2020.
The company clarified, in its statement to the 
stock exchange, that the cash dividend is 80 fils 
per share, representing 8% of its paid-in capital.
The current bank’s capital is JD 15 million, 
distributed over 15 million shares, with a nominal 
value of one JD per share.
In June of last year, the company’s shareholders 
approved the distribution of cash dividends of 60 
fils per share, representing 6 percent of its paid-in 
capital.
The company indicated that it achieved a growth in 
its annual profits for 2020, after deducting tax, by 
46.75 percent, to reach JD 1.73 million, compared 
to profits of JD 1.18 million for 2019.
The Islamic Insurance Company announced an 
after- tax net profit of JD 1.2 million for the first 
quarter of 2021, compared to a net profit of JD 1.1 
million for the first quarter of 2020.
The company said in a statement to the Securities 
and Exchange Commission that total revenues 
for the period ended on 31/3/2021 amounted to 
JD 2.5 million, compared to the period ended on 
31/3/2020, which amounted to JD 2.3 million.
The company stated that net premiums subscribed 
for the first quarter of 2021 amounted to JD (7.5) 
million compared to JD (6.7) million for the same 
period for 2020. The compensation paid for the 
first quarter of this year JD (2.8) million compared 
to (2.4) last year. The total expenses decreased to 
JD 1.1 million for the first quarter of 2021 compared 
to JD (1) million for the first quarter of 2020. The 
total assets as of the end of March 2021 amounted 
to JD (47.4) million.
The share of earnings from 1-1-2021 to 31-3-2021 
(0.080) fils/JD was also 1-1-2021, while for the 
same period last year it was 0.074 fils/dinar.

Mr. Reda Dahbour, General Manager of the Islamic 
Insurance Company, said that the company has 
provided the best insurance products that are 
compatible with the provisions and principles of 
Islamic Sharia and maintains sufficient reserves 
to face risks that support business growth and 
improve profitability, in addition to the presence 
of Sharia governance that oversees the legitimacy 
of business.
The company will seek to maintain the solvency 
margin for the current year and increase the profits 
of investors.

Islamic Insurance Company’s

Dahbour: 
The Company provided sufficient reserves 
to face risks that support business growth 

and improve profitability

Islamic Insurance recommends cash 
dividends representing 8% of its capital
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JD 464.5 Thousand, Jordan Insurance Profits
 First Quarter of 2021

Jordan Insurance Company 
announced an after- tax net profit  of 
JD 464.5 for the first quarter of 2021, 
compared to a net profit of JD 1.1 
million for the first quarter of 2020.
The company said in a statement 
to the Securities and Exchange 
Commission that total revenues 
for the period ended on 31/3/2021 
amounted to JD 9.5 million, 
compared to the period ended on 
31/3/2020, which amounted to JD 
10.2 million.
The company stated that net 
premiums subscribed for the first 
quarter of 2021 amounted to JD 
(9.4) million compared to JD (9.2) 
million for the same period for 2020. 
The compensation paid for the first 
quarter of this year JD (5.6) million 
compared to (6) last year. The total 

expenses decreased to JD 741.9 
thousand for the first quarter of 2021 

compared to JD (534.9) thousand 
for the first quarter of 2020. The total 
assets as of the end of March 2021 
amounted to JD (101.3) million.
The share of earnings from 1-1-2021 
to 31-3-2021 (0.015) fils/JD was also 
1-1-2021, while for the same period 
last year it was 0.038 fils/dinar.
Commenting on the results General 
Manager of the company Mr. Emad 
Abdul Khaliq said that 2020 saw a 
significant decline in all economic 
activities, which left a clear impact 
on the results of last year and the 
beginning of this year, but Jordan 
Insurance was able to move 
forward with satisfactory results and 
maintained strategic shares within 
its portfolio to avoid risks and keep 
the portfolio within a limited margin 
of change.

Jordan Insurance Company

Middle East Insurance Company 
announced an after- tax net profit  of 
JD 851.9 thousand for the first quarter 
of 2021, compared to a net profit of 
JD 39.8 thousand for the first quarter 
of 2020.
The company said in a statement 
to the Securities and Exchange 
Commission that total revenues for the 
period ended on 31/3/2021 amounted 
to JD 6.5 million, compared to the 
period ended on 31/3/2020, which 
amounted to JD 5.5 million.
The company stated that net 
premiums subscribed for the first 
quarter of 2021 amounted to JD (5.03) 
million compared to JD (4.44) million 
for the same period for 2020. The 
compensation paid for the first quarter 
of this year JD (5.5) million compared 

to (6.6) last year. The total expenses 
increased to JD 567.9 thousand for 
the first quarter of 2021 compared 
to JD (446.1) thousand  for the first 
quarter of 2020. The total assets as of 
the end of March 2021 amounted to 
JD (88) million.
The share of earnings from 1-1-2021 
to 31-3-2021 (0.039) fils/JD was also 
1-1-2021, while for the same period 
last year it was 0.002 fils/dinar.
Commenting on the results - Rajaei 
Sweiss, CEO of the Middle East 
Insurance Company, said that the 
company has renewed its agreements 
for  2021 with a group of major 
international companies on good 
terms. The policies followed by the 
company in its performance, which 
enabled it to achieve positive results. 

Middle East Insurance Co.

Sweiss:
 In the first quarter of 

this year, the company 
managed to achieve 
positive results. This 

confirms the soundness 
of the policies it follows

JD 851.9 Thousand, Profits of the Middle East Insurance 
Company, First Quarter of 2021

Abdulkhaliq: 
Despite the significant 

decline in all 
economic activities 

in the current period, 
Jordan insurance 
has been able to 

move forward with 
satisfactory results
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JD 3.92 Million, Net Profit of the Arab 
Investment Bank, First Quarter of 2021

The Arab Investment Bank held the meeting 
of the regular general plenary in the means of 
electronic visual communication, Zoom, with an 
attendance rate of 45.87%. During the meeting, 
the following decisions were taken:-
Approving the minutes of the previous ordinary 
general assembly meeting held on May 14th 
2020
Approving the report of the Board of Directors 
on the company’s business of the fiscal year that 
ended on 31-12-2020 
Approving the report of the company’s auditors 
on the financial statements of the fiscal year 
ended on 31-12-2020

Approval of the financial statements for the fiscal 
year ending on December 31, 2020
Approval of the proposal of the Board of 
Directors regarding the distribution of dividends 
to shareholders, consisting of cash dividends 
of 10% of the capital and the distribution of free 
shares of 0% of the capital 
To absolve the members of the Board of Directors 
of liability for their actions during the year ended 
December 31, 2020
The Arab Jordan Investment Bank (AJIB ), which 
is listed on the Amman Stock Exchange, achieved 
a growth in its quarterly profits for the first quarter 
of this year by 18.18 percent, on an annual basis.

The Arab Investment Bank holds the meeting of 
the regular General plenary, through the means of 

electronic visual communication, via zoom

Alqadi :In 2021, 
we will continue 
to maintain 
the policy of 
precaution and 
reservation, 
especially since 
the repercussions 
of the pandemic 
are still continuing
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JD 1.64 Million,  2021 First Quarter’s Net 
Profit of Ahli Bank

The General Assembly of the Jordan Ahli Bank 
held its 65th annual meeting last Thursday, 
where the meeting took place by means of visual 
and electronic communication technology, in 
accordance with the provisions of Defense Law No. 
(13) of 1992 and Defense Order No. (5) of 2020 and 
the procedures issued by the Minister of Industry, 
Trade and Supply on 9/9 4/2020 in this regard.  
 In his speech to the shareholders during the 
meeting held under the chairmanship of the 
Chairman of the Bank’s Board of Directors, Saad 
Nabil Al Muasher, and in the presence of the 
members of the Board of Directors, the CEO/
General Manager of the Bank, Muhammad Musa 
Daoud, and the Deputy CEO/General Manager, 
Dr. Ahmed Al Hussein, and in the presence of 
many shareholders The Chairman of the Board 
of Directors of the Jordan Ahli Bank explained 
that 2020 was a difficult year for various 
sectors and economic activities in light of the 
conditions imposed by the Corona pandemic 
on all countries and peoples of the world, whose 

effects are still present and continuing to this day.  
 The bank was also able to maintain its interest 
income, which it worked to enhance to rise 
by 1.7%, net during 2020, while employee 
expenses decreased by about 7% and direct 
credit facilities maintained their levels for 2019 
to settle at the level of JD 1.37 billion as at the 
end of 2020. While customer deposits grew 
by 2.17% to exceed the level of JD 1.9 billion.  
 On the other hand, the volume of the bank’s 
operating income during  2020 enabled it 
to meet sufficient credit provisions to cover 
expected credit losses and other provisions as 
a result of the unusual circumstances imposed 
by the pandemic, as the value of the provision 
for expected credit losses and other provisions 
amounted to about JD 23 million as at the end 
of 2020 compared to JD 7.5 million for 2019. 
Despite the impact of the provision for expected 
credit losses on the bank’s profits during 2020, 
which amounted to about JD 17.6 million before 
tax.
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Muasher:  Despite the 
Corona pandemic, the 
indicators of the financial 
safety of the banking sector 
are still strong and able to 
overcome interim risks 

Daoud:  The Bank enjoys 
a strong financial position 
that enhances its ability 
to maintain the required 
flexibility in the face of 
challenges 

Investment In The Banking Sector



Jordan Kuwait Bank Held its Annual 
General Plenary Meeting via Video Call

The regular general assembly of Jordan Kuwait Bank’s 
shareholders held its regular annual meeting on 4/5/2021, 
by means of video and electronic communication, pursuant 
to the provisions of Defense Law No. (13) Of 1992 and 
Defense Order No. (5) Of 2020 published in the Official 
Gazette on 3/31/2020 and the procedures issued by his 
Excellency the Minister of Industry, Trade and Supply on 
9/4/2020 in accordance with the above defense order. 
The meeting was chaired by his excellency Mr. Abdul 
Karim Al-Kabariti, Chairman of the Board of Directors, in the 
presence of members of the Board of Directors, the General 
Manager, and shareholders holding shares of 125,870,665 
by authenticity and agency. They make up about 83.5% of 
the capital. Dr. Wael Armouti, General Companies’ monitor, 
attended the meeting.
The general plenary approved the items on the agenda of the 
regular general meeting. It also elected the members of the 
bank’s board of directors for the new term 2021-2024, whose 
names are:
Abdul Karim Kabariti spoke: I would like to bid you farewell. 
This is an occasion in which we recall and recall the long 
journey in which all the brothers, members of the Board 
of Directors accompanied us for more than twenty years. 
Here, I must first thank Brother Dr. Youssef Al-Qsous and 

Mr. Mansour Al-Louzi, as the three of us will leave this board 
and new members of high stature will enter economical 
capabilities and qualitative additions: Dr. Omar Al-Jazi, Nadia 
Al-Rawabdeh, and at the head of the group, Mr. Nasser Al-
Louzi as the team leader. I think it is a station in this long 
journey, a process that relied in achieving its successes on a 
traditional method of dealings, relationships and paperwork. 
It is time for us to move to new horizons in which digitization 
has become the norm. Therefore, that Mr. Nasser, with 
the presence of Mr. Haitham Al-Batikhi at the head of the 
executive management, are now qualified to manage the 
helm. We are confident that there will be successes and a 
move for the bank to new heights.
With all the love, with all the pride, and all the pride in your 
performance and with you, I pray for your safety and that 
you are protected by the eyes of the Most Merciful, may God 
protect you all, Happy New Year. Immediately after the end 
of the work of the general plenary meeting, the elected board 
of directors held its first meeting, where it was briefed on the 
decisions of the regular general plenary meeting. Mr. Nasser 
Ahmed Al-Louzi was elected as chairman of the board and 
Mr. Faisal Hamad Al-Ayyar as vice-chairman. The Board also 
formed its committees in accordance with the instructions of 
the institutional governance of banks.
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Nasser Al-Louzi, Chairman of the Board of Directors 
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JD 1.28 Million, Societe Generale Jordan 
Profits, First Quarter of 2021

The meeting of the regular General plenary of Societe 
Generale Bank - Jordan was held through the Zoom 
application, with an attendance rate of 644.95%. During 
the meeting, the following decisions were taken:-
Approving the minutes of the previous ordinary general 
assembly meeting held on April 25th  2020
Approving the report of the Board of Directors on the 
company’s business of the fiscal year that ended on 31-
12-2020 
Approving the report of the company’s auditors on the 
financial statements of the fiscal year ended on 31-12-2020 
Approval of the financial statements for the fiscal year 
ending on December 31, 2020
Approval of the proposal of the Board of Directors regarding 
the distribution of dividends to shareholders, consisting of 
cash dividends of 8% of the capital and the distribution of 
free shares of 0% of the capital
To absolve the members of the Board of Directors of liability 
for their actions during the year ended December 31, 2020
The unaudited financial results of the bank showed a 
quarterly profit of JD 1.28 million ($1.8 million), compared 
to a profit of JD 1.56 million ($ 2.2 million) in the first quarter 

of 2020
The Bank’s results for the first quarter of the year increased 
by 32.68% to reach JD 6.18 million compared to JD 4.66 
million for the first quarter of last year.
In a statement to the stock exchange, the bank stated that 
the cash distribution is 80 fils, and represents 8 percent of 
the bank’s capital.
The current bank’s capital is JD 100 million, distributed 
over 100 million shares, with a nominal value of one JD 
per share.
In April, the Central Bank of Jordan decided to postpone 
the distribution of the banks listed on the Amman Stock 
Exchange, their profits to shareholders for the year 2019, 
and their distribution with the final statements for 2020.
Commenting on the results, , Mr. Hassan Manko, 
Chairman of the Bank’s Board of Directors, said that 2020 
was not easy for all economic sectors as a result of the 
repercussions of Covid 19, despite that, Societe Generale 
was able to continue the march with the same strength, 
maintaining the outstanding performance that the bank’s 
customers are accustomed to, appreciating the efforts of 
the executive management and all employees of the bank.

The Regular General Plenary meeting of Societe Generale 
Bank - Jordan was held via the Zoom application 

Manko: Despite 
the difficult 
current 
conditions, 
Société Générale 
was able to 
continue the 
march with the 
same strength, 
maintaining its 
outstanding 
performance
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 JD 7.5 million, Profit of Cairo Amman 
Bank in 2020 

The Regular General Plenary of Cairo Amman Bank 
shareholders, in its meeting held on 29/04/2021 by means 
of visual and electronic communication, approved the 
financial statements, the Board of Directors’ report for 
2020 and the company’s future work plan, in addition 
to approving the Board of Directors’ recommendation 
to distribute profits in the amount of 120 fils per share, 
i.e. at a rate of 12% of the nominal value of the share 
amounting to one JD.
The regular general plenary also approved the renewal 
of the election of the bank’s auditors, Deloitte Touche 
/ Mr. Karim Al-Nabulsi. The plenary also approved the 
appointment of Mr. Hisham Dhafer Al-Masri as a non-
independent board member in order to fill the vacant 
seat on the Bank’s Board of Directors.
Cairo Amman Bank also achieved a growth in its 
quarterly profits for the first quarter of 2021, by 146.38 
percent, on an annual basis.
Preliminary financial results showed that it achieved 
quarterly profits attributable to shareholders of JD 7.5 

million ($10.58 million) in the first quarter of the year, 
compared to profits of JD 3.04 million ($4.29 million) in 
the first quarter of 2020.
The data indicated that its net interest income grew by 
12.99 percent in the first quarter of the year, reaching JD 
28.31 million, compared to JD 25.05 million in the first 
quarter of 2020.
Commenting on the results  , Mr. Yazid Al-Mufti, 
Chairman of the Board of Directors, stated that the bank 
was able, thanks to its successful strategy, conservative 
policy and prudent risk management, in addition to its 
commitment to the best standards of banking work, to 
achieve outstanding results
Mr. Yazid Al-Mufti, Chairman of Cairo Amman Bank, 
commented that during  2021, the Bank will continue 
to implement its policies and strategic plan to develop 
its business by maintaining the high liquidity ratios and 
quality of the credit portfolio, in addition to contributing 
to the local community as part of the Bank’s social 
responsibility. 
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The regular general plenary of Cairo Amman Bank 
approves the distribution of profits by 12%

AlMufti: The 
Bank will 
continue 
during 2021 to 
implement its 
policies and 
strategic plan 
in developing 
its business
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JD 3.4 Million, the Profits of the Jordanian investment 
“INVEST BANK” in the First Quarter of 2021

The General Assembly of the Jordan Investment Bank 
has approved the board of directors’ recommendation 
to distribute cash dividends to shareholders at 12% 
of the capital, equivalent to JD 12 million.
The authority also approved, during its regular 
annual meeting, the report of the board of directors, 
the final financial statements of the bank for 2020 and 
its future plans.
The investment bank’s after-tax profits in 2020 
amounted to JD 6 million, while the bank’s profits 
before tax amounted to JD 7.9 million for the same 
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. 
The Jordan Investment Bank ”INVEST BANK” also 
announced that it recorded a net profit in the first 
quarter of 2021, by about JD 3.4 million, compared 
to JD 1.3 million in profits for the first quarter of 2020.
The bank said in a statement that the bank’s pre-tax 
profits rose by the end of last March by about JD 
5.1 million, compared to JD 2.6 million in the same 
period last year.
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The Jordanian investment approves the distribution 
of 12% cash dividends to shareholders

Jardaneh: 
The bank was 
able, with high 
efficiency, to 
deal with the 
negative results 
of the Corona 
pandemic



JD 3.1 Million, Profits of Safwa Islamic 
Bank for the First Quarter of 2021

The regular general plenary meeting of Safwa 
Islamic Bank’s shareholders held its regular 
annual meeting on 29/4/2021, by means of video 
and electronic communication, pursuant to the 
provisions of Defense Law No. (13) 1992 and 
Defense Order No. (5) 2020 published in the Official 
Gazette on 3/31/2020. The procedures issued by 
his Excellency the Minister of Industry, Trade and 
Supply on 9/4/2020 in accordance with the above 
defense order.
 The meeting was held under the chairmanship 
of His Excellency Dr. Muhammad Abu Hammour, 
in the presence of the members of the Board of 
Directors, the General Manager Samer Al-Tamimi, 
and shareholders holding original and proxy shares 
who constitute about 82.62% of the bank’s capital. 
The meeting was also attended by the General 
Controller of Companies, His Excellency Dr. 
Corporates; Wael Al-Armouti, and representatives 
of the Central Bank of Jordan, Mr. Ammar Al-
Fahmawi and Nour Al-Khuffash, in the presence of 
the external bank auditor, representative of Deloitte 

& Touche, Ahmed Shteiwi, and the representative 
of the Shariah Supervisory Board of the bank, His 
Excellency Dr. Ahmed Melhem.
 During the meeting, Dr. Muhammad Abu Hammour 
indicated that the bank continued to achieve 
outstanding results during 2020, as the bank 
achieved a remarkable growth in the size of its assets 
amounting to JD 263 million, with a growth rate of 
17%, thus increasing its income-generating assets 
by an amount of JD 185 million. Thus, the bank was 
able to pay attractive returns to depositors which 
contributed to attracting more deposits, amounting 
to JD 239 million, with a growth rate of 18%, which 
had a major role in supporting the bank’s liquidity 
ratios and indicators and its ability to expand. He 
also indicated that 2020 witnessed a growth in the 
bank’s net profit after tax by 2%, up from JD 10.0 
million in 2019 to JD 10.2 million in 2020, and the 
distinguished financial results achieved by the 
bank during 2020 were a reflection of the bank’s 
ambitious strategies to carry out its business in a 
pioneering manner. 
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Safwa Bank holds a general plenary meeting headed 
by his Excellency Dr. Muhammad Abu Hammour, via 

video and electronic communication

Abu Hammour:  The 
distinguished results 
achieved by the bank 
during 2020 were 
a reflection of the 
implementation of 
the bank’s ambitious 
strategies in a 
pioneering manner

ISSUE 64    June  2021



Investment In The Banking Sector

The General plenary of Capital Bank approved the 
Board of Directors’ recommendation to distribute cash 
dividends to shareholders at a rate of 12% of the bank’s 
capital, with a total of twenty-four million Jordanian 
dinars (24,000,000), and also approved the report of 
the Board of Directors, the bank’s financial statements 
for the year 2020 and its future plans.
On this occasion, the Chairman of the Board of Directors 
of Capital Bank, Basem Khalil Al-Salem, said, ”The 
bank achieved a strong financial performance during 
the past year, despite the exceptional circumstances 
that the world witnessed as a result of the spread of 
the Corona pandemic, which doubled the size of the 
challenges of the global economy, which in 2019 went 
through a phase of slowdown. At the same time, the 
global economic growth rates were the weakest since 
the global financial crisis.” Noting that Capital Bank 
recorded an increase in its net profits for 2020 by 5%, 
to reach JD 30.3 million after taxes in 2020, compared 
to JD 28.8 million in 2019, despite the increase in the 
amount of provisions that the bank has monitored in 
line with the precautionary policy that it pursues, which 
amounted to JD 24.5 million  for 2020 compared to JD 
7 million allocated in 2019.
Capital Bank recorded an increase in net operating 
profit by 40% compared to 2019, and achieved an 
increase in its assets from JD 2.2 billion in 2019 to 
JD 2.8 billion in 2020, an increase of 26%, in addition 
to achieving growth in funding sources, especially 
Customer deposits, which rose last year by about JD 
368.2 million, or by 28.2%.
The net credit facilities portfolio increased by JD 324 
million, by 30%, and the net interest income increased 
by 25.8%, by JD 14.2 million. As for property rights, it 
grew by 2.4%, rising from JD 348 million in 2019 to JD 
356 million  in 2020.
In his speech to the general plenary, Al-Salem 
reviewed the most prominent achievements of the bank 
and strengthened its position and leadership in the 
Jordanian banking market, explaining that the Capital 
Bank Group, towards the end of last year, began the 
procedures for acquiring the business and branches 
of Bank Audi in Jordan and Iraq, and completed these 
procedures in March of this year. .
Thus, the CEO of Capital Bank, Dawood Al-Ghoul, 
commented on the financial results achieved by the 
bank during the past year, indicating that they came 
as a result of the expansion policy adopted by Capital 
Bank and thus contributed to the significant increase 
and growth of the group’s financing sources, noting 

that the acquisition process raised the total number 
of branches Capital Bank in Jordan to 28 branches, 
and the National Bank of Iraq to 18 branches, as this 
acquisition increased the shareholders’ equity of the 
Capital Bank Group to approximately JD 400 million 
and raised the value of the group’s assets to JD 3.5 
billion, indicating that the expansion plans of the 
group included working to raise Capital Investments 
is rated in the Dubai International Financial Center to 
enable it to provide asset management services to its 
growing client base in the UAE and the Gulf.
Capital Bank contributed to providing support to 
a number of state institutions and civil initiatives to 
face the repercussions of the Corona pandemic, as it 
made financial donations worth JD 2.5 million in 2020. 
The bank also launched an incentive package for its 
corporate and individual clients, with the aim of easing 
their financial burdens and supporting economic 
sectors, in addition to its participation in the National 
Loan Guarantee Program initiative launched by the 
Central Bank of Jordan, and it obtained € 70 million 
in financing from the European Investment Bank to 
be loaned from The bank has accepted small and 
medium-sized businesses whose businesses have 
been affected by the pandemic.
 Capital Bank announced that it achieved positive 
financial results during the first quarter of this year, as 
the net profit of Capital Bank in the first quarter of 2021 
after taxes and provisions increased to JD 10.2 million, 
compared to JD 6.1 million for the same period in 
2020, with a growth rate of JD 67 million, before taking 
into account the net result of the one-time acquisition 
deal amounting to JD 19.6 million, bringing the net 
profit of the group as at the end of the first quarter of 
2021 to JD 29.8 million. The operating net profit also 
increased by 44% as a result of the growth of loans, 
in addition to the growth of the operations of Capital 
Investments, which achieved profits of one million 
dinars, due to the diversification policy pursued by the 
group.
Capital Bank also achieved an increase in assets by 23% 
to reach JD 3.4 billion, including assets acquired from 
the beginning of the first quarter of this year, compared 
to JD 2.7 billion as at the end of 2020, while the deposit 
balance increased to JD 2.1 billion, compared to JD 1.7 
billion in the last quarter of the previous year.
This strong performance of Capital Bank during the 
first quarter came with the recent completion of the 
acquisition of Bank Audi banking business in Jordan 
and Iraq. 

21

Investment In The Banking Sector



JD 10.2 Million, Net Profit of Capital Bank
 First Quarter of 2021

The regular general plenary of Capital Bank’s 
shareholders held its regular annual meeting 
on 15/4/2021, by means of video and electronic 
communication, pursuant to the provisions of Defense 
Law No. (13) of 1992 and Defense Order No. (5) of 
2020 published in the Official Gazette on 3/31/2020 
and the procedures issued by his excellency the 
Minister of Industry, Trade and Supply on 9/4/2020 
in accordance with the above defense order.

 The meeting was held under the chairmanship of 
Bassem Khalil Al-Salem, Chairman of the Board 
of Directors, and in the presence of a number of 
members of the Board of Directors and the CEO 
of the bank, and shareholders who hold shares in 
person, by proxy, who make up about (84.85%) of 
the capital of the bank. Wail Armouti, the general 
monitor of the company and the deputy auditor 
attended the meeting. 
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Capital Bank holds its regular annual meeting using video 
and electronic communication technology headed by the 

Chairman of the Board of Directors Bass Al Salem
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Al- Salem: Implementation 
of the Capital Bank 
Group’s expansion plans 
strengthened its position 
and competitive position 
locally and regionally

Al- Ghoul: The financial 
results achieved by the 
bank came as a result of 
the expansionary policy it 
adopted and contributed to 
the increase and growth of 
the group’s funding sources



JD 6.96 Million, Net Profit of the Bank of 
Jordan in the First Quarter of 2021

The regular plenary of the Bank of Jordan held its 
meeting with the technology of visual and electronic 
communication, headed by Chairman of the Board of 
Directors; Shaker Fakhouri 
The regular general authority of the Bank of Jordan 
shareholders held its ordinary meeting under the 
chairmanship of Shaker Fakhouri, the chairman of 
the board of directors. The meeting was held with 
visual and electronic communication technology. 
The meeting was attended by shareholders holding 
”Asala (Authenticity) and Wakala (Agency)” shares, 
which constitutes 64.14% of the capital. Items on the 
agenda of the ordinary general body were approved 
during the meeting.
At the bank’s financial position, total assets were JD 
2.7 billion at the end of 2020. The equity of the bank’s 
shareholders was JD 454.7 million. In addition to the 
investments of sources of funds, the bank’s credit 
portfolio (at the extinguished cost) amounted to 
about JD 1.5 billion, up 4.1% compared to 2019. The 

financial asset portfolio grew by 26.6% to JD 448.1 
million. Customer deposits recorded JD 1.9 billion.
The general authority approved the recommendation 
of the Bank of Jordan board of directors for the 
distribution of cash dividend to the shareholders of 
12% for 2020. During the meeting, a new 11-member 
board of directors of the Bank of Jordan were also 
elected for a period of four years. On this occasion, 
Fakhouri thanked and appreciated the former Board 
of Directors at the end of his term, praising their 
efforts over the past four years in achieving the 
bank’s elevation and standing in the countries in 
which it operates. The bank’s unaudited financial 
statements showed a quarterly dividend of JD 6.96 
million for the first quarter of 2021, compared with 
a profit of JD 7.17 million in the first quarter of last 
year.
Total bank expenses increased by 10.41% in the first 
quarter of 2021, to JD 25.62 million, compared to 
expenses of JD 23.21 million in the first quarter of 2020. 
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position and its 
high liquidity ratios
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JD 13.9 million, Net Profit of the Jordan Islamic Bank 
in the first quarter of 2021

The Jordan Islamic Bank held the forty-second 
regular plenary meeting by means of video and 
electronic communication, headed by the Chairman 
of the Board of Directors / Mr. Musa Abdel Aziz 
Shehadeh in the presence of the members of the 
Board, the Chief Executive Officer / General Manager 
Dr. Hussein Saeed and the Comptroller General of 
Companies, Dr. Wael Al Armouti. The quorum for the 
shareholders who hold shares (in person, by proxy) 
at a rate of about (73.04%) on Thursday, 4/22/2021, 
in accordance with the provisions of Defense Law 
No. 13 of 1992 and Defense Order No. 5 of 2020 and 
the procedures issued by His Excellency the Minister 
of Industry, Trade and Supply on 4/9/2020 under 

an order The above defense and approval dated 
February 11, 2021.
The Authority approved the Board of Directors’ 
recommendation to distribute cash dividends to 
shareholders at a rate of (12%) in cash from the 
capital, in compliance with the decision of the Central 
Bank of Jordan dated 20/1/2021, that the percentage 
does not exceed 12% in light of international and local 
economic developments and levels of liquidity and 
solvency. The convenience enjoyed by Jordanian 
banks and their keenness to preserve them.
As for the profits for the year 2021,  Jordan Islamic 
Bank’s net profits increased by 16.8 percent on an 
annual basis at the end of the first quarter of 2021.
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Shehadeh: The 
Bank has overcome 
the difficulties and 
obstacles resulting 
from the Corona Virus 
pandemic

Saeed: During the 
year 2020, the bank 
accomplished more 
development and 
modernization operations 
in the areas of banking 
technologies
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bank in the first quarter of this year and in light of the economic 
and health challenges imposed by the Covid -19 pandemic 
compared to the previous period, which did not yet include the 
negative effects of this pandemic, to express the bank’s ability 
to deal flexibly and positively with All variables and achieving 
sustainable profits.
For his part, Mr. Nemeh Sabbagh - Executive Director General 
of the Arab Bank - explained that the results of the Arab 
Bank Group during the first quarter of 2021 reflect the bank’s 
ability to deal with all the changes that the banking sector has 
witnessed as a result of the Corona pandemic, low interest 
rates and a decline in global trade, in addition to that The Bank 
has promoted building provisions as a precautionary measure 
to cover future credit risks. 
The regular general plenary of the Arab Bank’s shareholders 
held its regular annual meeting on 25/3/2021, by means 
of video and electronic communication, pursuant to the 
provisions of Defense Law No. (13) of 1992 and Defense Order 
No. (5) of 2020 published in the Official Gazette on 3/31/2020 
and the procedures issued by his excellency the Minister of 
Industry, Trade and Supply on 9/4/2020 in accordance with 
the above defense order.
The meeting was chaired by his excellency Sabeih Al-Masri 
Chairman of the Board of Directors, in the presence of 
members of the Board of Directors, the General Manager, and 
shareholders holding shares of ”Authenticity, representation 
and agency”, who make up about 79.27% of the capital. Wail 
Armouti, the general controller of the companies attended the 
meeting. 

Items on the agenda of the ordinary general body were 
approved during the meeting

On this occasion, Mr. Sabeih Al-Masri, Chairman of the Board 
of Directors of the Arab Bank, indicated that the whole world 
continues to deal with the great and unprecedented challenges 
resulting from the global pandemic of the Corona virus, as the 
global economy witnessed during 2020 an unprecedented 
contraction in its severity and comprehensiveness in 
nine decades. The ”Corona” pandemic has disrupted the 
production process for long periods, imposed closures and 
followed social distancing, which led to a significant decline 
in consumer and private investment spending and demand 
for direct service sectors, including travel and tourism, as well 
as a noticeable decline in foreign trade. The worst economic 
impact of the pandemic was during the first half of last year, 
as most major economies gradually adapted to the pandemic 
and adapted in organizing the production and consumption 
process to reduce human losses while strengthening the 
economy’s resilience and trying to reduce the health, economic 
and social consequences of this pandemic.
Al-Masri pointed out that the global economic downturn 
included the Arab region, especially with the oil-exporting 

countries affected by the decline in global demand for oil and 
the sharp drop in its price during the first half of 2020. The 
significant decline in tourism, workers’ remittances and exports 
had a negative impact on many of the region’s economies, 
especially non-oil economies, which depend on these sources 
of income. 
Al-Masri indicated that the Arab banking sector was 
affected during 2020 by these exceptional global and Arab 
circumstances. The crisis led to a significant decline in the 
profits of the Arab banking sector, as well as the global one, 
for this year due to the decline in net interest income and 
commission fees, accompanied by an increase in the volume 
of provisions to meet the expected increase in non-performing 
debts, in addition to weak opportunities for new lending, a 
decline in portfolio quality and an increase in the cost of risks.
Al-Masri stressed that despite the unprecedented 
circumstances and exceptional challenges imposed by the 
global Corona pandemic, the Arab Bank Group was able 
to maintain a strong financial position and achieve positive 
results, as the bank’s net operating profits exceeded one 
billion dollars while maintaining high liquidity ratios and 
strong financial solvency. This reflects the bank’s ability to 
deal efficiently with these facts and confirms the success of 
its strategy and the soundness of its institutional approach 
and prudent policies.  For his part, Mr. Nemeh Sabbagh, 
Executive General Manager of the Arab Bank, reviewed the 
financial results of the bank, noting that the net profit of the 
Arab Bank Group, after taxes and provisions, amounted to  
$195.3  million at the end of the year 2020  compared to $ 
846.5  million  in The end of the year 2019 , with a decrease of 
77% , indicating that despite the unprecedented exceptional 
circumstances accompanying the global Corona pandemic, 
the bank was able to maintain a solid capital base, as the total 
equity amounted to $ 9.4 billion, compared to $ 9.1 Billion as 
on 31 December of 2019.   Al-Sabbagh indicated that due to 
the global economic conditions, the Bank continued during 
2020 to follow its conservative policy of allocating additional 
allocations as a precaution to face the economic challenges 
that afflict the region and the world.  
Mr. Sabbagh stressed that Arab Bank is based on a strong 
budget supported by a high liquidity base and a strong 
financial center supported in overcoming many challenges 
and enhancing growth opportunities, explaining that the 
additional allocations were monitored and in accordance with 
the expected credit loss model used by the Bank as a result 
of the group’s continuation of its prudent policy of covering 
debt and protecting the facility portfolio, in addition to general 
allocations that the Bank has built as a precaution as a result 
of the current economic situation in Lebanon.
The general authority approved the recommendation of the 
Arab Bank’s board of directors for the distribution of cash 
dividend to the shareholders of 12% for 2020.



JD 91 Million, the Profits of the Arab Bank Group
 in the First Quarter of 2021

At the end of the first quarter of 2021, the Arab Bank Group 
merged the consolidated financial statements of Oman Arab 
Bank after its recent completion of the acquisition of Alizz Bank, 
an integrated Islamic bank, thus enhancing its presence in the 
Sultanate of Oman. This came within the Arab Bank Group’s 
strategy to expand its business In the Arab Gulf region, the 
group’s assets rose as on March 31, 2021 to reach $62.5 billion, 
of which $8.1 billion belong to Oman Arab Bank, compared to 
$50.7 billion for the same period in the previous year, at a rate 
of 23%. Credit facilities also increased to reach $33.5 billion 
as on March 31, 2021, of which $7.1 billion belongs to Oman 
Arab Bank, compared to $26.2 billion for the same period in 

the previous year, at a rate of 28%, while customer deposits 
increased by 30% to reach $45.8 billion, including $7.1 billion It 
belongs to Oman Arab Bank, compared to $35.2 billion for the 
same period
The net profit of the Arab Bank Group after taxes and provisions 
amounted to $ 128.3  million for the period ending on 31 March 
2021  compared with $147.6 million in the corresponding 
period for the year 2020, a decrease of 13%.   The bank also 
maintained a solid capital base, as the total equity amounted to 
$ 10 billion  at the end of the first quarter of 2021.
Commenting on the results, Mr. Sabeih Al Masri, Chairman of 
the Board said: “ The positive financial results achieved by the 
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Al-Masri: The Arab Bank 
was able to deal flexibly 
and positively with all 
variables and achieve 
sustainable profits

Sabbagh: The results of the Arab 
Bank Group during the first quarter 
of 2021 reflect the bank’s ability to 
deal with all the changes that the 
banking sector has witnessed as a 
result of the Corona pandemic

The meeting of the General plenary of the Arab Bank 
by means of visual and electronic communication
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JD 7.72 Million, Net Profit of Bank
 Al-Etihad in the First Quarter of 2021

The regular general plenary of Bank al-Etihad held its 
forty-fifth meeting on Thursday, April 29, 2021, via 
Webex video communication technology, headed by 
Issam Salfiti, Chairman of the Board of Directors, and in 
the presence of Chief Executive Officer Nadia Al-Saeed, 
members of the Board of Directors and shareholders 
holding ”Asala and Wakalah” shares, which constituted 
88.95% of the total capital of JD 160 million. The meeting 
was attended by a representative of the Central Bank 
of Jordan, his Excellency the comptroller of companies 
and the representative of auditors, where the legality 
of the meeting was announced. Issam Salfiti, in his 
speech during the meeting, expressed his pride in the 
achievements made by the bank in the previous year 
with the efforts of his work team, and pointed out that the 
financial business results for 2020 resulted in the bank’s 
pre-tax profits of JD 46.9 million. The net profit after tax 
and provisions at the end of the year amounted to JD 46.9 
million. In 2020, the net profit after tax and allocations 
amounted to JD 30 million, while the total assets rose to 
JD 5.274 billion, an increase of 15.2% over the previous 
year. While the facilities portfolio increased to reach JD 

(2.952) billion, an increase of 11.98% from the last year, in 
addition to an increase in customer deposits to reach JD 
(4.003) billion, an increase of 11.94% over the last year 
also, while continuing to exercise prudence and hedging 
to enhance the strength of the bank’s financial position 
. The regular general plenary, during the meeting, also 
approved the bank’s business and financial statements 
for 2020 and approved the recommendation of the 
Bank of the Union’s board of directors to distribute cash 
dividends to shareholders for the fiscal year 2020 at a 
rate of 10% of the bank’s capital. 
The bank also achieved a growth in its quarterly profits 
for the first quarter of 2021, by 15.81 percent, on an 
annual basis. Preliminary financial results showed that 
it achieved quarterly profits attributable to shareholders 
of JD 7.72 million ($10.9 million) in the first quarter of 
the year, compared to profits of JD 6.67 million ($9.41 
million) in the first quarter of 2020.
The Bank’s financial results indicated to the net of the 
revnue of interests and commissions in the first quarter 
of the year increased by 9.1% to reach JD 44.730 million 
compared to JD 41.00 million for the first quarter of 2020. 
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Bank al Etihad holds a regular general plenary meeting and 
decides to distribute 10% profits to shareholders

Salfiti: The bank 
will continue 
with the policy 
of prudence 
and precaution 
to enhance the 
strength of the 
bank’s financial 
position  
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l-Manara Insurance Company signed an 
agreement to purchase and update AIMSweb 
software and systems with Technosys,
The agreement was signed by the General 

Manager of Al-Manara Company, Walid Al-Qatiti, and 
by the Technical Company for Information Systems, 
the head of the Board of Directors, Engineer Ibrahim 
Qasimia.
The agreement comes with the aim of automating the 

work of Al-Manara Insurance Company according to 
the latest version of the AIMSweb system and web 
technology.
It is worth noting  that for 46 years in the insurance 
sector in Jordan, Al Manara Insurance Company 
provides all kinds of different insurance products and 
services, so Al Manara Company is the best partner 
that helps you facilitate your daily life by providing 
solutions that make your property in safe hands.

AL-MANARA INSURANCE SIGNS AN 
AGREEMENT TO PURCHASE AND UPDATE 

SOFTWARE AND SYSTEMS
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forecast for global growth for 2020 to 5.8% in part; 
due to expectations of slowing growth in the Indian 
subcontinent, now it appears that global growth 
for 2020 has slipped to around 4% with India’s 
economic growth slowing by 10%.
A major recovery was expected in 2021 both 
in India and in the world; But today it is doubtful 
that, besides the significant problems associated 
with the new mutated strains in Brazil and South 
Africa, the impact on global growth could be 
significant, even before any spillovers are taken 
into account. 
In terms of spillovers, the crisis in India is likely to 
cause international restrictions to last longer than 
expected, for example, on a recent flight from New 
Delhi to Hong Kong, 52 passengers tested positive 
for COVID-19. It requires preventing the virus from 
spreading from India. Strict quarantine measures 
and travel restrictions, which is bad news for 
airlines, airports and the companies that depend 
on them, will dampen global economic growth.
The pharmaceutical industry in India is the third 
largest in the world in terms of size, and ranks 11th 
in terms of value. It also contributes 3.5% of the 
total medicines exported globally, and accounts for 
about 20% of global exports of equivalent medicine. 
If these exports are damaged, Healthcare will be 
affected worldwide, which in turn will again affect 

global growth.
India currently produces 70% of the world’s 
vaccines, as the Serum India Institute has granted 
the rights to produce the ”AstraZeneca” vaccine 
for 64 low-income countries under the ”COVAX” 
program of the World Health Organization, in 
addition to 5 million doses allocated to the UK.
The crisis in India has already led to the 
postponement or cancellation of vaccine exports; 
this has made many countries vulnerable to new 
waves of the virus that may delay the possibility of 
their economic activity returning to normal.
If India is unable to provide vaccine supplies to the 
rest of the world, it is expected that this will have 
indirect effects in the form of frequent closures, 
stressing the importance of following social 
distancing measures, and a significant decrease in 
economic activity.
India provides back office staff (non-customer-
facing management and support personnel) for 
many activities in Western Europe and the United 
States, particularly in the health and financial 
sectors, and with these services at risk today, 
the US Chamber of Commerce is concerned that 
the Indian economy could create a drag on the 
economy. Moreover, for the UK, trade links with 
India are of great importance especially in the 
wake of Brexit.
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he second wave of the Corona epidemic 
affected India, with a devastating 
impact, as more than 300,000 new 
infections and 3 thousand deaths were 
recorded daily across the country at the 

present time. The total number of deaths exceeded 
200 thousand cases; but it is also clear that these 
statistics do not reflect reality.
In a report published by the Australian website 
”The Conversation”, writer Uma S Kamphpatti 
said that the ferocity of the second wave in India 
is linked to a combination of factors, most notably 
government complacency driven by poor data 
collection, denial of the truth of data, and a mutated 
strain New highly contagious, and some large and 

disorganized religious and political events.
India, with a population of 1.4 billion and one 
sixth of the world’s population, is experiencing a 
multidimensional humanitarian crisis that will also 
affect the global economy in several ways.
India is the fifth largest economy in the world 
and contributes significantly to global economic 
growth. With relatively high growth rates ranging 
between 4% and 8%, it has a significant impact on 
the global economy.
In early 2020, before the pandemic, the International 
Monetary Fund warned that India’s apathy was 
the main reason behind stagnant global growth 
numbers in 2018 and 2019.
The International Monetary Fund had lowered its 
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global era.
Al-Manara Insurance is one of the leading companies 
in the insurance sector, and over the course of 47 years 
of various stations rich in achievements, Mr. Walid Al-
Qutati, General Manager of the company, said about 
his vision for the company’s position in the insurance 
market in Jordan today:
“Based on the difficult economic conditions that the 
Kingdom of Jordan has witnessed over the years and 
what it is currently witnessing, Al-Manara Insurance 
Company has proven its ability to continuously develop 
investment returns and credibility in working to win 
sustainable customers based on the efforts made 
and clear by the executive management in all its 
pillars and based on the plans and directives of the 
Board of Directors Management with the presence of 
academically qualified and technically trained human 
resources to continue to address confrontations, if any.
Al-Qatati added that the repercussions of the Corona 
pandemic exhausted the global and local economy 
and had significant negative effects, but what is 
striking in this crisis is the increase in the profits of 
insurance companies, and from Al-Qatati’s point of 
view, the reasons behind this may be the decrease 
in the number of compensation in the two branches 
of medical insurance as well as vehicle insurance, 
and that Because of the repeated closures aimed at 
controlling this epidemic, but these positives faded as a 
result of the large increase in the volume of receivables 
with insurance companies and other negative effects 
that were reflected on insurance companies as a result 
of the pandemic, so here lies the company’s role in 
developing strategic plans to develop the company as 
much as possible. 
With regard to insurance companies at the present time 
and their dealing with the spreading epidemic, the issue 
of insurance against Corona may be a prerequisite for 
travel between countries of the world, even with the 
availability of vaccines. That is why Al-Manara and other 
insurance companies began to implement it effectively 
since the middle of 2020; most countries require travel 
protection to cover the costs of treatment for illness and 
quarantine.
 Al-Qatati mentioned what the insurance sector is 
witnessing recently as a result of the economic slowdown 
and the gap that exists between insurance companies 
and the insured, so that some feel that companies resort 
to loopholes for not implementing contracts concluded 
between them, especially in large contracts, and 
pointed to the approach taken by Al-Manara Insurance 
to maintain high transparency and credibility in work. To 
gain the customers’ permanent trust, which is one of the 
most important reasons for the company’s development, 
which is to gain customer satisfaction for continuity of 
work in a manner that does not conflict with the interest 
of the company on the one hand and the interest of the 
customer on the other hand because the company’s 

strength lies in customer satisfaction, so we must deal 
with them with credibility and address complaints so 
that they are fair and clear.
About the great digital transformation that accompanied 
the Corona crisis, it would not have been possible to 
happen with this force had it not been for the great 
closures that swept the world, and explained to 
what extent Al-Manara Insurance has reached this 
technological development 
Most insurance companies have interacted with remote 
work (online) due to the conditions imposed by the 
pandemic, and this interaction can be considered a 
future nucleus for activating remote work even after 
the end of this pandemic, as the company has good 
experiences in this method of work.
Al-Qatati stressed that, praise be to God, there is 
compatibility between the financial results achieved 
by the company last year with the goals and plans set 
for them in harmony with the spread of the Covid-19 
virus. To the company’s growth in a balanced manner 
that ensures continuity and the ability to compete in a 
thoughtful manner that does not affect the company 
during the current year.
He added about the company’s intention at the same 
time to develop a strategic plan for 2021 to transform 
the company’s character and activity from ”commercial 
insurance” to ”cooperative takaful”, and procedures 
for obtaining the necessary official approvals have 
been initiated in pursuit of excellence and further 
achievements in terms of insurance premiums and 
profitability. 
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The Corona Pandemic Created 
a New Reality that Changed the 
Global Economy 

Al-Qatati:  Due to the 
circumstances imposed by 
the pandemic, technological 
interaction can be considered 
a future nucleus for activating 
remote work even after the end of 
this pandemic.

For more achievements and 
excellence, we developed a plan 
to transform the company’s 
character and activity from 
“commercial insurance” to 
“cooperative takaful” 
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he Corona pandemic created a new reality 
on the global economy and placed great 
burdens on management in all companies 
and in various sectors that required them 
to develop plans and strategies that fit the 

different scenarios of the epidemiological situation at 
the local, regional and international levels, where there 
was a discrepancy in the companies’ actions towards 
the effects that resulted from the repercussions of the 
Corona pandemic, especially in the period of wide 
closures witnessed by the world.
When talking about economic sectors, it is necessary 

to address an important and sensitive sector that was 
affected by the pandemic, especially as it is closely linked 
to all economic sectors and has a close relationship 
with people’s lives, health and their interaction with the 
surrounding events, which is the insurance sector
To talk about the insurance sector and the great 
challenges it faces, how it has been affected by the 
Corona pandemic, and what are the most prominent 
steps for the sector’s recovery, we met the Director 
General of Al-Manara Insurance Company, Mr. Walid Al-
Qatati to make benefit of his experience and philosophy 
in administration, particularly, in overcoming the critical 
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was talk about the deterioration of the sector’s income, 
whose income fell 3 billion to about 50 million or 20 
million dollars, but these dialogues remained in place, 
and did not result in dialogues about something.
Moreover, there are more than 65 private hospitals 
that also suffer from a continuous misunderstanding 
with health insurance companies. It also deals in an 
unjustified manner with hospitals and with constant 
skepticism to immunize itself from any obligation, and 
it is one of the problems that remained pending, there 
is the lack of commitment to the health insurance with 
the agreed pricing and procrastination in implementing 
agreements. 
Dr. Basem Saeed, «We know that health insurance is no 
longer an option. Rather, it may be imposed on every 
citizen who is now able to see the future from its far 
corners. He knows that he needs insurance to hedge 
against any danger that makes him unable to face it.»
Saeed added, «This is our situation with the government. 
The other thing that annoys all workers in the private 
medical sector is the desire of the media to tarnish its 
image wherever it turns its face, especially since the 
media today is no longer just words in a newspaper 
or news behind a radio microphone or a picture on 
television. They invade us from all sides through social 
media, which does not know the time, place, or even the 
names of this media that claims, I do not know based 
on any evidence that the private medical sector is a 
trade, with this exact name that was associated with 
us without knowing how. This continuous distortion in 
the mind of the simple citizen brings down the curtain 
on the importance of the achievements made in the 
private medical sector. Unfortunately, it has no goal but 
ruin to catch mistakes that no sector, regardless of its 
capabilities and qualifications, cannot fall into, not only 
here in Jordan, but all over the world.
 The private sector is not a trader, there is no commodity 
to sell. It is a valuable investor who puts his effort and 
money into a noble goal to reach his own interest without 
violating the public interest. Rather, the goal that any 
doctor or investor in the medical sector embraces is to 
improve the health of the citizen, as the latter puts in our 
hands the most valuable thing he has to offer he has 
everything we have.
As I mentioned, we oscillate between the decisions of 
governments that do not make us a part of their industry 
and the media that threatens our comfort at every 
moment. Also, we were the scapegoats in the decisions 
that were taken not to allow approval to bring in Filipino 
or Pakistani nurses, which were led by the Nursing 
Syndicate, as if the issue was outside the scope of 
interest The public turned to a personal matter, and the 
hospitals suffered from emptying the nursing staff. We 
could not recruit workers from abroad, and we were not 
provided with Jordanian nurses, whether in the union or 
through the service bureau.

THE PRIVATE HEALTH SECTOR 
IS NOT A TRADER WHO IS A 

VALUABLE INVESTOR WHO PUT 
HIS EFFORTS AND MONEY IN A 

TOXIC GOAL OF IMPROVING THE 
CITIZENS› HEALTH

THE PRIVATE LIVING SECTOR 
AND ITS HOSPITALS ARE BEING 
SYSTEMATICALLY DESTROYED, 
ALTHOUGH IT IS AN IMPORTANT 

PART OF THE DEVELOPMENT 
INVESTMENT SECTORS 

AND HAS AN EXCELLENT 
REPUTATION 
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countries all over the world.
Dr. Saeed emphasized the importance of Jordan as one 
of the most developed countries in the field of medicine 
in the region, competing with developed countries in this 
field. According to the Competitiveness Report in the 
Arab World in 2005, Jordan ranks highest among the 
Arab countries in terms of health care. 
The private health sector chose to invest in scarcity and 
spread throughout the country in terms of health service 
and employment from north to south by establishing 
hospitals specialized in treating cancer, heart diseases, 
eye diseases, infertility, family medicine and other 
medical specialties. 
Saeed noted the focus of the private sector on medical 
tourism, which benefited from natural resources. It made 
Jordan occupy a prominent position among the countries 
of the world in the field of medical tourism in recent 
years. However, Jordan enjoys a moderate climate and 
a beautiful nature that provides all the ingredients for 
natural treatment; of hot water rich in salt, and volcanic 
mud, which made Jordan ranked fifth in the world and 
first in the Middle East and North Africa as a destination 
for medical tourism.
Due to the confidence that the health sector recorded 
locally and in the Arab world, its revenues were estimated 
at about three billion, with a growth rate of 6-7% per year. 

The revenues of private hospitals and clinics have more 
than tripled in past years.
For the wide fame that Jordan has achieved among the 
countries of the world in the field of medical and hospital 
tourism, in addition to providing an advanced level of 
treatment services at competitive prices; It has made it a 
magnet for tourists from all over the world; it recorded the 
arrival of about 300,000 medical tourists annually.
Speaking of tax fraud on private hospitals, Saeed stressed 
that this unjustified tax injustice is as if they were dealing 
with the entertainment and tourism sector, as if private 
hospitals were a luxury desire and not a necessary need. 
The private sector and its hospitals are an important part of 
the important development investment sectors. It includes 
the best doctors and technicians locally and in the Arab 
world;National honor of the profession and its ethics. As 
for the electricity tariff imposed on private hospitals, it is 
the evil of the city, which is laughable higher than the tariff 
of tourist hotels, which you may dispense with in case you 
need it, but can the citizen dispense with facing his pain 
and is he not obliged to overcome his pain and receive 
treatment as one of his rights, which sometimes is not the 
public sector can provide it as quickly as needed.
Saeed indicated that he did not hesitate to communicate 
all these problems to the decision-makers, as several 
meetings were held with successive governments. There 
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r. Basem Saeed, Director 
General of Amman Surgical 
Hospital, raised an important, 
sensitive and influential topic 
in the field of health sector in 

a meeting with the former Prime Minister 
and Chairman of the Senate Faisal Al 
Fayez, whose great efforts formed in front 
of Jordanian society in the global crisis 
that caused the world panic due to the 
repercussions of the Corona pandemic. 
He was never late to hear the opinions 
and problems of the local community, 
especially opinion makers and influencers 
in all economic sectors and to convey 
their views and problems to those who are 
able to solve what is possible; so that we 
can rise and continue and push the wheel 
of life in our precious country as quickly as 
possible towards recovery.
We all know that all these efforts are 
entrusted with the guidance of His Majesty 
King Abdullah II, may God save him and 
take care of the first man in Jordan who 
is able to support him, his idea and his 
wisdom to help us all in this beloved 
country to get out of the crucible of the 
crisis that left the world behind it reeling 
from the intensity of the psychological 
pain caused by the many setbacks and 
material losses that we continue to suffer 
in all areas of life.
Because of each article, Dr. Bassem 
Saeed spoke of what his experience 
dictates and gives him his place to be the 
voice that has done his best to be loud 
and heard to save what can be saved in 
the private health sector.
«At a time when the emerging Corona 
pandemic is spreading, the responsibility 
requires that the White Army stand on the 

first line of defense, and private hospitals 
that are an important part of the health 
sector have been the advanced trench in 
this battle against the epidemic,» Saeed 
said.
It is important to say that as we celebrate 
the centenary of the founding of the 
Jordanian state, it was the private sector 
that established the first pillars of the 
health sector in Jordan in 1919, and 
kept pace with the development process 
launched by the Hashemites from the 
founding king to the strengthened King 
Abdullah II, son of al-Hussein.
«The private hospital sector did not have 
enough immunity before corona raided 
it to protect itself, so I doubt its ability 
to cope with the current situation, as 
we were before Corona suffering from a 
lot of obstacles that limited our ability to 
develop and accomplish and even save 
some strength for difficult circumstances 
such as the circumstances that the world 
is going through today. I will address these 
obstacles in more than one direction so 
that I can mention them all,» Saeed said.
Private hospitals make up more than 50 
percent of Jordan›s 65 private hospitals, 
with 3,855 beds, accounting for about 
33.9 percent of Jordan›s 117 hospital 
sector.
 Private hospitals are responsible for 
the health service, which contributes 
to driving national income through the 
abundance of qualified medical and 
nursing staff, which is one of the most 
important components of the development 
of medical tourism in Jordan, where the 
number of doctors reached more than 
28,000 with distinguished academic 
education in the United States of America, 
the United Kingdom, Germany and other 
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The world turns the page of the exceptional year 
2020, coming into 2021 with cautious optimism and 
expectations of a gradual recovery of the global 
economy, driven by Corona virus vaccines, amid 
ambiguity and fears of the repercussions of the new 
strain and its impact, which makes all scenarios 
open and hostage to the developments of the 
pandemic. . But the vaccine, which was produced 
by companies from several countries, gives hope 
that the next is better, and that the human will will 
overcome nature; It is the characteristic of the first 
civilization. The important thing is that the world 
after the pandemic will face several challenges 
related to the economy, financial affairs and public 
health. The year 2020 witnessed a significant 
decline in economic growth rates, an increase 
in unemployment rates and in expenditures to 
stimulate the world’s economies and alleviate the 
suffering of millions. The various governments in 
the developed and developing countries had to 
make unremitting efforts to revitalize the economy 
and meet the challenges in this field. Increased 
economic growth is necessary to create jobs and 
broaden the fiscal base of governments through 
taxes to offset the large spending of the past and 
current year. Without stimulating the economy and 
achieving real growth rates, the plan to recover 

from the pandemic will be difficult, and the more the 
economy stumbles, the greater the dues to modify 
the countries’ path towards recovery. “it is certain 
that the priorities of the world’s countries in 2021 
are internal successes, the stage of local recovery, 
stability and preservation of sovereignty... This 
investment at home does not mean a tendency 
to unilateralism of the state as much as it will 
strengthen its cohesion and coexistence with the 
global system through plans for sustainability and 
self-sufficiency away from slogans that will have 
the lion’s share in the opposition and the scramble 
between an economically rising Chinese model 
and a faltering European model trying to reduce 
it through the discourse of values, rights, climate 
and pluralism Which will produce a hybrid global 
system between the centrality of the state and 
its sovereignty, market values and the pressures 
of economic recovery, and between them is the 
method of formation and interaction of societies 
and their active blocs with the requirements for 
survival in the post-pandemic world, which may 
need to pass time for its features to be formed 
despite the presence of all indications of its most 
important transformations.
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