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االفتتــاحيـة

Editorial

االنتشار  من  لالستفادة  اليوم  العربية  المساعي  تتوجه     
واالقتصادي  االجتماعي  بالوضع  النهوض  سبيل  في  الرقمي 
الحالي لألقطار العربية، األمر الذي انعكس بصورة واضحة في 
أكثر من مؤتمر اقتصادي ومحفل رسمي، فاالقتصاد الرقمي 
العنصر  وتفاعل  اإلبداع  على  يعتمد  الذي  االقتصاد  ذلك  هو 
البشري من خالل استخدام الهواتف الذكية وما تشمله من 
االنترنت  وخصوصًا  كافًة  التكنولوجيا  وعناصر  تطبيقات، 
بشكل  الرقمي،  والمعرفي  التجاري  التبادل  تحقيق  أجل  من 
االقتصاد  في  والبّد  المستثمرين.  على  المادية  باألرباح  يعود 
إدارات  في  الرقمي  التحول  التالية:  الشروط  توفر  من  الرقمي 
الالزمة،  والتشريعات  القوانين  سن  الدولة،  ومؤسسات 
وازدهاره.  لنموه  الالزمة  والدعامات  التحتية  البنى  وتوفير 
واالستفادة  االقتصاد  عولمة  سبق،  ما  خالل  من  جليًا  ويبدو 
وجود  ظل  في  رقمي  اقتصاد  نحو  لالنتقال  التكنولوجيا  من 

بيئة بشرية متفاعلة وفاعلة.

للمعلومات  األمثل  االستخدام  هو  الرقمي  فاالقتصاد    
والبيانات الضخمة big data وتكنولوجيا المعلومات ووسائل 
االقتصادي  والنمو  المستدامة  التنمية  تحقيق  في  االتصال 
وخلق  العام،  القطاع  خدمات  توفير  وتحسين  واالجتماعي 
مجتمعات ذكية، وتحقيق العدالة المجتمعية والمساواة بين 

أفراد المجتمع كافًة.

يبدو  الماضية  القليلة  األعوام  في  اإلنساني  اإلبداع  نتيجة 
وما  الذكية  الهواتف  ومستخدمي  نسبة  ارتفاع  واضحًا 
ارتفاع نسبة مستخدمي  إلى  باإلضافة  تشمله من تطبيقات، 
ارتفاع  إلى  ذلك  أدى  بحيث  العربي  العالم  في  اإلنترنت  شبكة 
ينافس  مستوى  إلى  العربي  العالم  في  الرقمي  االستهالك 
الواليات المتحدة األمريكية وخاصة في دول الخليج العربي ما 

يشير إلى مستقبل واعد لالقتصاد الرقمي.

  عالوًة على ذلك، تواجه البلدان العربية تحديات كبيرة نتيجة 
وعدم  بيئية،  وتحديات  والبطالة،  البطيء،  االقتصادي  النمو 
اقتصادي  مستقبل  توقع  يمكن  فال  األمني،  االستقرار  توفر 
بإعداد  دولة  كل  تقم  لم  ما  العربية  الدول  في  واعد  رقمي 
مجتمع  وضع  لتحليل  السنوية  واإلقليمية  الوطنية  التقارير 
والبناء  المستدامة،  التنمية  منظور  من  العربي  المعلومات 
عليه لتطوير إطار استراتيجي رئيسي في كل بلد لربط أهداف 

مستقبل االقتصاد الرقمي

aliamaireh@investorsmgz.com
رئيـس التحريــر

وخطط  الرقمية  باالستراتيجيات  المستدامة  التنمية 
العمل. لذلك، فإن استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات 
واالتصال من شأنه أن يجد حلوال لتلك التحديات والمساعدة 

على تحقيق التنمية المستدامة والنمو االقتصادي.

البلدان  في  الرقمي  االقتصاد  مستقبل  إن  القول،  خالصة     
الحكومات  عمل  وجوب  أهمها  أمور  بعّدة  مرهون  العربية 
القوانين  ووضع  مالئمة،  تحتية  بنية  تأمين  على  العربية 
االستثمارات  وجذب  وتشرعه،  الرقمي  االقتصاد  تدعم  التي 
القطاع  بين  التعاون  روابط  وإنشاء  العالمية  والشركات 
البشرية  الموارد  في  واالستثمار  الخاص،  والقطاع  العام 
والقدرات الشبابية المبدعة من خالل التشجيع على اإلبداع 
وتسهيل  الرقمي،  االستهالك  على  والتشجيع  ودعمه، 
مزايا  واستخدام  االلكتروني  التجاري  التبادل  عمليات 
لنشر  األمية  محو  برامج  ودعم  واإلنترنت،  التكنولوجيا 

المعرفة والمعلومات.
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لقاء العدد

مدارس النظم الحديثة...
 رسالة علم قبل أن تكون استثماراً ناجحًا

الدكتور مصطفى العفوري بصمه أثرت 
على مسار التعليم و تقدمه في المملكة

العفوري: التعليم اإللكتروني كان جزءاً من منظومة أساليب 
التدريس لدى المدرسة في أثناء التعليم الوجاهي فلم يكن

 من الصعب علينا مواكبة الظروف الجديدة



يف  واأ�سابته  ا�ستقراره  عر�ص  هزت  كارثة  من  الخرية  الآونة  يف  العامل  عانى 
ال�سميم عندما نالت من اأهم مقومات احلياة وهي �سحة املواطن التي قد تكون 

اأغلى ما ميلك واأهم ما يرتكز عليه اجنازه وجناحه.
كورونا..... الوباء الذي بث الذعر يف �ستى بقاع الأر�ص فقد كان وما يزال نوعا 
من العدو املجهول الذي حتاربه دون اأن تراه وتدافع عن نف�سك �سده من غري اأن 

تعلم ماهية �سالحه.
ولأن الوباء يقتات على جتمعات النا�ص ويتف�سى يف ازدحاماتهم كانت القرارات 
احلكومية على م�ستوى العامل مت�سابهة يف جوهر الإجراءات الحرتازية  لتحقيق 

التباعد منعا لنت�سار الفريو�ص.

ويف تلك الظروف التي �ساحبت اجتياح الفايرو�ص للعامل اأجمع مت تفعيل عملية 
التعلم عن بعد يف الردن وايقاف ارتياد الطالب للمدار�ص لي�سبح » التعليم عن 
بعد« من احد اهم الدوات احلديثة حيث مت نقل احل�س�ص ال�سفية واملعلومات 

املنهجية عرب و�سائل التكنلوجيا من املوؤ�س�سة التعليمية الى الطالب.
الأول يف  الرجل  قابلنا  التجربة  ولتحليل هذه  املهم  املو�سوع  وللحديث عن هذا 
جمال التعليم يف اململكة �ساحب الأفكار الريادية الفريدة من نوعها، ذا الراأي 
ال�سديد، ب�سمته اأثرت على م�سار التعليم و تقدمه واجنازاته الكثرية اأثبتت اأن 

النجاح ل يكون ال باجلهد والعمل الدوؤوب الذي ل ي�ساحبه كلل اأو ملل. 
مدير عام مدار�ص النظم احلديثة الدكتور م�سطفى العفوري �سينهل علينا من 
وا�سع خربته ويعطينا ع�سارة �سنوات طوال اأدى فيها دور املعلم الذي كان ر�سول 
وخال�سة جتارب كثرية للمربي الفا�سل الذي ق�سى عمره بني طالبه اأبا وموجها 
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اآلثار السلبية للجائحة ألحقت الضرر الكبير 
في قطاع التعليم الخاص وحّولته من االستثمار

 اآلمن إلى حالة من عدم االستقرار واإلرتباك

لقاء العدد
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عندما كان معلما ومع معلميه اأخا وقدوة عندما اأ�سبح مديرا.
ا�ستهل العفوري حديثه قائال »اإن العامني املا�سيني كانا اأ�سد الأعوام ق�سوة بوجود العدو 
الأ�سر�ص الذي ا�ستيقظ من غفوته على حني غرة لينال من �سحة املواطن ويهدد جميع 
قطاعات احلياة م�سببا قلقا خميفا مل تع�سه حكومات العامل من قبل،واأ�ساف العفوري 
اأخبار  نتابع  و�سرنا  الهوية  جمهول  ملثما  حربه  بداأ  فقد  عاديا  طارئا  يكن  مل  كورونا 
انت�ساره على جميع و�سائل العالم مرتقبني بخوف وقلق ما هو اآت ويف خالل اأيام قليلة 
كانت ال�سدمة التي دائما ما تكون القرار الأخطر على الإطالق األ وهو ايقاف املدار�ص 
و عدم ارتياد الطالب اليها، ل اأنكر وقتها وقع ال�سدمة علي فاأنا بعد كل �سنوات العمر 
اأيقنت اأن الطالب روح احلياة واملدار�ص ج�سدها، فكيف ت�ستمر احلياة بج�سد م�سلول 
جمربة  اليها  ا�سطرت  التي  احلكومية  لالجراءات  الكبري  احرتامنا  ومع  روح،  وبال 
كاجراءات احرتازية وبالتاأكيد مل تكن ال اخليار الخري لديها، فكل العامل كان منهكا 
ول حول له ول قوة، العدو قوي وغري معروف والأ�سلحة بني اأيدينا غري جمدية ول علم 

لنا مباهية الهجوم الذي نتعر�ص اليه.

يغذي  الذي  الوريد  هو  فالتعليم  احلياة  �سريان  ال�سحة  كانت  اإذا  اأنه  العفوري  واأكد 
العقل والقلب لذلك كان ل بد من خيار بديل لي�ستمر التعليم ول تتوقف م�سريته مهما 
كانت الظروف ولأن مدار�ص النظم احلديثة كعادتها �سباقة يف كل ما هو جديد ومتطور 
يف  املدر�سة  لدى  التدري�ص  ا�ساليب  منظمومة  من  جزءا  كان  الكرتوين  التعليم  ولأن 
واأ�ساف  الظروف اجلديدة  مواكبة  علينا  ال�سعب  يكن من  الوجاهي مل  التعليم  اأثناء 
العفوري« لدينا ا�ساليب تدري�ص تقنية ومنذ اأكرث من اأربع �سنوات ا�ستبقت املدر�سة كل 
احل�سة  الى  واإ�سافتها  التعليمية  احل�س�ص  من  الكثري  ت�سجيل  على  وعملنا  الأحداث 
اأن يكون  اأعتقد يوما  الغرفة ال�سفية، مل  التي كان يدوي �سوتها يف  الوجاهية  الفعلية 
هذا التعليم بديال للتعليم الوجاهي لكني عملت بكل جهد وقد اأكون الول بني مدار�ص 
اململكة الذي جعلت له ق�سما كامال يف ادارة املدر�سة وهو ق�سم التعلم اللكرتوين وكان 
لدينا م�ساركات متعددة يف ور�سات تدريبية لتقان هذا النوع من التعليم الذي من وجهة 
نظري ي�سفي للح�سة ال�سفية رونقا خمتلفا وي�سد تركيز الطالب وي�ساعد يف اي�سال 

املعلومة بي�سر و�سهولة.

لقاء العدد

د.العلي: اللقاح الحل الوحيد للوصول إلى مرحلة
 التعافي  حتى ال يغادر الطالب مكانهم الذي ال يعج بالحياة

 إال بوجودهم داخل أسواره



وتابع العفوري اأن وجود هذا الق�سم يف املدر�سة كان له دورا ايجابيا حيث مت تدريب 
جميع املعلمني داخل حرم املدر�سة ليكونوا موؤهلني متاما للتعامل مع ا�سلوب التدري�ص 
الرقمي بال�سافة الى تفاعل طالب النظم احلديثة مع هذا النوع من التعليم مما �سهل 
علينا عملية التعليم عن بعد فقد كنا منلك معلما موؤهال وطالبا مهيئا واأدوات متوفرة 

وا�سرتاتيجيات مدرو�سة ومنفذة من قبل وادارة مهتمة قادرة على املتابعة والتنظيم
اأما عن تقييم الدكتور العفوري لهذه التجربة العاملية فقد اأو�سح اأن ا�سرتاتيجية التعليم 
عن بعد منذ البداية مل تكن ال اخليار الخري فال اأحد ي�ستطيع اأن يحل حمل املدر�سة 
واأدائها فنحن ل نتكلم فقط عن التعليم عند احلديث عن ايقاف املدار�ص فاخل�سائر 
اأكرب من ذلك فهناك الدور الرتبوي الذي تلعبه املدر�سة برباعة ويتقنه املعلم مبهنية 
وحرفية فهي ت�ساند الهل يدا بيد يف العملية الرتبوية ويف التوجيه والر�ساد خا�سة يف 
ال�سنوات الأولى التي توؤثر يف حياة الطالب فهو يرى يف معلمه مثال قد ل يراه حتى يف 
والديه ، وللمدر�سة دور مهم اآخر يف تنظيم ال�سلوك الجتماعي و�سقل �سخ�سية الفرد 
وتكون  القادمة  حياته  تدعم  كثرية  جتارب  فيكون  املهم  املجتمع  بهذا  اختالطه  عند 

حجر ال�سا�ص يف م�ستقبله املقبل.
اأن اأكرث بلدان العامل تطورا مل تر�َص كل الر�سى عن هذه التجربة مع  وبني العفوري 
العلم انها متتلك جميع المكانيات وهذا دليل على اأن تقييم هذه التجربة لي�ص �سهال 
فهي لي�ست ال الطريقة الوحيدة التي كانت بني اأيدينا لنخرج من هذه التجربة باأقل 

اخل�سائر.
ال�سرر  الى  العفوري  الدكتور  تطرق  ال�سلبية  واآثارها  كورونا  جائحة  تداعيات  وعن 
مفرت�سا  وح�سا  كان   ١٩ كوفيد   « وقال  اخلا�ص  التعليم  قطاع  منه  عانى  الذي  الكبري 
مل يكتفي بال�سحة ومل ي�سبع من التعليم بل القى قب�سته على نب�ص احلياة املزدحم 
بالقطاعات وفتك بالقت�ساد على م�ستوى العامل، اأما بالن�سبة لقطاع التعليم اخلا�ص 

واملدار�ص اخلا�سة فقد كانت من القطاعات التي ت�سررت ب�سدة.
واأو�سح العفوري ان املدار�ص اخلا�سة ذات ال�سا�ص القوي فقط ا�ستطاعت ان تتخطى 
الأزمة وان مدار�ص النظم احلديثة اأثبتت جديتها واهتمامها الوا�سح باأبنائها الطلبة 
و�سول  الول  هدفها  كان  حيث  كورونا  وباء  ظل  يف  التعليمي  كادرها  على  وحر�سها 
اأن  قبل  ر�سالة  هو  لدينا  فالتعليم  الكادميي  م�ستواه  على  واملحافظة  للطالب  املعرفة 

يكون ا�ستثمارا وهذا ما اأثبتناه على مر الظروف فعال ل قول
الروح  ان  العفوري  اأكد  فقد  احلايل  للعام  املدار�ص  الى  الطالب  لعودة  بالن�سبة  اما 
التي  املخاوف  تبقى  لكن  طلبتها  ب�سجيج  املدر�سة  انتع�ست  بعدما  اجل�سد  الى  عادت 
تركتها لنا كورونا موجودة خا�سة ونحن مل نخرج من دائرة الوباء ب�سكل كامل واأ�ساف 
انه �سيحاول ان تعود املدر�سة ما بعد جائحة كورونا اأف�سل من قبل وقد تعلمنا درو�سا 
كثرية يف هذه املحنة و�سن�ستغلها بايجابية ل�سافة �سي جديد وتعوي�ص الفاقد التعليمي 

والجتماعي الذي تخلل الفرتة ال�سابقة.
وعن راأيه يف املو�سوع قال الدكتور املهند�ص عبد الرحيم العلي نائب املدير العام يف 
مدار�ص النظم احلديثة والذي كان له دورا ملمو�سا يف الآونة الخرية يف ترجمة خرباته 
لتطوير هذا ال�سرح املهم والذي له وزنه و�سمعته بني املدار�ص اخلا�سة يف اململكة اأنه 
باأرباح جيدة خالل فرتة  الآمنة  ال�ستثمارات  يعد من  التعليم  اأن قطاع  املعروف  من 
زمنية معقولة كما يعمل على م�ساعدة الدولة يف احل�سول على و�سائل تعليمية احرتافية 
هو  ُيعد  التعليمية  العملية  جودة  م�ستوى  ورفع  بالتعليم  الهتمام  اأن  حيث   ، ُمتقدمة 

ال�سرارة الأولى يف النطالق نحو التقدم والتنمية والزدهار  
الظروف  وجراء  عليها  ترتبت  التي  والغالقات  اجلائحة  اأثناء  انه  العلي  واأ�ساف 
املادية ال�سعبة التي عانى منها اولياء المور كان هناك تعرث كبري يف �سداد الق�ساط 
تلك  وتخفي�سات كبرية عن  الهايل ومت عمل خ�سومات  قبل عدد من  املدر�سية من 
الفرتة وانتقلت اعداد من الطلبة الى املدار�ص احلكومية نتيجة ت�سرر اأولياء المور من 
تداعيات اجلائحة مع العلم اأن املدر�سة اغلب تكاليفها ذات الرقام الكبرية من النوع 
الثابت الذي ل يوؤثر عليه عملية الت�سغيل مثل اليجارات والرواتب وعلى العك�ص فقد 
بذلت املدر�سة يف تلك الفرتة جمهودا م�ساعفا من قبل املدر�سني والداريني للحفاظ 
على وترية العمل ال�سحيحة وتقدمي حمتو اأكرث من جيد وبالتايل مل تكن النتائج كما 

هو متوقع من قبل كورونا

تام مباهية  الطالب على وعي  يكون  اأن  ينبغي  ال�سحي،  انه على اجلانب  العلي  ونوه 
برامج  خالل  من  العدوى،  وطرق  به،  الإ�سابة  واأعرا�ص  امل�ستجد«،  »كورونا  فريو�ص 
توعية �سيتم اإعدادها مبعرفة اخلرباء،  واأن املدر�سة و�سعت اخلطط وال�سرتاتيجيات 
التباعد  على  احلر�ص  مع  الراهن  ال�سحي  الو�سع  ينا�سب  مبا  بتنفيذها  و�سرعت 
خلف�ص  الطالب؛  توزيع  اإعادة  ذلك  وتطلب  التعليمية،  العملية  اأثناء  يف  الجتماعي 
بنظافة  والهتمام  فيها،  اجليدة  التهوية  وتوفري  الف�سول،  يف  الطالبية  الكثافة 
اأي  دخول  ومنع  وتطهريها،  الطالب  ي�ستخدمها  التي  والأدوات  والأماكن  احلمامات 

طالب اأو مدر�ص اأو موظف م�ساب اأو تظهر عليه اأعرا�ص كوفيد-١٩.
واأنهى العلي حديثه باأن اللقاح يبقى احلل الوحيد للو�سول الى مرحلة التعايف حتى ل 

يغادر الطالب مكانهم الذي ل يعج باحلياة ال بوجودهم داحل اأ�سواره.

لقاء العدد

تجربة »التعليم عن 
بعد« كانت الحل الوحيد 

للخروج من أزمة 
كورونا بأقل الخسائر

عودة الطالب 
لمدارسهم كعودة 

الروح إلى الجسد لكن 
مخاوف كورونا ما تزال 

موجودة
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د.العلي: اللقاح الحل الوحيد للوصول إلى مرحلة
 التعافي  حتى ال يغادر الطالب مكانهم الذي ال يعج بالحياة

 إال بوجودهم داخل أسواره
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اأنهت الإمارات ا�ستعدادها لإطالق اأعمال معر�ص اإك�سبو دبي ٢٠٢٠، والذي �سيبداأ 
مطلع اأكتوبر/ت�سرين الأول ٢٠٢١، حتى نهاية مار�ص/اآذار ٢٠٢٢.

جائحة  ظل  يف  تنعقد  التي  والقت�سادية  التجارية  الفعاليات  اأكرب  اأحد  يعد  والذي 
كورونا، حيث يتوقع اأن يجذب احلدث نحو ٢٥ مليون زائر.

املبالغة،  من  �سيء  يف  لي�ص  احلديث  للع�سر  العاملية  البوابة  هو  اإك�سبو  معر�ص 
بق�سة  يخربنا  اأن  ميكن  ما  فيه  ١٩٩٥م  منذ  اأعوام  خم�سة  كل  تنظيمه  اإن  بل 
فيها  اأقيم  دولة  من  وما  ذلك،  من  اأكرث  ورمبا  احلديثة  الإن�سانية  احل�سارة 
اإل  ١٨٥٠م،  املتحدة  اململكة  يف  مرة  لأول  ر�سميًا  تنظيمه  منذ  اإك�سبو  معر�ص 

والنماء  التطور  م�ساألة  يف  اإليها  ي�سار  التي  الدول  واأقوى  اأهم  من  و�سارت 
من  حفرة  �سفا  على  كان  الذي  اإيطاليا  اقت�ساد  حال  راأينا  وكما  القت�سادي، 
مدينة  عام ٢٠١٥م يف  اإك�سبو  لتنظيم معر�ص  اختيارها  فاأنقذها  والهالك  النهيار 
نف�سها. اإيطاليا  توقعت  مما  اأكرث  اقت�سادها  اإنعا�ص  يف  اإك�سبو  وا�ستطاع   ميالنو 
�سناعة  يف  بدلوهم  الإدلء  للعرب  ي�سمح  العامل  من  وم�سمع  مراأى  وعلى  اليوم 
اإمارة  وحتديدًا  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  اختيار  فبعد  الإن�سانية،  احل�سارة 
الأهم  احلدث  لهذا  التجهيزات  يف  والعمل   ٢٠٢٠ اإك�سبو  معر�ص  لتنظيم  دبي 
لت�سبح  و�ساق  قدٍم  وعلى  جاٍر  الأو�سط  وال�سرق  العربي  القت�ساد  تاريخ  يف 
احلديث. الع�سر  اإلى  وبوابته  للعامل  القت�سادية  املحجة  خالله  من  دبي   مدينة 
ويف هذا ال�سدد، طماأن نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي حممد 

»إكسبو دبي«... اختصار للحضارة االنسانية الحديثة 
ونقلة نوعية لمشاركة الدول العربية في صناعة االقتصاد

آل مكتوم: التجربة التي سيشهدها العالم في إكسبو ستكون 
غير مسبوقة.. واإلمارات ستكون على قدر الحدث العالمي

مشروع العدد
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إكسبو دبي خارج 
الدائرة المعتمة 

التي رسمتها 
كورونا في العالم 

انتظرونا في العدد 
القادم ان شاءاهلل 

لنلقي الضوء 
على اكسبو دبي 

وجميع تفاصيله 
المهمة

مشروع العدد

بن را�سد اآل مكتوم حول ال�ستعدادات لنطالق معر�ص »اإك�سبو ٢٠٢٠ دبي.
اإك�سبو  يف  العامل  �سي�سهدها  التي  التجربة  باأن  اجلميع  »نطمئن  تغريدة:  يف  وقال 
�ستكون غري م�سبوقة.. وباأن الإمارات ودبي �ستكون على قدر احلدث العاملي.. وباأن 

ال�ستة اأ�سهر التي �ستجتمع فيها ١٩١ دولة معنا �ستبقى يف ذاكرة العامل باإذن اهلل.
بدوره قال ويل عهد اأبو ظبي حممد بن زايد اآل نهيان، اإن الإمارات �ست�ست�سيف اأحد 

اأكرب الأحداث الثقافية واحل�سارية على م�ستوى العامل »اإك�سبو ٢٠٢٠ دبي.
الجتماعي:  للتوا�سل  »تويرت«  موقع  يف  على �سفحته  ن�سرها  تغريدة  يف  واأ�ساف 
»قدرات فريقنا الوطني وكفاءتهم بقيادة اأخي حممد بن را�سد �ستقدم للعامل منوذجا 
ملهما يف الإرادة والعزمية والإجناز.. ويعد انطالق املعر�ص �سابقة تاريخية، فهو اأول 
على  اآ�سيا  وجنوب  واإفريقيا  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  ينظم  دويل  اإك�سبو  معر�ص 
اأر�ص الإمارات. وتوفر معار�ص »اإك�سبو« الدولية من�سة ل�ستعرا�ص اأهم البتكارات 
املحافظة  »اإك�سبو ٢٠٢٠«  و�سيوا�سل  اليوم.  نعرفه  الذي  العامل  ر�سمت مالمح  التي 

على هذا التقليد بف�سل الك�سف عن اأحدث التقنيات من جميع اأنحاء العامل.
و�سيكون من الالفت يف املعر�ص وجود اأكرث من ١٠٠ روبوت مت ت�سنيعها يف ال�سني 

�سرتحب بالزوار، وتقدم الطعام وت�ساعد يف التوجيهات وتلتقط ال�سور.
واأكرث من 3٠ األف متطوع قد �سجلوا اأ�سماءهم للم�ساعدة يف اإك�سبو ٢٠٢٠ دبي؛ ي�سكل 

الإماراتيون ٦١% من جميع الأ�سخا�ص الذين ترتاوح اأعمارهم بني ١٨ و٢٤ عاما.
كما �سي�ست�سيف ا�ستوديو Bompas & Parr متعدد احلوا�ص، جتربة م�سرحية 
ماأدبة  الطعام:  م�ستقبل  »تقدمي  بعنوان  دبي،   ٢٠٢٠ اإك�سبو  يف  احلوا�ص  متعددة 
جراء  والدول  املناطق  من  العديد  ت�سهدها  التي  املعاناة  من  الرغم  وعلى  اإبوكال. 
تف�سي جائحة كورونا فاإن الإمارات ا�ستطاعت اأن حتدد م�سار التعايف عرب جمموعة 
متكاملة من العوامل واخلطوات التي جعلتها قادرة على حتديد اإلى اأي مدى ميكن 
للعامل اأن يعيد احلياة للقطاعات املختلفة ب�سكل حمكم دون اإخالل مبنظومة احتواء 
التي  التطعيم  تو�سيع حمالت  اليوم ثمار ال�ستباقية يف  الإمارات  الفريو�ص. وجتني 

�سملت ٧٨.١١ من اإجمايل الفئة املوؤهلة من ال�سكان واإحكام ال�سيطرة على م�ستوى 
التف�سي عرب الفحو�سات الدورية لل�سكان والتي جتاوزت اأكرث من ٤٩ مليون فح�ص، 
اإلى ن�سب املناعة املجتمعية املطلوبة لإعادة  اأ�سهم يف اقرتابها من الو�سول  وهو ما 

تطبيع احلياة.
وعززت جمموعة الربوتوكولت ال�سحية والتنظيمية التي �سملت املنظومة التعليمية 
وت�سنيفها  الإمارات  يف  العامل  ثقة  والفندقة  الطريان  وقطاعات  الطبي،  والقطاع 
الكربى.. الدولية  والفعاليات  الأحداث  ا�ست�سافة  يف  كفاءة  الدول  اأكرث   �سمن 
العقول،  بـ»توا�سل  تنظمه  الذي   ٢٠٢٠ اإك�سبو  معر�ص  عنوان  دبي  اختارت 
دبي  تنويه  ما  العنوان  هذا  خالل  من  ن�ست�سف  اأن  وميكن  امل�ستقبل«  و�سنع 
املرة  هذه  �سي�سكل  املعر�ص  اأن  وهو  الفعالية  لهذه  تنظيمها  من  وتعتزمه  بالفعل 
املبتكرة  احللول  لكت�ساف  معًا  التعاون  العاملي  للمجتمع  تتيح  ا�ستثنائية  من�سة 
للتنمية  رئي�سية  كعوامل  حتديدها  مت  التي  الثالثة  الفرعية  للموا�سيع  والرائدة 
خالل  من  والتنقل  واملياه،  للطاقة  دائمة  كم�سادر  ال�ستدامة  وهي  العاملية، 
جديدة  �سبل  خالل  من  والفر�ص  اللوج�ستية،  واخلدمات  للنقل  جديدة  اأنظمة 
خمتلف  يف  النا�ص  جلميع  املعي�سة  م�ستوى  وحت�سني  القت�سادي  النمو  لتحقيق 
ال�سراكات  وحتديد  الرتابط  �سبل  اكت�ساف  على  الرتكيز  �سيتم  كما  العامل.  اأنحاء 
اجلديدة. البتكارات  من  اإرث  اإنتاج  اإلى  املطاف  نهاية  يف  يوؤدي  مما   املحتملة 
اإن اجلدوى املرجوة من اإك�سبو ٢٠٢٠ دبي لي�ست فقط يف اأنه �سيمثل حافزًا قويًا لعملية 
التحول القت�سادي والثقايف والجتماعي، وعما ينجم عنه من تركات قيمة للمدينة 
اقت�ساديًا  ما متثله  ذلك  بعد  للعامل  دبي  اإمارة  �ستمثل  بل  امل�سيف  والبلد  امل�سيفة 
املرة. هذه  عامليًا  ت�سدرها  مكانة  اإلى  وتنتقل  املتحدة،  العربية  الإمارات   لدولة 
و�سيكون لنا حديث مطول يف العدد القادم ان �ساءاهلل للحديث عن اغلب الفعاليات 
كما  عليها  ال�سيطرة  يف  وقدرته  كورونا  مع  تعامل  وكيف  املعر�ص  �سي�سهدها  التي 

�سنلقي ال�سوء على اجلدوى القت�سادية والتاثريات التي �سيرتكها اك�سبو دبي .



ارتفع حجم الإ�ستثمارات اجلديدة يف املدن ال�سناعية الأردنية لالأ�سهر ال�ستة الأولى من 
هذا العام بن�سبة ٢% ليبلغ ٧3 مليونا مقارنة لالأ�سهر ال�ستة الأولى من العام املا�سي ٢٠٢٠ 

والتي �سجلت ٧١.3 مليون دينار.
العام  ال�سركة متكنت منذ بداية  فاإن  اليوم  ال�سناعية الردنية  املدن  ل�سركة  بيان  ووفق 
احلايل ٢٠٢١ من توقيع )٨٢( عقد لـ )٥٤( �سركة جديدة و)٢٨( عقد ل�سركات قائمة 
ال�ستثمارات )١٤٦٦( فر�سة  �ستوفر هذه  ال�سناعي  و اخلدمي حيث  القطاعني  ت�سمل 

عمل.
ال�ستثمارات  هذه  فاإن  جويعد  عمر  الردنية  ال�سناعية  املدن  �سركة  عام  ملدير  ووفقا 
مدينة  يف  و)٢3(  ال�سناعية  الثاين  عبداهلل  مدينة  يف   )٢٠( بواقع  توزعت  اجلديدة 
احل�سن ال�سناعية و)١3( يف مدينة املوقر ال�سناعية و)١( يف مدينة احل�سني ال�سناعية 
يف الكرك و)3( يف مدينة املفرق ال�سناعية و)٧( يف مدينة ال�سلط ال�سناعية و)٧( يف 

مدينة مادبا ال�سناعية و)٢( يف مدينة الطفيلة ال�سناعية.
ال�سناعية  القطاعات  خمتلف  على  توزعت  الإ�ستثمارات  هذه  اإن  ال�سركة  جويعد  وبني 
واخلدمية يف جميع املدن ال�سناعية العاملة و التي تتبع لل�سركة يف كل من �سحاب واربد 
واملوقر والكرك واملفرق ا�سافة الى املدن ال�سناعية اجلديدة يف كل من )ال�سلط ومادبا 
يف  املتميز  ودورها  ال�سركة  م�سرية  على  اخر  اجنازا  الجناز  بهذا  لت�سيف  والطفيلة 

ا�ستقطاب ال�ستثمارات ال�سناعية يف خمتلف القطاعات
لل�سركة  التابعة  ال�سناعية  املدن  يف  العاملة  ال�سركات  عدد  اجمايل  اإن  جويعد  واأو�سح 
ا�ستثمار )٢٩٧١،٠3٨(  الى ٨٥3 �سركة �سناعية بحجم  العام  و�سل حتى منت�سف هذا 
يف  كثفت  ال�سركة  اأن  اإلى  م�سريا  عمل،  فر�سة  الف   )٥٧( قرابة  وفرت  دينار  مليون 
الآونة الأخرية حمالتها الرتويجية حمليا وخارجيا خا�سة يف جمال الت�سويق الإلكرتوين 
لعر�ص  امل�ستثمرين  مع  امل�ستمر  التوا�سل  الى  ا�سافة  الإفرتا�سية،  الفعاليات  وح�سور 
املزايا واحلوافز ال�ستثمارية يف خمتلف مواقع املدن ال�سناعية �سيما التخفي�سات على 

ا�سعار بيع الأرا�سي وبدلت الإيجار للمباين ال�سناعية يف املدن ال�سناعية اجلديدة التي 
و�سعتها ال�سركة على خارطتها ال�ستثمارية.

ولفت جويعد اإلى اأن �سركة املدن ال�سناعية الردنية انخرطت خالل هذا العام وا�ستكمال 
مل�سريتها املتميزة و�سراكتها مع خمتلف موؤ�سات القطاعني العام واخلا�ص بتوقيع عدد من 
الإتفاقيات ومذكرات التفاهم بهدف تعزيز م�سرية العمل والإجناز يف املدن ال�سناعية 
العاملة يف مقدمتها مديرية الأمن العام، وجامعات الريموك والأملانية الردنية، و«مبادرة 

مهن من ذهب«، و�سركة ال�سبكة العامة لإنرتنت الأ�سياء.
اأما فيما يتتعلق مب�ساريع التو�سعة قال جويعد اإن ن�سب الإجناز ت�سري فيها على قدم و�ساق 
حيث تنفذ �سركة املدن ال�سناعية الردنية حاليا عددا من م�ساريع التو�سعة نتيجة للطلب 
مدينة  يف  تو�سعة  م�سروع  تنفذ  حيث  ال�سناعية،  املدن  مواقع  يف  الإ�ستثمار  على  العايل 
املوقر ال�سناعية على م�ساحة ) 3٠٥ دومن( و�سلت ن�سبة الإجناز فيها  )٩٠%(، وم�سروع 
تو�سعة يف مدينة احل�سن ال�سناعية على م�ساحة )٢١٤ دومن ( و�سلت ن�سبة الإجناز فيها 
)٧٠% ( و�ستكون جاهزة قريبا لإ�ستقطاب ال�ستثمارات ال�سناعية، مو�سحا اأن ال�سركة 
ال�سلط  مدينة  يف  جديدة  منطية  م�سانع  وا�سراف  تنفيذ  عطاءي  موؤخرا  اي�سا  طرحت 
م�ساحة  وتقدر  حيث  املدينة  يف  الإ�سثمار  على  املتنامي  الطلب  لتلبية  وذلك  ال�سناعية 
والتي  املدينة  من  الأولى  املرحلة  �سمن  و�ستقام  )١٠٠٦٦(م٢  بـ  اجلديدة  املباين  هذه 
التي مت  املباين  اإ�سغال كامل م�ساحات  الإنتهاء وذلك بعد  اأعمال تطويرها على  �سارفت 
اقامتها يف املدينة موؤخرا وت�سل م�ساحتها اي�سا الى )١٠٠٠٠(م٢، فيما با�سرت ال�سركة 
ال�سناعيتني  وال�سلط  مبادبا  ال�سناعيتني  املدينتني  يف  التنقية  حمطتي  وتطوير  باإن�ساء 
للم�ستثمرين  املمنوحة  تكاملية اخلدمات  بهدف  دينار،  ٤ ماليني  تقارب  اجمالية  بكلفة 
 ٤ تقارب  اجمالية  بكلفة  كاملة  �سنة  املحطتني  لكال  التنفيذ  فرتة  و�ستكون  ال�سناعيني، 

مليون دينار.
وجدد جويعد فخره واعتزازه مبا حققته املدن ال�سناعية الردنية على �سعيد القت�ساد 
الآلف  وفرت  النتاجية  املجالت  خمتلف  يف  نوعية  ا�ستثمارات  ا�ستقطاب  عرب  الوطني 
من فر�ص العمل لل�سباب الردين ف�سال عن دورها يف تنمية املحافظات وتوزيع مكا�سب 
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الإجمايل  املحلي  والناجت  الوطنية  ال�سادرات  ارقام  املتعاظمة على  وانعكا�ساتها  التنمية 
والتي مل تتحقق لول رعاية القيادة الها�سمية املظفرة التي جابت العامل وجعلت من الأردن 
وتطويرا  ان�ساءا  ال�سناعية  املدن  جمال  يف  والعامل  املنطقة  دول  ينب  يحتذى  منوذجا 
الأردنية يف جمال  ت�ستقي من اخلربة  اأن  الدول  من  العديد  وت�سويقا، مما جعل  وادارة 

املدن ال�سناعية الردنية.

توقيع مذكرة تفاهم بني اجلامعة االأملانية االأردنية
 و�صركة املدن ال�صناعية

التعاون  لتعزيز  تفاهم  ال�سناعية مذكرة  املدن  و�سركة  الأردنية  الأملانية  وقعت اجلامعة 
والقطاع  الكادميية  املوؤ�س�سات  ال�سراكة بني  لتطوير  �سعيا منهما  الثنائي بني اجلانبني، 

ال�سناعي الأردين.
وعن  فيا�ص  منار  الدكتورة  الأ�ستاذة  رئي�سها  اجلامعة  عن  وقعها  التي  املذكرة   وتهدف 
عقد  جمال  يف  الفريقني  بني  التعاون  اإلى  جويعد  عمر  ال�سيد  العام  مديرها  ال�سركة 
تهم  التي  الفنية  واخلدمات  ال�ست�سارات  واإعداد  وتقدمي  التدريبية  والور�ص  الدورات 

القطاعات ال�سناعية.
وبح�سب املذكرة �ستعمل ال�سركة على تعزيز فر�ص تدريب الطالب يف ال�سركات ال�سناعية 
م�سكالت  حل  يف  ت�سب  م�سرتكة  وتطويرية  بحثية  م�ساريع  وتاأ�سي�ص  اخلريجني  وتعيني 

القطاع ال�سناعي ودعم ريادي الأعمال من الطالب.

القطاع  مع  ال�سراكة  اأن  فيا�ص  منار  الدكتورة  الأ�ستاذة  ال�سابق  اجلامعة  رئي�ص  وقالت 
ال�سرتاتيجية  اجلامعة  خطة  �سوء  يف  الأردنية  الأملانية  للجامعة  اأولوية  ميثل  ال�سناعي 
لتعزيز املهارات العملية للطالب وت�سجيع البحث العلمي التطبيقي الذي يدعم ال�سناعة 

املحلية ب�سكل مبا�سر.

مذكر تفاهم بني املدن ال�صناعية االردنية 
وغرفة جتارة و�صناعة بور�صة الرتكية 

جتارة  غرفة  مع  م�سرتك  تفاهم  مذكرة  الردنية  ال�سناعية  املدن  �سركة  وقعت      
و�سناعة بور�سة الرتكية تهدف الى رفع م�ستوى التعاون امل�سرتك بني اجلانبني يف املجال 
الردنية  ال�سناعية  املدن  �سركة  عن  املذكرة  وقع  حيث  اخلربات،  وتبادل  القت�سادي 

مديرها العام عمر جويعد وعن الغرفة نائب رئي�ص جمل�ص ادارتها مراد بيزيد.
     وقال مدير عام �سركة املدن ال�سناعية الردنية عمر جويعد ان هذه املذكرة توؤ�س�ص 
ويف  املجالت  من  العديد  يف  الرتكية  بور�سة  و�سناعة  جتارة  غرفة  مع  التعاون  لثمرة 
مقدمتها خدمة القطاع ال�سناعي حيث تت�سمن املذكرة العديد من بنود التعاون ت�سهم 
يف تطوير اقت�ساديات البلدين وال�ستفادة من جتارب البلدين خا�سة وان الردن ميتلك 
العديد من مزايا ال�ستثمار توؤهله لأن يكون حمط انظار امل�ستثمرين التراك خا�سة يف 
ال�ستثمارات  لإ�ستقطاب  متميزة  بيئة  اليوم  غدت  التي  الردنية  ال�سناعية  املدن  جمال 

الجنبية. 
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19.6 مليون دينارصافي
 أرباح بنك اإلتحاد النصفية 2021

سلفيتي: أرباح بنك االتحاد النصف 
سنوية ارتفعت بدعم الفوائد والعوائد

الأرباح  يف  منًوا  ان،  عمَّ ببور�سة  املدرج   ،)UBSI( الحتاد  بنك  حقق 
الف�سلية عن الن�سف الأول من العام اجلاري، بن�سبة ٤٥.٦٦ باملائة، على 

اأ�سا�ص �سنوي.
واأظهرت النتائج املالية الأولية حتقيق البنك لأرباح ن�سف �سنوية قيمتها 
العام  الأول من  الن�سف  ١٩.٥٦ مليون دينار )٢٧.٥٩ مليون دولر( يف 
مليون   ١٨.٩٤( دينار  مليون   ١3.٤3 قيمتها  باأرباح  مقارنة  اجلاري، 

دولر( يف الن�سف الأول من العام املا�سي.
واأ�سارت نتائج البنك املالية، اإلى زيادة �سايف اإيراداته من الفوائد والعوائد 
الدائنة خالل الن�سف الأول من العام، بن�سبة ٨٦.٨٢ باملائة، لت�سل اإلى 
٧٢.٤٧ مليون دينار، مقارنة بنحو 3٨.٧٩ مليون دينار يف الن�سف الأول 

من عام ٢٠٢٠.
واأعرب ع�سام �سلفيتي رئي�ص جمل�ص ادارة بنك الحتاد عن فخره بالجناز 
الذي حققه البنك يف الن�سف الول من هذا العام م�سيدا باجلهود املبذولة 
التي  الكبرية  ال�سلبية  ال�سيطرة على الثار  ا�ستطاع  الذي  من فريق عمله 
ترتبت من جراء جائحة كوفيد ١٩ وحتقيق نتائج مر�سية توؤكد قوة املتانة 

املالية للبنك .

16.4 مليون دينار صافي أرباح
 بنك األردن النصفية 2021
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16.4 مليون دينار صافي أرباح
 بنك األردن النصفية 2021

فاخوري:نمو أرباح بنك األردن 
النصف سنوية نتيجة ترشيد 

المصروفات

نمو أرباح بنك األردن النصف سنوية بترشيد المصروفات

الن�سف  اأرباحه  يف  منوًا  ان،  عمَّ ببور�سة  املدرج   ،)BBBB( الأردن  بنك  حقق 
�سنوي. اأ�سا�ص  على  باملائة،   ١٥٦.٧٨ بن�سبة  العام،  من  الأول  الن�سف  عن   �سنوية 

اأرباحًا ن�سف �سنوية قيمتها ١٦.٤3 مليون   واأظهرت النتائج املالية للبنك حتقيقه 
دينار )٢3.١٧ مليون دولر(، مقارنة باأرباح قيمتها ٦.٤ مليون دينار )٩.٠٢ مليون 

دولر( يف الن�سف الأول من العام املا�سي.
 واأ�سارت البيانات املالية اإلى تر�سيد اإجمايل م�سروفات البنك بن�سبة ١٧.٦٦ باملائة 
خالل الن�سف الأول من العام، لت�سل اإلى ٤٥.٨٨ مليون دينار، مقابل م�سروفات 

قيمتها ٥٥.٧١ مليون دينار يف الن�سف الأول من عام ٢٠٢٠.
املتوقع يف  التح�سن  ان هذا  �ساكر فاخوري  الأردن  اإدارة بنك  و�سرح رئي�ص جمل�ص 
النتائج املالية للبنك يفتح المل بالتعايف املرتقب بف�سل اللقاحات يف الن�سف الثاين 
من عام ٢٠٢١. اآخذين بالعتبار اأن هذا التح�سن املتوقع يخ�سع لدرجة كبرية من 
ا�ستعادة  يف  ال�سيا�سات  دعم  فعالية  ومدى  اجلائحة،  مب�سار  ارتباطًا  اليقني،  عدم 

الأو�ساع الطبيعية اعتمادًا على توافر اللقاح، وتطور الأو�ساع املالية.

اإلستثمار في القطاع المصرفـي
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المصري: النتائج المالية اإليجابية التي 
حققها البنك في النصف األول من العام 

الحالي تظهر القوة الكامنة لتنوع نموذج 
أعمال البنك

الصباغ: نتائج البنك تؤكد قدرته 
على العمل بشكل استراتيجي وفق 

نهج إدارة مخاطر فّعال في مواجهة 
التحّديات

26

اإلستثمار في القطاع المصرفـي

Investment  In The Banking Sector

129.5 مليون دينار أرباح مجموعة البنك العربي
 في النصف االول من العام 2021 وبنسبة نمو %20

اأرباحا �سافية بعد ال�سرائب  البنك العربي  حققت جمموعة 
للفرتة  اأمريكي  دولر  مليون   ١٨٢.٤ بلغت  واملخ�س�سات 
املنتهية يف 3٠ حزيران ٢٠٢١ مقارنة مع ١٥٢.١ مليون دولر 
بلغت  منو  وبن�سبه   ٢٠٢٠ للعام  املقابلة  الفرتة  يف  اأمريكي 
حيث  متينة  راأ�سمالية  قاعدة  على  البنك  حافظ  كما   ،%٢٠
بلغ اإجمايل حقوق امللكية ١٠.3 مليار دولر اأمريكي يف نهاية 

الن�سف الأول من العام ٢٠٢١.
هذا وقامت جمموعة البنك العربي يف نهاية الربع الأول من 
العام ٢٠٢١ بدمج القوائم املالية املوحدة لبنك ُعمان العربي 
بعد انتهائه موؤخراً من عملية ال�ستحواذ على بنك العز وهو 
�سلطنة  يف  تواجده  من  بذلك  معززًا  متكامل  ا�سالمي  بنك 
 ٢٠٢١ حزيران   3٠ يف  كما  املجموعة  اأ�سول  وارتفعت  ُعمان، 
دولر  مليار   ٨.٢ منها  اأمريكي  دولر  مليار   ٦3 الى  لت�سل 
مليار  بــــــ٥١.٦   مقارنة  العربي   ُعمان  بنك  تخ�ص  اأمريكي 
منو  وبن�سبة  ال�سابق  العام  من  الفرتة  لنف�ص  اأمريكي  دولر 
لت�سل  بن�سبة ٢٨%  العمالء  ودائع  وارتفعت  كما   ، بلغت ٢٢% 
الى ٤٦ مليار دولر اأمريكي منها ٧ مليار دولر اأمريكي تخ�ص 
اأمريكي  دولر  مليار   3٥.٩ بــ  مقارنة  العربي   ُعمان  بنك 
لنف�ص الفرتة من العام ال�سابق، يف حني ارتفعت الت�سهيالت 
 3٠ يف  كما  اأمريكي  دولر  مليار   33.٨ الى  لت�سل  الئتمانية 
بنك  تخ�ص  اأمريكي  دولر  مليار   ٧.٢ منها    ٢٠٢١ حزيران 
لنف�ص  اأمريكي  دولر  مليار   ٢٦.٧ بــ  مقارنة  العربي   ُعمان 

الفرتة من العام ال�سابق وبن�سبة منو بلغت ٢٧%.

رئي�ص  امل�سري  �سبيح  ال�سيد  �سرح  النتائج  على  تعليقه  ويف 
جمل�ص الإدارة قائاًل: »اأن النتائج املالية الإيجابية التي حققها 
البنك يف الن�سف الأول من العام احلايل تظهر القوة الكامنة 
اإدارة  البنك احل�سيف يف  ونهج  البنك،  اأعمال  لتنوع منوذج 
كافة املتغريات واملخاطر وحتقيق م�ستوى ربحي اأف�سل يف ظل 

جائحة كورونا.«
التنفيذي  العام  املدير  �سباغ   نعمه  ال�سيد  اأ�سار  جهته  ومن 
البنوك  اختربت  قد  كورونا  جائحة  اأن  اإلى  العربي    للبنك 
اأن نتائج البنك العربي خالل  اإل  بطرق مل نعهدها من قبل، 
الن�سف الأول من العام ٢٠٢١ توؤكد قدرة البنك على العمل 
مواجهة  يف  فّعال  خماطر  اإدارة  نهج  وفق  ا�سرتاتيجي  ب�سكل 

التحّديات.
الت�سغيلية  الرباح  �سايف  اأن  الى  �سباغ  ال�سيد  اأ�ساف  كما 
عن   %٦ وبنمو  اأمريكي  دولر  ٥٧٩.٨مليون  بلغ   قد  للبنك 
راأ�ص  على  البنك  وحافظ  ال�سابق،  العام  من  الفرتة  نف�ص 
كما   %١٦.٧ املال  راأ�ص  كفاية  ن�سبة  بلغت  حيث  قوي  مال 
�سيولة  بن�سب  احتفاظه  الى  بالإ�سافة   ،٢٠٢١ حزيران  يف 
الودائع ٧3.٥%، ونوه  الى  القرو�ص  ن�سبة  مريحة حيث بلغت 
الى اأن البنك قام ببناء املخ�س�سات وفقًا لنموذج اخل�سائر 
التوقعات  تعك�ص  والتي  بالبنك  امل�ستخدم  املتوقعة  الئتمانية 
تغطية  ن�سبة  فاقت  حيث  امل�ستقبلية،  والقت�سادية  الئتمانية 
ال�سيد �سبيح  اأكد  العاملة ١٠٠%.  ويف اخلتام  القرو�ص غري 
امل�سري على ثقته بقدرة البنك العربي على جتاوز التحديات 

وال�ستمرار يف حتقيق اأف�سل النتائج والإجنازات على خمتلف 
جمموعة  تتبناه  الذي  املوؤ�س�سي  بالنهج  اأ�ساد  كما  الأ�سعدة، 
البنك العربي يف جمال التنمية املجتمعية امل�ستدامة، وتكري�ص 

اأعمالها لإثراء م�سالح عمالئها وم�ساهميها.
باإ�سدار  موؤخرًا  قام  قد  العربي  البنك  باأن  الإ�سارة  وجتدر 
يقدم  والذي  لال�ستدامة  ع�سر  احلادي  ال�سنوي  تقريره 
الجتماعية  املجالت  يف  البنك  واإجنازات  لأداء  ملخ�سًا 

والبيئية والقت�سادية للعام ٢٠٢٠.
بتاريخ  الإدارة  جمل�ص  عقدها  التي  اجلل�سة  وخالل 
٢٠٢١/٧/٢٩ وافق املجل�ص بالإجماع على تعيني ال�سيد حممود 
نائبًا  انتخابه  ومت  كما  البنك  اإدارة  ملح�ص ع�سوًا يف جمل�ص 

لرئي�ص جمل�ص الإدارة.
وخالل جل�سة جمل�ص الإدارة اأعلم ال�سيد نعمة �سباغ / املدير 
العام  بنهاية  التقاعد  يف  برغبته  املجل�ص  التنفيذي  العام 
امتدت  والإجنازات  العطاء  من  حافلة  م�سرية  بعد  احلايل 
حمليًا  امل�سريف  القطاع  �سعيد  على  عامًا  واأربعون  �سبعة 
منها  عامًا  ع�سر  اثني  اآخر  يف  �سغل  حيث  وعامليًا،  واإقليميًا 

من�سب املدير العام التنفيذي للبنك العربي. 
اإلى جمل�ص الإدارة  هذا وقد كانت تو�سية ال�سيد نعمة �سباغ 
العام  املدير  من�سب  لتويل  ال�سادق  رندة  الفا�سلة  بتعيني 
التنفيذي خلفًا له عند تقاعده حيث ت�سغل من�سب نائب املدير 
التو�سية  هذه  لقت  وقد   ٢٠١٠ العام  منذ  التنفيذي  العام 

ترحيبًا من جمل�ص الإدارة.

52.7 مليون دينار أرباح
 بنك اإلسكان النصفية 2021



Investment  In The Banking Sector

52.7 مليون دينار أرباح
 بنك اإلسكان النصفية 2021

ارتفع �سايف اأرباح جمموعة بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل يف الن�سف الأول من العام 
احلايل ليبلغ ٧ر٥٢ مليون دينار.

واأ�سارت جمموعة البنك يف بيان اليوم الأحد، اإلى اأنها متكنت يف الن�سف الأول من 
الربحية  موؤ�سراتها  قوة  من  ما عزز  متميزة،  مالية  نتائج  العام احلايل، من حتقيق 

الرئي�سية.
اإدارة املركز املايل بفعالية مع املحافظة على جودة  املتوا�سلة يف  البنك  واأدت جهود 
الأ�سول ومتانتها، الى ارتفاع اإجمايل الت�سهيالت امل�سرفية يف الن�سف الأول من هذا 

العام، بن�سبة 3ر3 باملئة، لت�سل الى ٨ر٤ مليار دينار.
خالل  القوي  اأداءه  وا�سل  البنك  اإن  اخلطيب،  عبدالإله  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
مع  والتعامل  التكيف  على  الكبرية  قدرته  مثبتًا  احلايل،  العام  من  الأول  الن�سف 

الظروف وامل�ستجدات ال�سعبة يف كافة مواقع تواجده.
واأ�ساف ان النتائج املالية القوية التي مت حتقيقها متثل انعكا�سا للجهود الكبرية التي 
للعمليات يف ظل  الت�سغيلية  الكفاءة  وتعزيز  الدخل  لتنويع م�سادر  املجموعة،  تبذلها 
با�ستمرار  بالفوائد  املرتبطة  غري  الإيرادات  وتاأثر  عامليًا،  الفوائد  اأ�سعار  انخفا�ص 

تداعيات تف�سي وباء كورونا على م�ستوى العامل ككل.

خالل  املحافظة  �سيا�ستها  باتباع  ا�ستمرت  البنك  جمموعة  اأن  اإلى  اخلطيب  ولفت 
اآمنة  اإ�سافية  مبخ�س�سات  بالحتفاظ  متمثلة  احلايل،  العام  من  الأول  الن�سف 
ملحفظة الت�سهيالت بهدف حماية البنك وتعزيز مركزه املايل يف �سوء �سعوبة املرحلة 

والظروف والتحديات القت�سادية على ال�سعيدين املحلي والإقليمي.
اأيار املا�سي ل�سالح  واكد ان �سدور قرار حمكمة ال�ستئناف يف اجلزائر بتاريخ ٢٥ 
املركز  قوة  من  عزز  �سده،  مرفوعة  كانت  التي  الق�سية  يف  الإ�سكان/اجلزائر،  بنك 

املايل للبنك وثبت �سالمة اإجراءاته امل�سرفية والقانونية.
�سيا�سته  يوا�سل  البنك  اأن  ال�سفدي،  للبنك عمار  التنفيذي  الرئي�ص  من جانبه، بني 
امللتزمة باحلفاظ على �سالمة اأ�سوله وجودتها وال�ستمرار بزيادة الكفاءة الت�سغيلية 
واإحكام ال�سيطرة على التكاليف، ما اأدى الى حتقيق نتائج مالية قوية على �سعيد كافة 

الأن�سطة الت�سغيلية الرئي�سية للبنك.
واأ�ساف ان البنك متكن من املحافظة على متانة قاعدته الراأ�سمالية، حيث بلغ اجمايل 
حقوق امللكية يف الن�سف الول من هذا العام ٢ر١ مليار دينار، كما بلغت ن�سبة كفاية 
الن�سب  اأن كافة هذه  ال�سيولة ١٢٤ باملئة، مبينا  راأ�ص املال ٩ر١٦ باملئة، وبلغت ن�سبة 

اأعلى من احلد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك املركزي الأردين وجلنة بازل.

الصفدي: حقق البنك نتائج مالية قوية 
على صعيد كافة األنشطة التشغيلية 

الرئيسية للبنك

الخطيب: النتائج المالية القوية التي 
تم تحقيقها تمثل انعكاسا للجهود 

الكبيرة التي تبذلها المجموعة
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 31.1 مليون دينار صافي أرباح البنك
  اإلسالمي األردني النصفية 2021

شحادة: حصد البنك العديد من الجوائز 
من عدة جهات عالمية كأفضل بنك 

اسالمي ومؤسسة مالية اسالمية في 
األردن

سعيد: نتائج البنك تؤكد سالمة 
السياسة التي يعتمدها في تحقيق 
رسالته الداعمة لالقتصاد الوطني 

والمجتمع المحلي

اأعلن البنك الإ�سالمي الأردين عن نتائجه املالية املتحققة 
يف نهاية الن�سف الأول من العام احلايل ٢٠٢١ بتحقيق 
اأرباح بعد ال�سريبة بلغت حوايل 3١.١مليون دينار مقابل 
 ٢٠٢٠ عام  من  الأول  للن�سف  دينار  ٢٧.3مليون  حوايل 
الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال   .%١٤.١ بلغت  منو  وبن�سبة 
الأ�ستاذ مو�سى �سحادة ان النتائج التي حققها البنك يف 
على  توؤكد  اهلل«  »بحمد  العام احلايل  من  الأول  الن�سف 
وهي  ا�سوله  وجودة   ، للبنك  املايل  املركز  وقوة  �سالمة 
مواجهة  البنك يف  ل�سرتاتيجية  ال�سليم  للتنفيذ  انعكا�ص 
والآثار  باملنطقة  زالت حتيط  التي ما  التحديات  خمتلف 
ال�سلبية جلائحة كورونا ، وقد �سادق جمل�ص ادارة البنك 
احلايل  العام  من  الول  للن�سف  املالية  البيانات  على 
م�سيدًا   ٢٠٢١/٧/٢٧ بتاريخ  عقد  الذي  اجتماعه  خالل 
بجميع اجلهود التي بذلتها الدارة التنفيذية والعاملني يف 
البنك لتحقيق هذه النتائج ، وح�سد العديد من اجلوائز 
والت�سنيفات الئتمانية وال�سرعية من عدة جهات عاملية 
كاأف�سل بنك ا�سالمي وموؤ�س�سة مالية ا�سالمية يف الأردن 

متعامليه. ور�سى  ثقة  بذلك  معززا   لعامي ٢٠٢٠-٢٠٢١ 
املدير   / التنفيذي  الرئي�ص  �سعيد  ح�سني  الدكتور  وقال 
العام للبنك الإ�سالمي الأردين ان ما حققه م�سرفنا من 
نتائج على خمتلف ال�سعد حتى ٢٠٢١/٦/3٠ يوؤكد على 
البنك يف حتقيق ر�سالته  التي يعتمدها  ال�سيا�سة  �سالمة 
تطبيق  املحلي، مع  واملجتمع  الوطني  الداعمة لالقت�ساد 
الثقة  تعزز  التي  والإجراءات  والنظم  القواعد  اأف�سل 
بتعليمات  البنك  التزام  مدى  وتبني  املختلفة  ان�سطته  يف 
الدولية  املمار�سات  لأف�سل  وفقًا  املوؤ�س�سة  احلاكمية 
موجودات  بلغت  فقد  الأردين.  املركزي  البنك  وتعليمات 
البنك مبا فيها )ح�سابات ال�ستثمار املخ�س�ص وح�سابات 
نهاية  حتى  ال�ستثمارية((  بال�ستثمار)املحافظ  الوكالة 
٥.٧٧مليار  حوايل  احلايل  العام  من  الأول  الن�سف 
دينارمقابل حوايل٥.٤3مليار دينار يف نهاية عام ٢٠٢٠ 
بزيادة ن�سبتها ٦.3 % مما يوؤكد ا�ستمرار تقدم م�سرفنا 
الأردين. امل�سريف  القطاع  موقعه يف  ليعزز  اأعماله   ومنو 
فيها )ح�سابات  للعمالء مبا  املمنوحة  الت�سهيالت  وبلغت 

بال�ستثمار  الوكالة  وح�سابات  املخ�س�ص  ال�ستثمار 
الأول  الن�سف  نهاية  حتى  ال�ستثمارية((  )املحافظ 
دينارمقابل  مليار   ٤.٤٩ حوايل  احلايل  العام  من 
بزيادة   ٢٠٢٠ عام  نهاية  يف  دينار  مليار  حوايل٤.٢٨ 
ن�سبتها ٤.٩%. وبلغت ودائع العمالء مبا فيها )ح�سابات 
بال�ستثمار  الوكالة  وح�سابات  املخ�س�ص  ال�ستثمار 
الأول  الن�سف  نهاية  حتى  ال�ستثمارية((  )املحافظ 
دينارمقابل  ٥.١3مليار  حوايل  احلايل  العام  من 
بزيادة   ٢٠٢٠ عام  نهاية  يف  دينار  مليار  حوايل٤.٨٠ 
النتائج على موؤ�سرات  ن�سبتها ٦.٩%. وقد انعك�ست هذه 
الداء الرئي�سية للبنك حيث بلغت ن�سبة كفاية راأ�ص املال 
كما يف ٢٠٢١/٦/3٠ حوايل٢3.٨٨% وتغطية الديون غري 
العاملة ١٠3.٦%، وبلغ معدل العائد على متو�سط حقوق 
متو�سط  على  العائد  ومعدل   %١3 ال�سريبة  بعد  امللكية 
املوجودات بعد ال�سريبة ١.٢٤%. وارتفعت حقوق امللكية 
الى  لت�سل  احلايل  العام  من  الأول  الن�سف  نهاية  حتى 

حوايل ٤٨١.٨ مليون دينار. 
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24.2 مليون دينار صافي أرباح 
كابيتال بنك النصف االول  2021

السالم: ارتفاع صافي أرباح مجموعة 
كابيتال بنك النصف سنوية لتصل الى 

43 مليون دينار بعد إضافة صافي ناتج 
عملية االستحواذ

وا�سل كابيتال بنك حتقيق اأداء مايل قوي يف جميع موؤ�سراته، حيث ارتفعت �سايف اأرباحه بعد 
ال�سريبة واملخ�س�سات مع نهاية الن�سف الأول من العام اجلاري بن�سبة ٥٩%، لت�سل اإلى ٢٤.٢ 
ا�ستبعاد  بعد  وذلك  املا�سي،  العام  الفرتة من  دينار يف ذات  مليون  دينار مقابل ١٥.٢  مليون 
كافة العمليات الغري م�ستمرة من �سمنها ناجت عملية ال�ستحواذ والبالغة ١٨.٨ مليون دينار، 
لريتفع �سايف الربح للمجموعة كما يف نهاية الن�سف الأول من العام ٢٠٢١ الى ٤3 مليون دينار.  
الأ�سول  مت�سمنة  دينار  مليار   3.٦ الى  لت�سل   %3١ بن�سبة  البنك  موجودات  جمموع  وارتفعت 
امل�ستحوذ عليها، مقارنة مع ٢.٨ مليار دينار كما يف نهاية عام ٢٠٢٠، فيما بلغ �سايف الدخل 
الت�سغيلي لكابيتال بنك خالل ال�سهور ال�ستة الأولى من العام اجلاري قرابة 3٥.٢ مليون دينار، 

مقابل ٢٦.٨ مليون دينار خالل ذات الفرتة من العام ال�سابق وبن�سبة ارتفاع بلغت %3١.
و�سهدت الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة لكابيتال بنك ارتفاعًا بن�سبة 3٥% لت�سل اإلى ١.٩ مليار 
دينار مقابل ١.٤ مليار دينار كما يف نهاية عام ٢٠٢٠، كما ارتفعت ودائع العمالء من ١.٧ مليار 
دينار كما يف نهاية العام ٢٠٢٠ لت�سل اإلى ٢.3 مليار دينار كما يف نهاية الن�سف الأول من العام 

احلايل وبن�سبة ارتفاع بلغت %3٦.
واأعلنت املجموعة موؤخرًا اأنها ب�سدد اإطالق اأول بنك رقمي متكامل خلدمة ال�سركات واملوؤ�س�سات 
اإلى جانب الأفراد يف الأردن والعراق والذي يهدف، من خالل من�سته الرقمية املتطورة واملعتمدة 
على اأحدث التقنيات، اإلى توفري الأدوات الرقمية واملالية الالزمة للعمالء ليمكنهم من التحكم 
الكامل بقراراتهم املالية. حيث �سيعمل هذا البنك Neobank بعالمته التجارية وهويته 
املنف�سلة على الت�سريع بعملية التحول الكامل من اخلدمات امل�سرفية التقليدية الى اخلدمات 

امل�سرفية الرقمية املتطورة، و�سيكون له اأثر كبري ووا�سح كم�سرع اقت�سادي رقمي يف املنطقة.
ا�ستحواذ  اأول �سفقة  العام اجلاري  الأول من  الربع  اأنهت يف  وكانت جمموعة كابيتال بنك قد 
تو�سيع  يف  اأ�سهمت  والتي  والعراق،  الأردن  يف  عوده  لبنك  امل�سرفية  الأعمال  على  تاريخها  يف 
رقعة انت�سارها حمليًا واإقليميًا وذلك تنفيذًا لروؤية املجموعة وا�سرتاتيجيتها الطموحة واملتمثلة 
كما  بها،  تتواجد  التي  الأ�سواق  يف  والتو�سع  التطوير  منهجية  تطبيق  خالل  من  النمو  بتحقيق 

�ستعزز هذه ال�سفقة من توجه كابيتال بنك يف جمال خدمات التجزئة.
واعتزازه  فخره  عن  ال�سامل  خليل  با�سم  بنك،  كابيتال  جمموعة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  واأعرب 
بالنتائج املالية القوية  التي حققها البنك عن الن�سف الأول من العام اجلاري، وقال :« وا�سل 
الأو�ساع  ا�ستمرار  رغم  الأولى  ال�ستة  ال�سهور  متميزة  خالل  مالية  نتائج  حتقيق  بنك  كابيتال 
القت�سادية ال�ساغطة التي مير بها الأردن كما دول العامل تاأثرًا بالتداعيات ال�سلبية جلائحة 
كورونا، وهذه النتائج بال �سك تعك�ص �سالمة خططنا ال�سرتاتيجية �سواء تلك املتعلقة بالتو�سع 

املدرو�ص اأو  يف تنويع الأعمال وعلى القدرة على التعامل مع التحديات املحيطة ومواجهتها«.
خالل  من  قوتها  نقاط  تعزيز  على  العمل  �ستوا�سل  بنك  كابيتال  ال�سامل  اأن  جمموعة  واأكد 
اللتزام باأعلى معايري العمل امل�سريف وتقدمي اأف�سل م�ستوى من اخلدمات امل�سرفية لعمالئها 
وحتقيق اأف�سل العوائد مل�ساهميها، ومبا ير�سخ من مكانتها وموقعها الرائد يف القطاع امل�سريف 
لبنك  امل�سرفية  الأعمال  على  يف  ال�ستحواذ  الكبري  جناحها  بعد  خ�سو�سًا  والإقليمي  املحلي 
عوده يف كل من الأردن والعراق،  لفتًا اإلى اأن عملية دمج الأعمال يف الفرتة ما بعد ال�ستحواذ  
التعامالت امل�سرفية لعمالء بنك  ا�ستمرارية  البلدين ومبا ي�سمن  تتم ب�سال�سة كبرية يف كال 

عوده �سابقًا وتوفري الأمان الوظيفي ملوظفيه املن�سمني ملجموعة كابيتال بنك.
واأ�سار ال�سامل اإلى ح�سول امل�سرف الأهلي العراقي التابع ملجموعة كابيتال بنك ومقرها الأردن 
العربية  اململكة  يف  له  فرع  بفتح  ال�سعودي  الوزراء  جمل�ص  موافقة  على  املا�سي  اأيار  �سهر  يف 
ال�سعودية، ومبا �سيوؤدي الى تو�سيع قاعدة عمالء امل�سرف وحتقيق القيمة امل�سافة لهم وتنويع 
م�سادر اإيراداته وت�سهيل وت�سجيع التجارة بني العراق وال�سعودية، اإ�سافة اإلى خلق فر�ص جديدة 
لفرع  تنفيذيًا  رئي�سًا  اأبونيان  يزيد  تعيني  مت  قد  باأنه  واأ�ساف  البلدين.  يف  القائمة  لل�سركات 
امل�سريف  ال�سوق  وا�سعة يف  اأبونيان خربة  ال�سعودية، حيث ميتلك  العراقي يف  الأهلي  امل�سرف 

ال�سعودي �ست�سهم ب�سكل كبري يف تاأ�سي�ص وتعزيز تواجد امل�سرف الأهلي العراقي ومنو اأعماله 
يف اململكة العربية ال�سعودية.

من جانبه، قال الرئي�ص التنفيذي لكابيتال بنك، داود الغول: » ي�سعدنا اأن نحقق نتائج متميزة 
خالل الن�سف الأول من العام اجلاري، واأن ترتفع �سايف جميع موؤ�سراتنا املالية، وذلك بف�سل 
ال�سوق  بها  ميتاز  التي  ال�سديدة  التناف�سية  من  الرغم  على  الأ�سا�سية  لأعمالنا  القوي  الأداء 

امل�سريف الأردين، وانخفا�ص اأ�سعار الفائدة خالل الن�سف الأول من العام«.
وبالن�سبة للم�سرف الأهلي العراقي، �سرح الغول باأنه حقق ارتفاعًا يف �سايف اأ�سوله يف الن�سف 
الأول من العام احلايل بن�سبة ٤١% مقارنة بنهاية عام ٢٠٢٠، مت�سمنة الأ�سول امل�ستحوذ عليها.  
دينار  مليون  الى 3٢3  لت�سل  العام احلايل  الأول من  الن�سف  العمالء يف  ودائع  وارتفعت  كما 
الإيرادات،  لإجمايل  بالن�سبة  اأما   .٢٠٢٠ عام  بنهاية  مقارنة   %٥٩ بلغت  زيادة  وبن�سبة  اأردين 
فقد ارتفعت بن�سبة ١٢% مقارنة بنف�ص الفرتة من العام ال�سابق، ويعزى هذا الرتفاع الى زيادة 

الإيرادات من الفوائد والعمولت البنكية.
وعلق الغول على نتائج �سركة كابيتال لال�ستثمارات قائاًل:« لقد �سجلت ال�سركة اأرقامًا اإيجابية 
ت�سمنت ارتفاعًا ملحوظًا يف �سايف اأرباحها للن�سف الأول من العام ٢٠٢١، التي و�سلت الى ١.٩ 
مليون دينار، مقارنة ب ٧٠٢ األف دينار لنف�ص الفرتة من العام ٢٠٢٠، وبن�سبة ارتفاع متثل ١٧٥% 

وذلك ب�سبب تو�سع اأعمال ال�سركة يف اأعمال الو�ساطة املالية واإدارة املوجودات«.
الرقمي من  للتحول  ا�سرتاتيجية مبتكرة  اأن جمموعة كابيتال بنك تطبق  بالذكر  ومن اجلدير 
خالل طرح املزيد من اخلدمات الإلكرتونية يف ال�سوق املحلي والإقليمي والتي تعمل على الرتقاء 

بتجربة العمالء وت�سهّل العمليات الداخلية للمجموعة.
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15.4 مليون دينار أرباح بنك
 القاهرة عمان النصفية 2021

بح�سب  احلايل  العام  من  الول  للن�سف  عمان  القاهرة  بنك  اأرباح  بلغت 
باأرباح  مقارنة   ، دينار  مليون   ١٥.٤ للبنك  املدققة  غري  املالية  البيانات 

قيمتها ٥.٧ مليون دينار للن�سف الول من العام ٢٠٢٠.
اإجمايل دخل البنك  ٧٨.٥ مليون دينار حتى 3٠ حزيران من العام  وبلغ 
اجلاري، مقارنة بنحو ٦٤.٩ مليون دينار للفرتة نف�سها من العام املا�سي.

مليار   3.٤ قيمته  ما   ٦-٢٠٢١-3٠ لغاية  للبنك  املوجودات  اجمايل  وبلغ 
دينار .

ايرادات  �سايف  بلغت   ،٢٠٢١ العام  من  اأ�سهر الأولى  ال�ستة  م�ستوى  وعلى 
يف  دينار  مليون   ٥٩.٤ بـ  مقارنة  دينار،  ٦٧.٧مليون  والعمولت  الفوائد 

الفرتة املماثلة من ٢٠٢٠.
البنك فبلغت ح�سة  الأداء لدى  النتائج على  موؤ�ّسرات  انعك�ست هذه  كما 
ال�سهم من الربح ٠.٠٨٢ فل�ص/دينار للعام اجلاري مقابل ٠.٠3٢ فل�ص /

دينار يف نهاية حزيران من العام املا�سي .
وبني يزيد املفتي رئي�ص جمل�ص الدارة ان البنك متكن بف�سل ا�سرتاتيجيته 
جيدة  نتائج  بتحقيق  للمخاطر  احل�سيفة  وادارته  املتحفظة  و�سيا�سته 
ومعدل منو ممتاز عن العام املا�سي ، واكد ان هدف البنك يف هذه الفرتة 
احلفاظ على ن�سب ال�سيولة وجودة املحفظة الئتمانية وامل�ساهمة يف دعم 

املجتمع املحلي كجزء من م�سوؤولية البنك الجتماعية .
ونوه ال�سيد يزيد املفتي اإلى اأن البنك �سي�ستمر خالل عام ٢٠٢١ يف تنفيذ 

�سيا�ساته وخطته الإ�سرتاتيجية ويف تطوير اأعماله.

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

وفي تطوير أعماله
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9.01 مليون دينار صافي أرباح البنك 
االستثمار العربي النصفية  2021

ان، منًوا يف  عمَّ ببور�سة  املدرج   ،)AJIB( الأردين العربي  ال�ستثمار  بنك  حقق 
اأرباحه الف�سلية عن الن�سف الأول من العام اجلاري بن�سبة ٢٤.٤٩ باملائة، على 

اأ�سا�ص �سنوي.
قيمتها ٩.٠١  �سنوية  ن�سف  لأرباح  املدققة حتقيقه  املالية غري  النتائج  واأظهرت 
دينار  مليون   ٧.٢3 قيمتها  باأرباح  مقارنة  دولر(،  )١٢.٧ مليون  دينار  مليون 

)١٠.٢ مليون دولر( يف الن�سف الأول من العام املا�سي.
واأ�سارت البيانات املالية اإلى تر�سيد البنك لإجمايل امل�سروفات يف الن�سف الأول 
بنحو  مقارنة  دينار،  مليون   ١٦.3١ اإلى  لت�سل  باملائة،   ٢٠.٠٨ بن�سبة  العام  من 

٢٠.٤١ مليون دينار يف الن�سف الأول من عام ٢٠٢٠.
 وتطرق رئي�ص جمل�ص الإدارة هاين القا�سي اأن البنك واحلمدهلل اثبت جدارته يف 
ادارة الزمات  يف ظل هذه الظروف ومتكن بف�سل خططه وا�سرتاتيجياته املتنوعة 

من احلفاظ على متانة الو�سع املايل للبنك.
التحوط  �سيا�سة  �سي�ستمر �سمن  البنك يف عام ٢٠٢١  بداأه  ما  اأن  القا�سي   واأكد 
المور  ان  العلم  مع  بعد  تنته  مل  كورونا  جائحة  تداعيات  وان  خا�سة  والتحفظ 
�سيناريوهات  ا�ستجدت  مها  متاما  ال�سيطرة  حتت  الن  البنك  داخل  القت�سادية 

غري متوقعة على الو�سع العاملي.

القاضي: البنك أثبت جدارته في إدارة األزمات 
وتمّكن بفضل خططه واستراتيجياته المتنوعة 

من الحفاظ على متانة الوضع المالي للبنك

8.8 مليون دينار أرباح االستثماري األردني
 “INVEST BANK” النصفية 2021
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8.8 مليون دينار أرباح االستثماري األردني
 “INVEST BANK” النصفية 2021

جردانة: INVESTBANK  حصل 
على جائزة أفضل بنك للخدمات 

المصرفية الرقمية لعام ٢٠٢١ من 
Global Banking & Finance مجلة
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وا�سل البنك ال�ستثماري)INVESTBANK( - الرائد يف تقدمي 
نتائج مالية متينة خالل  املبتكرة- حتقيق  امل�سرفية  اخلدمات 
الن�سف الأول من العام اجلاري ٢٠٢١، وذلك بعد اإعالنه عن 
العام  هذا  من  الأولى  ال�ستة  ال�سهور  يف  اأرباحه  �سايف  ارتفاع 
لذات  دينار  مليون   ٥.٦ مقابل  دينار  مليون   ٨.٨ اإلى  لت�سل 

الفرتة من العام ال�سابق.
وبح�سب البيانات املالية ال�سادرة عن البنك، فقد ارتفع �سايف 
ربح البنك قبل ال�سريبة من ٨.٥ مليون دينار يف الن�سف الأول 
من عام ٢٠٢٠، اإلى ١3.٨ مليون دينار يف نهاية الن�سف الأول 

من العام احلايل.
واأظهرت البيانات املالية اأي�سًا ارتفاعًا يف الت�سهيالت الئتمانية 
اإذ  بن�سبة ١.٢%  الأول من عام ٢٠٢١  الن�سف  املبا�سرة خالل 
عام  نهاية  يف  دينار  مليون   ٧3٢ مقابل  دينار  مليون   ٧٤٠ بلغت 
٢٠٢٠، وا�ستقرت موجودات البنك عند حاجز ١.٢ مليار دينار، 
فيما بلغت ودائع عمالء البنك كما يف نهاية حزيران ٢٠٢١ نحو 
٧٦٥ مليون دينار، كما بلغ جمموع حقوق امللكية ١٧٨ مليون دينار 

كما يف 3٠ حزيران ٢٠٢١.
جردانه  ب�سر   INVESTBANK اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  واأعرب 
عن ارتياحه لهذه النتائج املالية التي تعك�ص �سالمة الإجراءات 
الأولى من  ال�ستة  ال�سهور  البنك خالل  بها  قام  التي  والعمليات 
تكلفة  وانخفا�ص  التكاليف  �سبط  اإجراءات  من  اجلاري  العام 
البنك  بها  يتمتع  التي  الكبرية  املالية  املرونة  اإ�سافة  املخاطر 

واجلدوى من نهج اأعماله املتنوعة.
INVESTBANK وا�سل خالل الن�سف  اأن  اإلى  واأ�سار جردانه، 
الأول من العام اجلاري تنفيذ خططه ال�سرتاتيجية التي اأقرها 
ال�سركات  وا�ستهدف من خاللها  الإدارة  �سابق جمل�ص  وقت  يف 
تطوير  على  يعمل  البنك  اأن  اإلى  م�سريًا  وال�سغرية،  املتو�سطة 
منتجاته وخدماته وحت�سني جودة الإيرادات مبا يالءم احتياجات 

عمالئه من الأفراد وال�سركات على حد �سواء.
 INVESTBANK ولفت جردانه اإلى اأن الإجنازات التي حققها
انعك�ست على هيئة تقدير دويل حيث ح�سل يف حزيران املا�سي 
على جائزة اأف�سل بنك للخدمات امل�سرفية الرقمية لعام ٢٠٢١ 
من جملة Global Banking & Finance جلوبال بانكينج اأند 

فاينن�ص.
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7.93 مليون دينار أرباح 
األهلي األردني نصف السنوية 2021

داود: سياسات البنك االئتمانية 
الحصيفة ساعدت على مواجهة 

تحديات هذه المرحلة الصعبة

بلغت الأرباح ال�سافية للبنك الأهلي الأردين، ٧.٩3 مليون دينار، بزيادة قدرها ١٤.٥٨% 
على اأ�سا�ص �سنوي، وذلك بالفرتة املنتهية يف 3٠ يونيو ٢٠٢١، مقارنة باأرباح الفرتة ذاتها 

من العام املا�سي ٢٠٢٠، والبالغة ٦.٩٢ مليون دينار.
واأظهرت النتائج املالية الأولية للبنك، حتقيقه لنمو اإجمايل دخل الن�سف الأول من العام 
دينار يف  مليون  مقابل ٦١.٥3  دينار،  مليون  اإلى ٥٧.٨١  لي�سل  بن�سبة ٧.٨3%،   ،٢٠٢١

الن�سف الأول من العام املا�سي.
مو�سى  حممد  للبنك،  العام  التنفيذي/املدير  الرئي�ص  قال  النتائج  على  تعليقه  ويف 
الإقت�سادية  والفعاليات  القطاعات  خمتلف  يف   ٢٠٢٠ العام  �سعوبة  وبرغم  باأنه  داود، 
ال  العامل   و�سعوب  دول  جميع  على  كورونا  جائحة  فر�ستها  التي  الظروف  ظل  يف 
واعادة  الو�ساع  بلورة  من  ميتلكها  التي  الكبرية  اخلربة  ظل  يف  ا�ستطاع  البنك  ان 
الظروف  هذه  يف  املختلفة  وكوادره  البنك  لإدارة  امل�ساعفة  اجلهود  طريق  عن  هيكلتها 
الن�سف  نتائج  يف  وا�سح  هو  كما  البنك  باأعمال  نه�ست  �سانها  من  والتي  ال�سعبة 
املهم  اجلزء  تكون  قد  فان البنوك  القائمة،  ال�سعوبات  وذللت  العام  هذا  من  الول 
القت�سادية. العجلة  دميومة  يف  ت�سهم  ن�ساطاتها  وا�ستمرارية  الوطن  اقت�ساد   يف 

البنك  �سيا�سات  الى  اي�سا  ال�سعبة  املرحلة  هذه  حتديات  ملواجهة  الف�سل  ويعود 
املخ�س�سات  بناء  بتعزيز  واملتعلقة  املا�سية  الأعوام  مر  على  احل�سيفة  الئتمانية 
املالية. مالءته  وتدعيم  للبنك  املايل  املركز  بتقوية  الئتمان  جودة   وحت�سني 
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6.9 مليون دينار أرباح بنك
 صفوة اإلسالمي النصفية 2021

عن  الف�سلية  اأرباحه  يف  منًوا  ان،  عمَّ ببور�سة  املدرج   ،)SIBK( الإ�سالمي  �سفوة  بنك  حقق 
الن�سف الأول من العام اجلاري بن�سبة 3٧.٤3 باملائة، على اأ�سا�ص �سنوي.

واأظهرت النتائج املالية الأولية حتقيق البنك لأرباح قيمتها ٦.٩٤ مليون دينار )١٧.٩٨ مليون 
دولر(، مقارنة باأرباح قيمتها ٥.٠٥ مليون دينار )١3.٠٨ مليون دولر( يف الن�سف الأول من 
من  الأول  الن�سف  البنك خالل  دخل  اإجمايل  اإلى منو  املالية  البيانات  واأ�سارت  املا�سي.  العام 
العام اجلاري بن�سبة ١٠.٦3 باملائة، لت�سل اإلى ٢3.٧٧ مليون دينار، مقابل ٢١.٤٨ مليون دينار 
يف الن�سف الأول من عام ٢٠٢٠. وكان البنك حقق منًوا يف اأرباحه ال�سنوية عن عام ٢٠٢٠ بن�سبة 
١.٥١ باملائة، لت�سل اإلى ١٠.١٧ مليون دينار، مقارنة باأرباح قيمتها ١٠.٠٢ مليون دينار يف عام 
٢٠١٩. هذا وعلق د. حممد اأبو حمور رئي�ص جمل�ص ادارة البنك على نتائج الن�سف الول من هذا 
العام باأنها جاءت لتاأكيد �سالمة ال�سرتاتيجيات املتبعة يف البنك وتوؤكد جناح اخلطط املدرو�سة 
التي يواظب البنك على و�سعها ودرا�ستها والتاكد من فعالية تطبيقها ومتابعة النتائج با�ستمرار 
مبا يخدم م�سلحة البنك وم�ساهميه ويحفظ للعمالء حقهم يف تلقي اف�سل انواع اخلمة واكرثها 
رقيا وتطورا   واكد حمور تقديره الدائم للجهود املبذولة من ا�سرة موظفي بنك �سفوة ال�سالمي 
التي تنم عن ولئهم وانتمائهم للبنك وبذل اق�سى طاقاتهم خلدمة البنك وعمالئه على امت وجه.

أبو حمور: البنك يعمل دائمًا على تحقيق أفضل النتائج لمساهميه مع 
حفظ  حق العمالء في تلقي أفضل أنواع الخدمة وأكثرها رقيًا وتطورًا

32

2.83 مليون دينار أرباح بنك سوسيتيه
 جنرال - األردن النصفية 2021

2.8 مليون دينار أرباح البنك األردني
 الكويتي النصفية للعام الحالي



33

اإلستثمار في القطاع المصرفـي

العدد  65    أيلول    ٢٠٢١

Investment  In The Banking Sector

2.83 مليون دينار أرباح بنك سوسيتيه
 جنرال - األردن النصفية 2021

منكو: أرباح النصف األول جاءت 
إيجابية بارتفاع نسبته %3.5١

ارتفاع أرباح بنك سوسيتيه جنرال -  األردن النصف سنوية بنسبة %3.51

Investment  In The Banking Sector

اللوزي: النصف األول 2021 نقلة للبنك إلى آفاق جديدة
ان، للربحية يف  حتول البنك الأردين الكويتي )JOKB(، املدرج ببور�سة عمَّ

الن�سف الأول من العام اجلاري، على اأ�سا�ص �سنوي.
مليون   ٢.٨١ قيمتها  لأرباح  حتقيقه  للبنك،  الأولية  املالية  البيانات  واأظهرت 
دينار )3.٩٧ مليون دولر( يف الن�سف الأول من العام، مقابل خ�سائر قيمتها 

٥.٧٥ مليون دينار )٨.١١ مليون دولر( يف الن�سف من العام املا�سي.
واأ�سارت النتائج املالية اإلى تر�سيد امل�سروفات الإجمالية للبنك بن�سبة ١٨.٨٧ 
باملائة، لت�سل اإلى ٤٨.٤١ مليون دينار يف الن�سف الأول من العام، مقارنة بنحو 
٥٩.٦٧ مليون دينار يف الن�سف الأول من عام ٢٠٢٠. ومن اجلدير بالذكر ان 
اإدارة البنك الأردين  اللوزي رئي�ص جمل�ص  ادارة البنك ا�سبحت بقيادة نا�سر 
�سريعا  اأكلها  اآتت  البنك  �سهدها  التي  اجلديدة  املحطة  وهذه  احلايل  الكويتي 
وا�ستطاع البنك قلب ال�سورة كما توقع دولة عبد الكرمي الكباريتي �سابقا بانها 

�ستكون فرتة  حتقيق جناحات ونقلة للبنك اإلى اآفاق جديدة .

حقق بنك �سو�سيتيه جرنال الأردن منًوا يف اأرباحه عن الن�سف الأول من عام ٢٠٢١، 
بن�سبة 3.٥١ باملائة، على اأ�سا�ص �سنوي.

واأظهرت النتائج املالية غري املدققة للبنك حتقيقه لأرباح ف�سلية قيمتها ٢.٨3 مليون 
دينار )٤ ماليني دولر(، مقارنة باأرباح قيمتها ٢.٧٤ مليون دينار )3.٨٦ مليون دولر( 

يف الن�سف الأول من عام ٢٠٢٠.
العام،  من  الأول  الن�سف  خالل  البنك  دخل  اإجمال  زيادة  اإلى  البنك  نتائج  واأ�سارت 
مليون   ١٥.١3 بنحو  مقارنة  دينار،  مليون   ١٨.3٧ اإلى  لت�سل  باملائة،   ٢١.٤٢ بن�سبة 

دينار يف الن�سف الأول من العام املا�سي.
ويف تعليقه على النتائج قال ال�سيد ح�سان منكو رئي�ص جمل�ص ادارة البنك ا�ستطاع البنك 
من تدارك املخاطر الكبرية التي ترتبت نتيجة تداعيات جائحة كورونا وا�ستطاع بف�سل 
تطوير  و�سيوا�سل  مر�سية  ن�سفية  نتائج  يحقق  ان  ادارته  وبكفاءة  احلفي�سة  �سيا�سته 

اداءه با�ستخدام ا�سرتاتيجيات مدرو�سة للن�سف الثاين من العام احلايل.

2.8 مليون دينار أرباح البنك األردني
 الكويتي النصفية للعام الحالي







أخبار البنوك

يقدم  والذي  لال�ستدامة  ع�سر  احلادي  ال�سنوي  تقريره  موؤخرًا  العربي  البنك  اأ�سدر 
للعام  والقت�سادية  والبيئية  الجتماعية  املجالت  يف  البنك  واإجنازات  لأداء  ملخ�سًا 

.٢٠٢٠
ي�سلط  حيث  العاملية،  كورونا  جائحة  ظل  يف  ال�ستدامة  لتقرير  البنك  اإ�سدار  وياأتي 
والتحديات  الظروف  مع  وتعامله  العربي  البنك  ا�ستجابة  كيفية  على  ال�سوء  التقرير 
التقرير  ويبني   .٢٠٢٠ العام  مطلع  منذ  العامل  اجتاح  الذي  الوباء  هذا  عن  الناجمة 
الدورالذي لعبه البنك العربي يف دعم موظفيه وعمالئه وجهوده احلثيثة للحفاظ على 
�سحتهم و�سالمتهم وموا�سلة تقدمي اخلدمات امل�سرفية الأ�سا�سية ملختلف القطاعات 
وتوظيف خدماته وقنواته الرقمية املتطورة مبا ي�سهم يف ا�ستمرارية الأعمال ودميومتها 
البنك  م�ساهمة  التقرير  يو�سح  كما  امل�سبوقة.  غري  ال�ستثنائية  الظروف  هذه  ظل  يف 
اآثاره  واحلد من  الوباء  اإلى حماربة هذا  الرامية  الوطنية  واملبادرات  يف دعم اجلهود 
وتداعياته ال�سحية والقت�سادية والجتماعية على اململكة وذلك انطالقًا من امل�سوؤولية 

الجتماعية للبنك وتفعياًل لقيم التكافل واملواطنة امل�سوؤولة وامل�ساركة املجتمعية.
ويغطي التقرير خمتلف الأن�سطة واملبادرات التي قام بها البنك خالل العام املن�سرم 

الرئي�سية  املحاور  �سمن  وذلك  والبيئي  والقت�سادي  الجتماعي  ال�سعيد  على 
ل�سرتاتيجية البنك العربي لال�ستدامة. كما يتطرق التقرير اإلى م�ساهمة البنك وجهوده 
املتوا�سلة يف جمال حتقيق اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة )SDGs( وذلك 

من خالل املبادرات املختلفة التي يدعمها البنك وي�سارك فيها. 
املوؤ�س�سي  للنهج  ا�ستمرارًا  للعام ٢٠٢٠  ال�ستدامة  لتقرير  العربي  البنك  اإ�سدار  وياأتي 
مبعناها  ال�ستدامة  مفهوم  دمج  اإطار  ويف  ال�ستدامة  �سعيد  على  البنك  يتبناه  الذي 
ال�سرتاتيجي ال�سامل �سمن اأعمال البنك واأن�سطته وممار�ساته مبا يعزز من م�ساهمة 
البنك واأثره يف حتقيق التنمية امل�ستدامة. ويعترب البنك العربي من اأوائل البنوك التي 
قامت باإ�سدار تقارير ال�ستدامة ب�سكل �سنوي يف اململكة وعلى �سعيد املنطقة ككل وذلك 
العالقة  ذات  اجلهات  كافة  مع  الإيجابي  التوا�سل  وتعزيز  ال�سفافية  �سيا�سة  اإطار  يف 

وان�سجامًا مع املمار�سات الف�سلى يف هذا املجال.
العاملية  للمبادرة  ال�ستدامة  تقارير  اإعداد  ملعايري  ا�ستنادًا  التقرير  اإعداد هذا  وقد مت 
للتقارير )GRI( والتي مت اإطالقها يف العام ٢٠١٦ با�ستخدام اخليار ال�سامل والذي 
ذات  ال�ستدامة  مبوا�سيع  املتعلقة  املوؤ�سرات  جميع  عن  الإف�ساح  درجات  اأعلى  ميثل 

الأهمية للجهات ذات العالقة. 
املوقع  زيارة  يرجى   ،٢٠٢٠ للعام  لال�ستدامة  العربي  البنك  تقرير  على  لالطالع 
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أخبار البنوك

البنك العربي يدعم املبادرات االن�صانية يف اطار برناجمه
 اخلا�س بامل�صوؤولية االجتماعية  »معًا«

�سّلم البنك العربي، يف اإطار الحتفال مبئوية تاأ�سي�ص الدولة الأردنية، عددًا من اأجهزة 
احلا�سوب احلديثة تربع بها اإلى وزارة الرتبية والتعليم والتي مت توزيعها على عدد من 
مدار�ص الوزارة يف خمتلف مناطق اململكة، اإ�سافة اإلى م�ساهمته يف حتديث عدد من 

خمتربات احلا�سوب لعدد من املدار�ص احلكومية.
وجاءت مبادرة البنك بالتعاون مع اللجنة العليا لالحتفال مبئوية الدولة، ووزارة الرتبية 

والتعليم، و�سمن برنامج امل�سوؤولية الجتماعية للبنك العربي »معًا«.
وتاأتي هذه املبادرة لتج�سد حر�ص البنك العربي على امل�ساهمة يف دعم قطاع التعليم 
واجلهود الرامية اإلى رفد العملية والبيئة التعليمية مبتطلبات النجاح والتقدم وحت�سني 

خمرجاتها ونوعيتها، ومتكني الطلبة بو�سائل املعرفة الع�سرية. 
مركز  بداأ  ال�سابقة،  دورته  يف  الدخار«  »فنون  برنامج  حققه  الذي  النجاح  ظل  ويف 
املن�سات  ور�سات جديدة عرب  بتقدمي  العربي  البنك  من  وبدعم ح�سري  الثقايف  هيا 
»امليكانيكا  عمل  ور�سات  من  لال�ستفادة  اخلريية  واجلمعيات  لالأطفال  الإلكرتونية 
باأهمية التوفري  الأطفال  تعريف  اإلى  تهدف  والتي  الربنامج،  يقّدمها  التي  الإبداعية« 
الأ�سا�سية  البنك  وعمليات  الآيل  ال�سراف  جهاز  عمل  والدخار واأ�سا�سيات 
مناطق  يف  طفل   3٠٠ يقارب  ما  اإلى  الربنامج  �سي�سل  حيث  بطرق فنية ومبتكرة. 

خمتلفة من اململكة.
ومتتد كل ور�سة عمل على مدار يومني وجتمع الفنون بامليكانيكا الب�سيطة، حيث يقوم 
كل طفل من الأطفال امل�ستفيدين باإنتاج وت�سميم جهاز �سراف اآيل كرتوين، وتزويده 
اإمتام  على  قادرًا  اجلهاز  لي�سبح  ت�سكيلها،  كيفية  تعّلم  بعد  ب�سيطة  كهربائية  بدارة 
عمليتني رئي�سيتني هما �سحب النقود واإيداعها. كما يتعّرف الأطفال من خالل ور�سات 
العمل على اأهمية الدخار يف �سن مبّكرة، بالإ�سافة اإلى الوظائف الأ�سا�سية التي يقوم 

بها جهاز ال�سراف الآيل واآلية عمله.
الور�سات، ي�ستمل الربنامج على تقييم  النتائج املرجّوة من هذه  ولقيا�ص مدى حتقق 
مل�ستوى الثقافة املالية لدى الأطفال املنتفعني  ومدى اإدراكهم للقواعد املالية الأ�سا�سية، 
الأطفال  تعزيز مهارات  بالور�سات. كما حتر�ص اجلل�سات على  م�ساركتهم  وبعد  قبل 
الق�ص  مهارات  على  تدريبهم  خالل  من  وذلك  مواهبهم،  وتنمية  املختلفة  الفنية 

والتلوين ومزج الألوان وا�ستخدام الفر�ساة، وغريها.  
اتفاقية  موؤخرًا عن جتديد  الأيتام  مل�ستقبل  الأمان  و�سندوق  العربي  البنك  اأعلن  كما 
الأمان  �سندوق  �سباب  دعم  ت�ستهدف  والتي   ٢٠١١ عام  منذ  واملمتدة  بينهما  التعاون 
مل�ستقبل الأيتام يف ا�ستكمال م�سريتهم التعليمية وم�ساعدتهم يف العتماد على اأنف�سهم 

لي�سبحوا اأفرادًا منتجني يف املجتمع من خالل خمتلف برامج التعليم والدعم.
ويعترب البنك العربي داعم رئي�سي ل�سندوق الأمان خالل ال�سنوات املا�سية حيث قام 
بدعم ما جمموعه ٦٩ طالبًا وطالبة جامعيني يف خمتلف التخ�س�سات وموزعني على 
اجلامعي  تعليمهم  لإنهاء  فر�سًا  منحهم  يف  بذلك  م�سهمًا  اململكة،  حمافظات  جميع 
ال�سندوق  �سباب  من   3٠ �سي�ستكمل  التعاون،  اتفاقية  جتديد  خالل  ومن  بنجاح. 

امل�ستفيدين من املنحة م�سريتهم التعليمية، منهم من �سيلتحق حديثًا مبقاعد الدرا�سة، 
وذلك بهدف امل�ساهمة يف حتقيق م�ستقبل م�سرق لهم.

موؤخرًا  العربي  البنك  جّدد  »معًا«،  الجتماعية  بامل�سوؤولية  اخلا�ص  برناجمه  و�سمن 
تنفيذ  اإلى  تهدف  والتي  الأردنية،   SOS الأطفال  قرى  جمعية  مع  التعاون  اتفاقية 

مهمتها الإن�سانية برعاية الأطفال الأيتام وفاقدي ال�سند الأ�سري.
وتاأتي هذه التفاقية انطالقًا من اإميان البنك العربي باأهمية تقدمي الدعم املتوا�سل 
ملثل هذه املبادرات الجتماعية الهادفة اإلى توفري الرعاية واحلياة الكرمية لهذه الفئة 
من الأطفال الأيتام. حيث �سيقوم البنك مبوجب هذه التفاقية بتقدمي الدعم لالأطفال 
يف قرية اأطفال SOS  عّمان من خالل تاأمني احتياجاتهم ال�سنوية من تعليم وتدريب 
النقل  والطبّية ونفقات  اليومية  وغذاء ومالب�ص وم�سروف �سخ�سي وتغطية نفقاتهم 

اخلا�سة بهم.
بامل�سوؤولية  اخلا�ص  برناجمه  اإطار  يف  املبادرات  لهذه  العربي  البنك  دعم  وياأتي 
وتنمية  تطوير  امل�ساهمة يف  على  يرتكز  الأوجه  متعدد  برنامج  وهو  »معًا«  الجتماعية 
جوانب خمتلفة من املجتمع من خالل مبادرات ون�ساطات متنوعة ت�سهم يف خدمة عدة 

قطاعات ت�سمل التعليم وال�سحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة ودعم الأيتام.

البنك العربي يطلق عر�صًا خا�صًا بالتعاون 
مع بي ام دبليو BMW االأردن

اأطلق البنك العربي موؤخرًا عر�سًا خا�سًا لتمويل �سيارات بي ام دبليو BMW بالتعاون 
BMW الأردن، وذلك يف اإطار حر�ص  اأبو خ�سر لل�سيارات - بي ام دبليو  مع �سركة 
البنك الدائم على تقدمي عرو�ص وبرامج ترويجية مميزة لعمالئه تواكب احتياجاتهم 

وتطلعاتهم.
من  ال�ستفادة   BMW �سيارات  من  اأي  ب�سراء  الراغبني  العمالء  باإمكان  و�سيكون 
يت�سمن متويل  والذي  لغاية 3١/٢٠٢١/٧،  ي�سري  والذي  العر�ص اخلا�ص  مزايا هذا 
ي�سل لغاية ١٠ �سنوات، �سعر فائدة تف�سيلي، عقد �سيانة جماين ملدة ٥ �سنوات، كفالة 
اإجراءات  �سمن  وذلك  القر�ص،  تنفيذ  عمولة  من  واإعفاء  �سنوات،   ٤ ملدة  م�سنعية 

ب�سيطة ومي�سرة.
ويف تعليقه على هذا العر�ص قال ال�سيد يعقوب معتوق، مدير دائرة اخلدمات امل�سرفية 
لالأفراد يف البنك العربي - الأردن: »نحر�ص يف البنك العربي على تقدمي حلول متويلية 
الرتويجية  واحلمالت  العرو�ص  توفري  خالل  من  وذلك  لعمالئنا  ومناف�سة  متكاملة 
املميزة ذات القيمة امل�سافة التي تنا�سب احتياجاتهم التمويلية وتطلعاتهم«. واأ�ساف: 
جمموعة  �سمن  اختيارهم  من   BMW �سيارة  اقتناء  لعمالئنا  العر�ص  هذا  »يتيح 

وا�سعة من املوديالت املتاحة وذلك �سمن مزايا تف�سيلية وخيارات مي�سرة.«
بدوره، قال املدير العام ل�سركة BMW اأبو خ�سر لل�سيارات ال�سيد عي�سى بو�سه: »نعتز 
لعمالئنا من  التمويلية  اأف�سل احللول  لتقدمي  دائما  ون�سعى  العربي  البنك  بتعاوننا مع 
خالل التعاون مع موؤ�س�سات م�سرفية رائدة« ويف تعليقه على العر�ص قال: »يتيح العر�ص 
للراغبني باإمتالك �سيارة BMW متويل �سيارتهم بن�سبة فائدة تناف�سية بالإ�سافة اإلى 

املزايا الأخرى مثل عقد ال�سيانة خلم�ص �سنوات وكفالة م�سنعية لأربع �سنوات«.
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بتقدمي  الأردين  لالقت�ساد  دعمه  منطلق  ومن  الأوروبي  ال�ستثمار  بنك  قام 
الأردين  للبنك  اأمريكي(  دولر  مليون   ١١٩( يورو  مليون   ١٠٠ مقداره  مببلغ  متويل 
القطاع  ل�سركات  بدوره  الكويتي  الأردين  البنك  ليقر�سها   )JKB(  الكويتي

.١٩-COVID اخلا�ص  والتي تاأثرت بالعواقب القت�سادية جلائحة كورونا
لأزمة  لالإ�ستجابة  الأوروبي  الفريق  دعم  من  جزء  املبادرة  هذه  تعترب  حيث 
والقت�سادي  الجتماعي  الإنتعا�ص  اإلى دعم  تهدف  والتي   ١٩- COVID  كورونا
القت�سادي  ال�سمود  مبادرة  اإطار  �سمن  اأي�سًا  تندرج  وهي  املنطقة.  يف  امل�ستدام 
بني الحتاد الأوروبي وبنك الإ�ستثمار الأوروبي والتي تهدف اإلى تعزيز تنمية القطاع 
اخلا�ص من خالل دعم امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة احلجم كجهات فاعلة رئي�سية 

لدعم النمو القت�سادي وتوليد فر�ص العمل يف الأردن.  
للبنك  املجاورة  البلدان  اإدارة  مديرة   - بالنزا  فالفيا  �سرحت  املنا�سبة  وبهذه 
الأوروبي لال�ستثمار » ومن اأهم اأولويات بنك الإ�ستثمار الأوروبي دعم قدرة القطاع 
اخلا�ص على حتمل هذه الأزمة غري امل�سبوقة، بتوفري التمويل من خالل تعاوننا مع 
القطاع امل�سريف الأردين ودعم الحتاد الأوروبي. ويف هذا ال�سياق، نفخر بال�سراكة 
احليوي  التمويل  توفري  اإلى  تهدف  التي  ال�سراكة  هذه  الكويتي.  الأردين  البنك  مع 
خا�سة لالأعمال التجارية، ويف نهاية املطاف، دعم الوظائف وتعزيز قدرة القت�ساد 

على التحمل يف خ�سم هذه الأزمة الراهنة«.  
ماريا  ال�سيدة  �سعادة  الأردن،  لدى  الأوروبي  الأوروبي  الحتاد  �سفرية  رحبت  كما 
واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  �سي�ساعد  الذي  التمويل  باتفاق   - هادحيثيودو�سيو  
يف  وي�ساعدها  للوباء،  القت�سادي  لالأثر  الت�سدي  اأجل  من  تكافح  التي  احلجم 
موا�سلة عملياتها ويف احلفاظ على العمالة واإيجاد فر�ص عمل جديدة. كما اأ�سارت 

اإلى اأن هذا التمويل مكمل لربامج الحتاد الأوروبي  اأي�سًا  ال�سيدة هادجيثيودو�سيو 
الأخرى التي تدعم النمو القت�سادي، مثل برنامج ال٦٤ مليون يورو »دعم الحتاد 
الأوروبي لالإ�سالحات القت�سادية من اأجل النمو والوظائف يف الأردن«، التي تدعم 
للقطاع  التناف�سية  القدرة  لتعزيز  القت�سادي  لالإ�سالح  احلكومة  خطط  تنفيذ 

اخلا�ص ومناخ ال�ستثمار، مع تعزيز اإدارة املالية العامة يف الوقت نف�سه. 
هذا وقد اأ�سار ال�سيد هيثم البطيخي - املدير العام التنفيذي للبنك - قائال » ل زال 
اولوية  يعترب  والذي  املحلي  القت�ساد  لدعم  الكويتي  الأردين  للبنك  التزام  هنالك 
ق�سوى. حيث كان البنك موؤيدًا و�سريكًا قويًا للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة احلجم 
على مر ال�سنني، ول �سيما خالل هذا الوقت الغري امل�سبوق. ومنذ بداية الوباء، جعل 
البنك دعم امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة احلجم على راأ�ص الأولويات ال�سرتاتيجية، 
ومبوجبه مت ت�سجيل منو بن�سبة 3٥% يف الت�سهيالت الإئتمانية املمنوحة لهذا القطاع 
موؤ�س�سة  و�سمنتها  للغاية  منخف�سة  فائدة  باأ�سعار  منحت  والتي   ،٢٠٢٠ عام  خالل 
الت�سغيلي  الن�ساط  دعمت  التي   ،%٨٥ اإلى  ت�سل  بن�سبة  الأردنية  القرو�ص  �سمان 
لهذه ال�سركات، بالإ�سافة اإلى تاأجيل دفع اأق�ساط لأكرث من 3٠٠ �سركة خالل هذه 

الفرتة«.
ووا�سل ال�سيد بطيخي قوله: »يعتز البنك الأردين الكويتي بتوحيد جهوده مع البنك 
�سيوفر  الذي  الأهمية،  واحلا�سم  احليوي  اجلزء  هذا  لتمويل  لال�ستثمار  الأوروبي 
بدوره احلماية الوظيفية وتنمية الأن�سطة التجارية ويحفز القت�ساد املحلي يف نهاية 
الأوروبي  البنك  قدمها  الذي  والثقة  الدعم  كل  كبريًا  تقديرًا  نقدر  ونحن  املطاف. 
املحلية  التجارية  لالأعمال  التمويل  لتوفري  الكويتي  الأردين  البنك  يف  لال�ستثمار 

ملواجهة التحديات الناجمة عن الوباء ولدعمها لالنتعا�ص القت�سادي يف الأردن.« 

البنك األردني الكويتي وبنك اإلستثمار األوروبي يوحدان 
جهودهما لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم

البطيخي: ال يزال هنالك التزام للبنك األردني الكويتي 
لدعم االقتصاد المحلي والذي يعتبر اولوية قصوى
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جديد  فرع  بافتتاح  عمان  العا�سمة  حمافظة  يف  انت�ساره  عمان  القاهرة  بنك  عّزز 
البنك  وعمالء  لها  واملراجعني  فيها  العاملني  خلدمة  الطبية  احل�سني  مدينة  داخل 
حرم  داخل  يقع  الذي  مقره  يف  عمالئه  ا�ستقبال  اجلديد  الفرع  وبداأ  عام.  ب�سكل 
املدينة الطبية بجانب مبنى ادارة اخلدمات الطبية. وجهز الفرع اجلديد وفق اأحدث 
قاعدة  وتو�سيع  العمالء  خدمة  �سرعة  �سمان  بهدف  والتقنية  الع�سرية  الت�ساميم 
العمالء بتقدمي اأف�سل اخلدمات امل�سرفية . وحتاكي العمال والت�ساميم الداخلية 
للفرع عملية التجديد والنه�سة امل�سرفية املتوا�سلة التي ي�سهدها البنك لتتنا�سب مع 
الهوية املوؤ�س�سية للبنك وذلك لتقدمي خدمة ع�سرية براحة وامان وان�سيابية. وحر�ص 
البنك يف فرع املدينة الطبية 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. كما �سمم البنك منتجات تتنا�سب مع جميع متطلبات 
العاملني يف املدينة الطبية وباأ�سعار مناف�سة. وي�سار الى ان هذا الفرع اجلديد اأن�سئ 
يف �سياق تنفيذ �سيا�سة البنك لتو�سيع النت�سار اجلغرايف خلدمة عمالئه يف كل مكان 
نتيجة الزدياد امللفت للعمالء اجلدد الذين تتعزز ثقتهم بخدمات البنك امل�سرفية 

املميزة خا�سة اللكرتونية. 

بنك القاهرة عمان يجدد اتفاقية ا�صدار البطاقات اجلامعية
 الذكية مع جامعة الها�صمية

 جددت جامعة الها�سمية ثقتها ببنك القاهرة عمان بتوقيعها اتفاقية لتحويل الهوية 
بنك  وي�سيف  ال�ستخدامات.  متعددة  ذكية  بطاقة  اإلى  اجلامعة  لطلبة  اجلامعية 
الدفع  تكنولوجيا  ت�سمل  البطاقة  حلامل  نوعية  خدمات  التفاقية  مبوجب  القاهرة 
البنك  التفاقية عن  ووقع  النرتنت.  �سبكة  الآمنة عرب  املالية  والعمليات  اللكرتوين 
الرئي�ص التنفيذي كمال البكري، وعن اجلامعة رئي�سها الأ�ستاذ الدكتور فواز العبد 
احلق الزبون، بح�سور نواب رئي�ص اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �سلطان املعاين والأ�ستاذ 
الدكتور ح�سام خدا�ص وعميد �سوؤون الطلبة الدكتور �سادق �سديفات. ويواكب البنك 
نوعية  وخدمات  متميزة،  بنكية  خدمات  لتقدمي  وت�سخريها  التكنولوجية  التطورات 
ويقوم  وطلبة.  واإداريني  اأكادمييني  من  فيها  العاملني  ت�سمل  الأردنية  للجامعات 

باإ�سدار وت�سغيل بطاقات هوية ذكية متعددة ال�ستخدام لطلبة  بنك القاهرة عمان 
اجلامعة، واإ�سافة خدمات نوعية حلامل البطاقة ت�سمل تكنولوجيا الدفع اللكرتوين 
البطاقة  ا�ستخدام  للطالب  �سبكة النرتنت فيما ميكن  الآمنة عرب  املالية  والعمليات 
وللدفع  اجلامعية،  الر�سوم  ولدفع  تعريفية،  هوية  كبطاقة  اجلامعي  احلرم  داخل 
ميكن  كما   )Point of Sale( بيع   نقاط  اأجهزة  بها  يتوفر  التي  اجلامعة  ملرافق 
بالنقود  البطاقة  تعبئة  واإمكانية  النرتنت،  عرب  لل�سراء  البطاقة  ا�ستخدام  للطالب 
مزايا  ومن  الغاية.  لهذه  خ�سي�سا  �سممت   Kiosk واأجهزة  البنك  فروع  خالل  من 
البنك  يوفرها  التي  اخل�سومات  من  ال�ستفادة  من  الطلبة  متكني  الذكية،  البطاقة 
لدى �سبكة خ�سومات )جتار/حمالت جتارية وغريها( ت�سمل العديد من القطاعات 
ترتبها  التي  والعرو�ص  اخل�سومات  من  وال�ستفادة  البطاقة،  حامل  يحتاجها  التي 
�سبكة حمالت  واملحلية �سمن  العاملية  الدفع  لبطاقات وخدمات  امل�سدرة  ال�سركات 

معتمدة داخل الأردن.

»بنك القاهرة عمان« يفتتح فرعًا جديداً
 في مدينة الحسين الطبية 
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التعليم،  لقطاع  الداعمة  املجتمعية  م�سوؤوليته  لربامج  تنفيذًا  بنك  كابيتال 
وانطالقا من اإميانه باأهمية تطوير وحت�سني هذا القطاع والنهو�ص به، اأعلن 
لل�سركات  املبتكرة  الرائد يف تقدمي احللول امل�سرفية  البنك  كابيتال بنك - 
والأفراد - عن تقدمي رعايته الذهبية للملتقى الرتبوي ال�سنوي الذي نظمته 
عنوان  حتت   ٢٠٢١/٦/٢٠  -١٩ والأحد  ال�سبت  يومي  واملطران«،  »الأهلية 

»اإعادة �سنع الغد: التعلم والتعليم بعد اجلائحة.
وتاأتي هذه الرعاية الذهبية من قبل كابيتال بنك تقديرًا للدور املميز والرائد 
وتعزيز  والتعليم،  التعلم  م�سرية  دعم  يف  واملطران  الأهلية  به  ت�سهم  التي 
الأهلية  حتر�ص  حيث  الدولية،  املعايري  اأعلى  وفق  التعليم  ا�سرتاتيجيات 
اأجل تخريج  اإمكانياتها وقدرات معلميها من  واملطران على توظيف وت�سخري 

اأجيال امل�ستقبل الواعد.
تناولت املحاور الفرعية للملتقى، وهو ملتقى تعليمي �سنوي متخ�س�ص يتمحور 
اإعادة  التعليم؛  عامل  يف  املمار�سات  واأف�سل  والجتاهات  املنهجيات  حول 
ا�سرتاتيجيات  يف  التفكري  واإعادة  والتعلم،  التعليم  ا�سرتاتيجيات  ا�ستك�ساف 
حيث  املدر�سة،  جمتمع  عافية  على  العمل  اإعادة  حمور  جانب  اإلى  التقييم، 

مو�سوعات  على  ال�سوء  �سّلطت  جل�سة   3٥ املحاور  هذه  على  بناًء  قّدمت 
متخ�س�سة وخمتلفة باللغتني العربية والإجنليزية والتي ح�سرها ٥٠٠ تربوي 

وتربوية من ١٧ موؤ�س�سة تعليمية حملية ودولية.
 عقد كابيتال بنك خالل امللتقى جل�ستني للم�ساركني مت خاللهما عر�ص اأحدث 
املنتجات واخلدمات امل�سرفية املبتكرة التي يوفرها البنك يف ال�سوق املحلي 
احلياتية  ومتطلباتهم  احتياجاتهم  تلبية  على  تعمل  والتي  الأفراد،  لقطاع 
والعملية على اأكمل وجه، والتي مت متكينها رقميًا لتزويدهم بو�سول اآمن و�سهل 

اإلى اخلدمات امل�سرفية اليومية.

كابيتال بنك يوقع اتفاقية تعاون مع �صركة
)BLK باري للقهوة املخت�صة )قهوة 

واملتو�سطة  ال�سغرية  لل�سركات  ودعمه  املجتمعية  م�سوؤوليته  برامج  اإطار  يف 
 - بنك  كابيتال  وقع  امل�ستدامة،  التنمية  حتقيق  يف  الكبرية  مل�ساهمتها  نظرًا 
موؤخرًا  وال�سركات-  لالأفراد  املبتكرة  امل�سرفية  احللول  تقدمي  يف  الرائد 

.)BLK اتفاقية تعاون مع �سركة باري للقهوة املخت�سة )قهوة

40

»كابيتال بنك« الراعي الذهبي للملتقى 
التربوي السنوي لـ»األهلية والمطران«



أخبار البنوك

يف  واحدة  جمانية  قهوة   )BLK )قهوة  �ستقدم  التعاون،  اتفاقية  ومبوجب 
يحملون  �سابقًا ممن  عوده  وبنك  بنك  كابيتال  لعمالء  يوميًا  فروعها  من  اأي 

بطاقات اخل�سم املبا�سر. 
عثمان  حممد  بنك،  كابيتال  يف  لالأفراد  امل�سرفية  اخلدمات  رئي�ص  وقال 
وداعمني  دائمني  �سركاء  نكون  اأن  على  دومًا  »نحر�ص  التفاقية:  على  معقبًا 
ن�سعى من خالل  املنطلق،  اليومية. ومن هذا  تعامالتهم  لعمالئنا وجزء من 
يوم عندما  لدى عمالئنا يف �سباح كل  اإيجابي  تاأثري  لإحداث  التفاقية  هذه 
ي�ستهلون نهارهم بكوب قهوة غني مقدم برعاية كابيتال بنك. ووقع اختيارنا 
اإطار جهودنا امل�ستمرة  BLK( يف  على �سركة باري للقهوة املخت�سة )قهوة 

لدعم الطاقات الأردنية ال�سابة وت�سليط ال�سوء على م�ساريعهم املحلية«. 
النا�سئة  للم�ساريع  الداعمة  الأردنية  البنوك  �سدارة  يف  بنك  كابيتال  وُيعد 
لالقت�ساد  الفقري  العمود  باعتبارها  اإليها  وينظر  واملتو�سطة  وال�سغرية 
الوطني لدورها الكبري يف التخفيف من حدة الفقر والبطالة عرب اإيجاد فر�ص 

عمل لل�سباب الأردين.
)قهوة  املخت�سة  للقهوة  باري  �سركة  يف  املوؤ�س�ص  ال�سريك  اأعرب  جانبه،  من 
بنك،  كابيتال  مع  التفاقية  هذه  بتوقيع  �سعادته  عن  الريان  خالد   ،)BLK
معربًا عن اأمله يف اأن حتقق هذه التفاقية التي �ست�ستمر عامًا كاماًل الفائدة 

املرجوة منها لكال الطرفني.
ل�سد   )BLK للقهوة املخت�سة )قهوة  باري  تاأ�سي�ص �سركة  الهدف من  وجاء 
الفجوة يف ال�سوق املحلي وذلك عرب تقدمي جتربة غنية لع�ساق القهوة مبعايري 
م�ستوى  على  احلفاظ  مع  املحلية  الثقافة  من  يعزز  وباأ�سلوب  اجلودة،  عالية 

اأ�سعار يف متناول الأيدي. 

 Codebase كابيتال بنك يوقع اتفاقيه تعاون مع �صركة
 )Neobank( الإطالق اأول بنك رقمي متكامل Technologies

لالأفراد وال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة يف االأردن والعراق
وقع كابيتال بنك، اأحد اأبرز البنوك الأردنية الرائدة اتفاقيه تعاون مع �سركة 
Codebase Technologies لإطالق اأول بنك رقمي متكامل خلدمة 
يهدف،  والذي  والعراق  الأردن  يف  الأفراد  جانب  اإلى  واملوؤ�س�سات  ال�سركات 
اإلى  التقنيات،  اأحدث  على  واملعتمدة  املتطورة  الرقمية  من�سته  خالل  من 
توفري الأدوات الرقمية واملالية الالزمة للعمالء ليمكنهم من التحكم الكامل 

بقراراتهم املالية.
يقع كابيتال بنك مبركز تناف�سي مثايل لإن�ساء بنك رقمي متكامل وذلك ب�سبب 
تواجده القوي يف الأردن والعراق، ال�سريك التجاري الأكرب لالأردن، بالإ�سافة 
اإلى تراخي�ص البنك احلالية يف كال البلدين، مما يجعل كابيتال بنك البوابة 
والفراد على حد  لل�سركات  املثلى لإطالق خدمات م�سرفية رقمية متكاملة 

�سواء.
وبهذه املنا�سبة، قال رئي�ص جمل�ص اإدارة جمموعة كابيتال بنك، معايل با�سم 
 Codebase �سركة  مع  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  »تاأتي هذه  ال�سامل:  خليل 
مركزه  تعزيز  اإلى  الرامية  بنك  كابيتال  خلطط  تلبيًة   Technologies
التناف�سي وتو�سيع انت�ساره الإقليمي واملحّلي يف الأردن والعراق«، م�سددا على 
عالية  كفاءة  وذات  مبتكرة  رقمية  م�سرفية  خدمات  بتقدمي  البنك  التزام 

للعمالء.
وعلق الرئي�ص التنفيذي لكابيتال بنك، داود الغول: »نحن �سعداء لأن نكون اأول 
بنك يف الأردن والعراق يتخذ هذه اخلطوة احلا�سمة نحو القفز اإلى م�ستقبل 
اخلدمات  من  الكامل  التحول  طريق  على  ت�سري  والتي  امل�سرفية  الأعمال 
امل�سرفية التقليدية الى اخلدمات امل�سرفية الرقمية املتطورة، حيث �سيكون 
الكبري  الأثر  املنف�سلة  وهويته  التجارية  بعالمته   Neobank البنك  لهذا 
املتينة  الأ�س�ص  �سيوفر  مما  املنطقة،  يف  رقمي  اقت�سادي  كم�سرع  والوا�سح 

والقوية لتقدمي جيل اأو�سع من املنتجات واخلدمات الرقمية املتطورة«.
 Codebase �سركة  يف  الإداري  ال�سريك  اإقبال،  رحيل  علق  كما 
 Codebase Technologies قائاًل: »نحن يف ،Technologies
نت�سرف باختيارنا من قبل كابيتال بنك ك�سريك تقني يف الأردن والعراق. من 
خالل خربتنا يف اإطالق العديد من البنوك الرقمية بنجاح يف املنطقة، اأثبتنا 
التزامنا بت�سميم وبناء وتقدمي التمكني الرقمي التحويلي الذي يرثي جتربة 
العمالء وي�سرع منو الأعمال ل�سركائنا. نحن نطبق تقنيات مدفوعة بالبتكار 
والدقة والتفاين يف تقدمي خدمة ا�ستثنائية، مما يجعلنا �سركة التحول الرقمي 

الرائدة لتحويل اخلدمات امل�سرفية ملجموعة كابيتال بنك وعمالئها«.
يف اململكة العربية ال�سعودية.

بنك،  لكابيتال  بالكامل  اململوكة  لال�ستثمارات  كابيتال  �سركة  تقدم  فيما   
املتخ�س�سة  ال�ستثمارية  امل�سرفية  تاأ�س�ست يف عام ٢٠٠٦، اخلدمات  والتي 
لعمالئها عن طريق مكاتبها يف الأردن ويف الإمارات /مركز دبي املايل العاملي 

)DIFC( ويف ال�سعودية. 
جمموعة  ا�ستحوذت  التو�سعية  خلططها  وترجمة   ،٢٠٢٠ عام  نهاية  وقبيل 
كابيتال بنك على اأعمال بنك عوده اللبناين يف الأردن والعراق، حيث ارتفعت 
 ١٨ اإلى  العراقي  الأهلي  امل�سرف  وفروع  فرعًا،   ٢٨ اإلى  بنك  كابيتال  فروع 

فرعاً.
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ال�سّيد ندمي   ، الأردن  افتتح مدير عام بنك �سو�سيته جرنال -  باأجواء احتفالّية،،  
قبوات والإدارة العليا للبنك فرع خلدا ب�سكل ر�سمّي بعد اأعمال التو�سيع والتحديث 
بهدف  والتطّور  الّتو�ّسع  يف  البنك  خلّطة  ا�ستكماًل  اخلطوة  هذه  وتعّد  طالته.  اّلتي 
تقدمي اخلدمات امل�سرفّية املتمّيزة لزبائنه يف م�ساحة جديدة ومريحة. وقد ح�سر 
ح واملذيعة الأردنية رهف  ح �سِ الفتتاح فريق Amman T.V. وحتديًدا برنامج �سَ

�سواحلة.
والبالغة  النقدّية  الفائز باجلائزة  اإ�سم  الإعالن عن  مّت  الإفتتاح،  ويف م�ستهّل حفل 
٥٠،٠٠٠ دينار اأردين، ال�سّيد اأبو الوفا حممد عبد املجيد جندي / فرع العقبة، وهي 

ة بح�ساب التوفري »غنى«. جائزة خا�سّ
ال�سنوي  الن�سف  بال�سحب  ة  اخلا�سّ الذهب  اأون�سات  رابحي  عن  العالن  مّت  كما 
الزعبي بولية والده/ فرع  Swing وهم: �سالح حممد فرحان  الأطفال  حل�ساب 
�سالح  زياد  ال�سويفة، �سارة  فرع  والده/  بولية  اأحمد حاليقة  يو�سف  راكان  اربد، 

حرت بولية والدها/ فرع تاج مول. 

 البنك يوّقع اتفاقّية تعاون مع �صركة االإقبال للتطوير العقاري 
والفنادق )م�صروع الريتز -كارلتون ريزدن�صز، عّمان(

وّقع بنك �سو�سيته جرنال-الأردن اتفاقّية تعاون مع �سركة الإقبال للتطوير العقاري 
كّل  التفاقّية  وّقع  حيث  عمان(،  ريزدن�سز،  كارلتون  الريتز-  )م�سروع  والفنادق 
ال�سّيد عماد  لل�سركة  التنفيذي  ال�سّيد ندمي قبوات، والرئي�ص  البنك  من مدير عام 

الكيالين. 
فائدة مناف�ص جدًا  ب�سعر  �سكني  البنك مبنح قر�ص  �سيقوم  التفاقّية  مبوجب هذه 
واجلهات  لالأ�سخا�ص  عامًا  ثالثني  لغاية  ت�سل  �سداد  فرتة  على  مّي�سرة  و�سروط 

املهتّمة ب�سراء وحدات �سكنية يف م�سروع الريتز -كارلتون ريزدن�سز، عّمان.
بنك  »ن�سكر  قائاًل:   SGBJ لـ  �سكره  عن  الكيالين  عماد  ال�سّيد  اأعرب  للمنا�سبة، 
-كارلتون  الريتز  م�سروع  باأهّمّية  واميانه  تعاونه  على  جرنال-الأردن  �سو�سيته 
ريزدن�سز، عّمان والذي مت ترجمتهما مبنح اأ�سعار فائدة مناف�سة وغري م�سبوقة يف 

ال�سوق الأردين«.

 بنك سوسيته جنرال -  األردن
 يفتتح فرع خلدا بحّلته الجديدة
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اّلذي  التعاون  هذا  وثّمن  املمّيز  بامل�سروع  قبوات  ندمي  ال�سّيد  اأ�ساد  جهته،  من 
�سي�سهم خالل هذه الظروف ال�ستثنائّية يف متكني العمالء املهتّمني من التمّلك 
يف هذا امل�سروع، واأّكد على اأهّمية دور البنوك يف حتريك عجلة القت�ساد يف ظل 

الظروف الراهنة.
عّمان«  كارلتون   - »الريتز  فاإن  العا�سمة،  قلب  يف  ال�سرتاتيجي  موقعه  وبف�سل 
املعايري  لأعلى  وفًقا  ع�سري،  بطابع  العريقة  الأردنية  الثقافة  اأ�سالة  �سيعك�ص 
�سكنّية  �سّقة   ٩٠ من  ريزيدن�ص«  كارلتون  »الريتز-  برج  و�سيتكّون  العاملّية. 
�سة للبيع، و�ست�سم كّل منها ح�سرًيا غرف نوم ما�سرت. وتتنّوع ال�سقق من  خم�سّ
حيث حجمها، بدًءا من غرفة نوم واحدة وحتى اأربع غرف نوم، كما توجد �سقتني 
اإلى عدد غري حمّدد من  دوبلك�ص »بنتهاو�ص«، ومتنح هذه ال�سقق حّرية الو�سول 
مرافق الراحة والرتفيه املمّيزة، كربكة ال�سباحة الداخلّية، ومركز اللياقة البدنّية، 
ال�سقق  �ستقّدم  ذلك،  على  وعالوة  الجتماعات.  وغرفة  الجتماعي،  والنادي 
لألعاب  �سة  خم�سّ وغرفة  �سينما،  غرفة  م  ت�سّ للرتفيه،  فريدة  وجهات  ال�سكنّية 
الأطفال. ويف الوقت نف�سه، فاإّن هذه ال�سقق، اّلتي تقّدم م�ستويات راحة يتوق اإليها 
ا متجًرا �سغرًيا، و�سالوًنا للتجميل، و�سّراًفا اآلًيا يف منطقة  املالكون، �ست�سم اأي�سً
�سة  اللوبي، بالإ�سافة اإلى حمطات ل�سحن ال�سيارات الكهربائّية، ومواقف خم�سّ

للزوار. 
موؤ�ص�صة ويل العهد و الـ SGBJ يجددان �صراكتهما

جّدد بنك �سو�سيته جرنال - الأردن �سراكة العمل مع اإحدى مبادرات موؤ�س�سة ويل 
ة نوى« ، لثالثة �سنوات قادمة.  العهد»من�سّ

ب�سكل  والعمل  الجتماعية،  البنك  م�سوؤولية  تعزيز  اإلى  العمل  �سراكة  وتهدف 
بال�سغف  ومليئة  نوى،  ة  تبني مبادرات جديدة مطروحة على من�سّ م�سرتك على 

والعطاء لدعم املجتمع املحلي. 
 ونوى هي من�سة الكرتونية، تعترب اإحدى مبادرات موؤ�س�سة ويل العهد التي تندرج 

�سمن حمور عمل املواطنة، وتهدف اإلى م�ساعفة العمل اخلريي ورفع الوعي حول 
مت  الأردن،  يف  املجتمعية  امل�سوؤولية  ح�ص  وتنمية  والتنموية  الجتماعية  الق�سايا 

ان�ساوؤها بال�سراكة مع القطاع اخلا�ص. 
ة نوى، اأحمد الزعبي عن �سعادته بتجديد  من جهته، عرّب الرئي�ص التنفيذي ملن�سّ
القطاع  موؤ�س�سات  مع  فاعلة  عمل  �سراكات  »خلق  وقال  البنك  مع  العمل  �سراكة 
ة  اخلا�ص، يعترب من حماور العمل الرئي�سّية التي نحر�ص على تنفيذها يف من�سّ
نوى، وذلك اإميانًا مّنا ب�سرورة تفعيل هذا الدور ب�سكل يخدم املجتمعات املحلّية 

يف كافّة حمافظات اململكة«.    
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الئتمانية  املعلومات  �سركة  مع  ال�سراكة  ا�ستمرار  ال�سالمي  عن  بنك  �سفوة   اعلن 
اتفاقية  وقع  قد  و  جديدة  لفرتة  بالتفاقية  العمل  متديد  خالل  من  الردن  كريف   -
التمديد مدير عام بنك �سفوة ال�سالمي �سامر التميمي، واملدير العام ل�سركة كريف 

الردن احمد عامودي.
    وبهذه املنا�سبة قال التميمي  : »ياتي توقيع التفاقية  �سمن حر�سنا و امياننا العميق 
الأ�سول  �ساأنه حماية  الئتمان من  الئتمانية بني جميع مزودي  املعلومات  تبادل  باأن 
اأنه يعترب من  البنكية ويف الوقت ذاته حماية العمالء من الإغراق يف املديونية، كما 
وتلبية  املتعاملني  من  اأكرب  �سرائح  اإلى  والو�سول  املايل  ال�سمول  تعزيز  اأدوات  اأهم 
احتياجاتهم املختلفة كما اثبتت خدمة ال�ستعالم الئتماين م�سداقيتها واعتماديتها 
العالية طوال الفرتة املا�سية منذ انطالقها قبل خم�ص �سنوات ،كما اكد التميمي على 
اهمية البيانات يف ع�سرنا احلايل يف بناء و اتخاذ القرارات و ان البنك يعتز ب�سراكته 
عالية  اعتمادية  ذات  ائتمانية  بيانات  قاعدة  ال�سركة  وفرت  حيث  الردن  كريف  مع 
يتم حتديث بياناتها من م�سادر خمتلفة مل ي�سبق ان مت اظهار تلك البيانات من قبل 
مما �ساعد البنك على تطوير الية عمل اتخاذ القرارات وفق ا�س�ص ومنهجية وا�سحة 
وت�سميم منتجات وحلول تخدم فئات خمتلفة من املجتمع مما �ساعد على زيادة حجم 

اعمال البنك و القدرة على خدمة متعامليه ب�سرعة اكرب من ذي قبل . 

و يعترب بنك �سفوة ال�سالمي من اكرث البنوك ال�سالمية العاملة يف ال�سوق الردين 

و ت�سعى ادارة البنك لكل ما هو جديد يف تطوير عملياتها و ادخال التكنولوجيا املالية 
الى انظمتها بهدف رفع م�ستوى الكفاءة والقدرة على التناف�سية واخت�سار الزمن . 

ان  و  ال�سالمي   �سفوة  بنك  مع  ال�سراكة  بهذه  اعتزازه  عامودي عن  من جهته عرب 
خدمة ال�ستعالم الئتماين منذ انطالقتها قد مرت يف مراحل تطور عديدة من خالل 
دخول العديد من البنوك و �سركات التمويل الى اخلدمة مما �ساعد على زيادة حجم 
املعلومات  توفر  كريف مما  بيانات  قاعدة  التي حتتويها  الئتمانية  البيانات  نوعية  و 
الالزمة يف اتخاذ القرار الئتماين ال�سليم  و ي�ساعد يف تطوير و حماية ان�سطة البنك 
جديدة  خدمات  جمموعة  ال�سركة  اطالق  الى  ا�سافة  م�ستقبال  زيادتها  و  املختلفة 
م�سافة للخدمة ال�سا�سية) التقرير الئتماين ( وهي خدمة التقييم بالنقاط و تقرير 

موؤ�سر تنبيهات املحفظة و ال�ستعالم اجلماعي .

لل�صنة الثالثة على التوايل 
بنك �صفوة االإ�صالمي يعلن عن انطالق الربنامج التدريبي ال�صيفي 

2021 Safwa Future Stars
ا�ستنادًا اإلى ا�سرتاتيجية البنك وخطته لتعزيز دوره يف تنمية املجتمع املحلي وامل�سوؤولية 
املجتمعية ، واإميانًا باأن ال�سباب هم العن�سر الأهم لتقدم وطننا احلبيب، اأطلق بنك 
 Safwa ال�سيفي  التدريب  برنامج  التوايل  على  الثالثة  لل�سنة  الإ�سالمي  �سفوة 

»بنـك صفوة االسالمي« يوقع اتفاقية استمرار خدمات 
شركة المعلومات االئتمانية - كريف االردن 



Future Stars   من اأجل متكني الطلبة املتواجدين حاليًا على مقاعد الدرا�سة يف 
اجلامعات الأردنية ليكون لهم فر�سة حقيقية يف تطوير وتنمية مهاراتهم ب�سكل عملي 

يف موؤ�س�ستنا امل�سرفية الإ�سالمية الأردنية.
والتي  العملية  واملهارات  املعارف  امل�ساركني  الطلبة  اإك�ساب  اإلى  الربنامج  ويهدف 
يقدمها  التي  اللكرتونية  امل�سرفية  باخلدمات  تعريفهم  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  ترتكز 
على  واحل�سول  العمل  �سوق  يف  الندماج  على  الطلبة  مل�ساعدة  للمتعاملني  البنك 
اخلربة العملية قبل التخرج بالإ�سافة اإلى تاأهيلهم للعمل باملجال امل�سريف واك�سابهم 
اخلربات املنا�سبة بحيث يتم تدريبهم يف فروع البنك املختلفة وبالتايل امل�ساهمة يف 

رفد القطاع امل�سريف بالكفاءات املطلوبة.
القطاع  م�ستوى  على  نوعه  من  الأول  يعد  الذي  الربنامج  من  الثالثة  الن�سخة  وتاأتي 
امل�سريف املحلي ، يف اأعقاب النجاح الذي مت حتقيقه بالن�سختني ال�سابقتني لالأعوام 
٢٠١٩ و ٢٠٢٠، والذي اثمر عنه تدريب ٦٧ طالبًا وطالبة يف فروع البنك املنت�سرة يف 
معظم حمافظات ومدن اململكة بالإ�سافة الى تعيني ٩ منهم يف فروع البنك وذلك بعد 
تخرجهم ، اما يف الن�سخة احلالية فقد مت اختيار ٤٠ متدرب ومتدربة موزعني على 

فروع البنك وذلك  من بني ٢٤٠٠ طلب مت تقدميهم على املوقع اللكرتوين للبنك.

بنك �صفوة االإ�صالمي يعلن عن الفائز باجلائزة الن�صف �صنوية االأولى 
والفائزين يف �صحب حزيران 2021 على ح�صاب توفري االأطفال »كنزي«

الن�سف  باجلائزة  اأبزاخ  برهان  متارا  الطفلة  فوز  عن  الإ�سالمي  �سفوة  بنك  اأعلن 
�سنوية حل�ساب توفري الأطفال »كنزي«، وقيمتها ١٠ اآلف دينار اأردين، وهي اجلائزة 
التي تقدم لأول مرة مع الن�سخة املحدثة من احل�ساب، وذلك بعد التطوير الذي ح�سل 
مطلع العام اجلاري ٢٠٢١ على احل�ساب ومزاياه، مبا يت�سمنه من اجلوائز التي مت 

زيادة عددها وتوزيعها على مدار العام.

أخبار البنوك

45 العدد  65    أيلول    ٢٠٢١



موبايل« بحلته  تطبيق »عقاري  اإطالق  عن  امل�سري  العقاري  البنك  اأعلن 
اجلديدة وذلك �سمن اإطار ا�سرتاتيجيته الهادفة اإلى التحول الرقمي وتقدمي 
خدمات رقمية جديدة ، حيث يتيح التطبيق اجلديد مل�ستخدمي الهواتف الذكية 
واآمنة  و�سريعة  �سهلة  م�سرفية  جتربة  الت�سغيلية،  الأنظمة  بجميع  تعمل  التي 

ومتطورة.
ويعد تطبيق »عقاري موبايل« اجلديد تطبيقًا متكاماًل للخدمة امل�سرفية على 
الفراد  من  العمالء  ورغبات  متطلبات  خمتلف  يلبي  كونه  اخللوية  الهواتف 
من  موبايل« عمالئه  تطبيق »عقاري  ميكن  حيث  �سواء،   حد  على  وال�سركات 
التوا�سل امل�ستمر مع ح�ساباتهم واإجراء معامالتهم امل�سرفية بي�سر و�سهولة يف 

اأي وقت واي مكان، مع توفري اأعلى درجات احلماية وال�سرية.  
بواجهة  اأي�سا   يتميز  والذي  موبايل«،  التطبيق »عقاري  حتميل  خالل  ومن 
ا�ستخدام �سهلة ومرنة وجتربة بنكية متكاملة، متكن عمالئنا من الدخول اإلى 
التطبيق با�ستخدام ب�سمة اليد او ب�سمة العني او الرقم ال�سري. ويتيح التطبيق 

للعمالء ال�ستفادة من جمموعة جديدة وح�سرية من اخلدمات امل�سرفية . 
اخلدمات  من  حمدثة  جتربة  من  ال�ستفادة  من  العميل  �سيتكمن  حيث 
وتفا�سيل  اأر�سدة  متابعة  البنك،  ا�ستعرا�ص منتجات  ومنها  الأ�سا�سية  البنكية 
طريق  عن  للفواتري  الدوري  الت�سديد  خدمة  احل�ساب،  على  احلركات 
ح�ساباتك  بني  الأموال  لتحويل   CLIQ خدمة  و   ،)e-Fawateercom(
وح�سابات عمالء اآخرين داخل البنك العقاري اأو لأي م�ستفيد اآخر لدى البنوك 
امل�سرتكة باخلدمة يف الردن، ب�سكل فوري وبكل �سهولة بالإ�سافة الى احلوالت 
واحدة،  دفعة  الفواتري  من  جمموعة  ت�سديد  وخدمة   ، واخلارجية  املحلية 
بالإ�سافة اإلى ك�سف احل�ساب الإلكرتوين ، وال�ستف�سار عن معلومات البطاقات 
الئتمانية وت�سديدها، والتحكم بخدمة الر�سائل الق�سرية، والتحكم بالبطاقة 
البنك  فروع  مواقع  وحتديد  الفقدان،  اأو  ال�سياع  حال  يف  واملدينة  الئتمانية 
واأجهزة ال�سراف الآيل الأقرب اإلى العميل، اإلى جانب جمموعة من اخلدمات 

الأخرى.

البنك العقاري المصري العربي 
 يطلق تطبيق »عقاري موبايل« بحلته الجديدة

أخبار البنوك
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ويف تعليقه على اطالق التطبيق اجلديد، قال طارق عقل املدير الإقليمي للبنك 
اإطالق »عقاري موبايل« بحلته اجلديدة يندرج  اإن   « العربي:  العقاري امل�سري 
رقمية  خدمات  بتقدمي  والتزامه  الرقمي  التحول  يف  البنك  اإ�سرتاتيجية  �سمن 
جديدة لعمالئه وحت�سني جتربة العمالء وتب�سيط العمليات امل�سرفية لهم عرب 

توفري حلول رقمية �سل�سة تواكب اأ�سلوب حياتهم وتطلعاتهم.« 
القطاع  دفع  املتغري  �سلوكهم  ومنط  العمالء  احتياجات  »اإن  عقل:  واأ�ساف 
امل�سريف اليوم اإلى العمل ب�سكل دائم وم�ستمر لتوفري احللول الرقمية لعمالئه، 
باإ�سافات نوعية على  وا�ستجابة لذلك عملنا على تعزيز تطبيق عقاري موبايل 
وت�سجيع  اجلديد  التطبيق  امتامها من خالل  من  العميل  التي متكن  اخلدمات 
امل�سرفية  معامالتهم  لإجراء  الرقمية  القنوات  ا�ستخدام  زيادة  على  عمالئنا 

املعتادة مع املزيد من اخل�سو�سية واملرونة.

حتت �سعار ) نقطة دم = حياة (
البنك العقاري امل�صري العربي ينظم حملته ال�صنوية للدم

يف اإطار برامج ا�سرتاتيجيته للم�سوؤولية املجتمعية، وحر�سًا منه على اأداء واجبه 
مع  وبالتعاون  العربي   امل�سري  العقاري  نظم البنك   ، املجتمع  جتاه  الإن�ساين 
مديرية بنك الدوم حملة للتربع بالدم  ولل�سنة الثانية على التوايل حتت �سعار 
)نقطة = حياة ( مب�ساركة موظفي البنك التي حظيت باإقبال كبري ومتميز من 

قبل موظفي وموظفات البنك على التربع بهدف تلبية احتياجات املر�سى للدم 
بالإ�سافة الى تعريف املجتمع على ثقافة التربع بالدم وت�سجيعهم على العطاء. 

ويف تعليق له على هذه املبادرة الإن�سانية قال، الرئي�ص التنفيذي/ املدير الإقليمي  
العقاري  البنك  موظفو  »داأب   : عقل  طارق  العربي،  امل�سري  العقاري  للبنك 
امل�سري العربي على التربع بالدم ب�سورة منتظمة على مدى ال�سنني ال�سابقة، 
حيث اأن التربع بالدم هو تعبري نبيل لدعم املجتمع وم�ست�سفياته، ونحن ن�سجع 
النادرة  الدم  ف�سائل  ذوي  من  الأ�سخا�ص  اخل�سو�ص  وجه  وعلى  املتربعني 
امل�ست�سفيات يف م�ساعدة  لدى  الف�سائل  كافية من هذه  اإمدادات  توفر  ل�سمان 
التربع  حملة  ان  الى  عقل  و�سار  الطريقة«.   بهذه  جمتمعاتنا  ودعم  املر�سى 
بالدم التي يتم تنظيمها �سنويا هي احدى املبادرات التطوعية الجتماعية التي 
يتبناها البنك لتعزيز دورة يف جمال امل�سوؤولية الجتماعية وحتقيق مبداأ التكافل 
الجتماعي من خالل ا�سراك موظفيه يف العمل التطوعي ، كما اأننا ن�سعى من 
خالل هذه احلملة الى توطيد اأوا�سر الرتابط والتالحم ما بني البنك وموؤ�س�سات 
املجتمع املحلي موؤكدا حر�ص البنك على ا�ستمرارية تنظيم مثل هذه احلمالت 
م�ستقبال ». ووجهت اإدارة مديرية بنك الدم ر�سالة �سكر وتقدير لإدارة وموظفي 
البنك العقاري امل�سري العربي على اإجناح هذه احلملة، وا�ستجابتهم بالتربع 
املزيد من حمالت  لعقد  البنك  التوا�سل مع  ا�ستمرارية  التاأكيد على  مع  بالدم 

التربع بالدم.  
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اإلستثمار في قطاع التأمين

1.1 مليون دينار أرباح التأمين األردنية النصفية 2021

حتقيقها  الردنية  التاأمني  �سركة  اأعلنت 
ال�سريبة ١.١  اأرباحا متوقعة �سافية بعد 
مليون دينار للفرتة املنتهية يف 3٠ حزيران 
مليون   ٢.٤ بلغ  ربح  �سايف  مقابل   ،٢٠٢١
حزيران   3٠ يف  املنتهية  للفرتة  دينار 

.٢٠٢٠
واأ�سارت ال�سركة يف اف�ساح لهيئة الأوراق 
الن�سفية  الإيرادات  جمموع  باأن  املالية 
٢٠٢١ بلغ ١٩.٨ مليون دينار، مقارنة مع 
عام ٢٠٢٠ والتي بلغت الإيرادات فيها ٢٠ 

مليون دينار.
التعوي�سات  بلغت  باأنه  ال�سركة  وبينت 
املدفوعة للفرتة املنتهية يف حزيران ٢٠٢١  
  )٩.٤( مقابل  دينار  مليون   )١٠.٥(
 ،٢٠٢٠ لعام  نف�سها  للفرتة  دينار  مليون 
 ١٨.3 الى   امل�ساريف  اجمايل  وارتفع 
العام  من  الول  الن�سف  يف  دينار  مليون 
للعام  ٢٠٢١ مقابل )١٧.٤( مليون دينار 
للفرتة  املوجودات  بلغ جمموع  ٢٠٢٠، كما 

مليون   )١٠٦(  ٢٠٢١ �سنوية   الن�سف 
دينار .

الأق�ساط  بلغت �سايف  باأنه  ال�سركة  وبينت 
مليون   )١٦(  ٢٠٢١ الن�سفية   املكتتبة 
لذات  دينار  مليون   )١٦.٦( مقابل  دينار 

الفرتة ٢٠٢٠،.
من  لل�سهم  ال�ساي�سية  احل�سة  بلغت  كما 
 ٦-٢٠٢١-3٠ يف  املنتهية  االفرتة  ربح 
بلغت  حني  يف  /دينار  فل�ص   )  ٠.٠3٨(
يف العام املا�سي لنف�ص الفرتة )٠.٠٨٢( 

فل�ص /دينار.
املدير  اعرب  النتائج  على  تعليقه  ويف 
اخلالق  عبد  عماد  ال�سيد  لل�سركة  العام 
عن اعتزازه باملجهود الكبري الذي تقدمه 
بجميع  املوظفني  وكافة  ال�سركة  ادارة 
م�سمياتهم حيث ان النتائج الن�سفية لهذا 
الظروف  مع  مقارنة  جيدة   كانت  العام 
ال�سديدة  واملناف�سة  ال�سعبة  القت�سادية 
�سيا�سات  اتباع  يف  ال�سركة  و�ست�ستمر 
وا�سرتاتيجيات متنوعة لتحقيق ارباح اكرب 

لهذا العام باذن اهلل تعالى.

عبد الخالق:
النتائج النصفية لهذا العام 

كانت جيدة  مقارنة مع الظروف 
االقتصادية الصعبة والمنافسة 

الشديدة
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اإلستثمار في قطاع التأمين

4 مليون دينار أرباح الشرق العربي للتأمين النصفية 2020

اأعلنت �سركة ال�سرق العربي للتاأمني حتقيقها 
اأرباحا متوقعة �سافية بعد ال�سريبة ٤.٠١3 
املنتهية يف 3٠ حزيران  للفرتة  مليون دينار 
٢٠٢١، مقابل �سايف ربح بلغ ٤.٠١٨ مليون 
دينار للفرتة املنتهية يف 3٠ حزيران ٢٠٢٠.

الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
الن�سفية  الإيرادات  جمموع  باأن  املالية 
مع  مقارنة  دينار،  مليون   3٢.٤ بلغ   ٢٠٢١
 ٢٩ فيها  الإيرادات  بلغت  والتي   ٢٠٢٠ عام 

مليون دينار.
التعوي�سات  بلغت  باأنه  ال�سركة  وبينت 
  ٢٠٢١ حزيران  يف  املنتهية  للفرتة  املدفوعة 
)٢3،٨( مليون دينار مقابل )٢٠.٢(  مليون 
وانخف�ص   ،٢٠٢٠ لعام  نف�سها  للفرتة  دينار 
دينار  مليون   ٢.٥ الى   امل�ساريف  اجمايل 
مقابل   ٢٠٢١ العام  من  الول  الن�سف  يف 
بلغ  كما   ،٢٠٢٠ للعام  دينار  مليون   )٢.٦(

�سنوية   الن�سف  للفرتة  املوجودات  جمموع 
٢٠٢١ )١3٧( مليون دينار .

كما بلغت احل�سة ال�ساي�سية لل�سهم من ربح 
االفرتة املنتهية يف 3٠-٦-٢٠٢١ )٠.١٨٧ ( 
فل�ص /دينار يف حني بلغت يف العام املا�سي 

لنف�ص الفرتة )٠.١٨٧( فل�ص /دينار
الوزين  علي  الدكتور  العام  املدير  وقال 
حزيران   3٠ يف  املنتهية  الفرتة  نتائج  اأن 
ظل  يف  خا�سة  ايجابية  جاءةت   ٢٠٢١
اأثبتت  والتي  املنطقة  يف  املحيطة  الظروف 
مواجهة  على  قدرتها  القوية  ال�سركات  فيها 
ال�سرق  ان  واكد  لها  والت�سدي  الزمات 
يف  الرائدة  ال�سركات  من  للتامني  العربي 
�سوق التامني الردين وكانت ول زالت تثبت 
كما  املقدمة  خدماتها  وجودة  امكانياتها 
م�سلحة  على  �سنوات  مدار  على  حافظت 

م�ساهميها بالتوازي مع م�سلحة عمالئها.
جهودها  ت�ساعف  ال�سركة  ان  واأ�ساف 

لتحقيق نتائج اف�سل حتى نهاية ٢٠٢١.
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الوزني: الشركة أثبتت قدرتها 
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على مصلحة مساهميها بالتوازي مع 
مصلحة عمالئها
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27.5 مليون دينار أرباح شركة المنارة للتأمين النصفية 2021

متوقعة  اأرباحا  حتقيقها  للتامني  املنارة  �سركة  اأعلنت 
�سافية بعد ال�سريبة ٢٧.٥ الف دينار للفرتة املنتهية يف 
الف   ٦٤١.3 بلغ  ربح  �سايف  مقابل   ،٢٠٢١ حزيران   3٠

دينار للفرتة املنتهية يف 3٠ حزيران ٢٠٢٠.
باأن  املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
جمموع الإيرادات الن�سفية ٢٠٢١ بلغ ٧.٢ مليون دينار، 
 3.٩ فيها  الإيرادات  بلغت  والتي   ٢٠٢٠ عام  مع  مقارنة 

مليون دينار.
للفرتة  املدفوعة  التعوي�سات  بلغت  باأنه  ال�سركة  وبينت 
مقابل  دينار  مليون   )٥.3(   ٢٠٢١ حزيران  يف  املنتهية 
)٢.٨(  مليون دينار للفرتة نف�سها لعام ٢٠٢٠، وانخف�ص 
اجمايل امل�ساريف الى  3٢٨ الف دينار يف الن�سف الول 
 ،٢٠٢٠ للعام  دينار  الف   )3٦٨( مقابل   ٢٠٢١ العام  من 
كما بلغ جمموع املوجودات للفرتة الن�سف �سنوية  ٢٠٢١ 

)١3٧( مليون دينار .
وبينت ال�سركة باأنه بلغت �سايف الأق�ساط املكتتبة الن�سفية  
دينار  مليون   )٤.٨( مقابل  دينار  مليون   )٧.٢(  ٢٠٢١

لذات الفرتة ٢٠٢٠،.

االفرتة  ربح  من  لل�سهم  ال�ساي�سية  احل�سة  بلغت  كما 
يف  /دينار  فل�ص   )  ٠.٠٠٥(  ٦-٢٠٢١-3٠ يف  املنتهية 
حني بلغت يف العام املا�سي لنف�ص الفرتة )٠.١٢٨( فل�ص 

/دينار. 
العام  املدير  بني  الول  الن�سف  نتائج  على  تعليقه  ويف 
خم�س�سات  باأن   القططي  وليد  للتاأمني  املنارة  ل�سركة 
للقطاع.  املالية  النتائج  على  الكبري  الأثر  لها  الذمم 

م�سريًا باأن الفرتة ال�سابقة مل تكن عادية على القت�ساد 
يف العامل ب�سكل عام وكان لها تاثريا كبريا على نتاجات 
لكادر  اجلزيل  �سكره  عن  وعرب   ٢٠٢٠ ال�سابقة  ال�سنة 
من  به  يقومون  ما  على  وموظفني  اداريني  من  ال�سركة 
الو�ساع  لرتتيب  الفرتة  هذه  خالل  م�ساعف  جمهود 
لل�سركة  املالية  املوؤ�سرات  جميع  لرفع  ا�ستقرارها  واعادة 

يف املرحلة املقبلة.

القططي:
الجهود كانت مضاعفة خالل 

هذه الفترة لترتيب االوضاع 
واعادة استقرارها لرفع جميع 

المؤشرات المالية للشركة في 
المرحلة المقبلة



1.8 مليون دينار أرباح شركة التأمين اإلسالمية النصفية لعام 2021

اأرباحا  حتقيقها  ال�سالمية  التاأمني  �سركة  اأعلنت 
دينار  مليون   ١.٨ ال�سريبة  بعد  �سافية  متوقعة 
للفرتة املنتهية يف 3٠ حزيران ٢٠٢١، مقابل �سايف 
 3٠ يف  املنتهية  للفرتة  دينار  مليون   ١.٦ بلغ  ربح 

حزيران ٢٠٢٠.
املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
 ٤.١ بلغ   ٢٠٢١ الن�سفية  الإيرادات  جمموع  باأن 
بلغت  والتي   ٢٠٢٠ عام  مع  مقارنة  دينار،  مليون 

الإيرادات فيها 3.٨ مليون دينار.
املدفوعة  التعوي�سات  بلغت  باأنه  ال�سركة  وبينت 
مليون  املنتهية يف حزيران ٢٠٢١  )٥.٢(  للفرتة 

نف�سها  للفرتة  دينار  مليون    )3.٧( مقابل  دينار 
 ٢ الى   النفقات  اجمايل  وانخف�ص   ،٢٠٢٠ لعام 
 ٢٠٢١ العام  من  الول  الن�سف  يف  دينار  مليون 
بلغ  كما   ،٢٠٢٠ للعام  دينار  مليون   )٢.١( مقابل 
 ٢٠٢١ �سنوية   الن�سف  للفرتة  املوجودات  جمموع 

)٤٥( مليون دينار .
اإدارة  رئي�ص جمل�ص  �سحادة  مو�سى  الأ�ستاذ  وعرب 
اعتزازه مبا حققته  الإ�سالمية عن  التاأمني  �سركة 
ال�سركة من نتائج جيدة يف الن�سف الول من العام 
الإ�سالمية  التاأمني  �سركة   اأن  مبينًا    ، احلايل  
ا�ستطاعت املحافظة على موقع متقدم يف القطاع 

الأردن  يف  الإ�سالمي  التكافلي  والتاأمني  التاأميني 
وخدمة القت�ساد الوطني ، 

�سركة  عام  مدير  دحبور  ر�سا  الأ�ستاذ  واأعرب 
جلهود  وتقديره  ر�ساه  عن  الإ�سالمية  التاأمني 
الإدارة  وجهود  الإ�سرافية  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص 
التنفيذية يف تنفيذ ا�سرتاتيجية ال�سركة  بالتعامل 
مع  ال�سركة  تواجه  التي  التحديات  خمتلف  مع 
احتياجات  وتلبية  التعاوين  التاأمني  مفهوم  تعزيز 
التاأمني الإ�سالمي  بتقدمي  املواطنني الراغبني يف 
احكام  مع  املتوافقة  التاأمينية  املنتجات  اف�سل 

ومبادئ ال�سريعة ال�سالمية.

دحبور: الشركة برعت في 
تنفيذ استراتيجية مدروسة  

للتعامل مع مختلف التحديات 
التي واجهتها.

شحادة: حققت الشركة 
نتائج مرضية للنصف االول ٢٠٢١ 

تعزز مكانة الشركة بين شركات 
التامين االردنية

اإلستثمار في قطاع التأمين
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اإلستثمار في قطاع التأمين

150.7 الف دينار أرباح المجموعة العربية األردنية للتأمين 2020

للتاأمني  الردنية  العربية  املجموعة  اأعلنت 
حتقيقها اأرباحا متوقعة �سافية بعد ال�سريبة 
١٥٠الف دينار للفرتة املنتهية يف 3٠ حزيران 
دينار  مليون   ١ بلغ  ربح  �سايف  مقابل   ،٢٠٢١

للفرتة املنتهية يف 3٠ حزيران ٢٠٢٠.
الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
املالية باأن جمموع الإيرادات الن�سفية ٢٠٢١ 
بلغ ٤.٥ مليون دينار، مقارنة مع عام ٢٠٢٠ 
والتي بلغت الإيرادات فيها ٤.٢ مليون دينار.
التعوي�سات  بلغت  باأنه  ال�سركة  وبينت 
  ٢٠٢١ حزيران  يف  املنتهية  للفرتة  املدفوعة 
)3( مليون دينار مقابل )١.٥(  مليون دينار 
اجمايل  وارتفع   ،٢٠٢٠ لعام  نف�سها  للفرتة 
الن�سف  دينار يف  الف  الى  3١٥  امل�ساريف 
الف   )٢٠٤( مقابل   ٢٠٢١ العام  من  الول 
دينار للعام ٢٠٢٠، كما بلغ جمموع املوجودات 
للفرتة الن�سف �سنوية  ٢٠٢١ )٢٥.٨( مليون 

دينار .
املتحققة  املالية  النتائج  على  تعليقه  ويف 

للفرتة  للتاأمني  الردنية  العربية  للمجموعة 
نا�سر  قال    ٢٠٢١ حزيران   3٠ يف  املنهية 
الفرتة  نتائج  باأن  ال�سركة  عام  مدير  الديك 
ال�سيا�سية  الظروف  مع  من�سجمة  جاءت 
العامل  بها  مر  التي  وال�سحية  والقت�سادية 

يف ال�سنوات الخرية ولكن املجموعة العربية 
ال�سرتاتيجيات  و�سع  من  متكنت  الردنية 
قبل  من  امل�سرتكة  اجلهود  وبف�سل  املنا�سبة  
فيها  العاملني  وجميع  ال�سركة  ادارة  جمل�ص 

ا�ستطاعت ان حتقق نتائج جيدة.

الديك:
نتائج الفترة جاءت منسجمة 

مع الظروف السياسية 
واالقتصادية والصحية التي مر 
بها العالم في السنوات االخيرة
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اأعلنت �سركة ال�سرق الو�سط للتامني حتقيقها اأرباحا 
للفرتة  دينار  مليون   ٢ ال�سريبة  بعد  �سافية  متوقعة 
بلغ  ربح  �سايف  مقابل  3٠ حزيران ٢٠٢١،  املنتهية يف 
حزيران   3٠ يف  املنتهية  للفرتة  دينار  الف   3٤٥.٢

.٢٠٢٠
باأن  املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساح  ال�سركة يف  واأ�سارت 
مليون   ١3.٤ بلغ   ٢٠٢١ الن�سفية  الإيرادات  جمموع 
الإيرادات  بلغت  والتي   ٢٠٢٠ عام  مع  مقارنة  دينار، 

فيها ١١.١ مليون دينار.
وبينت ال�سركة باأنه بلغت التعوي�سات املدفوعة للفرتة 
دينار  مليون   )١٠.٩(   ٢٠٢١ حزيران  يف  املنتهية 
لعام  نف�سها  للفرتة  دينار  مليون    )١٠.٥( مقابل 
٢٠٢٠، وارتفع اجمايل امل�ساريف الى  ١٠.٨ مليون 
مقابل   ٢٠٢١ العام  من  الول  الن�سف  يف  دينار 
)١٠.٧( مليون دينار للعام ٢٠٢٠، كما بلغ جمموع 
 )٩١(  ٢٠٢١ �سنوية   الن�سف  للفرتة  املوجودات 

مليون دينار .
املكتتبة  الأق�ساط  �سايف  بلغت  باأنه  ال�سركة  وبينت 
مقابل  دينار  مليون   )٨.٧(  ٢٠٢١ الن�سفية  

)٨.١( مليون دينار لذات الفرتة ٢٠٢٠،.
ربح  من  لل�سهم  ال�ساي�سية  احل�سة  بلغت  كما 

االفرتة املنتهية يف 3٠-٦-٢٠٢١ )٠.٠٩٢ ( فل�ص 
/دينار يف حني بلغت يف العام املا�سي لنف�ص الفرتة 

)٠.٠١٦( فل�ص /دينار.
ويف تعليقه على النتائج قال رجائي �سوي�ص الرئي�ص 
التنفيذي ل�سركة ال�سرق الأو�سط للتاأمني باأن نتائج 
ال�سيا�سات  �سالمة  لتربهن  جاءت  الول  الن�سف 

على  ت�سع  والتي  بال�سركة  املتبعة  وال�سرتاتيجيات 
م�سالح  على  احلفاظ  هدفه  كبريا  حمال  عاتقها 
ال�سركات  كربى  مع  التفاق  وا�ستمرارية  امل�ساهمني 
التامني وب�سروط منا�سبة  لتتمكن من  العاملية لعادة 
حتافظ  وبذلك  للعمالء  اخلدمة  معايري  اعلى  تقدمي 
ال�سركة على مكانتها املتميزة يف �سوق التامني الردين.

2.02 مليون دينار أرباح شركة الشرق األوسط للتأمين النصفية 2021

صويص:
نتائج النصف االول 

جاءت لتبرهن 
سالمة السياسات 

واالستراتيجيات المتبعة 
بالشركة



239 الف دينار أرباح الشركة األردنية الفرنسية للتأمين النصفية 2021

للتامني  الفرن�سية  الردنية  ال�سركة  �سركة  اأعلنت 
 ٢3٩ ال�سريبة  بعد  �سافية  متوقعة  اأرباحا  حتقيقها 
 ،٢٠٢١ حزيران   3٠ يف  املنتهية  للفرتة  دينار  الف 
مقابل �سايف ربح بلغ ١.٢ مليون دينار للفرتة املنتهية 

يف 3٠ حزيران ٢٠٢٠.
واأ�سارت ال�سركة يف اف�ساح لهيئة الأوراق املالية باأن 
مليون   ١3.٥ بلغ   ٢٠٢١ الن�سفية  الإيرادات  جمموع 
الإيرادات  بلغت  والتي   ٢٠٢٠ عام  مع  مقارنة  دينار، 

فيها ١١.٩ مليون دينار.
وبينت ال�سركة باأنه بلغت التعوي�سات املدفوعة للفرتة 
دينار  مليون   )١٠.٤(   ٢٠٢١ حزيران  يف  املنتهية 
مقابل )٨.3(  مليون دينار للفرتة نف�سها لعام ٢٠٢٠، 
وانخف�ص اجمايل امل�ساريف الى  ٤٦٦.٧ الف دينار 
العام ٢٠٢١ مقابل )3.٧٤٢(  الول من  الن�سف  يف 
املوجودات  جمموع  بلغ  كما   ،٢٠٢٠ للعام  دينار  الف 

للفرتة الن�سف �سنوية  ٢٠٢١ )١3٧( مليون دينار .
املكتتبة  الأق�ساط  �سايف  بلغت  باأنه  ال�سركة  وبينت 
الن�سفية  ٢٠٢١ )١٢.٨( مليون دينار مقابل )١٦( 

مليون دينار لذات الفرتة ٢٠٢٠،.
كما بلغت احل�سة ال�ساي�سية لل�سهم من ربح االفرتة 
املنتهية يف 3٠-٦-٢٠٢١ )٠.٠٢٦ ( فل�ص /دينار يف 

حني بلغت يف العام املا�سي لنف�ص الفرتة )٠.١٢٧( 
فل�ص /دينار.

زعرب  وليد  ال�سيد  اأعرب  النتائج  على  تعليقه  ويف 
اهمية  عن  الفرن�سية  الردنية   لل�سركة  العام  املدير 
املختلفة  جوانبه  بجميع  لالقت�ساد  القادمة  الفرتة 
م�سريا الى اإن النتائج الن�سفية لل�سركة جيدة  خا�سة 

مع تراجع اأداء اأغلب القطاعات القت�سادية، واكد ان 
جتاوز هذه املرحلة  ال�سعبة يتطلب جمهودا ا�سافيا 
الى  للو�سول  فيها  العاملني  وكافة  ال�سركة  ادارة  من 
اف�سل النتائج خالل الفرتة القادمة ، و�سي�سهل ذلك 
تتمتع  التي  العالية  واملهنية  لل�سركة  الطيبة  ال�سمعة 

بها .

زعرب:
السمعة الطيبة للشركة 

والمهنية العالية التي 
تتمتع بها مكنتها من 
تجاوز العراقيل وتذليل 

الصعاب.

اإلستثمار في قطاع التأمين
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813 الف دينار أرباح شركة التأمين الوطنية النصفية 2021

اأرباحا  حتقيقها  الوطنية  التاأمني  �سركة  اأعلنت 
متوقعة �سافية بعد ال�سريبة ٨١3 الف دينار للفرتة 
املنتهية يف 3٠ حزيران ٢٠٢١، مقابل �سايف ربح بلغ  
٨٨٤ الف دينار للفرتة املنتهية يف 3٠ حزيران ٢٠٢٠.
واأ�سارت ال�سركة يف اف�ساح لهيئة الأوراق املالية باأن 
مليون   ٧.١ بلغ   ٢٠٢١ الن�سفية  الإيرادات  جمموع 
الإيرادات  بلغت  والتي  مع عام ٢٠٢٠  مقارنة  دينار، 

فيها ٧.٦ مليون دينار.
وبينت ال�سركة باأنه بلغت التعوي�سات املدفوعة للفرتة 
املنتهية يف حزيران ٢٠٢١  )٧( مليون دينار مقابل 
 ،٢٠٢٠ لعام  نف�سها  للفرتة  دينار  مليون    )٧.١(
وانخف�ص اجمايل امل�ساريف الى  ١٩٤الف دينار يف 
الف   )٤٧٥( مقابل   ٢٠٢١ العام  من  الول  الن�سف 
دينار للعام ٢٠٢٠، كما بلغ جمموع املوجودات للفرتة 

الن�سف �سنوية  ٢٠٢١ )٢٩( مليون دينار .
املكتتبة  الأق�ساط  �سايف  بلغت  باأنه  ال�سركة  وبينت 
الن�سفية  ٢٠٢١ )٥.٧( مليون دينار مقابل )٥.٤( 

مليون دينار لذات الفرتة ٢٠٢٠،.
كما بلغت احل�سة ال�ساي�سية لل�سهم من ربح االفرتة 

املنتهية يف 3٠-٦-٢٠٢١ )٠.١٠٢ ( فل�ص /دينار يف 
حني بلغت يف العام املا�سي لنف�ص الفرتة )٠.٠٩٨( 

فل�ص /دينار.
منال  قالت  الفرتة  لهذه  النتائج  على  تعليقها  ويف 
الظروف  باأن  الوطنية  للتاأمني  العام  املدير  جرار 
املحيطة باملنطقة ل زالت يف و�سع غري م�ستقر لكن 
هناك موؤ�سرات توحي بانق�ساع الغمة بالن�سبة لتبعات 

الن�سف  نتائج  ترى  بانها  وا�سافت  كورونا  جائحة 
الول جاءت ايجابية.

�سمعتها  وبف�سل  الوطنية  التامني  اأن  جرار  واأكدت 
نتائج مر�سية لهذا  الطيبة وخربتها اجليدة �ستقدم 
امل�ساهمني  م�سلحة  ي�سمن  مبا  اهلل  �ساء  ان  العام 
الى  اخلدمات  تقدمي  يف  جودة  باعلى  وترتقي 

عمالئها.

718 الف دينار أرباح األولى للتأمين النصفية 2020

متوقعة  اأرباحا  حتقيقها  للتامني  الولى  �سركة  اأعلنت 
املنتهية  للفرتة  دينار  الف   ٨١٧ ال�سريبة  بعد  �سافية 
بلغ ٧٧٠.٦  ربح  �سايف  مقابل  3٠ حزيران ٢٠٢١،  يف 

مليون دينار للفرتة املنتهية يف 3٠ حزيران ٢٠٢٠.
باأن  املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساح  ال�سركة يف  واأ�سارت 
مليون   ٤.٢ بلغ   ٢٠٢١ الن�سفية  الإيرادات  جمموع 
الإيرادات  بلغت  والتي   ٢٠٢٠ عام  مع  مقارنة  دينار، 

فيها 3.٨ مليون دينار.
يف  دينار  مليون   3 الى   امل�ساريف  اجمايل  وارتفع 
مليون   )٢.٨( مقابل   ٢٠٢١ العام  من  الول  الن�سف 
للفرتة  املوجودات  بلغ جمموع  للعام ٢٠٢٠، كما  دينار 

الن�سف �سنوية  ٢٠٢١ )٦٠( مليون دينار .
االفرتة  ربح  لل�سهم من  ال�ساي�سية  بلغت احل�سة  كما 
فل�ص /دينار يف  املنتهية يف 3٠-٦-٢٠٢١ )٠.٠٢٦ ( 
 )٠.٠٢٨( الفرتة  لنف�ص  املا�سي  العام  يف  بلغت  حني 

فل�ص /دينار.

ويف تعليقه على النتائج عرب عالء عبد اجلواد الرئي�ص 
بالن�سبة  ر�ساه  عن  للتاأمني  الأولى  لل�سركة  التنفيذي 
على  ال�سركة  قدرة  تربهن  التي  الن�سفية  للنتائج 
ال�سيطرة على تبعات الظروف التي عانى منها العامل 

متابعة اخلطط  على  ال�سركة  تاكيده حر�ص  مع  اجمع 
اذا لزم المر  املوجودة حاليا وتعديل ال�سرتاتيجيات 
العمالء  وخدمة  امل�ساهمني  م�سالح  على  للحفاظ 

بكفاءة ومهنية عالية

عبد الجواد:
الحفاظ على مصالح 

المساهمين وخدمة العمالء 
الهدف الرئيس للشركة

جرار:
التامين الوطنية وبفضل 

سمعتها الطيبة وخبرتها 
الجيدة ستقدم نتائج مرضية 

لهذا العام ان شاء اهلل

اإلستثمار في قطاع التأمين
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اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري

1.5 مليون دينار أرباح األولى للتمويل النصفية 2021

للتمويل  الأولى  �سركة  اأعلنت 
حتقيقها اأرباحا متوقعة �سافية بعد 
للفرتة  دينار  مليون   ١.٥ ال�سريبة 
املنتهية 3٠ حزيران ٢٠٢١،  املالية 
مقابل خ�سارة بلغت ١ مليون دينار 

لنف�ص الفرتة ٢٠٢٠.
اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
جمموع  باأن  املالية  الأوراق  لهيئة 
الولى  ا�سهر  لل�ستة  الإيرادات 
دينار،  مليون   ٢.٩ بلغ   ٢٠٢١
بلغت  والتي   ٢٠٢٠ عام  مع  مقارنة 
الإيرادات لنف�ص الفرتة ١.٢ مليون 

دينار.
ال�ساي�سية  احل�سة  بلغت  كما 
الول  الن�سف  ربح  من  لل�سهم 

٢٠٢١ )٠.٠٤٤ ( فل�ص /دينار 
قال  النتائج  على  تعليقه  ويف 

للتمويل  الأولى  �سركة  عام  مدير 
اأن  خديجة  ابو  عبداهلل  ال�سيد 
بعد  جديدة  بحلة  جاء   ٢٠٢١ عام 
العام املا�سي الذي فر�ص حتديات 
كبرية وانح�سار �سديد على الن�ساط 
�سركة  يف  اننا  ال  القت�سادي 
كانت  اهدافنا  للتمويل  الولى 
امل�سري  ملوا�سلة  تدفعنا  وا�سحة 
للحفاظ  العقبات  هذه  كل  لتجاوز 
على اجنازات ال�سركة وهذا ما مت 
الن�سف  نتائج  خالل  من  ترجمته 
حيث  احلايل  العام  من  الول 
ارتفعت موؤ�سرات الداءو متكنا من 
حتقيق ارباح مر�سية بالتزامن مع 
الثر الذي لزال موجودا من جراء 
الظروف ال�سعبة التي غيمت على 

العامل العامني املا�سيني.

أبو خديجة:  تمكنا من تحقيق ارباح مرضية بالتزامن مع األثر الذي اليزال 
موجوداً من جراء الظروف االقتصادية الصعبة السابقة
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1.2 مليون دينار أرباح شركة 
التسهيالت التجارية النصفية 2021

اأعلنت �سركة الت�سهيالت التجارية حتقيقها 
 ١.٢ ال�سريبة  بعد  �سافية  متوقعة  اأرباحا 
 3٠ املنتهية  املالية  للفرتة  دينار  مليون 
 ١.١ بلغت  ارباح  مقابل   ،٢٠٢١ حزيران 

مليون دينار لنف�ص الفرتة ٢٠٢٠.
الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
ا�سهر  لل�ستة  الإيرادات  جمموع  باأن  املالية 
الولى ٢٠٢١ بلغ ٤.٢ مليون دينار، مقارنة 
مع عام ٢٠٢٠ والتي بلغت الإيرادات لنف�ص 

الفرتة 3.٨ مليون دينار.
 ٢٠٢١ حزيران  لغاية  امل�ساريف  وارتفعت 
مليون   ٢.١ مقابل  دينار  مليون   ٢.٤ لتبلغ 

دينار للفرتة نف�سها من العام ٢٠٢٠

من  لل�سهم  ال�سا�سية  احل�سة  بلغت  كما 
ربح الن�سف الول ٢٠٢١ )٠.٠٧٤ ( فل�ص 
)٠.٠٦٩(فل�ص/دينار  مع  مقارنة  /دينار 

للن�سف الول ٢٠٢٠
رئي�ص جمل�ص  قال  النتائج  تعليقه على  ويف 
ان  فريز  جمال  ال�سيد  ال�سركة  ادارة 
ال�سركة حققت نتائج مر�سية على م�ستوى 
الن�سف الول من العام احلايل فقد ركزت 
على   ٢٠٢٠ عام  خالل  عملها  يف  ال�سركة 
قطاعات خمتلفة واهمها امل�ساريع املتو�سطة 
بهذا  ال�سوق  احتياجات  لتلبي  وال�سغرية 

القطاع احليوي .
ومت و�سع اخلطط وال�سرتاتيجيات املنا�سبة 
التي حتقق اهداف ال�سركة ق�سرية وطويلة 
التمويل يف  �سركات  طليعة  لتبقى يف  املدى 

ال�سوق الردين

وال�ستثمار  للتجارة  بندار  �سركة  اأعلنت 
بعد  �سافية  متوقعة  اأرباحا  حتقيقها 
املالية  للفرتة  دينار  الف   ٩٩٨ ال�سريبة 
ارباح  مقابل   ،٢٠٢١ حزيران   3٠ املنتهية 
الفرتة  لنف�ص  دينار  مليون   ١.٢ بلغت 

.٢٠٢٠
واأ�سارت ال�سركة يف اف�ساح لهيئة الأوراق 
ا�سهر  لل�ستة  الإيرادات  باأن جمموع  املالية 
الولى ٢٠٢١ بلغ 3.٩ مليون دينار، مقارنة 
مع عام ٢٠٢٠ والتي بلغت الإيرادات لنف�ص 

الفرتة 3.١ مليون دينار.
وارتفعت م�ساريف التمويل لغاية حزيران 
 ٦١٧ مقابل  دينار  الف   ٨٩٦ لتبلغ   ٢٠٢١

الف للفرتة نف�سها من العام ٢٠٢٠
من  لل�سهم  ال�سا�سية  احل�سة  بلغت  كما 
ربح الن�سف الول ٢٠٢١ )٠.٠٥٠ ( فل�ص 

)٠.٠٥٨(فل�ص/دينار  مع  مقارنة  /دينار 
للن�سف الول ٢٠٢٠

الول  الن�سف  النتائج  على  تعليقه  ويف 
لهذا العم قال رعد ابو ر�ساع مدير عام 
وال�ستثمارتعد  للتجارة  بندار  اأن  ال�سركة 

من ال�سركات الرائدة يف جمال التمويل .
الفرتة  هذه  خالل  ال�سركة   عملت  وقد 
ال�سعبة الذي اجتاحت فيه جائحة كورونا 
م�سادر  بني  املوازنة  يف  العامل   اقت�ساد 
يف  اأ�سهم  مما  وا�ستخداماتها،  الأموال 

حتقيق
ون�سبة منو جيدة يف معظم  نتائج مر�سية 
على  املحافظة  مع  املالية  املوؤ�سرات 
م�سلحة  حلماية  الأداء  من  عايل  م�ستوى 
مناف�سة  خدمات  وتقدمي  امل�ساهمني 

للعمالء .

أبو رصاع: عملت الشركة  خالل هذه 
الفترة الصعبة التي اجتاحت فيه جائحة 
كورونا اقتصاد العالم  في الموازنة بين 

مصادر األموال واستخداماتها

فريز: الشركة وضعت الخطط 
واالستراتيجيات المناسبة التي تحقق 

اهداف الشركة قصيرة وطويلة 
المدى لتبقى في طليعة شركات 

التمويل في السوق االردني

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 .
اأعلنت عميدة كلية   ، ال�سيخ �سامل  الدكتور معتز  الأ�ستاذ  وحتت رعاية رئي�ص اجلامعة 
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 
اإبراهيم  احل�سن عن العمل التوعوي »ال�سئلة ال�سائعة حول  من الطالب يو�سف ف�سل 
احلمل والولدة وما بعد الولدة يف ظل جائحة كوفيد ١٩.« وجمموعة الطلبة) لني عمر 
 ‹ التوعوي  العمل  عن  اإرميلة ،  اأبو  قا�سم  ، و�سروق  ال�سعود  اأبو  وائل  اخل�ساونة، ورد 

متري�ص �سحة املجتمع«.
حممد  و  حممد  وخالد  حجري  عبدالقادر  �سهيب  الطلبة:  بها  فاز  الثانية  اجلائزة 
الديرباين عن العمل التوعوي »مل�سقات حول اأهمية لب�ص الكمامة«. واجلائزة الثالثة 
COVID-١٩«. وبدوره  فازت بها الطالبة وفاء زاهر خان عن العمل التوعوي »تطبيق 
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 .
بدورهم  الذين  الكلية  يف  والطلبة  التدري�ص  هيئة  اع�ساء  اجلوائز  توزيع  حفل  ح�سر 
ا�سادوا بالطلبة الفائزين والدافعية املجتمعية لديهم يف توعية املجتمع .ويف نهاية احلفل 
عن  معربني  لهم  امل�ستمر  دعمهم  على  التمري�ص  وكلية  اجلامعة  رئا�سة  الطلبة  �سكر 

�سعادتهم .



ال�سبكة  يف  املوؤ�س�سات  فئة  عن  الع�سوية  على  العربية  عمان  جامعة  ح�سلت 
العاملي،  للم�سوؤولية الجتماعية والتابع لربنامج الأمم املتحدة لالتفاق  الإقليمية 
حيث ياأتي هذا الإجناز حتقيقًا لروؤية جامعة عمان العربية: »جامعة متميزة يف 

التعليم والبحث العلمي وفاعلة يف بناء جمتمع املعرفة.
هادفة  غري  دولية  مهنية  موؤ�س�سة  هي  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  وال�سبكة 
للربح مت تاأ�سي�سها يف عام ٢٠٠٧ ، ولها فروع ومكاتب واتفاقيات متثيلية يف معظم 
دول اخلليج وعدد كبري من الدول العربية الأخرى  اإ�سافة اإلى اجلمهورية الرتكية 
ال�سبكة  وتهدف  المريكية،  املتحدة  والوليات  بريطانيا  هولندا ومملكة  ومملكة 
والعمل  واملوؤ�س�سات  لل�سركات  املجتمعية  امل�سوؤولية  حول  الوعي  م�ستوى  رفع  اإلى 
ال�سركات  وت�ساعد  واخلا�سة،  والهلية  احلكومية  القطاعات  يف  تعزيزها  على 
متوافقة  من�سقة  واأن�سطتها  واعمالها  ممار�ساتها  ت�سبح  ان  على  واملوؤ�س�سات 
وبحوث  درا�سات  تنفيذ  على  ال�سبكة  تعمل  كما  امل�ستدامة،  التنمية  معايري  مع 
قطاعات  لتثقيف  متنوعة  ومطبوعات  دوريات  اإ�سدار  اإلى  اإ�سافة  متخ�س�سة 
وفقًا  املجتمعية  امل�سوؤولية  يف  الف�سلى  للممار�سات  الأخرى  واملوؤ�س�سات  الأعمال 

للمقايي�ص العاملية املعتمدة.
اإلى  اجلامعة  يف  املجتمعية  امل�سوؤولية  اإدارة  خطة  اإطار  يف  اخلطوة  هذه   وتاأتي 
برامج  »تقدمي  ر�سالتها:  امل�سوؤولية يف  والدولية ملمار�سات  املحلية  املعايري  تطبيق 
وم�ساريع ومبادرات تعليمية وتدريبية وبحثية واجتماعية واقت�سادية تعزز التنمية 

امل�ستدامة وذلك من خالل التعاون امل�سرتك مع موؤ�س�سات املجتمع املختلفة.

»عمان العربية« ومنظمة ال�صداقة الدولية تنظمان امللتقى العلمي 
الدويل االأول لتطبيقات النانو تكنولوجي

اململكة  العربية  يف  النظري وم�ساركة وا�سعة عقدت جامعة عمان  بنجاح منقطع 
الأردنية الها�سمية وبالتعاون مع منظمة ال�سداقة الدولية  مملكة ال�سويد امللتقى 
على  امتد  والذي  تكنولوجي  النانو  لتطبيقات  الأول  الفرتا�سي  الدويل  العلمي 
ورقة  ع�سرة  �ست  عر�ص  مت  حيث  كبري،  وبنجاح   ٢٤-٢٠٢١/٥/٢٥ يومي  مدار 
عمل علمية من باحثني وعلماء يف جمال النانو تكنولوجي وبح�سور عدد كبري من 
العلماء والباحثني واملهتمني، حيث جتاوز احل�سور اأكرث من 3٠٠ عامل وباحث ومن 

اأكرث من ٢٠ دولة عربية واأجنبية.
عمان  جامعة  رئي�ص  الوديان  حممد  الدكتور  الأ�ستاذ  من  كل  امللتقى  وافتتح 
العربية وال�سيد علي و�ساف رئي�ص منظمة ال�سداقة الدولية، حيث اأ�سار الدكتور 
العلمية  النانو تكنولوجي  باأهمية جمال  العربية  اأميان جامعة عمان  اإلى  الوديان 
والتطبيقية وم�ساهمته لتحقيق روؤية اجلامعة ور�سالتها يف متابعة كل ما هو حديث 
بل  العربي  والوطن  الأردن  تهم  وا�سعة  جمالت  يف  الكربى  ولأهميته  ومتطور، 
والإن�سانية جمعاء، وقدم الدكتور الوديان �سرحا وافيا عن جامعة عمان العربية 
منذ تاأ�سي�سها كاأول جامعة للدرا�سات العليا يف عمان-الأردن وحتدث عن منوها 
وتو�سعها وتطورها على مدار ال�سنني املا�سية حتى اأ�سبحت حتتوي على ٩ كليات 
خمتلفة ومتنح درجات البكالوريو�ص واملاج�ستري يف خمتلف التخ�س�سات، بدوره 
امللتقى  يف  النوعية  وم�ساهمتها  العربية  عمان  بجامعة  و�ساف  علي  ال�سيد  اأ�ساد 

معربًا عن اهتمامه ل�ستمرار التعاون وتو�سيعه يف امل�ستقبل بني اجلانبني.
هذا ومتيز امللتقى بطروحات علمية وتكنولوجية متطورة ومتميزة، وخرج امللتقى 
بالعديد من التو�سيات من اأبرزها اأن يكون هذا امللتقى نواة ملوؤمتر علمي وا�سع، 
جلمهور  الباحثون  يقدمها  تدريبية  برامج  �سكل  على  البحثية  الأوراق  وتنظيم 

املهتمني.

»عمان العربية« تحصل على عضوية الشبكة 
اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية

االستثمار في القطاع التعليمي
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�سوق  ومتطلبات  الأكادميية  الربامج  بني  ومواءمة  والتكنولوجي  العلمي  للتطور  ملواكبة 
اإدارتها  وبجهود   ، الأهلية  عمان  جلامعة  الثاقبة  ال�سرتاتيجية  الروؤية  و�سمن  العمل، 
ممثلة برئي�ص هيئة املديرين الدكتور ماهر احلوراين ورئي�ص اجلامعة ال�ستاذ الدكتور 
�ساري حمدان وعمداء الكليات ودائرة العتماد واأع�ساء الهيئة التدري�سية يف خمتلف 
ا�ستحداث  على  العايل  التعليم  جمل�ص  موافقة  على  اجلامعة  ح�سلت  التخ�س�سات، 
حيث  واملاج�ستري،  العايل  والدبلوم  البكالوريو�ص  لدرجات  نوعية  تخ�س�سات  ت�سعة 
على   ٢-٥-٢٠٢١3 بتاريخ  املنعقدة  اخلام�سة  جل�سته  يف  العايل  التعليم  جمل�ص  وافق 
ا�ستحداث هذه التخ�س�سات اعتبارا من العام اجلامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢ �سريطة اعتماد 
 .١ هي:  والتخ�س�سات  فيها  التدري�ص  بدء  قبل  خا�سا  اعتمادا  التخ�س�سات  هذه 
البكالوريو�ص يف التكنولوجيا الزراعية وهند�سة اجلينات )كلية التكنولوجيا الزراعية( 
وهذا برنامج نوعي يوؤهل منت�سبيه ل�سوق العمل يف قطاع الزراعة احلديثة املعتمدة على 
التكنولوجيا والهند�سة اجلينية وهو من اأحدث التخ�س�سات العاملية. و�ستقوم اجلامعة 
بتوفري فر�ص تدريب 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 من املزارع احلديثة التي ت�سم ثروة حيوانية يتم العناية بها من خالل اأحدث 
التقنيات. وهنا تاأتي الروؤية يف ا�ستحداث هكذا تخ�س�ص باأن يتم تاأهيل جيل قادر على 
التعامل مع اأحدث التقنيات الزراعية التي ت�ساهم يف احلفاظ على الأمن الغذائي. ٢. 
ال�سيدلة(  )كلية  الربيطانية  ال�سرت  مع جامعة  امل�سرتك   MPharm ال�سيدلة  برنامج 
والذي يق�سي الطالب ال�سنوات الأولى يف جامعة عمان الأهلية والأخرية يف جامعة اآل�سرت 
بريطانيا  يف  ال�سيدلة  مهنة  مزاولة  ل�سهادة  بعدها  التقدم  للطالب  ويحق  الربيطانية 
)كلية  الطهي  وفنون  ال�سيافة  اإدارة  يف  البكالوريو�ص   .3 فورية.  عمل  تاأ�سرية  ومينح 
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 

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

JD 1.5 Million, First finanace Co. First Half 
Net Profit of 2021

First Finance Company announced that it achieved 
an expected net profit after tax of JD 1.5 million  for 
the fiscal period ending June 30, 2021, compared to 
a loss of JD 1 million for the same period 2020.
The company stated to the Securities and Exchange 
Commission that total revenues for the first half of 
2021 amounted to JD 2.9 million, compared to 2020, 
which amounted to JD 1.2 million.
The basic share of the profit for the first half of 2021 
amounted to (0.044) fils / dinar 
 Commenting on the results, the General Manager 
of First Finance, Mr. Abdullah Abu Khadija, said 

that the year 2021 came with a new look after last 
year, which imposed great challenges and severe 
restrictions on economic activity, but we at First 
Finance Company, our goals were clear, pushing us 
to continue the path to overcome all these obstacles 
to maintain The company’s achievements, and this 
was translated through the results of the first half 
of this year, where the performance indicators rose 
and we were able to achieve satisfactory profits in 
conjunction with the impact that still exists due to the 
difficult circumstances that clouded the world in the 
past two years.

45

Abu Khadija:  We were able to achieve satisfactory 
profits in conjunction with the impact that still 
exists as a result of the previous difficult economic 
conditions



Investment in the finance sector

JD 998 Thousand, Bindar Trading and 
Investment Half Profits of 2021

Bindar Company  for Commerce and Trade announced 
that it achieved an expected net profit after tax of JD 
998 thousand for the fiscal period ending June 30, 2021, 
compared to profits of JD 1.2 million for the same period 
2020.
The company stated to the Securities and Exchange 
Commission that total revenues for the first half of 2021 
amounted to JD 3.9 million, compared to 2020, which 
amounted to JD 3.1 million.
Financing expenses rose until June 2021 to reach JD 896 
thousand, compared to JD 617 thousand for the same 
period in 2020 The basic share of the profit for the first half 
of 2021 is (0.050) fils / dinar, compared to (0.058) fils / dinar 
for the first half of 2020. Commenting on the results of the 
first half of this year Raad Abu Rasaa, General Manager of 
the company, said that Bindar for Trade and Investment is 
one of the leading companies in the field of finance.
The company has worked during this difficult period in 
which the Corona pandemic swept the world economy in 
balancing the sources of funds and their uses
Thus, it achieved Satisfying results and a good growth rate 
in most financial indicators while maintaining a high level of 
performance to protect the interests of shareholders and 
provide competitive services to clients.

Commercial Facilities Company announced that it achieved 
an expected net profit after tax of JD 1.2 million  for the 
fiscal period ending June 30, 2021, compared to profits of 
JD 1.1 million for the same period 2020.
The company stated to the Securities and Exchange 
Commission that total revenues for the first half of 2021 
amounted to JD 4.2 million, compared to 2020, which 
amounted to JD 3.8 million.
Expenses rose until June 2021 to reach JD 2.4 million, 
compared to JD 2.1 million for the same period in 2020
The basic share of the profit for the first half of 2021 is 
(0.074) fils / dinar, while it was (0.069) fils / dinar for the first 
half of 2020.     
Commenting on the results, the company’s chairman, Mr. 
Jamal Fareez, said that the company achieved satisfactory 
results in the first half of this year. The company focused 
its work during the year 2020 on different sectors, the most 
important of which are medium and small projects, to meet 
the needs of the market in this vital sector.
 The company has developed appropriate plans and 
strategies that achieve the company's short and long-term 
goals to remain at the forefront of financing companies in 
the Jordanian market.

Abu Rassaa: The Company worked 
during this difficult period in which 
the Corona pandemic swept the 
world economy in balancing the 
sources of funds and their uses

Fareez: The Company has developed 
appropriate plans and strategies that 
achieve the company's short and long-
term goals to remain at the forefront of 
financing companies in the Jordanian 
market

JD 1.2 Million, the Half Profits of the Commercial 
Facilities Company, 2021
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Investment In The Education Sector

of Jordan, and in cooperation with the International 
Friendship Organization - Kingdom of Sweden, 
held the first virtual international scientific forum for 
nanotechnology applications, which extended over 
the course of 24-25/5/2021 with great success, 
where sixteen papers were presented Scientific 
work of researchers and scientists in the field of 
nanotechnology and in the presence of a large 
number of scientists, researchers and interested 
people, where the attendance exceeded more than 
300 scientists and researchers from more than 20 
Arab and foreign countries.
The forum was opened by Prof. Dr. Muhammad 
Al-Widyan, President of Amman Arab University, 
and Mr. Ali Wassaf, President of the International 
Friendship Organization, where Dr. Al-Widyan 
pointed to Amman Arab University’s belief in the 
importance of the scientific and applied field of 
nanotechnology and its contribution to achieving 
the university’s vision and mission in following up 
everything that is modern and developed, and 

its great importance In wide fields of interest to 
Jordan, the Arab world, and even humanity as a 
whole, Dr. Al-Widyan gave a full explanation of 
Amman Arab University since its establishment as 
the first university for graduate studies in Amman-
Jordan, and talked about its growth, expansion 
and development over the past years until it now 
contains 9 different faculties and grants bachelor’s 
and master’s degrees In various disciplines, Mr. Ali 
Wassaf, in turn, praised Amman Arab University 
and its qualitative contribution to the forum, 
expressing his interest in continuing and expanding 
cooperation in the future between the two sides.
The forum was distinguished by advanced and 
distinct scientific and technological proposals. The 
forum came up with many recommendations, the 
most prominent of which is that this forum should 
be the nucleus of a broad scientific conference, 
and the organization of research papers in the form 
of training programs presented by researchers to 
the interested audience.
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Investment In The Education Sector

“AMMAN ARAB UNIVERSITY” GETS 
MEMBERSHIP IN THE REGIONAL NETWORK FOR 

SOCIAL RESPONSIBILITY

mman Arab University has obtained 
membership in the Institutions 
category in the Regional Network for 
Social Responsibility of the United 
Nations Global Compact Program. 

This achievement comes as a realization of the 
vision of Amman Arab University: “A distinguished 
university in education and scientific research and 
effective in building a knowledge society.”
The Regional Network for Social Responsibility is an 
international, non-profit professional organization 
that was established in 2007. It has branches, 
offices and representative agreements in most 
of the Gulf countries and a large number of other 
Arab countries in addition to the Turkish Republic, 
the Kingdom of the Netherlands, the Kingdom 
of Britain and the United States of America. The 
network aims to raise awareness On the social 
responsibility of companies and institutions and 
work to strengthen them in the governmental, 
private and private sectors, and help companies 
and institutions to become coordinated practices, 
work and activities in accordance with sustainable 

development standards, the network also works 
on the implementation of specialized studies and 
research in addition to issuing various periodicals 
and publications to educate business sectors 
and other institutions on practices the best in 
social responsibility according to the approved 
international standards.
 This step comes within the framework of the 
university’s social responsibility management 
plan to apply local and international standards for 
responsibility practices in its mission: Providing 
educational, training, research, social and 
economic programs, projects and initiatives that 
promote sustainable development through joint 
cooperation with various community institutions.

“Amman Arab University” and the International 
Friendship Organization Organize the 
First International Scientific Forum for 

Nanotechnology Applications
With unparalleled success and wide participation, 
Amman Arab University - the Hashemite Kingdom 

A
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Investment In The Education Sector

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, where 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 

A
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Investment In The Education Sector

NINE NEW SPECIALIZATIONS FOR DIFFERENT 
DEGREES IN AL-AHLIYYA AMMAN UNIVERSITY

o keep pace with scientific and 
technological development and 
to harmonize between academic 
programs and the requirements of the 
labor market, and within the insightful 

strategic vision of Al-Ahliyya Amman University, 
and with the efforts of its administration represented 
by the Chairman of the Board of Directors Dr. 
Maher Al-Hourani, the University President, Prof. 
Dr. Sari Hamdan, the deans of the faculties, the 
Accreditation Department and the faculty members 
in various disciplines, the university obtained 
the approval of The Higher Education Council 
has approved the creation of nine qualitative 
specializations for bachelor’s, higher diploma and 
master’s degrees. The Higher Education Council, 
in its fifth session held on May 23, 2021, approved 
the introduction of these specializations starting 
from the academic year 2021-2022, provided that 
these specializations are approved by special 
accreditation before the start of teaching in them. 
The specialties are: 1. Bachelor’s in Agricultural 
Technology and Genetic Engineering (College 

of Agricultural Technology) This is a qualitative 
program that qualifies its affiliates for the labor 
market in the modern agricultural sector based on 
technology and genetic engineering. It is one of the 
latest international specializations. The university will 
provide practical training opportunities for students 
of specialization in the companies of the Hourani 
Group, which includes a group of dairy companies 
“Maha” and “Baladna” Danish-Jordanian dairy, in 
addition to a group of modern farms that include 
livestock that are cared for through the latest 
technologies. Here comes the vision of creating 
such a specialty by qualifying a generation capable 
of dealing with the latest agricultural technologies 
that contribute to maintaining food security. 2. The 
joint MPharm program with the British University 
of Ulster (College of Pharmacy), in which the 
student spends the first years at Al-Ahliyya Amman 
University and the last at the British University of 
Ulster. The students have the right to apply after 
that for a certificate to practice the profession of 
pharmacy in Britain and is granted an immediate 
work visa. 3.

T
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 Under the agreement, Cairo bank will add 
qualitative services to the cardholder, including 
electronic payment technology and secure 
financial operations over the Internet.
 The agreement was signed on behalf of the bank 
by Chief Executive Officer Kamal Al-Bakri, and on 
behalf of the university, its president, Prof. Fawaz 
Al-Abdul-Haq, the customer, in the presence of 
the university›s vice presidents, Prof. Dr. Sultan 
Al-Maani, Prof. Dr. Hossam Khadash, and the 
Dean of Student Affairs, Dr. Sadiq Shdeifat.
 The bank keeps pace with technological 
developments and harnesses them to provide 
distinguished banking services and quality 
services to Jordanian universities, including 
academics, administrators and students.
 Cairo Amman Bank issues and operates multi-
use smart identity cards for university students, 
and adds qualitative services to the card holder, 

including electronic payment technology and 
secure financial operations via the Internet, while 
the student can use the card inside the university 
campus as an identification card, to pay university 
fees, and to pay for university facilities that are 
available It has Point of Sale devices.The student 
can use the card to buy online, and the ability 
to fill the card with cash through bank branches 
and Kiosk devices designed specifically for this 
purpose.
 One of the advantages of the smart card is 
enabling students to benefit from the discounts 
offered by the bank at a discount network 
(merchants / shops, etc.) that includes many 
sectors needed by the card holder, and to 
benefit from discounts and offers arranged by 
companies issuing cards and global and local 
payment services within a network of approved 
stores inside Jordan.

Bank News
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airo Amman Bank strengthened its 
spread in the Capital Governorate 
of Amman by opening a new branch 
inside Al Hussein Medical City to serve 
its employees, auditors and the bank’s 
customers in general .

The new branch began receiving its clients 
at its headquarters, which is located within 
the campus of the Medical City, next to the 
Medical Services Administration Building. 
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 work and interior designs of the branch 
simulate the process of renewal and the continuous 
banking boom witnessed by the bank to match 
the bank’s corporate identity in order to provide 
modern service in comfort, safety and smoothness. 
In the new Medical city 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.
The bank also designed products that suit all the 
requirements of workers in the medical city at 
competitive prices.
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 whose 
confidence in the bank’s special banking services, 
especially electronic ones, are enhanced.

Cairo Amman Bank renews the agreement
 to issue smart university cards with the 

Hashemite University
 The Hashemite University renewed its confidence 
in Cairo Amman Bank by signing an agreement 
to convert the university‹s student identity into a 
multi-use smart card.

«CAIRO AMMAN BANK»
 OPENS A NEW BRANCH IN AL HUSSEIN 

MEDICAL CITY 

C
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database. Which provides the necessary information in 
making the right credit decision and helps in developing 
and protecting the various activities of the bank and 
increasing them in the future in addition to the company 
launching a new set of services added to the basic 
service (credit report), which is the assessment service 
with points and the report of the portfolio alerts index 
and the collective inquiry 

The Third consecutive year,
Safwa Islamic Bank announces the launch of the 

summer training program Safwa Future Stars 2021
Based on the bank’s strategy and plan to enhance its 
role in community development and social responsibility, 
and in the belief that youth are the most important 
element for the progress of our beloved country, Safwa 
Islamic Bank launched for the third year in a row the 
summer training program “Safwa Future Stars” in order 
to empower students who are currently studying in the 
Jordanian universities to have a real opportunity to 
develop and develop their skills in a practical way in our 
Jordanian Islamic banking institution.
The program aims to provide the participating students 
with practical knowledge and skills, which are based 
mainly on introducing them to the electronic banking 
services provided by the bank to customers to help 
students integrate into the labor market and obtain 
practical experience before graduation, in addition 
to qualifying them to work in the banking field and 
providing them with the appropriate expertise so 
that they are trained in the bank’s branches and thus 
contribute to providing the banking sector with the 
required competencies.
The third version of the program, which is the first of 
its kind in the local banking sector, follows the success 
achieved in the previous two versions for the years 2019 
and 2020, which resulted in the training of 67 male and 
female students in the bank’s branches located in most 

governorates and cities of the Kingdom, in addition to 
the appointment of 9 of them. In the bank’s branches 
after their graduation. In the current version, 40 male and 
female trainees were selected, distributed among the 
bank’s branches, out of 2,400 applications submitted 
on the bank’s website.

Safwa Islamic Bank announces the winner of the prize 
thfirst semi-annual and the winners of the June 2021 

draw on the account of saving children “Kenzi”
Safwa Islamic Bank announced that the girl Tamara 
Burhan Abzakh won the prize of the semi-annual for 
the “Kenzi” children’s savings account, and its value is 
10 thousand Jordanian dinars, which is the prize that is 
presented for the first time with the updated version of 
the account, and that is  after  development The  at the 
beginning of the current year 2021 received the account 
and its benefits, including prizes that were increased in 
number and distributed throughout the year.
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“SAFWA ISLAMIC BANK” SIGNS AN AGREEMENT 
TO CONTINUE THE SERVICES OF THE CREDIT 

INFORMATION COMPANY - CRIF JORDAN 

 afwa Islamic Bank announced the continuation 
of the partnership with the credit information 
company - CRIF Jordan by extending the 
agreement for a new period.
    On this occasion Al-Tamimisaid: “The signing 

of the agreement comes within our keenness and our deep 
belief that the exchange of credit information between 
all credit providers would protect bank assets and at the 
same time protect customers from over-indebtedness. 
Their various needs, and the credit inquiry service has 
proven its high credibility and reliability throughout the last 
period since its launch before five years , as Al Tamimi 
stressed the importance of data in our current time in 
building and making decisions, and that the bank is proud 
of its partnership with CRIF Jordan, where the company 
provided A credit database with high reliability, the data 
of which is updated from different sources, that data 

has never been shown before, which helped the bank to 
develop a mechanism for making decisions according 
to clear foundations and methodology, and designing 
products and solutions that serve different groups of 
society, which helped to 
Safwa Islamic Bank is considered one of the most Islamic 
banks operating in the Jordanian market, and the bank’s 
management seeks all that is new in developing its 
operations and introducing financial technology in order 
to raise the level of efficiency and competitiveness and 
shorten time. 
For his part, Amoudi expressed his pride in this partnership 
with Safwa Islamic Bank, and that the credit inquiry service, 
since its inception, has gone through several stages of 
development through the entry of many banks and finance 
companies into the service, which helped increase the 
volume and quality of credit data contained in the CRIF 
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the establishment of the Jordanian state, the Arab Bank 
handed over a number of modern computers donated to the 
Ministry of Education, which were distributed to a number of 
the ministry’s schools in various regions of the Kingdom, in 
addition to its contribution to the modernization of a number of 
computer laboratories for a number of government schools.
The bank‹s initiative came in cooperation with the Supreme 
Committee for the Centennial Celebration of the State, and 
the Ministry of Education, and within the social responsibility 
program of the Arab Bank «Together».
This initiative comes to embody the Arab Bank‹s keenness 
to contribute to supporting the education sector and efforts 
aimed at providing the educational process and environment 
with the requirements for success and progress, improving 
its output and quality, and empowering students with modern 
means of knowledge. 
In light of the success achieved by the “Saving Arts” 
program in its previous session, the Haya Cultural Center, 
with the exclusive support of the Arab Bank, started offering 
new workshops through electronic platforms for children and 
charities to benefit from the “creative mechanics” workshops 
offered by the program, which aims to familiarize children 
with the importance of Savings, savings, basics of ATMs and 
basic bank operations in technical and innovative ways. The 
program will reach nearly 300 children in different regions of 
the Kingdom.
Each workshop extends over two days and combines arts 
with simple mechanics, as each of the child beneficiaries 
produces and designs a cartoon ATM machine, and 
provides it with a simple electrical circuit after learning how 
to form it, so that the machine is able to complete two main 
operations: withdrawing and depositing cash. Through the 
workshops, children learn about the importance of saving at 
an early age, in addition to the basic functions of an ATM and 
how it works.
In order to measure the extent to which the desired results 
have been achieved from these workshops, the program 
includes an assessment of the financial literacy level of the 
beneficiary children and their awareness of basic financial 
rules, before and after their participation in the workshops. 
The sessions are also keen to enhance children‹s various 
artistic skills and develop their talents, by training them in 
cutting, coloring, color mixing, brushing, and others.  
The Arab Bank and Al-Aman Fund for the Future of Orphans 
also recently announced the renewal of the cooperation 
agreement between them, which has been in place since 
2011, which aims to support the youth of Al-Aman Fund for 
the Future of Orphans in completing their educational path 

and helping them rely on themselves to become productive 
members of society through various education and support 
programs.
The Arab Bank has been a major supporter of the Al-Aman 
Fund over the past years, as it supported a total of 69 
university students in various disciplines distributed across 
all governorates of the Kingdom, thus contributing to giving 
them opportunities to successfully finish their university 
education. By renewing the cooperation agreement, 30 
of the fund›s youth beneficiaries of the grant will continue 
their educational journey, including those who will be newly 
enrolled in school, with the aim of contributing to a bright 
future for them.

 The Arab Bank launches a special offer
 in cooperation with BMW  Jordan 

Arab Bank recently launched a special offer to finance 
BMW cars in cooperation with Abu KhadrMotors Company 
- BMW Jordan, as part of the bank’s keenness to provide 
distinguished offers and promotional programs to its 
customers that keep pace with their needs and aspirations.
Customers wishing to purchase any of the BMW cars will be 
able to take advantage of the benefits of this special offer, 
which is valid until 7/31/2021, which includes financing up 
to 10 years, preferential interest rate, free maintenance 
contract for 5 years, manufacturer warranty for 4 years, 
and exemption. From the loan implementation commission, 
within simple and easy procedures.
Commenting on the launch of this new offer, Mr. Yaqoub 
Maatouk, Director of Retail Banking Services at Arab Bank 
- Jordan said: «We at Arab Bank are constantly keen to 
provide integrated financing solutions to our customers and 
to provide distinctive value-added offers and promotional 
campaigns that suit their financing needs.» He added «This 
offer allows our customers to own a BMW of their choice 
from a wide range of available models, with preferential 
features and easy options.»
In turn, the General Manager of BMW Abu Khader 
Automotive, Mr. Issa Bousheh, said: “We are proud of our 
cooperation with the Arab Bank, and we always strive to 
provide the best financing solutions to our customers 
through cooperation with leading banking institutions.” 
Commenting on the offer, he said: «The offer allows those 
who wish to own a BMW to finance their car at a competitive 
interest rate in addition to other benefits such as a five-
year maintenance contract and a four-year manufacturer‹s 
warranty.»
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rab Bank has recently released its twelfth annual 
sustainability report for 2018, which provides 
a summary of the Bank‹s performance and 
achievements in the social, environmental and 
economic fields for 2019.
The Bank’s issuance of the Sustainability Report 

comes in light of the global Corona pandemic, as the report 
sheds light on how the Arab Bank responded and dealt with the 
conditions and challenges resulting from this pandemic that has 
swept the world since the beginning of 2020. The report shows 
the role played by the Arab Bank in supporting its employees 
and customers and its unremitting efforts to preserve their 
health and safety and to continue providing basic banking 
services to various sectors and employing its advanced digital 
services and channels in a way that contributes to business 
continuity and sustainability under these unprecedented 
exceptional circumstances. The report also clarifies the Bank›s 

contribution to supporting national efforts and initiatives aimed 
at combating this epidemic and limiting its health, economic 
and social repercussions on the Kingdom, based on the Bank›s 
social responsibility and activating the values of solidarity, 
responsible citizenship and community participation.
The report covers the various activities and initiatives undertaken 
by the Bank during the past year at the social, economic and 
environmental levels, within the main axes of the Arab Bank›s 
sustainability strategy. The report also addresses the Bank‹s 
contribution and continuous efforts in achieving the United 
Nations Sustainable Development Goals (SDGs) through the 
various initiatives that the Bank supports and participates in. 

 The Arab Bank supports humanitarian initiatives
 within the framework of its social responsibility 

program    “Together ”
Within the framework of the celebration of the centenary of 
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banking at Capital Bank, Mohamed Othman, said: “We 
are always keen to be a permanent and supportive 
partner for our customers and part of their daily 
dealings. With this in mind, we seek through this 
agreement to make a positive impact on our customers 
every morning when they start their day with a rich cup 
of coffee sponsored by Capital Bank. We have chosen 
Barry Specialty Coffee Company (BLK Coffee) as part 
of our continuous efforts to support the young Jordanian 
energies and shed light on their local projects.” 
Capital Bank is at the forefront of Jordanian banks 
supporting start-ups, small and medium enterprises 
and is considered the backbone of the national 
economy for its great role in alleviating poverty and 
unemployment by creating job opportunities for 
Jordanian youth.
For his part, the founding partner of Barry Specialty 
Coffee Company (BLK Coffee), Khaled Al-Rayyan 
expressed his happiness at signing this agreement 
with Capital Bank, expressing his hope that this one-
year agreement will achieve the desired benefit for 
both parties.
The aim of establishing Barry Specialty Coffee 
Company (BLK Coffee) was to fill the gap in the local 
market by providing a rich experience for coffee lovers 
with high quality standards, in a manner that enhances 
the local culture while maintaining an affordable price 
level. 

Capital Bank signed a cooperation agreement with 
Codebase Technologies to launch The first digital 

bank integrated (Neobank) for individuals and small 
and medium-sized businesses in Jordan and Iraq

Capital Bank, one of the leading Jordanian banks, 
has signed a cooperation agreement with Codebase 
Technologies to launch the first integrated digital 
bank to serve companies and institutions as well as 

individuals in Jordan and Iraq , which aims, through 
its advanced digital platform based on the latest 
technologies, to provide digital tools and the necessary 
finances - for clients - to enable them to have complete 
control over their financial decisions.
Capital Bank is located in an ideal competitive position 
to establish an integrated digital bank, due to its strong 
presence in Jordan and Iraq, the largest trading partner 
for Jordan, in addition to the bank’s current licenses in 
both countries, making Capital Bank the ideal gateway 
to launch integrated digital banking services for 
companies and individuals on the Both.
On this occasion, the Chairman of the Capital Bank 
Group, His Excellency Basem Khalil Al-Salem, said: « 
This strategic partnership with Codebase Technologies 
comes in response to Capital Bank‹s plans to strengthen 
its competitive position and expand its regional and 
local reach in Jordan and Iraq « , stressing the bank›s 
commitment to providing innovative and highly efficient 
digital banking services to clients .
The CEO of Capital Bank, Daoud Al-Ghoul: «We are 
happy to be the first bank in Jordan and Iraq to take 
this decisive step towards jumping into the future of 
banking, which is on the path of complete transformation 
from traditional banking services to advanced digital 
banking services, as this bank Neobank with its brand 
and separate identity will have an impact As a digital 
economic accelerator in the region, which will provide 
a solid and strong foundation for the delivery of a 
broader generation of advanced digital products and 
services.”
Rahel Iqbal, Managing Partner of  Codebase 
Technologies, commented: “ We at Codebase 
Technologies are honored to have been chosen 
by Capital Bank as a technology partner in Jordan 
and Iraq . Through our experience in successfully 
launching several digital banks in the region, we have 
demonstrated our commitment to designing, building 
and delivering transformative digital enablers that 
enrich customer experience and accelerate business 
growth for our partners. We apply technologies driven 
by innovation, precision, and dedication to deliver 
exceptional service, making us the leading digital 
transformation company to transform the banking 
services of the Capital Bank Group and its clients.”
In the Kingdom of Saudi Arabia.
 While Capital Investments, wholly owned by Capital 
Bank, which was established in 2006, provides 
specialized investment banking services to its clients 
through its offices in Jordan and in the UAE / Dubai 
International Financial Center (DIFC) and in Saudi 
Arabia .  Towards the end of 2020 , and in translation 
of its expansion plans, Capital Bank Group acquired 
the operations of the Lebanese Bank Audi in Jordan 
and Iraq, where Capital Bank branches rose to 28 
branches, and the National Bank of Iraq branches to  
18 branches.
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apital Bank In implementation of its social 
responsibility programs that support the 
education sector, and based on its belief 
in the importance of developing, improving 
and advancing this sector, Capital Bank - 
the leading bank in providing innovative 

banking solutions for companies and individuals 
- announced its golden sponsorship of the annual 
educational forum organized by “Al Ahlia and Al Mutran” 
on Saturday and Sunday. 19-20/6/2021 under the title 
“Remaking Tomorrow: Learning and education after the 
pandemic.
This golden sponsorship by Capital Bank comes in 
appreciation of the distinguished and pioneering 
role that Al-Ahlia and the Metropolitan contribute in 
supporting the process of learning and education, and 
in promoting education strategies according to the 
highest international standards.
It addressed the sub-themes of the forum, which is 
an annual specialized educational forum that revolves 
around methodologies, trends and best practices in 
the world of education; Re-discovering teaching and 
learning strategies, rethinking assessment strategies, 
as well as reworking the school community’s well-being. 
Based on these themes, 35 sessions were presented 
that shed light on various specialized topics in both 

Arabic and English, which were attended by 500 
educators from 17 local and international educational 
institutions. 
 During the forum, Capital Bank held two sessions for the 
participants, during which the latest innovative banking 
products and services provided by the bank in the local 
market for the individual sector were presented, which 
work to fully meet their needs and their life and practical 
requirements, which were digitally enabled to provide 
them with safe and easy access to daily banking 
services.

Capital Bank Signs a Cooperation Agreement with 
Barry Specialty Coffee Company (BLK Coffee)

As part of its social responsibility programs and its 
support for small and medium-sized companies due to 
their significant contribution to achieving sustainable 
development, Capital Bank - the leading provider 
of innovative banking solutions for individuals and 
companies - recently signed a cooperation agreement 
with Barry Specialty Coffee Company (BLK Coffee).
Under the cooperation agreement, BLK Coffee will 
provide one free coffee per day in any of its branches to 
former Capital Bank and Bank Audi customers who hold 
direct debit cards. 
Commenting on the agreement, the head of retail 
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s part of its support for the Jordanian economy, 
the European Investment Bank has provided 
€100 million ($119 million) in financing to the 
Jordan Kuwait Bank (JKB), to be loaned by the 
Jordan Kuwait Bank in turn to private sector 

companies affected by the economic consequences of the 
COVID-19 pandemic.
This initiative is part of the European Response Team to the 
COVID-19 crisis, which aims to support sustainable social 
and economic recovery in the region. It also falls within the 
framework of the Economic Resilience Initiative between the 
European Union and the European Investment Bank, which aims 
to promote private sector development by supporting small and 
medium-sized enterprises as key actors to support economic 
growth and job generation in Jordan.  
On this occasion, Flavia Palanza, Director of the Neighboring 
Countries Department of the European Investment Bank, said, 
“One of the EIB’s most important priorities is to support the ability 
of the private sector to withstand this unprecedented crisis, by 
providing financing through our cooperation with the Jordanian 
banking sector and the support of the European Union. In this 
context, we are proud of our partnership with Jordan Kuwait 
Bank. This partnership aims to provide vital financing especially 

for business and, ultimately, support jobs and strengthen the 
resilience of the economy in the midst of this current crisis.”  
 Ms. Hadjitheodosiou also noted that this funding is complementary 
to other EU programs that support economic growth, such as 
the €64 million program “EU Support for Economic Reforms for 
Growth and Jobs in Jordan”, which supports the implementation 
of the government’s economic reform plans to enhance the 
competitiveness of the private sector and investment climate, 
while strengthening public financial management. 
Mr. Haitham Al Batikhi - Executive General Manager of the Bank 
- said, “There is still a commitment for Jordan Kuwait Bank to 
support the local economy, which is a top priority. The Bank has 
been a strong supporter and partner of SMEs over the years, 
particularly during this unprecedented time. Since the beginning 
of the epidemic, the Bank has made supporting small and 
medium-sized enterprises a top strategic priority, according to 
which a 35% growth was recorded in the credit facilities granted 
to this sector during 2020, which were granted at very low 
interest rates and guaranteed by the Jordan Loan Guarantee 
Corporation by up to 85%, Which supported the operational 
activity of these companies, in addition to postponing the 
payment of premiums for more than 300 companies during this 
period.

HE JORDAN KUWAIT BANK AND THE 
EUROPEAN INVESTMENT BANK UNITE 

THEIR EFFORTS TO SUPPORT SMALL AND 
MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 

A
 BATIKHI:THERE IS STILL A COMMITMENT OF THE 
JORDAN KUWAIT BANK TO SUPPORT THE LOCAL 

ECONOMY, WHICH IS CONSIDERED A TOP PRIORITY 
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he Egyptian Land Bank announced the 
launch of the “Aqari Mobile” application 
in its new look, within the framework of its 
strategy aimed at digital transformation 
and providing new digital services.
The new “Aqari Mobile” application is 

an integrated application for banking service on cell 
phones as meets the various requirements and desires 
of customers, both individuals and companies. And 
easily, anytime and anywhere, while providing the 
highest levels of protection and confidentiality.  
By downloading the  «Aqari Mobile» application, 
which also features an easy and flexible interface 
and an integrated banking experience, our customers 
can access the application using their handprint, iris 
scan or password. The application allows customers 
to benefit from a new and exclusive range of banking 
services. 
Where the customer will be able to benefit from an 
updated experience of basic banking services, 
including reviewing the bank’s products, following up 
the balances and details of movements on the account, 
periodic payment of bills via (e-Fawateercom), and the 
CLIQ service to transfer funds between your accounts 
and the accounts of other customers within the bank 
Real estate or any other beneficiary at the banks 
participating in the service in Jordan, instantly and 
easily, in addition to local and external transfers, the 
service of paying a group of bills in one go, in addition 
to the electronic account statement, inquiring about 
and paying credit card information, controlling the 
SMS service, and controlling the card The credit and 

debit card in the event of loss or loss, and locating the 
bank’s branches and ATMs closest to the customer, in 
addition to a range of other services.

under the slogan (blood point = life)
The Egyptian Arab Land Bank organizes its Annual 

Blood Campaign
Within the framework of its social responsibility strategy 
programs, and in order to fulfill its humanitarian 
duty towards society, The Egyptian Arab Land Bank 
, in cooperation with the Dom Bank Directorate, 
organized a blood donation campaign for the second 
year in a row under the slogan (point = life) with the 
participation of the bank’s employees, which enjoyed 
a great and distinguished turnout. By the bank’s male 
and female employees to donate in order to meet the 
patients’ needs for blood, in addition to introducing 
the community to the culture of blood donation and 
encouraging them to give.
Commenting on this humanitarian initiative, the CEO 
/ Regional Director of the Egyptian Arab Land Bank, 
Tarek Akl, said: “The employees of the Egyptian Arab 
Land Bank have been donating blood on a regular 
basis over the past years, as blood donation is a 
noble expression of support for the community and 
its hospitals, and we encourage donors, especially 
people with rare blood types, to ensure the availability 
of sufficient supplies of these types at hospitals in 
Helping patients and supporting our communities in 
this way.» 

EGYPTIAN ARAB LAND BANK
LAUNCHES “AQARI MOBILE”

 APPLICATION IN ITS NEW FORM
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interested clients to own this project, and stressed the 
importance of the role of banks in moving the wheel of 
the economy under the current circumstances.
Thanks to its strategic location in the heart of the capital, 
The Ritz-Carlton Amman will reflect the authenticity of 
the ancient Jordanian culture with a modern character, 
according to the highest international standards. The 
Ritz-Carlton Residences will consist of 90 residential 
apartments for sale, each with exclusive master 
bedrooms. The apartments vary in size, starting from 
one bedroom to four bedrooms, and there are two 
duplexes “penthouses”. These apartments give free 
access to an unlimited number of distinctive leisure 
and entertainment facilities, such as the indoor 
swimming pool, fitness center, and social club, and 
meeting room. Moreover, the apartments will offer 
unique entertainment destinations, including a cinema 
room and a children’s playroom. Meanwhile, offering 
the levels of comfort that owners crave, the apartments 
will also feature a convenience store, beauty salon, and 
automated teller machine in the lobby area, as well as 
electric vehicle charging stations and visitor parking. 

 The Crown Prince Foundation and the SGBJ 
Renew their Partnership 

Societe Generale Bank - Jordan renewed its working 
partnership with one of the initiatives of the Crown 
Prince Foundation -Nawa Platform -  for the next three 
years.
The business partnership aims to enhance the bank’s 
social responsibility, and work jointly to adopt new 
initiatives on the Nawa platform, full of passion and 
giving to support the local community. 
 Nawa is an electronic platform. It is considered one of 
the initiatives of the Crown Prince Foundation, which 

falls within the axis of citizenship work, and aims to 
double charitable work, raise awareness about social 
and development issues and develop a sense of 
social responsibility in Jordan. It was established in 
partnership with the private sector.  
For his part, the CEO of the Nawa platform, Ahmed 
Al-Zoubi, expressed his happiness at renewing the 
working partnership with the bank. He said “Creating 
effective working partnerships with private sector 
institutions is one of the main axes of work that we are 
keen to implement in the Nawa platform, in our belief 
in the necessity of activating this role is in a way that 
serves the local communities in all the governorates of 
the Kingdom”.  



n a festive atmosphere, the General Manager 
of Societe Generale Bank - Jordan, Mr. 
Nadim Qabwat, and the senior management 
of the bank officially inaugurated the 
Khalda branch after the expansion and 
modernization works that affected it. This 

step is a continuation of the bank’s plan to expand and 
develop with the aim of providing distinguished banking 
services to its customers in a new and comfortable space. 
The inauguration was attended by the Amman TV team, 
specifically the “Sah Sah” program, and the Jordanian 
presenter, Rahaf Sawalha.
At the beginning of the opening ceremony, the name of 
the winner of the cash prize of JD 50,000 was announced, 
Mr. Abu Al-Wafa Muhammad Abdul Majeed Najdi / Aqaba 
branch, which is a special prize for the “Ghina” savings 
account.
The winners of the gold ounces for the semi-annual draw 
for the children’s Swing account were also announced: 
Saleh Muhammad Farhan Al-Zoubi in his father’s state/ 
Irbid branch, Rakan Yousef Ahmed Halayqa in his father’s 
state/ Sweifa branch, Sarah Ziyad Saleh Hattar in her 
father’s state/ Taj Mall branch .  

 The Bank signs a cooperation agreement with Al-
Eqbal Real Estate and Hotels Development Company 

(The Ritz-Carlton Residences, Amman) 
Societe Generale Bank-Jordan signed a cooperation 
agreement with Al-Eqbal Real Estate and Hotels 
Development Company (The Ritz-Carlton Residences, 
Amman). The agreement was signed by Mr. Nadim 
Qabwat, General Manager of the Bank, and Mr. Imad Al-
Kilani, CEO of the company. 
Under this agreement, the bank will grant a housing loan 
at a very competitive interest rate and easy terms over 
a repayment period of up to thirty years to persons and 
entities interested in purchasing housing units in the Ritz-
Carlton Residences, Amman.
For the occasion, Mr. Imad Al Kilani expressed his thanks 
to SGBJ saying: “We thank Societe Generale Bank-Jordan 
for its cooperation and belief in the importance of the Ritz-
Carlton Residences, Amman project, which has been 
translated into offering competitive and unprecedented 
interest rates in the Jordanian market.”
For his part, Mr. Nadim Qabwat praised the distinguished 
project and valued this cooperation, which will contribute, 
during these exceptional circumstances, to enabling 

SOCIETE GENERALE BANK - JORDAN 
OPENS KHALDA BRANCH IN ITS NEW LOOK

I
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JD 813 Thousand, the Half-year Profits of the 
National Insurance Company 2021

National Insurance Company 
announced that it achieved an 
expected net profit after tax of JD 813 
thousand for the period ending on June 
30, 2021, compared to a net profit of JD 
884 thousand for the period ending on 
June 30, 2020.
The company stated to the Securities 
and Exchange Commission that total 
half revenues for 2021 amounted to JD 
7.1 million, compared to 2020, which 
amounted to JD 7.6 million.
The company indicated that the 
compensation paid for the period 
ending in June 2021 amounted to 
JD (7) million, compared to JD (7.1) 
million for the same period in 2020. 
The total expenses decreased to JD 
194 thousand in the first half of 2021 
compared to JD (475) thousand for 
2020. Total assets for the semi-annual 
period of 2021 amounted to JD (29) 
million.The company indicated that 

the half-year net written premiums 
amounted to JD (5.7) million, compared 
to JD (5.4) million for the same period of 
2020. The share of the the period ended 
on 30 June 2021 profit was (0.102) fils/
jd, while it was 0.098 fils/JD last year.
Commenting on the results for this 
period, Manal Jarrar, Director-General 
of National Insurance, said that the 
conditions surrounding the region are 
still in an unstable situation, but there 
are indications that the cloud has eased 
with regard to the consequences of the 
Corona pandemic, adding that she sees 
the results of the first half as positive.
Jarrar stressed that the National 
Insurance, thanks to its good reputation 
and good experience, will provide 
satisfactory results for this year, in a 
way that guarantees the interests of 
shareholders and raises the highest 
quality in providing services to its 
clients.

Abd Aljawad: Preserving the interests 
of shareholders and customer 
service is the main objective of the 
company.
The First Insurance Company 
announced that it achieved an 
expected net profit after tax of JD 
817 thousand for the period ending 
on June 30, 2021, compared to a 
net profit of JD 770.6 million for the 
period ending on June 30, 2020.
The company stated to the Securities 
and Exchange Commission that total 
half revenues for 2021 amounted to 
JD 4.2 million, compared to 2020, 
which amounted to JD 3.8 million.
Total expenses rose to 3 million dinars 
in the first half of 2021, compared to 
JD (2.8) million for 2020, and the total 

assets for the semi-annual period of 
2021 amounted to JD (60) million. 
The share of the the period ended on 
30 June 2021 profit was (0.026) fils/
jd, while it was 0.028 fils/JD last year.
Commenting on the results via, 
Alaa Abdel-Gawad, CEO of the First 
Insurance Company, expressed his 
satisfaction with the mid-term results, 
which prove the company’s ability 
to control the consequences of the 
circumstances experienced by the 
whole world, while stressing the 
company’s keenness to follow up on 
existing plans and amend strategies 
if necessary. It is to preserve the 
interests of shareholders and serve 
customers with high efficiency and 
professionalism

National Insurance’s Company

JD 718 Thousand, the Profits of the First Half-Year 
Insurance 2021

Jarrar:
The National Insurance, 

due to its good 
reputation and good 

experience, will provide 
satisfactory results for 

this year

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 Arab Jordanian Insurance 
Group announced that it achieved 
an expected net profit after tax of JD 
150 thousand for the period ending 
on June 30, 2021, compared to a 
net profit of 1 million dinars for the 
period ending on June 30, 2020.
The company stated to the Securities 
and Exchange Commission that total 
half revenues for 2021 amounted to 
JD 4.5 million, compared to 2020, 
which amounted to JD 4.2 million.
The company indicated that the 
compensation paid for the period 
ending in June 2021 amounted to 
JD (3) million, compared to JD (1.5) 
million for the same period in 2020. 
The total expenses rose to JD 315 

thousand in the first half of 2021 
compared to JD (204) thousand 
for 2020. Total assets for the semi-

annual period of 2021 amounted to 
JD (25.8) million.
Commenting on the achieved 
financial results of the Arab 
Jordanian Insurance Group for the 
period ending on June 30, 2021, 
Nasser Al-Deek, the company’s 
general manager, said that the 
results of the period were in line 
with the political, economic and 
health conditions that the world has 
experienced in recent years, but 
the Arab Jordanian Group was able 
to develop appropriate strategies 
and thanks to the efforts shared by 
the company’s board of directors 
and all its employees was able to 
achieve good results.

Arab-Jordanian Insurance Group Co.

Al-Deek:
The results of the 

period were in 
harmony with the 

political, economic 
and health conditions 

that the world has 
experienced in recent 

years

 JD150.7 Thousand, 2020 Profits of the Arab Jordanian 
Insurance Group 

JD 239 Thousand, the Profits of the Jordanian 
French Insurance Company for the Half of 2021

JOFICO announced that it achieved 
an expected net profit after tax of JD 
239 thousand for the period ending 
on June 30, 2021, compared to a net 
profit of JD 1.2 million for the period 
ending on June 30, 2020.
The company stated to the Securities 
and Exchange Commission that total 
half revenues for 2021 amounted to 
JD 13.5 million, compared to 2020, 
which amounted to JD 11.9 million.
The company indicated that the 
compensation paid for the period 
ending in June 2021 amounted to 
JD (10.4) million, compared to JD 
(8.3) million for the same period in 
2020. The total expenses decreased 
to JD 466.7 thousand in the first half 
of 2021 compared to JD (742.3) 
thousand for 2020. Total assets 

for the semi-annual period of 2021 
amounted to JD (137) million.
The company indicated that the half-
year net written premiums amounted 
to JD (12.8) million, compared to JD 
(16) million  for the same period of 
2020.
The share of the the period ended on 

30 June 2021 profit was (0.026) fils/
jd, while it was 0.127 fils/JD last year.
Commenting on the results, Mr. 
Walid Zorob, General Manager of 
the Jordanian-French Company, 
expressed the importance of the 
coming period for the economy 
in all its various aspects, pointing 
out that the company’s half-year 
results are good, especially with the 
decline in the performance of most 
economic sectors. He stressed 
that overcoming this difficult stage 
requires additional effort from the 
company’s management and all its 
employees to reach the best results 
during the coming period. This 
will facilitate the good reputation 
of the company and the high 
professionalism it enjoys.

The Jordan French Insurance Company

Zorob: 
The good reputation of 

the company and its 
high professionalism 

enabled it to overcome 
obstacles and 

overcome difficulties
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JD 1.8 Million, Islamic Insurance Company’s
 half-Annual Profit of 2021

Islamic Insurance Company’s

Dahbour: 
The Company excelled in implementing 
a well-studied strategy to deal with the 

various challenges it faced

Shehadeh: 
 The Company achieved satisfactory 
results for the first half of 2021 that 

strengthen the company’s position among 
the Jordanian insurance companies 
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The Islamic Insurance Company 
announced that it achieved an expected 
net profit after tax of JD 1.8 million for 
the period ending on June 30, 2021, 
compared to a net profit of JD 1.6 million 
for the period ending on June 30, 2020.
The company stated to the Securities 
and Exchange Commission that total 
half revenues for 2021 amounted to JD 
4.1 million, compared to 2020, which 
amounted to JD 3.8 million.
The company indicated that the 
compensation paid for the period ending 
in June 2021 amounted to JD (5.2) million, 

compared to JD (3.7) million for the 
same period in 2020. The total expenses 
declined to JD 2 million in the first half of 
2021 compared to JD (2.1) million for 2020. 
Total assets for the semi-annual period of 
2021 amounted to JD (45) million.
Mr. Musa Shehadeh, Chairman of the 
Board of Directors of the Islamic Insurance 
Company, expressed his pride in the good 
results achieved by the company in the first 
half of this year, indicating that the Islamic 
Insurance Company was able to maintain 
an advanced position in the insurance 
sector and Islamic Takaful insurance in 

Jordan and serve the national economy. 
Mr. Reda Dahbour, General Manager of the 
Islamic Insurance Company, expressed 
his satisfaction and appreciation for the 
company’s supervisory board of directors 
and the executive management’s efforts in 
implementing the company’s strategy by 
dealing with the various challenges facing 
the company while promoting the concept 
of cooperative insurance and meeting 
the needs of citizens wishing to Islamic 
insurance by providing the best insurance 
products compatible with the provisions 
and principles of Islamic law.

JD 27.5 Million, Al-Manara Insurance Company’s 
Half Profits of 2021

Al-Manara Insurance Company 
announced that it achieved an 
expected net profit after tax of JD 
27.5 thousand for the period ending 
on June 30, 2021, compared to 
a net profit of JD 641.3 thousand 
for the period ending on June 30, 
2020.
The company stated to the 
Securities and Exchange 
Commission that total half revenues 
for 2021 amounted to JD 7.2 
million, compared to 2020, which 
amounted to JD 3.9 million.
The company indicated that the 
compensation paid for the period 
ending in June 2021 amounted 
to JD (5.3) million, compared 
to JD (2.8) million for the same 
period in 2020. The total expenses 
decreased to JD 328 thousand in 
the first half of 2021 compared to 
JD (368) thousand for 2020. Total 
assets for the semi-annual period 

of 2021 amounted to JD (137) 
million.
The company indicated that the 
half-year net written premiums 
amounted to JD (7.2) million, 
compared to JD (4.8) million for the 
same period of 2020.

The share of the the period ended 
on 30 June 2021 profit was (0.005) 
fils/jd, while it was 0.128 fils/JD last 
year.
Commenting on the results of the 
first half, the General Manager of 
Al-Manara Insurance Company, 
Walid Al-Qatati, stated that the 
provisions for receivables have a 
significant impact on the financial 
results of the sector. Noting that 
the previous period was not normal 
on the economy in the world in 
general and had a great impact on 
the outcomes of the subsequent 
years for 2020, and he expressed 
his sincere thanks to the staff of the 
company, including administrators, 
executives and employees for their 
doubled effort during this period to 
arrange the situation and restore 
stability to raise all indicators the 
company’s finances in the next 
stage

Al-Manara Insurance Co.

Al Qutati:
Efforts were doubled 
during this period to 

arrange the situation and 
restore stability to raise all 
financial indicators of the 
company in the next stage
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JD 1.1 Million Net Half Profits of Jordan Insurance of 2021

Jordan Insurance Company 
announced that it achieved an 
expected net profit after tax of JD 
1.1 million for the period ending on 
June 30, 2021, compared to a net 
profit of JD 2.4 million for the period 
ending on June 30, 2020.
The company stated to the 
Securities and Exchange 
Commission that total half revenues 
for 2021 amounted to JD 19.8 
million, compared to 2020, which 
amounted to JD 20 million.
The company indicated that the 
compensation paid for the period 
ending in June 2021 amounted to 
JD (10.5) million, compared to JD 
(9.4) million for the same period in 
2020. The total expenses inclined 
to JD 18.3 million in the first half of 
2021 compared to JD (17.4) million 

for 2020. Total assets for the semi-
annual period of 2021 amounted to 
JD (106) million.
The company indicated that the 

half-year net written premiums 
amounted to JD (16) million, 
compared to JD (16.6) million for 
the same period of 2020.
The share of the the period ended 
on 30 June 2021 profit was (0.038) 
fils/jd, while it was 0.082 fils/JD last 
year.
Commenting on the results, the 
general manager of the company, 
Mr. Imad AbdulKhaliq, expressed 
his pride in the great effort made by 
the company’s management and 
all employees of all their names, 
as the mid-term results for this year 
were good compared to the difficult 
economic conditions and intense 
competition, and the company will 
continue to follow various policies 
and strategies to achieve profits 
Bigger for this year, God willing.

Jordan Insurance Company

Middle East Insurance announced that 
it achieved an expected net profit after 
tax of JD 2 million for the period ending 
on June 30, 2021, compared to a net 
profit of JD 345 thousand for the period 
ending on June 30, 2020.
The company stated to the Securities 
and Exchange Commission that total 
half revenues for 2021 amounted to JD 
13.4 million, compared to 2020, which 
amounted to JD 11.1 million.
The company indicated that the 
compensation paid for the period 
ending in June 2021 amounted to JD 
(10.9) million, compared to JD (10.5) 
million for the same period in 2020. 
The total expenses inclined to JD 
10.8 million in the first half of 2021 
compared to JD (10.7) million for 2020. 
Total assets for the semi-annual period 
of 2021 amounted to JD (91) million.
The company indicated that the half-

year net written premiums amounted to 
JD (8.7) million, compared to JD (8.1) 
million for the same period of 2020.
The share of the the period ended on 
30 June 2021 profit was (0.092) fils/jd, 
while it was 0.016 fils/JD last year.
Commenting on the results, Rajai 
Sweiss, CEO of the Middle East 
Insurance Company, said that the 
results of the first half came to prove 
the soundness of the policies and 
strategies adopted by the company, 
which places a great burden on it, 
aiming to preserve the interests of 
shareholders and the continuity of the 
agreement with major international 
companies for reinsurance and on 
appropriate terms to be able to provide 
the highest standards of service to 
customers and thus the company 
maintains its distinguished position in 
the Jordanian insurance market

Middle East Insurance Co.

Sweiss:
The results of the first 
half came to prove the 

soundness of the policies 
and strategies adopted by 

the company

JD 2.02 Million; 2021 Half-year Profit of Middle East Insurance

Abdulkhaliq: 
Half-year results for 
this year were good 
compared to difficult 
economic conditions 

and intense 
competition
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JD 2.83 Million, Societe Generale
 de Banque - Jordanie 2021 Half  Net Profit 

Societe Generale Bank of Jordan achieved a 
growth in its profits for the first half of 2021, by 
3.51 percent, on an annual basis.
The unaudited financial results of the bank 
showed a quarterly profit of JD 2.83 million ($4 
million), compared to a profit of JD 2.74 million ($ 
3.86 million) in the first half of 2020
The Bank’s results for the first half of the year 
increased by 21.42% to reach JD 18.37 million 
compared to JD 15.13 million for the first half of 
last year.
Commenting on the results, , Mr. Hassan Manko, 
Chairman of the Bank’s Board of Directors, said 
the bank was able to remedy the great risks 
that resulted as a result of the repercussions 
of the Corona pandemic, and was able, thanks 
to its prudent policy and the efficiency of its 
management, to achieve satisfactory mid-
term results and will continue to develop its 
performance using well-studied strategies for 
the second half of this year.

Manko: First half profits 
were positive, with an 
increase of 3.51%
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JDs 2.8 Million, Profits of Jordan
 Kuwait Bank this Year

Investment In The Banking Sector

Allouzi: The first half of 2021 
is a transition for the bank 
to new heights

The Jordan Kuwait Bank (JOKB), which is listed on 
the Amman Stock Exchange, turned to profitability in 
the first half of this year, on an annual basis.
The bank’s preliminary financial statements showed 
that it achieved profits of JD 2.81 million ($3.97 million) 
in the first half of the year, compared to losses of JD 
5.75 million ($8.11 million) in the half of last year.
The financial results indicated a rationalization of the 
bank’s total expenses by 18.87 percent, to reach JD 
48.41 million in the first half of the year, compared to 
JD 59.67 million in the first half of 2020.
It is worth noting that the bank’s management became 
under the leadership of _Nasser Al-louzi, the current 
chairman of the board of directors of the Jordan 
Kuwait Bank. .



JD 7.93 Million, the Semi-Annual Profits 
of the Jordanian Ahli 2021

 The net profit of the Jordan Ahli Bank amounted to JD 
7.93 million, an increase of 14.58% on an annual basis, 
in the period ending on June 30, 2021, compared to the 
profits of the same period of 2020, which amounted to 
JD 6.92 million.
The initial financial results of the bank showed that it 
achieved a growth in total income for the first half of 
2020, by 7.83%, to reach JD 57.81 million, compared to 
JD 53.61 million in the first half of last year.
Commenting on the results, the CEO/General Manager 
of the Bank, Muhammad Musa Daoud, said that 
despite the difficulty of the year 2020 in various sectors 
and economic activities in light of the circumstances 
imposed by the Corona pandemic on all countries 
and peoples of the world, the Bank was able, in light 

of the great experience it possesses, to crystallize The 
situation and its restructuring through the redoubled 
efforts of the bank’s management and its various 
cadres in these difficult circumstances, which would 
advance the bank’s business as is evident in the results 
of the first half of this year and overcome the existing 
difficulties. The banks may be the important part in the 
nation’s economy and the continuity of their activities 
contribute to the sustainability of the wheel Economic. 
The credit for facing the challenges of this difficult 
stage is also due to the bank’s prudent credit 
policies over the past years related to strengthening 
the building of provisions and improving credit 
quality by strengthening the bank’s financial 
position and strengthening its financial solvency. 

Dawood:  prudential 
credit policies of the 
bank helped to face 
the challenges of 
this difficult stage
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Arab Investment Bank’s 2021 Half - Year 
Net Profit of JD 9.01 Million

The Arab Jordan Investment Bank (AJIB), 
which is listed on the Amman Stock Exchange, 
achieved a growth in its quarterly profits for 
the first half of this year by 24.49 percent, on 
an annual basis.
The bank’s unaudited financial results showed 
that it achieved semi-annual profits of JD 9.01 
million ($12.7 million), compared to profits of 
7.23 million ($10.2 million) in the first half of 
last year.
The financial statements indicated that the 
bank rationalized the total expenses in the first 
half of the year by 20.08 percent, to reach JD 
16.31 million, compared to JD 20.41 million in 
the first half of 2020.

 Chairman of the Board of Directors Hani 
Alqadi said that the bank, praise be to God, 
has proven its competence in managing crises 
under these circumstances and was able, 
thanks to its various plans and strategies, to 
maintain the strength of the bank’s financial 
position.
 Alqadi stressed that what the bank started 
in 2021 will continue within the policy of 
precaution and reservation, especially since 
the repercussions of the Corona pandemic 
have not yet ended, knowing that economic 
matters within the bank are now completely 
under control, no matter how unexpected 
scenarios arise on the global situation.

Alqadi :The bank 
has proven its 
competence in 
managing crises 
and has managed, 
thanks to its 
various plans 
and strategies, 
to maintain the 
strength of the 
bank’s financial 
position
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 JD 6.9 Million, Safwa Islamic Bank’s
 Half Profits for 2021 

Safwa Islamic Bank (SIB), which is listed on the 
Amman Stock Exchange, achieved a growth in 
quarterly profits for the first half of this year, by 
37.43 percent, on an annual basis.
The preliminary financial results showed that the 
bank achieved profits of JD 6.94 million ($17.98 
million), compared to JD 5.05 million ($13.08 
million) profits in the first half of last year.
The financial statements indicated that the 
bank’s total growth were rationalized by 10.63 
percent during the first half of the year, to reach 
JD 23.77 million, compared to expenses of JD 
21.48 million in the first half of 2020.
The bank had witnessed a decline in its annual 
profits for 2020, by 1.51 percent, to reach JD 
10.17 million, compared to a profit attributable to 
shareholders of JD 10.02 million in 2019.

  Dr.   Muhammad Abu HammourChairman of the 
Board of Directors of the Bank, commented on 
the results of the first half of this year that they 
came to confirm the soundness of the strategies 
followed in the Bank and confirm the success of the 
studied plans that the Bank continues to develop 
and study and to ensure the effectiveness of their 
application and follow-up results continuously in 
the interest of the Bank and its shareholders and 
preserves customers their right In receiving the 
best and sophisticated types of service 
Hammour affirmed his constant appreciation for 
the efforts exerted by the family of Safwa Islamic 
Bank employees, which reflect their loyalty and 
affiliation to the bank and to exert their utmost 
energies to serve the bank and its customers to 
the fullest.

Investment In The Banking Sector

Abu Hammour: The 
bank always works 
to achieve the 
best results for its 
shareholders while 
preserving the right of 
customers to receive 
the best types of 
service and the most 
sophisticated and 
sophisticated
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JD 8.8 Million, the Profits of the Jordanian investment 
“INVESTBANK” for the Half-year 2021

The Investment Bank (INVESTBANK) - the 
leading provider of innovative banking services 
- continued to achieve solid financial results 
during the first half of 2021, after announcing an 
increase in net profits in the first six months of this 
year to reach JD 8.8 million compared to JD 5.6 
million for the same period of the previous year.
According to the financial statements issued 
by the bank, the bank’s net profit before tax 
increased from JD 8.5 million in the first half of 
2020, to JD 13.8 million at the end of the first half 
of this year.
The financial data also showed an increase in 
direct credit facilities during the first half of 2021 
by 1.2%, reaching JD 740 million, compared to 
JD 732 million at the end of 2020. 2021 about JD 
765 million, and total property rights amounted to 
JD 178 million as on June 30, 2021.
INVESTBANK Chairman Bishr Jardaneh 

expressed his satisfaction with these financial 
results, which reflect the soundness of the 
procedures and operations carried out by the 
bank during the first six months of this year in 
terms of cost control measures and the low cost 
of risks, in addition to the great financial flexibility 
that the bank enjoys and the feasibility of its 
diverse business approach.
Jardaneh indicated that INVESTBANK continued, 
during the first half of this year, to implement 
its strategic plans approved by the Board of 
Directors earlier, targeting medium and small 
companies. 
Jardaneh pointed out that INVESTBANK’s 
achievements were reflected in the form of 
international recognition, as last June it was 
awarded the Best Digital Banking Services Award 
for 2021 by Global Banking & Finance magazine, 
Global Banking and Finance.
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Jardaneh: 
INVESTBANK 
was named Best 
Digital Banking 
Bank for 2021 by 
Global Banking 
& Finance 
magazine
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JD 15.4 Million, Cairo Amman
 Bank 2021 Half Net Profit

 AlMufti: The Bank will continue during 2021 to implement 
its policies and strategic plan in developing its business 
Cairo Amman Bank’s profits in the half of this year, 
according to the bank’s unaudited financial statements, 
amounted to JD 15.4 million, compared to JD 5.7 million  
in the first half of 2020.
The bank’s total income amounted to JD 78.5 million until 
June 30 of this year, compared to JD 64.9 million for the 
same period last year.
The total assets of the bank until 30-6-2021 amounted to 
JD 3.4 billion.
At the level of the first six months of 2021, the net interest 
and commission income amounted to JD 67.7 million, 
compared to JD 59.4 million in the same period of 2020.
The results also reflected positively on the performance 
indicators of the bank. The equity share’s profit rose to 
0.082 penny/ JD comparing to 0.032 penny/ share at the 
end of last year’s June. 
Yazid Al-Mufti, Chairman of the Board of Directors, 
indicated that the bank was able, thanks to its conservative 
strategy, policy and prudent risk management, to 
achieve good results and an excellent growth rate over 
last year. .
Mr. Yazid Al-Mufti noted that the bank will continue 

during 2021 to implement its policies and strategic plan 
and to develop its business.
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AlMufti: The 
Bank will 
continue 
during 2021 to 
implement its 
policies and 
strategic plan 
in developing 
its business
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2021 Bank of Jordan ‘s Half - Year Net 
Profit of JD 16.4 Million

The Bank of Jordan (BOJX ), which is listed on 
the Amman Stock Exchange, achieved a growth 
in its semi-annual profits for the first half of the 
year, by 156.78 percent, on an annual basis.  
The bank’s financial results showed that it achieved 
semi-annual profits of JD 16.43 million ($23.17 
million), compared to profits of 6.4 million ($9.02 
million) in the first half of last year.
 The financial statements indicated that the bank’s 
total expenses were rationalized by 17.66 percent 
during the first half of the year, to reach JD 45.88 
million, compared to expenses of JD 55.71 million in 

the first half of 2020.
The Chairman of the Bank of Jordan, Shaker 
Fakhoury, stated that this expected improvement 
in the bank’s financial results opens hope for the 
expected recovery thanks to vaccinations in the 
second half of 2021. Taking into account that this 
expected improvement is subject to a large degree 
of uncertainty, in connection with the course of 
the pandemic, the effectiveness of policy support 
in restoring normal conditions depending on the 
availability of the vaccine, and the evolution of 
financial conditions.

Fakhoury: Growth 
in the Bank of 
Jordan’s semi-annual 
profits as a result 
of rationalizing 
expenses
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JD 24.2 Million, Net Profit of 
Capital Bank First Half of 2021

Capital Bank continued to achieve strong financial 
performance in all its indicators, as its net profit after taxes 
and provisions increased by the end of the first half of this 
year by 59%, to reach JD 24.2 million, compared to JD 
15.2 million in the same period last year, after excluding 
all operations. The non-continuous ones, including the 
outcome of the acquisition process, amounted to JD 
18.8 million, bringing the net profit of the group as at the 
end of the first half of 2021 to JD 43 million.  
The bank’s total assets increased by 31% to reach JD 
3.6 billion, including acquired assets, compared to JD 
2.8 billion at the end of 2020, while the net operating 
income of Capital Bank during the first six months of this 
year amounted to JD 35.2 million, compared to JD 26.8 
million during the same period last year, an increase of 
31%.
Capital Bank’s direct credit facilities increased by 35% 
to reach JD 1.9 billion, compared to JD 1.4 billion at the 
end of 2020, and customer deposits increased from JD 
1.7 billion as at the end of 2020 to reach JD 2.3 billion 
at the end of the first half of the year with an increase of 
36%.
The group recently announced that it is launching the 
first integrated digital bank to serve companies and 
institutions as well as individuals in Jordan and Iraq, 
which aims, through its advanced digital platform based 
on the latest technologies, to provide the necessary 

digital and financial tools for customers to enable them 
to fully control their financial decisions. This Neobank, 
with its own brand and separate identity, will accelerate 
the process of complete transformation from traditional 
banking services to advanced digital banking services, 
and will have a significant and clear impact as a digital 
economic accelerator in the region.
In the first quarter of this year, Capital Bank Group 
completed the first acquisition in its history of Bank Audi’s 
banking business in Jordan and Iraq, which contributed 
to the expansion of its spread locally and regionally, 
in implementation of the group’s vision and ambitious 
strategy of achieving growth through the application of 
the development and expansion methodology in The 
markets in which it is located, and this transaction will 
also enhance Capital Bank’s direction in the field of 
retail services.
The Chairman of the Board of Directors of Capital 
Bank, Basem Khalil Al-Salem, expressed his pride 
and pride in the strong financial results achieved by 
the Bank for the first half of this year, and said: Capital 
Bank continued to achieve outstanding financial results 
during the first six months despite the continuing 
stressful economic conditions that Jordan and other 
countries of the world are going through, affected by the 
negative repercussions of the Corona pandemic. with 
the surrounding challenges.
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Al- Salem: Capital Bank 
Group’s semi-annual 
net profit rises to JD 
43 million after adding 
the net result of the 
acquisition process
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JD 31.1 Million, Half- year Net Profits
 of the Jordan Islamic Bank of 2021  

The Jordan Islamic Bank announced its financial results 
achieved at the end of the first half of the current year 
2021, with profits after tax amounting to about JD 31.1 
million, compared to about JD 27.3 million for the first 
half of 2020, with a growth rate of 14.1%. Chairman of 
the Board of Directors, Mr. Musa Shehadeh, said that 
the results achieved by the bank in the first half of this 
year, confirm the soundness and strength of the bank’s 
financial position, and the quality of its assets, which is 
a reflection of the proper implementation of the bank’s 
strategy in the face of the various challenges that still 
surround the region and the negative effects of the 
pandemic. The bank’s board of directors approved the 
financial statements for the first half of this year during its 
meeting held on 27/7/2021 praising all the efforts made by 
the executive management and employees of the bank to 

achieve these results, and won many awards and credit 
and legitimacy ratings from several international bodies. 
As the best Islamic bank and Islamic financial institution 
in Jordan for the years 2020-2021, thus enhancing 
the confidence and satisfaction of its customers.  
 Dr. Hussein Saeed, CEO/General Manager of the Jordan 
Islamic Bank, said that the results achieved by our bank 
at various levels until 30/6/2021 confirm the soundness of 
the policy adopted by the Bank in achieving its mission in 
support of the national economy and the local community, 
with the application of the best rules and regulations and 
the procedures that enhance confidence in its various 
activities and show the extent of the bank’s commitment 
to the instructions of the established governance in 
accordance with the best international practices and the 
instructions of the Central Bank of Jordan. 
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Shehadeh: The bank 
won many awards from 
several international 
bodies as the best 
Islamic bank and 
Islamic financial 
institution in Jordan

Saeed: The results of 
the bank confirm the 
soundness of the policy 
it adopts in achieving its 
mission in support of the 
national economy and the 
local community
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JD 52.7 Million, Housing Bank Half Profits of 2021

The net profit of the Housing Bank for Trade and Finance 
group in the first half of this year rose to JD 52.7 million. 
The bank group indicated in a statement today, Sunday, 
that it managed in the first half of this year to achieve 
outstanding financial results, which strengthened the 
strength of its main profitability indicators.
The bank’s continuous efforts in managing the financial 
position effectively while preserving the quality and 
robustness of assets led to an increase in total banking 
facilities in the first half by 3.3% to reach JD 4.8 billion. 
Chairman of the Board of Directors, Abdulelah Al-
Khatib, said that the bank continued its strong 
performance during the first half of this year, proving 
its great ability to adapt and deal with difficult 
circumstances and developments in all its locations.
He added that the strong financial results that were 
achieved are a reflection of the great efforts made by 
the group to diversify sources of income and enhance 

the operational efficiency of operations in light of 
low interest rates globally, and non-interest incomes 
being affected by the continuing repercussions of the 
Corona epidemic worldwide.
For his part, the CEO of the bank, Ammar Al-Safadi, 
stated that the bank continues its committed policy 
to maintain the integrity and quality of its assets and 
to continue to increase operational efficiency and 
control costs, which led to achieving strong financial 
results in all the main operational activities of the 
bank.
 He added that the bank was able to maintain the 
strength of its capital base, as the total equity reached 
JD 1.2 billion, the capital adequacy ratio was 16.9 
percent, and the liquidity ratio was 124 percent. 
All these ratios are considered above the limit. The 
minimum regulatory requirements of the Central Bank 
of Jordan and the Basel Committee.

Al- Khatib:  The strong 
financial results that 
have been achieved are 
a reflection of the great 
efforts made by the 
group

Al- Safadi: The Bank 
achieved strong financial 
results in all of the 
Bank’s main operational 
activities



 JD 129.5 Million, the Profits of the Arab Bank Group 
in the First Half of 2021 of a Growth of 20% 

The Arab Bank Group achieved net profits 
after taxes and provisions amounting to $182.4 
million for the period ending on June 30, 2021, 
compared to $152.1 million in the corresponding 
period for 2020, with a growth rate of 20%. The 
Bank also maintained a solid capital base, with 
total equity of 10.3 billion at the end of the first 
half of 2021.
Commenting on the results, Mr. Sabeih Al Masri, 
Chairman of the Board said: «The positive 
financial results achieved by the bank in the first 
half of this year show the inherent strength of the 

diversification of the bank›s business model, and 
the bank‹s prudent approach in managing all 
variables and risks and achieving a better level 
of profitability in light of the Corona pandemic.»
For his part, Mr. Nehme Sabbagh - Executive 
Director of the Arab Bank - indicated that the 
Corona pandemic has tested banks in ways 
we have not seen before, but the results of the 
Arab Bank during the first half of 2021 confirm 
the bank‹s ability to work strategically according 
to an effective risk management approach in 
Facing challenges.
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Al-Masri: The positive 
financial results achieved 
by the bank in the first 
half of this year show 
the potential strength of 
the diversification of the 
bank›s business model

Sabbagh: The results of the 
bank confirm its ability to work 
strategically according to an 
effective risk management 
approach in the face of challenges
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JD 19.6 Million  Net half Profit of
  Bank al-Etihad of 2021

Bank al Etihad (UBSI), which is listed on the Amman 
Stock Exchange, achieved a growth in quarterly profits 
for the first half of this year, by 45.66 percent, on an 
annual basis.
Preliminary financial results showed that it achieved 
semi-annual profits attributable to shareholders of JD 
19.56 million ($27.59 million) in the first half of the year, 
compared to profits of JD 13.43 million ($18.94 million) 
in the first half 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 86.82% to reach JD 72.47 million 
compared to JD 38.79 million for the first half of 2020. 
Issam Salfiti, Chairman of the Board of Directors of Union 
Bank, expressed his pride in the achievement achieved 
by the bank in the first half of this year, praising the 
efforts made by his work team, who were able to control 
the significant negative effects caused by the Covid-19 
pandemic and achieve satisfactory results that confirm 
the bank’s financial strength.
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Salfiti: Bank 
al-Etihad’s 
semi-annual 
profits rose 
with the 
support of 
interests and 
returns  
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of the high demand for investment in the sites of the 
industrial cities. The completion rate has reached (90%), 
and an expansion project in Al-Hassan Industrial City on 
an area of 214 dunums has reached (70%) and will be 
ready soon to attract industrial investments, explaining 
that the company has also recently launched two bids 
for the implementation and supervision of new modular 
factories in the city. Salt Industrial in order to meet the 
growing demand for investment in the city, where the 
area of these new buildings is estimated at (10,066) 
m2 and will be built within the first phase of the city, 
whose development work is nearing completion, after 
occupying the entire areas of the buildings that were 
erected in the city recently, and their area also reaches ( 
10000) m2, while the company started to establish
Juwaid reiterated his pride in what the Jordanian 
industrial cities have achieved at the level of the national 
economy by attracting qualitative investments in various 
productive fields, which have provided thousands of job 
opportunities for Jordanian youth, as well as their role in 
the development of the governorates and the distribution 
of development gains and their growing repercussions 
on the figures of national exports and gross domestic 
product, which would not have been achieved without it. 
The patronage of the triumphant Hashemite leadership 
that roamed the world and made Jordan a model for 
the countries of the region and the world in the field of 
industrial cities in the field of construction, development, 
management and marketing, which made many 
countries draw from the Jordanian experience in the field 
of Jordanian industrial cities.

Signing of a Memorandum of Understanding 
between the German Jordanian University and the 

Industrial Cities Company
The German Jordanian University and the Industrial Cities 
Company signed a memorandum of understanding to 
enhance bilateral cooperation between the two sides, 
in an effort to develop partnership between academic 
institutions and the Jordanian industrial sector.
 The memorandum signed on behalf of the university by 
its president, Prof. Manar Fayyad, and the company›s 
general manager, Mr. Omar Juwaid, aims to cooperate 

between the two parties in the field of holding training 
courses and workshops, and providing and preparing 
consultancy and technical services of interest to the 
industrial sectors.
According to the memorandum, the company will work to 
enhance opportunities for training students in industrial 
companies, appoint graduates, and establish joint 
research and development projects aimed at solving the 
problems of the industrial sector and supporting student 
entrepreneurs.
University President Prof. Manar Fayyad said that 
partnership with the industrial sector is a priority for the 
German Jordanian University in light of the university’s 
strategic plan to enhance the practical skills of students 
and encourage applied scientific research that directly 
supports the local industry.

Memorandum of Understanding between the 
Jordanian Industrial Cities and the Turkish Bursa 

Chamber of Commerce and Industry 
    The Jordan Industrial Estates Company signed a joint 
memorandum of understanding with the Turkish Bursa 
Chamber of Commerce and Industry aimed at raising 
the level of joint cooperation between the two sides in 
the economic field and exchanging experiences.
    The Director General of the Jordan Industrial Estates 
Company, Omar Juwaid, said that this memorandum 
establishes the fruit of cooperation with the Turkish 
Bursa Chamber of Commerce and Industry in many 
fields, foremost of which is the service of the industrial 
sector, as the memorandum includes many items of 
cooperation that contribute to developing the economies 
of the two countries and benefiting from the experiences 
of the two countries, especially since Jordan has Many 
of the advantages of investment qualify it to be the focus 
of attention of Turkish investors, especially in the field 
of Jordanian industrial cities, which today have become 
a distinguished environment for attracting foreign 
investments.
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he volume of new investments in the 
Jordanian industrial cities for the first six 
months of this year increased by 2% to 
reach 73 million compared to the first six 
months of last year 2020, which recorded 

JD 71.3 million.
According to a statement by the Jordan Industrial 
Estates Company today, the company has managed, 
since the beginning of the current year 2021, to sign (82) 
contracts for (54) new companies and (28) contracts for 
existing companies, including the industrial and service 
sectors, as these investments will provide (1466) job 
opportunities.
According to the Director General of the Jordan Industrial 
Estates Company, Omar Juwaid, these new investments 
were distributed by (20) in Abdullah II Industrial City, 
(23) in Al-Hassan Industrial City, (13) in Al-Muwaqar 
Industrial City, (1) in Al-Hussein Industrial City in Karak 
and (3) in the industrial city of Mafraq, (7) in the industrial 
city of Salt, (7) in the industrial city of Madaba, and (2) in 
the industrial city of Tafila.
Juwaiad indicated that these investments were distributed 
to various industrial and service sectors in all the 
operating industrial cities that belong to the company in 
Sahab, Irbid, Al-Muwaqar, Karak and Mafraq, in addition 
to the new industrial cities in (Salt, Madaba and Tafila, 
adding with this achievement another achievement to 
the company’s march and role distinguished in attracting 
industrial investments in various sectors

Juwaid explained that the total number of companies 
operating in the industrial cities affiliated with the 
company reached 853 industrial companies, with an 
investment volume of JD (2971,038) million, which 
provided nearly 57 thousand job opportunities, noting 
that the company has recently intensified its promotional 
campaigns locally. And externally, especially in the field 
of e-marketing and attending virtual events, in addition 
to continuous communication with investors to present 
the advantages and investment incentives in the various 
sites of the industrial cities, especially discounts on land 
sale prices and rental allowances for industrial buildings 
in the new industrial cities that the company has put on 
its investment map.
Juwaid pointed out that the Jordan Industrial Estates 
Company has engaged during this year, in order to 
complement its distinguished journey and partnership 
with various institutions of the public and private sectors, 
by signing a number of agreements and memoranda of 
understanding with the aim of enhancing the process of 
work and achievement in the industrial cities operating in 
the forefront of which are the Public Security Directorate, 
Yarmouk and German Jordanian universities, and 
Careers of Gold Initiative, and the Public Network 
Company for the Internet of Things.
As for the expansion projects, Juwaid said that the 
rates of completion are progressing in full swing, as 
the Jordan Industrial Estates Company is currently 
implementing a number of expansion projects as a result 

T
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education and raising the quality of the educational process 
is the first spark in moving towards progress, development 
and prosperity
Al-Ali added that during the pandemic and the closures 
that resulted from it and as a result of the difficult financial 
conditions that parents suffered, there was a great failure 
in the payment of school fees by a number of parents, and 
significant discounts and reductions were made for that 
period, and a number of students moved to government 
schools as a result of the damage to parents One of the 
repercussions of the pandemic, knowing that the school 
has most of its costs in large numbers of a fixed type that 
does not affect the operation process such as rents and 
salaries. The results were not as expected by Corona
Al-Ali noted that On the health side, students should be 
fully aware of the nature of the “Corona emerging” virus, 
symptoms of infection, and ways of infection, through 
awareness programs that will be prepared with the 
knowledge of experts, and that the school has developed 
plans and strategies and started implementing them in a 
manner appropriate to the current health situation. Taking 
care of social distancing during the educational process, 
and this required the redistribution of students; To reduce 
student density in classrooms, provide good ventilation in 
them, pay attention to the cleanliness and disinfection of 
bathrooms, places and tools used by students, and prevent 
entry to any student, teacher or employee who is infected or 
shows symptoms of Covid-19.
Al-Ali said that vaccination is the only solution to reach the 
stage of recovery so that students do not leave their place 
that is teeming with life only by their presence within its 
walls.

ISSUE MEETING

THE NEGATIVE EFFECTS 
OF THE PANDEMIC CAUSED 

GREAT DAMAGE TO THE 
PRIVATE EDUCATION SECTOR 
AND TURNED IT FROM A SAFE 
INVESTMENT INTO A STATE OF 
INSTABILITY AND CONFUSION 

THE RETURN OF STUDENTS TO 
THEIR SCHOOLS IS LIKE THE 

RETURN OF THE SOUL TO THE 
BODY, BUT CORONA›S FEARS 

STILL EXIST

THE EXPERIENCE OF 
“DISTANCE EDUCATION” WAS 
THE ONLY SOLUTION TO GET 
OUT OF THE CORONA CRISIS 

WITH MINIMAL LOSSES



first goal was to reach knowledge for students and maintain 
their academic level. Our education is a message before it 
is an investment And this is what we have proven over the 
circumstances, in fact, not in words
As for the return of students to schools for the current year, 
Al-Afouri confirmed that the soul returned to the body after 
the school revived with the noise of its students, but the 
fears that Corona left us remain, especially as we did not 
get out of the epidemic circle completely, and added that 
he will try to return the school after the Corona pandemic is 
better than We have learned many lessons from this ordeal, 

and we will use them positively to add something new and 
compensate for the educational and social losses that 
occurred during the previous period.
On his opinion on the matter, Dr. Eng. Abdul Rahim Al-
Ali, Deputy Director General of Modern Systems Schools, 
who has played a tangible role recently in translating his 
experiences to develop this important edifice, which has 
its weight and reputation among private schools in the 
Kingdom, said that it is known that the education sector is 
an investment. It also works to assist the state in obtaining 
advanced professional educational means, as the interest in 
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DR. AL-ALI: VACCINATION IS THE ONLY SOLUTION TO 
REACH THE STAGE OF RECOVERY SO THAT STUDENTS DO 
NOT LEAVE THEIR PLACE THAT IS TEEMING WITH LIFE ONLY 
BY THEIR PRESENCE WITHIN ITS WALLS
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and methodological information were transferred through 
the means of technology from the educational institution to 
the student.
To talk about this important topic and to analyze this 
experience, we interviewed the first man in the field of 
education in the Kingdom, who had unique pioneering 
ideas, a sound opinion, and his mark affected the course 
of education and its progress and many achievements that 
proved that success can only be achieved through effort 
and hard work that is not accompanied by tirelessness or 
boring. 

The Director General of Modern Systems Schools, Dr. 
Mustafa Al-Afouri, will draw us from his vast experience and 
give us the juice of many years in which he played the role 
of the teacher who was a messenger and the summary of 
many experiences of the virtuous educator who spent his 
life among his students as a father and mentor when he was 
a teacher and with his teachers a brother and role model 
when he became a principal.
Al-Afouri began his speech by saying, «The past two 
years were the most cruel years with the presence of the 
fiercest enemy, which woke up from its slumber by surprise 
to undermine the health of the citizen and threaten all 
sectors of life, causing frightening anxiety that the world›s 
governments have not experienced before.» An unknown 
mask, and we watched the news of its spread on all media, 
waiting with fear and anxiety for what was to come. Within 
a few days, the shock was, which is always the most 
dangerous decision ever, which is to stop the schools and 
not to attend the students. Years of life knew that students 
are the spirit of life and schools are their body, so how can 
life continue with a paralyzed body and without a soul, 
and with our great respect for the government measures 
that were forced to it as precautionary measures, and 
certainly it was only the last option it had, the whole world 
was exhausted and powerless, the enemy is strong and 
unstoppable Known and weapons between
Al-Afouri emphasized that If health is the lifeblood, then 
education is the vein that nourishes the mind and the 
heart, so it was necessary to have an alternative option so 
that education would continue and not stop regardless of 
the circumstances, and because the schools of modern 

systems, as usual, are proactive in everything that is new 
and developed, and because e-learning was part of an 
organization Teaching methods at the school During the 
face-to-face education, it was not difficult for us to keep 
pace with the new conditions. Al-Afouri added, «We have 
technical teaching methods and for more than four years, the 
school has anticipated all events and worked on recording 
many educational lessons and adding them to the actual 
face-to-face class whose voice was resounding in the room. 
Classroom, I never thought that this education would be an 
alternative to face-to-face education, but I worked hard and 
I might be the first among the Kingdom’s schools that I made 
a full department for the school administration, which is the 
e-learning department, and we had multiple participations 
in training workshops to master this type of education
Al-Afouri added that the presence of this department in 
the school had a positive role, as all teachers were trained 
inside the school campus to be fully qualified to deal with 
the digital teaching method, in addition to the interaction 
of students of modern systems with this type of education, 
which facilitated the distance learning process for us, as we 
had a teacher Qualified, prepared student, available tools, 
studied and implemented strategies, and an interested 
administration capable of follow-up and organization
As for Dr. Al-Afouri’s assessment of this global experience, 
he made it clear that the distance education strategy from 
the beginning was nothing but the last option. No one can 
replace the school and its performance. We are not only 
talking about education when talking about suspending 
schools. The losses are greater than that. The school is 
brilliant, and the teacher masters it professionally and 
craftsmanship, as it supports the parents hand in hand in 
the educational process and in guidance and counseling, 
especially in the early years that affect the student’s 
life. Mixing with this important community will be many 
experiences that support his next life and be the cornerstone 
of his next future.
Al-Afouri indicated that the most developed countries in the 
world were not completely satisfied with this experience, 
knowing that it has all the capabilities, and this is evidence 
that evaluating this experience is not easy, as it is only 
the only way that we have in our hands to get out of this 
experience with the least losses.
Regarding the repercussions of the Corona pandemic 
and its negative effects, Dr. Al-Afouri touched on the great 
damage suffered by the private education sector and said, 
“Covid 19 was a predatory beast that was not satisfied 
with health and was not satisfied with education, but rather 
caught the pulse of life crowded with sectors and killed the 
economy worldwide, as for the education sector. Private 
and private schools were among the sectors that were 
severely affected.
Al-Afouri explained that only private schools with a strong 
foundation were able to overcome the crisis, and that 
modern systems schools have proven their seriousness and 
clear interest in their students and their keenness on their 
educational staff in light of the Corona epidemic, as their 

MODERN SYSTEMS SCHOOLS: 
A MESSAGE OF KNOWLEDGE 
BEFORE IT IS A SUCCESSFUL 
INVESTMENT
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he world has recently suffered from a 
catastrophe that shook the throne of its stability 
and hit it to the core when it affected one of the 
most important elements of life, which is the 
health of the citizen, which may be the most 
precious thing he owns and the most important 

thing on which his achievement and success are based.
Corona The epidemic that spread panic in various parts of 
the earth, it was and still is somewhat the unknown enemy 
that you fight without seeing it and defend yourself against 

it without knowing what its weapon is.
And because the epidemic feeds on gatherings of people 
and spreads in their crowds, government decisions around 
the world were similar in essence  precautionary measures 
to achieve distance to prevent the spread of the virus.
In those circumstances that accompanied the virus’s 
invasion of the whole world, the distance learning process 
was activated in Jordan and students were stopped from 
attending schools, so that “distance education” became one 
of the most important modern tools, as classroom lessons 
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WITH THE NEW CIRCUMSTANCES.
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Arab endeavors today are directed to take 
advantage of the digital spread in order to 
advance the current social and economic 
situation of the Arab countries, which was clearly 
reflected in more than one economic conference 
and official forum, and that the digital economy is 
that economy that depends on creativity and the 
interaction of the human element through the use 
of smart phones and  applications they include and 
all elements of technology, especially the Internet, 
in order to achieve digital trade and knowledge 
exchange, in a way that brings financial profits 
to investors. In the digital economy, the following 
conditions must be met: Digital transformation in 
state administrations and institutions, enacting 
the necessary laws and legislation, and providing 
the necessary infrastructure and supports for 
its growth and prosperity. It is evident from the 
above, the globalization of the economy and 
the use of technology to move towards a digital 
economy in the presence of an interactive and 
effective human environment.
The digital economy is the optimal use of 
information, big data, information technology 
and means of communication in achieving 
sustainable development, economic and social 
growth, improving the provision of public sector 
services, creating smart societies, and achieving 
social justice and equality among all members of 

society.
Moreover, Arab countries face great challenges as 
a result of slow economic growth, unemployment, 
environmental challenges, and lack of security 
stability. A promising digital economic future 
cannot be expected in the Arab countries 
unless each country prepares annual national 
and regional reports to analyze the status of 
the Arab information society from a sustainable 
development perspective.
In sum, the future of the digital economy in the 
Arab countries depends on several things, 
the most important of which is the need for 
Arab governments to work to secure adequate 
infrastructure, establish laws that support and 
legitimize the digital economy, attract investments 
and international companies, establish 
cooperation links between the public sector and 
the private sector, and invest in human resources 
and capabilities. Creative youth by encouraging 
and supporting creativity, encouraging digital 
consumption, facilitating electronic trade 
exchanges and using the advantages of 
technology and the Internet, and supporting 
literacy programs to disseminate knowledge 
and information; thus, involving all segments of 
society in the digital economy process.
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