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االفتتــاحيـة

Editorial

بشرف  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  فازت 
األولى  المرة  وهذه   ، دبي  إكسبو 2020  استضافة معرض 
التي ُينظم فيها معرض اكسبو 2020 في منطقة الشرق 
اكسبو  معرض  وأقيم   . آسيا  وجنوب  وأفريقيا  األوسط 
المستقبل”  وصنع  العقول  “تواصل  شعار:  في دبي تحت 
ُعرف  والذي   1851 العام  في  اكسبو  معرض  أول  فمنذ   .
من  اكسبو  معارض  تزال  ال  العظيم”،  “المعرض  باسم 

أكبر وأهم األحداث الدولية .

اكسبو  معارض  تستقطب   ، أشهر  ستة  امتداد  وعلى 
 ، المشاركين  أجنحة  يكتشفون  الذين  الزوار  ماليين 
والفعاليات المختلفة التي يقوم المشاركون بتنظيمها 
فريق    . دولية  ومنظمات  وشركات  دول  ذلك  في  بما   ،
لنا في مقابلة حصرية  الخاص باالستشارات يشرح   JLL
االقتصاد  عجلة  على  دبي   ٢٠٢٠ اكسبو  معرض  تأثير 
والمدى  القصير  المدى  على  اإلمارة  و االستثمار في 
تعمل  التي  عزام  ميري  لسان  على  ذلك  وجاء   ، الطويل 
كمدير محلي ل JLL  في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

في قسم االستشارات االستراتيجية .

مليون   25 من  أكثر  دبي   2020 اكسبو  معرض  ويجذب 
أكثر  توفير  ذلك  وسيتطلب  انعقاده  فترة  خالل  زيارة 
من أربع وعشرين ألف غرفة فندقية وذلك لسد الفجوة 
اكسبو  معرض  ويشكل   ،  . الطلب  مقابل  العرض  في 
2020 دبي منصة لوضع رؤية مستقبلية مستدامة لعقود 

قادمة .

وغير  المباشر  االقتصادي  التأثير  أن  المتوقع  ومن 
المباشر الناتج عن اكسبو ٢٠٢٠ دبي سيرفع قيمة التجارة 
غير النفطية لدبي إلى 4.5 تريليون درهم في 2020 ، خاصة 
في قطاع االستثمار في الضيافة والطيران . إلى جانب ما 
والمواصالت  التحتية  للبنية  تحسينات  من  حاليًا  يتم 
اكسبو  معرض  لتنظيم  نتيجة   ، والحداثة  والرفاهية 
ستدعم  التي  والمبادرات  المشاريع  خالل  من  دبي   2020
سياحية  كواجهة  العالمية  الخارطة  على  دبي  موقع 

واستثمارية وإحدى أهم المدن الذكية في عام 2020 .
العنان  مطلقًة  جهودها  العالم  شعوب  وتكرس 

معرض إكسبوا ٢٠٢٠

aliamaireh@investorsmgz.com
رئيـس التحريــر

فتح  من  ابتداًء  العصر،  تحديات  أبرز  لحل  لمخيلتها 
القادمة،  األجيال  أمام  والتطوير  التنمية  فرص  أبواب 
 ، والسلع  البشر  انتقال  آلية  صياغة  بإعادة  مروراً 
ووصواًل إلى إيجاد حلول مستدامة للحفاظ على موارد 
الطاقة والمياه . ويشهد العالم اليوم ابتكارات جديدة 
حتى  للمرء  يكن  لم   ، الحياة  جوانب  مختلف  تغطي 

تصورها قبل خمس سنوات .

االبتكار  بأن  راسخ  إيمان   ، دبي   2020 إكسبو  يوّجه 
وتبادلهم  البشر  جهود  تضافر  نتيجة  هما  والتقدم 
إكسبو  يستقطب  وسوف   . خالقة  بأساليب  األفكار 
خالل أشهره الستة ابتداًء من أكتوبر 2020 ، مئات الدول 
باإلبداع  لالحتفاء  دبي  إلى  البشر  وماليين  المشاركة 
البشري تحت شعار “تواصل العقول وصنع المستقبل”
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افتتح  والدولية  العاملية  املعار�ص  ا�ستقطاب  »امل�ستثمرون« يف  مب�ساركة جملة 
معر�ص اإك�سبو ٢٠٢٠، الذي تاأجل ب�سبب فريو�ص كورونا يف دبي، حيث يهدف 
القيمون اإلى تنظيم اأكرب جتمع عاملي منذ بداية الوباء. وتعر�ص اأكرث من ١٩٠ 
دولة ثقافاتها وابتكاراتها، داخل اأجنحة مده�سة من الناحية املعمارية، على 
موقع تبلغ م�ساحته ٤3٨ هكتارا. واأنفقت حكومة دبي ما يقدر بنحو ٧ مليارات 
دولر على احلدث، فيما تاأمل يف جذب ٢٥ مليون زائر خالل الأ�سهر ال�ستة 

املقبلة، لتعزيز ال�سياحة وال�ستثمار يف الإمارة.
اإك�سبوا  معار�ص  اإن  العمايرة  علي  امل�ستثمرون  ملجلة  التحرير  رئي�ص  ويقول 
اأي�سا  لكنها  اخلربات،  وتبادل  البتكارات  اأهم  لعر�ص  من�سة  توفر  الدولية 

يف  تكون ذات اآثار كبرية على القت�ساد العاملي ككل، وعلى اقت�ساد البلد املُ�سِ
ا�ستقطاب جميع  �سباقة يف  امل�ستثمرون  اإن جملة  وقال  على وجه اخل�سو�ص 
املعار�ص واملوؤمترات الدولية والأحداث العاملية واأي�سًا امل�ساريع وال�ستثمارات 

القت�سادية الكربى وب�ستى جمالتها.
واأ�سار العمايرة اإلى اأن معر�ص اإك�سبو عادة ما ُيحدث طفرة يف عدة قطاعات 
التجزئة  وجتارة  وال�سفر  وال�سياحة  ال�ستثمار  راأ�سها  وعلى  اقت�سادية، 

والعقارات، والعديد من القطاعات الأخرى.
وقال اأمني عام هيئة ال�ستثمار بالوكالة عبدالفتاح الكايد اإن »الهدف املرجو 
امل�سرقة  الردن  �سورة  اظهار  هو  بـ»اك�سبو٢٠٢٠«  الأردنية  امل�ساركة  من 
اململكة  عر�ص  الى  ا�سافة  املجالت  خمتلف  يف  حققها  التي  والجنارات 

كفر�سة ا�ستثمارية كبرية باملنطقة يف خمتلف القطاعات.

13 العدد  ٦٦    كانون األول    ٢٠٢١

ملف العدد
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اأنهم  يعتقدون  املحللني  لكن  التذاكر،  مببيعات  »�سعداء«  اإنهم  املنظمون  ويقول 
�سيكافحون لتحقيق الهدف ب�سبب القيود امل�ستمرة على ال�سفر العاملي.

واأعلن حاكم دبي، حممد بن را�سد اآل مكتوم، افتتاح املعر�ص يف حفل �سم جنوما 
من جميع اأنحاء العامل، من بينهم املغني الإيطايل اأندريا بوت�سيلي، وجنمة البوب 

الربيطانية اإيلي غولدينغ، وعازفة البيانو ال�سينية لنغ لنغ.
وقال حممد بن را�سد اإنه �سيكون »حدثا ا�ستثنائيا يطبع يف ذاكرة الب�سرية«.

واأ�ساف »نفخر بالرتحيب مبمثلي ١٩٢ دولة يف اأر�ص الت�سامح، حيث ن�ستثمر يف 
هذا التجمع العاملي لإيجاد حلول للتحديات العاملية على اأ�سا�ص التعاون الدويل 

الذي حتتاجه الب�سرية«
الدولة  به  ت�ستفيد  ما  دائما  �سحري  مبفعول  الدولية  اإك�سبو  معار�ص  تت�سم 

امل�ست�سيفة للحدث الأ�سخم يف العامل يف العديد من القطاعات املهمة.
لندن عام ١٨٥١  الكري�ستال يف  املعار�ص يف ق�سر  لهذه  اأول دورة  اأقيمت  ومنذ 
حيث ُعر�ست ابتكارات الثورة ال�سناعية الأولى، يعترب معر�ص اإك�سبو اأحد اأهم 
امل�ستقبل لالأبحاث والدرا�سات  الأحداث على ال�سعيد الدويل.  وح�سب »مركز 
املتقدمة«، يحمل معر�ص اإك�سبو ٢٠٢٠ دبي رمزية كبرية، يف املقام الأول، كونه 

الأول من نوعه يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا وجنوب اآ�سيا.

ملف العدد



كما اأن املعر�ص يوفر فر�سة للب�سر من جميع اأنحاء العامل لاللتقاء يف مكاٍن 
واحٍد، وتبادل اخلربات يف العلوم والتكنولوجيا والثقافة والفنون وغريها.

التجاري  للتبادل  اأكرب  اآفاقًا  ويفتح  التوا�سل،  ج�سور  املعر�ص  ويعزز 
التعاون يف ر�سم  العامل على  العامل. وي�ساعد دول  وال�ستثماري بني مناطق 
الأكرث  العاملية  للتحديات  م�ستدامة  جماعية  حلول  واإيجاد  امل�ستقبل  م�سار 
وال�سحية  القت�سادية  التحديات  من  انطالقًا  الراهن،  الوقت  يف  احلاحًا 

واملناخية والجتماعية والثقافية، وغريها.
اأنه منذ الإعالن عن فوز الإمارات با�ست�سافة  اإلى  ت�سري معظم التقديرات 
مليار   3٧ نحو  تبلغ  ا�ستثمارات  البالد  ا�ستقبلت  فقد  دبي«   ٢٠٢٠ »اإك�سبو 
دولر، كما اأنه من املتوقع اأن ت�ستقبل الإمارات ا�ستثمارات بنحو ٦ مليارات 
التي  ال�ستثمارات  اإجمايل  اأن  يعني  ما  املعر�ص،  انعقاد  فرتة  خالل  دولر 
اإلى ٤3  �سي�سل  املعر�ص  نهاية  الإمارات منذ عام ٢٠١3 وحتى  �ست�ستقبلها 
مليار دولر. يعد اإك�سبو ٢٠٢٠ دبي ا�ستثمارًا طويل الأجل لالإمارات، ملا ميثله 

من دعم للروؤية امل�ستقبلية لالإمارات، ودوره يف تعزيز فر�ص التنمية ال�ساملة 
امل�ستدامة، والتحرك نحو القت�ساد القائم على البتكار، وخلق بيئة اأعمال 
وال�سياحة  والنقل  اللوج�ستية  اخلدمات  مثل  الرئي�سية،  للقطاعات  مواتية 
املعلومات  و�سناعة  العمل،  و�سوق  ال�سحية  والرعاية  والتعليم  والعقارات 
والطاقة  البيئية،  والأن�سطة  ال�سطناعي،  والذكاء  والثقافة،  واملعرفة 

النظيفة، والأبعاد الجتماعية، وغريها.
من  العديد  �ست�سهدها  التي  والطفرة  ال�ستثمار،  ذلك  فاإن  املجمل،  ويف 
القيمة  تعزيز  �ساأنهما  من  الكربى،  امل�سروعات  تنفيذ  عرب  القطاعات، 
امل�سافة لالقت�ساد الإماراتي، وي�ساعد على توليد املزيد من الناجت بالن�سبة 
وفق  وذلك  دولر،  مليار   33 بنحو  تقدر  مكا�سب  حتقيق  من  ميكنه  مبا  له، 
النمو  معدل  رفع  على  �سي�ساعد  اأنه  كما  لإك�سبو،  الر�سمي  املوقع  تقديرات 
القت�سادي للدولة بنحو ١.٥ نقطة مئوية، وذلك يف �سنوات ما بعد انتهاء 

املعر�ص.

15 العدد  ٦٦    كانون األول    ٢٠٢١

إكسبو ٢٠٢٠ دبي.. »المفعول السحري« 
ألضخم حدث عالمي يعزز اقتصاد اإلمارات

ملف العدد
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كما ي�سي العنوان بغالفه ينطق ال�سم اي�سا معرفا عن �ساحبه فهو با�سم كما تعلو وجهه 
ابت�سامته البي�ساء وهو �سعيد مبا ي�سيفه للنا�ص من اجنازات وافكار وروؤية حتقق معها 

هدفا �ساميا كما عرفناه على مر تاريخه.
وطول   والأمانة  وامل�سوؤولية  يتمتع  باحلر�ص  املعروف  الكبد  طبيب  �سعيد  با�سم  الدكتور 
يف  والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  الطبقة  مع  وا�سعة  عامة  عالقات  وله  اخلربة 

الداخل ويف اخلارج.
مثل  العالجية  ال�سياحة  افكارهم يف  ا�ستثمروا  الذين  ال�سباقني  من  ..كان  �سعيد   با�سم 
ا�ستقطاب املر�سى العرب من ليبيا واليمن واجلزائر حتى ال�سعودية وبلدان اخرى، فهو 
على دراية كاملة بالهمية العظيمة التي تختزلها ال�سياحة العالجية للدخل القومي للبلد 

كما تعمل على زيادة �سهرتها وات�ساع افقها وابراز حجمها على اخلريطة .
هذا القطاع الذي يدمج العالج با�سمى معانيه مع ال�سياحة بادق معانيها كان له ن�سيب 
كبري من اهتمام الدكتور �سعيد الرجل الذي تتحدث عنه اخالقه وتوثق اجنازاته اعماله 
والتميز  للتطور  والفكار  القدرات  ي�ستغل  ،عقل  بي�ساء  ويد  اداري  فكر  امام  هنا  فنحن 

وقلب يعرف الرحمة ويتقن ازالة المل.
يذكر اأن الدكتور با�سم �سعيد قد غادر موقع املدير العام مل�س�ستفى عمان اجلراحي موؤخرًا.

البلدان  اأكرث  كاأحد  الأردن  اأهمية  الأطباء  اأف�سل  مثله من  �سعيد هو ومن  الدكتور  اأثبت 
تطورًا يف جمال الطب والأدوية على م�ستوى املنطقة، وباأن هذا البلد ال�سغري مب�ساحته 
لتقرير  ووفقًا  املجال،  هذا  يف  املتقدمة  الدول  ليناف�ص  يده  مت�سك  التي  النخبة  يتوي 
البلدان  اأعلى مرتبة من بني  يحتل  الأردن  فاإن  العربي عام ٢٠٠٥،  العامل  التناف�سية يف 

العربية من حيث الرعاية ال�سحية. 
ويف احلديث عن اجلائحة التي األقت بظاللها ال�سوداء على العامل كان الدكتور �سعيد مع 
الوطي�ص  حامية  حربا  خا�سوا  الذين  الردنيني  الطباء  من  الول  ال�سف  جنود  مقدمة 
مع هذا الوباء اللعني باذل جهده وطاقات امل�ست�سفى التي يرتاأ�سها يف خدمة هذا الوطن 

احلبيب .
الفكر،منفرد  عظيم  اخللق،  ،متوا�سع  ال�ستقبال  ح�سن   ، الوجه  ب�سو�ص  �سعيد  الدكتور 
باحلكمة، و�ساحب يد مت�سح على وجع املري�ص بكل ما اأوتيت من علم ومعرفة يثبت لنا 
اجمل �سورة  ليعك�ص  الثنتني  فيه  اجتمعت  وهنيئا ملن  العلم  قيمة  ترفع من  الأخالق  اأن 

حتملها مراآة.
الدكتور �سعيد ل يدخر جهدا يف تقدمي يد العون لأي مري�ص ول يتوانى عن ابراز الدعم 
واقفا على خط  ليظل  ال�سحي على وجه اخل�سو�ص  القطاع  ولهذا  الوطن  لهذا  الكامل 
بن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  راية  ظل  حتت  واملواطن  الوطن  حلماية  الول  الدفاع 

احل�سني حفظه اهلل ورعاه

الدكتور باسم سعيد... عقل يستغل 
القدرات ويد بيضاء تتقن إزالة األلم

مشروع العدد
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اأعمدته  اأهم  واأحد  طويلة  فرتة  منذ  التاأمني  �سرح  يف  را�سخ  وتد  اخلالق  عبد  ع�سام 
هذا  على  ا�سدلته  الذي  وال�سخاء  عائلته  �سغلتها  التي  للمكانة  املا�سية  العقود  خالل 

القطاع فكان ا�سا�ص جناحه وكانت جزءا من جناحه.
با�سر عبد اخلالق مهام عمله كمدير عام و رئي�ص تنفيذي ل�سركة الإحتاد العربي الدويل 
ال�سركات احلليفة �سمن مظلة جمموعة رم لالإ�ستثمار  تعترب واحدة من  التي  للتاأمني 
اأنواع  وقد عملت ال�سركة يف تطوير اخلدمات والربامج التاأمينية وتوفري وتطوير كافة 

التاأمني.
ومن املراهن عليه اأن يقدم »عبد اخلالق ع�سام« مل�سه اإبداعية و تفوق يف اإدارة ال�سركة 
و تقدمها مبا يحقق التوقعات والهداف التي لن يكون لها �سقف عند عبد اخلالق وعند 
من  ال�سركة  لإدارة  اجلديد  العهد  اإ�ستالم  ومنذ  ق�سريه  وبفرتة  متكنت  التي  ال�سركة 
زيادة  واأهمها  النوعية  والقفزات  والت�سغيلية  املالية  النتائج  يف  ملحوظ  تطور  حتقيق 

احل�سه ال�سوقية التي تب�سر مب�ستقبل زاهر.
الواحد  الفريق  روح  �سمن  يعملون  الذين  املوؤهلني  من  اليوم جمموعة  ال�سركة  وت�سكل 
املن�سجم مع الإدارة �ساحبة اخلربة وهذا التكوين الهيكلي املبدع لل�سركة ميكنها من اأن 
ت�سنع الجنازات التي تتنا�سب مع تطلعات واحتياجات �سرائح ال�سوق املحلية واملختلفة 
من  وغريها  عمان  كاأمانة  تاأمني  اإعادة  اإلى  حتتاج  والتي  الكربى  الخطار  وبالخ�ص 

الدرجة الأولى وخدمات رفيعة امل�ستوى..
�سركة الحتاد العربي الدويل للتاأمني من ال�سركات التي متكنت الفرتة املا�سية وبفعل 

جمل�ص ادارتها من تر�سيخ مكانتها وح�سورها وهويتها يف خارطة التاأمني الأردين 
واليوم بقيادة عبد اخلالق الذي �سيمنحها ع�سارة خرباته الطويلة وجل حكمته �ستكون 
رفع  يف  �ست�ساهم  تنظيمية  وهيكلة  اإدارية  بخطط  جديدة  انطالقة  القادمة  اليام 
م�ستوى ال�سركة ومكانتها ودورها على �سعيد املبيعات والنتاج و مواكبة كل تطور تقني 

وتكنولوجي. 
عبد اخلالق �سي�سكل اإ�سافة نوعية وفنية لعمل ال�سركة ون�ساطها باإعتباره الرجل املنا�سب 

يف املكان املنا�سب و�سريك ا�سرتاتيجي يف ال�سركة،حيث مت انتخابه كنائب رئي�ص ملجل�ص 
الإدارة.  فقد اح�سن عبد اخلالق الختيار عندما كان جزءا من هذه املنظومة املتاألقة 
�سغل  وقد  املركب.  وقيادة  الراية  حمل  �سلمته  عندما  قرارها  يف  ال�سركة  اأ�سابت  وقد 
عبداخلالق منا�سب مهمة اهمها الرئي�ص التنفيذي واأمني ال�سر ل�سركة ال�سرق العربي 

للتاأمني.
خالل  اخل�سمان،  ريا�ص  للتامني  الدويل  الحتاد  �سركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وعرب 
ب�سراكة  �سعادته  التاأمني عن  ل�سركات  الأردين  الحتاد  مبنى  موؤمتر �سحفي عقده يف 
امل�ستوى  على  التاأمني  قطاع   يف  العاملة  ال�سخ�سيات  اأبرز  من  باعتباره  اخلالق،  عبد 
التناف�سية. قدرتها  على  تنعك�ص  كبرية  معنوية  دفعة  ال�سركة  �سيعطي  مما   الإقليمي 
دخول  عن  اأ�سفرت  مفاو�سات  �سل�سلة  بعد  حتققت  ال�سراكة  اإن  اخل�سمان  وقال 
عبداخلالق ك�سريك وان�سمامه الى جمل�ص الإدارة نائبًا للرئي�ص. من جهته قال نائب 
رئي�ص جمل�ص الإدارة ع�سام عبد اخلالق اأن املتابع مل�سرية قطاع التاأمني على امل�ستويني 
الفاعلة. واحليوية  املالية  القطاعات  كاأحد  تكر�ص  التاأمني  اأن  يلم�ص  والعاملي   املحلي 
تراكمت  مبا  للتاأمني  الدويل  الحتاد  ل�سركة  العريقة  التجربة  اإن  اخلالق  عبد  وقال 
كالعب  الواعد  وم�ستقبلها  التناف�سية  قدرتها  اإلى  توؤ�سر  وكوادر  خربات  من  لديها 
تعمل  اأن  الأوقات  خمتلف  يف  ا�ستطاعت  ال�سركة  وان  التاأمني  قطاع  يف  اأ�سا�سي 
�سهدت  التي  املراحل  يف  حتى  الأردين  ال�سوق  يف  التناف�سي  موقعها  تعزيز  على 
املحلي. امل�ستوى  على  اجلدد  الالعبني  من  جمموعة  ودخول  للمناف�سة   �سعودا 
وبني اأن الإدارة اجلديدة �ستكمل ما بداأته ال�سركة من خطط لتعظيم قيمتها ال�سوقية 
وتر�سيخ ال�ستثمارات اخلا�سة مب�ساهميها، من خالل الوعي الكامل وتفاعالت ال�سوق 

وتوجهاته العامة والتحوط لأي ظروف ا�ستثنائية.
عمالق التامني ع�سام عبد اخلالق و�سركة بقوة الحتاد العربي الدويل للتامني ما هو ال 
مزيج من القوة القادمة والكفاءة واخلربة العالية ومن املوؤكد ان تكون النتيجة جناحا 

غري م�سبوق ويف زمن قيا�سي نظرا لتوفر ا�س�ص ومتطلبات النجاح.

18

عمالق التأمين عصام عبد الخالق مديراً عامًا 
لشركة اإلتحاد العربي الدولي للتأمين

استثمار مميز

االتحاد العربي الدولي 
للتأمين مكانة راسخة 

وهوية واضحة المعالم في 
خارطة التأمين األردني

عبد الخالق: اإلدارة الجديدة 
ستكمل ما بدأته الشركة 

من خطط لتعظيم 
قيمتها السوقية وترسيخ 

االستثمارات الخاصة 
بمساهميها، مع التحوط 

ألي ظروف استثنائية
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كتب - نور الرحامنة

الدكتور  النجاح  وباين الجيال وداعم  التعليم  عمالق 
م�سطفى العفوري قامة وخربة وجتربة و�سرية وتاريخ 

وم�سرية يف عمله الذي اأبدع ومتّيز به .
يف م�سروع املدر�سة و بالتعليم هو الرجل املنا�سب لكل 
مكان بداأ حياته العملية الزخمة بالجناز والحداث، 
الرتبية  وزارة  يف  عمل  اجلامعة  من  تخرجه  بعد 
در�سها  التي  الجيال  على  تاأثريه   ، مدر�سا  والتعليم 
جذره  وتدا  اأ�سبح  حتى   ، جيل  الى  جيل  من  متوارث 
والتعليم يف  الرتبية  را�سخ يف الر�ص ورمزا من رموز 

الأردن، املعلم القدوة �ساحب العقل النري مع املتعط�ص 
على  قوية  يد  له  ال�سعيف  على  اللني  والقلب  للعلم 

اخلطاأ ويد اأخرى ت�سد على ال�سواب.
عنده  العلم   ، املقاعد  بني  ق�سى  الذي  ال�سهيد  اأبوه 
ر�سالة ا�ستلم رايتها من الوالد وظلت الهاج�ص الذي مل 

يتوانى عن بذل كل طاقته لجناحه ودعمه وتطويره .
�سهادة  على  احلا�سل  العفوري  م�سطفى  متكن 
التعليم  تخ�س�ص  الرتبوية  العلوم  يف  الدكتوراة 
يف  النطالق  من  بوخاري�ست  جامعة  من  اللكرتوين 
مدر�سة  لي  الناجح  املدير  ان  ليثبت  التعليم  م�سوار 
من املهم ان يكون يف البداية  معلما لن هذا امل�سروع 

يختلف عن غريه، القائد فيه ل ميكن ان ي�سعر بقيمة 
لذلك  يوما  مثله  بذل  قد  كان  اذا  ال  املبذول  املجهود 
،يعرف  به  و�سعر  املعلم  اأكرم   من  خري  العفوري  كان 
ان  برغم  نبيل  عمل  فهو  به،  الن�سانية  يقدر  كيف 

الهدف منه الرزق لكن ا�سا�سه الخالق والرتبية.
ولن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم كان املعلم الول 
لهذه الأمة، فان املعلم المني مي�سي على نهج ر�سولنا 
اهلل  لوجه  عمله  كل  يكون  بان  وال�سالم  ال�سالة  عليه 
تعالى فالجر فيه ل ينقطع حتى بعد املوت ، الدكتور 
م�سطفى العفوري هو مثال حي على ما جاء يف حديث 
ر�سولنا الكرم علية اف�سل ال�سالة وال�سالم »« او علم 

20

الدكتور مصطفى العفوري عمالق التعليم، باني 
األجيال، مؤسس النجاحات فعال ال قوال

االستثمار في القطاع التعليمي



ينتفع به«« 
فال تكاد جتل�ص يف جمل�ص ال وفيه من تعلم على يدي 
لأجل  املهنة  ع�سق  ومن  العفوري  م�سطفى  الدكتور 

القتداء باملعلم ال�ستاذ م�سطفى العفوري.
اأين  من  يعرف  التعليم،  باإدارة  الول  الرجل  العفوري 
توؤكل الكتف، موؤ�س�ص النجاحات، على يديه ت�سبح اي 
مدر�سة م�سروع �سخم متكامل يقوده باحلنكة وي�سي�سه 
،وفر  احلديثه  النظم  ملدار�ص  الفذه  بادارته  بالذكاء، 
الى   واأ�ساف  واملعلم  للطالب  مريحة  تعليمية  بيئة 
للتعليم  جعل   ، كثرية  ا�سافات  اخلا�ص  التعليم  قطاع 
بف�سل  حتققت  الردن  يف  مرموقة  مكانة  اخلا�ص 
ينظر  ،وكانه  الجتاهات  جميع  على  و�سيطرته  ادارته 
واحيانا  املعلم  مرة  فتجده  الزواياه  كل  من  للم�سروع 
والطالب  الهل  فيه  ترى  وحتى  املدير  امل�سوؤول  اخرى 
وال�سعي  امل�ساهمني  حقوق  على  الكاملة  حمافظته  مع 
الى تعظيم ارباهم دون ان ترجح كفة اي جزء من هذه 

املنظومة على الخرى 
املدار�ص  اف�سل  من  احلديثة  النظم  �سارت  لذلك 

اخلا�سة يف اململكة فعال ل قول.
الدكتور م�سطفى العفوري هذا ال�سم الالمع يف ف�ساء 
التعليم ، ال�سم الكبري املرتبط دوما بالرجل الرتبوي 
ال�سم  املدى،  بعيدة  والروؤية  الهادف  الفكر  �ساحب 
العفوري   ، الكرم  يف  واأجزل  حدود  بال  اأعطى  الذي 
ان  اأدركت  قرب  عن  عليه  تعرفت  كلما  الذي  الن�سان 
التعليم ل ي�سلح ال للعظماء ويكفيهم �سرفا انهم كادوا 

يكونوا انبياء. 
التعليم  قطاع  باجناح  �ساهم  م�سطفى  الدكتور 
وحقق  فيه  البرز  ال�سم  وا�سبح  الردن  يف  اخلا�ص 
نقالت نوعية يف دمج التكنلوجيا مع التعليم الوجاهي 
واأثرى التعلم العادي بالتعلم اللكرتوين ليخرج به من 
وينتهج منهجا مميزا خارج  التقليدي  ال�سلوب  بوتقة 
كاملة  اأريحية  معا  واملعلم  الطالب  ليجد  املاألوف  عن 
من  يخلو  ل  جو  يف  املدر�سية  املناهج  مع  التعامل  يف 
املتعة واملرح، فت�سبح املعلومة للفهم ل للحفظ فقط ، 
وت�سبح الدرا�سة ثقافة ت�سقل �سخ�سية الطالب وتبني 

فيه ركائز تدعم بناءه. 
تا�سي�ص  وهي  خمتلفة  بروؤية  انطلقت  العفوري  م�سرية 
�سواعد تبني الوطن، وجتهيز رجال حتمي الوطن وخلق 

ن�ساء تربي يف اأرحامها اأبطال بارة يف هذا الوطن 

الريادة �سعاره يف الدارة مما ادى الى رفع ت�سنيف 
ادائها،  ومتيز  يديرها  التي  احلديثة  النظم  مدار�ص 
الداري  الكادر  وجهود  واحلكيمة  ال�سائبة  قراراته 
ملكة  جعلها  احلديثة  بالنظم  اخلا�ص  والتعليمي 
وعلى  ومتكاملة  راقية  الخرى،  املدار�ص  بني  متوجة 
م�ستوى عال من املهنية والحرتاف.. �سيكمل العفوري 
الروح  وبذات  ال�سغف  بنف�ص  اهلل  باذن  م�سريته 
م�ستمرة  باجنازات  الوطن  و�سيرثي  بها  بداأ  التي 
واعد  جيل  خلق  يف  لي�ساهم  عليه  الوطن  اعتاد  كما 
كالبنيان املر�سو�ص ي�سد بع�سه بع�سا فيزيد من رفعة 
القت�ساد الردين ويقدم خدمات جديدة ونوعية يف 

خمنلف املجالت.
 قد جتف القالم وهي تدلو بحربها عن هذا الرجل 
بافعاله  والعظيم  باخالقه  الكبري  املتوا�سع  الن�سان 
الدكتور  بكل مقوماته لرتجمة  اللغة  ت�سعفنا  ل  ورمبا 
م�سطفى العفوري على الورق، ولكنه وبال�سك �سيظل 
الطيبة  ب�سريته  ا�سمه  بنى  الذي  التعليم  عمالق 
باملهنية  العفوري  ا�سم  ليقتون  احل�سنة  واخالقه 
وامل�سداقية التي اعتدناها يف التعامل معه يف خمتلف 

الماكن التي تقلدها..
فكرة  بتطوير  وخربته  بتجربته  �سي�ساهم   العفوري 
التعليم وادارة املدار�ص وتعزيز ح�سورها كونه خبري 
ميتلك روؤية وفل�سفة نادرا ان جتدها عند العاملني يف 
هذا القطاع..... وهو اجلندي الذي ل ميكن ان يكون 

جمهول يف عيوننا وقلوبنا جميعا.

االستثمار في القطاع التعليمي

21 العدد  ٦٦    كانون األول    ٢٠٢١



 ل زال الوقت مبكرًا لتقدير كافة اخل�سائر الباهظة التي حلقت بالقت�ساد العاملي 
من جراء تف�سي فريو�ص كورونا، والتي تقدرها بع�ص امل�سادر باأكرث من ١٢ تريليون 
كثريًا  تفوق  وهي  وال�سرتاتيجية،  ال�سيا�سية  للدرا�سات  جنيف  مركز  وفق  دولر 
القرن  ثالثينيات  بداية  العظيم  الك�ساد  اأثناء  العامل  تكبدها  التي  اخل�سائر  تلك 
بع�ص  با�ستثناء  كامل،  ب�سلل  الدول  كافة  اقت�سادات  ت�ساب  مرة  فالأول  املا�سي. 
الطاقة. واإمدادات  والأدوية  كالأغذية  احلياة،  ل�ستمرار  ال�سرورية   القطاعات 
ال�سعداء،  العامل  تنف�ص  اجلائحة  ظهور  على  عامني  قرابة  مرور  وبعد  الآن 

وبالأخ�ص بعد انت�سار وا�ستعمال اللقاحات على نطاق وا�سع، مما حد من ا�ستمرار 
ولو  القت�سادية  الأن�سطة  معظم  ا�ستئناف  اأمام  املجال  وفتح  كوفيد-١٩  تف�سي 
تلك  اأن  خ�سو�سا  لتجاوزها،  طوياًل  وقتًا  حتتاج  تداعيات  ب�سبب  الأدنى  بحدها 
اإحداث  اإلى  اأدت  واإمنا  فح�سب،  والأن�سطة  الإنتاج  تراجع  اإلى  توؤد  مل  التداعيات 
عالقات  طبيعة  ويف  العمل  قيم  ويف  العاملية  القت�سادات  بنية  يف  عميقة  تغريات 
احلديثة  التقنيات  ا�ستخدام  يف  التو�سع  اإلى  ال�سطرار  بعد  وبالأخ�ص  الإنتاج، 
والذكاء ال�سطناعي يف تي�سري اأمور احلياة بكافة اأ�سكالها، مبا يف ذلك قطاعات 
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الإن�ساين. الجتماعي  والتوا�سل  كالتعليم  اجتماعي،  طابع  ذات   مهمة 
اأنها �ستواجه عقبات  اإل  التعايف بداأت و�ست�ستمر دون توقف،  اأن عملية  املهم 
عدة، مما �سيعيق �سرعة التعايف، خ�سو�سًا اأن اللقاحات تقلل حدة الإ�سابات، 
اإل اأنها ل تقدم حماية كاملة واأكيدة ب�سبب حتورات الفريو�ص العديدة و�سرعة 
انت�سارها، حيث �سنحاول هنا تو�سيح بع�ص عواقب هذه التداعيات ومدى اآفاق 

جتاوزها، و�سوًل ملرحلة التعايف ال�ساملة.
اإلى توقف �سبه كامل  اأدى تف�سي اجلائحة  اإمدادات املعادن الأ�سا�سية  نق�ص 
ال�سرورية  املعادن  كاإنتاج  الإنتاجية،  العملية  ل�سري  حيوية  اإنتاجية  لقطاعات 
نق�سًا  حاليًا  العاملي  ال�سناعي  القطاع  يعاين  حيث  ال�سناعات،  لكافة 
التعدين  لقطاع  الإنتاجية  الطاقات  عودة  �سعوبة  ب�سبب  للمعادن  �سديدًا 
قطاعات  يف  الإنتاج  تراجع  اإلى  اأدى  مما  كورونا،  قبل  ما  م�ستويات  اإلى 
واملعدات  والآلت  والت�سييد  البناء  ومنتجات  ال�سيارات  ك�سناعة  مهمة، 
ي�ستمر  �سوف  ما  وهو  واملوا�سالت،  كالزراعة  لت�سغيل مرافق مهمة،  الالزمة 
الت�سخم. ون�سب  الأ�سعار  وارتفاع  املعرو�ص  نق�ص  ويت�سبب يف  الوقت   لبع�ص 
يعيق  ما  وهو  كبريًا،  نق�سًا  الت  املوا�سّ اأ�سباه  قطاع  يعاين  ال�سدد  هذا  ويف 
والذكية  الإلكرتونية  كالأجهزة  فيها،  ويوؤثر  اأخرى  مهمة  جمالت  يف  الإنتاج 

ازداد  بعدما  وبالأخ�ص  احلديثة،  املنتجات  معظم  يف  تدخل  اأ�سحت  التي 
ال�سيارات  �سناعة  يف  الذكية  والأجهزة  الآلية  احلوا�سب  على  العتماد 
 والآليات واأجهزة الت�سالت وو�سائل النقل، كالطائرات وال�سفن والقطارات
فقد  اجلوي،  والنقل  ال�سياحة  قطاع  فيها  مبا  اخلدمات،  قطاع  اأما 
تف�سي  ا�ستقرار  عدم  ب�سبب  بطيئة  ب�سورة  ولو  التعايف  بوادر  بداأت 
الإغالقات  اإعادة  اإلى  يوؤدي  ما  وهو  العامل،  دول  خمتلف  بني  اجلائحة 
كبرية  اأعداد  ومنع  وال�سياح،  امل�سافرين  وتردد  املتاأرجحة  ال�سفر  وقيود 
ذلك،  مع  الدويل،  لل�سفر  الالزمة  التطعيمات  تلقي  قبولهم  لعدم  منهم 
فيه  دب  احليوي  القطاع  هذا  اأن  يف  يكمن  هنا  الإيجابي  اجلانب  فاإن 
ومتنامية. م�ستمرة  ولكنها  تدريجية،  وب�سورة  جديد  من   الن�ساط 
هذا التحليل املوجز للتداعيات ولإمكانات التعايف يتيح اخلروج با�ستنتاج مهم، 
وهو اأن مرحلة التعايف قد بداأت وان اأ�سواأ الأوقات قد مرت، كما ميكن الإ�سارة 
جيدة،  منو  معدلت  القادمة  ال�سنوات  يف  �سيحقق  العاملي  القت�ساد  اأن  اإلى 
املتقدمة، ف�سندوق  القت�سادات  بع�ص  برتاجع كبري جتاوز ٢٠% يف  مقارنة 
النقد الدويل يتوقع منوًا قويًا لالقت�ساد العاملي هذا العام لريفع توقعاته من 

٥.٥% اإلى ٦%، مقابل انكما�ص بن�سبة ٤.٩% العام املا�سي
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عندما  المريكي.  القت�ساد  ل�سحة  احلقيقية  احلالة  عن  الذهب  ا�سعار  تك�سف 
ي�سرتي  �سليم.  غري  القت�ساد  اأن  اإلى  ي�سري  فهذا  مرتفعة،  الذهب  ا�سعار  تكون 
امل�ستثمرون الذهب كحماية من اأي اأزمة اقت�سادية اأو من الت�سخم. يعني انخفا�ص 
ا�سعار الذهب اأن القت�ساد يتمتع ب�سحة جيدة - مما يجعل ال�سهم اأو ال�سندات اأو 

العقارات ا�ستثمارات اأكرث ربحية.
�سيئ،  القت�ساد  اأداء  اأن  اعتقدوا  اإذا  ال�سلع.  الذهب معتقدات جتار  اأ�سعار  تعك�ص 
ف�سوف ي�سرتون املزيد من الذهب. اإذا كانوا يعتقدون اأن القت�ساد يعمل ب�سكل جيد، 

ف�سوف ي�سرتون كميات اأقل من الذهب. تك�سف اأ�سعار الذهب عما يعرفه امل�ستثمرون 
الأذكياء عن ال�سحة القت�سادية. 

اأغلقت  �سابًقا، حيث  لها  اأعلى م�ستوى  الذهب  اأ�سعار  يوليو ٢٠٢٠، جتاوزت  يف ٢3 
القت�سادي  الركود  ب�ساأن  قلقني  امل�ستثمرون  كان  دولر لالأوقية.   ١،٨٨٢.3٥ عند 
 ٧ بحلول   .١٩-COVID كورنا  فريو�ص  جائحة  عن  نتج  الذي   ٢٠٢٠ لعام 
اأغ�سط�ص ٢٠٢٠، و�سل الذهب اإلى رقم قيا�سي جديد على الإطالق بلغ ٢،٠٦٢،٥٠ 

دولر لالأوقية.
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كيف تؤثر اسعار الذهب 
على االقتصاد العالمي

مدى  اعتمادًا على  ويتال�سى،  القت�ساد  على  الذهب  تاأثري  يت�ساءل 
اأمان ال�ستثمارات الأخرى. عندما تبدو ال�ستثمارات الأخرى حمفوفة 
ميكنك  الواقع،  يف  جيدة.  حتوط  دائمًا و�سيلة  الذهب  يبدو  باملخاطر، 
كان  عندما  الذهب.  �سعر  خالل  من  القت�ساد  �سحة  مدى  معرفة 
اقت�ساد الوليات املتحدة يعمل على املعيار الذهبي، كان للمعدن الثمني 

اأهمية اأكرب.

العالقة بين سعر الذهب 
وسعر الدوالر االمريكي

اأن  ومع ذلك، ميكن  له قيمة جوهرية.  النحو،  اأ�سل. على هذا  الذهب 
تتقلب هذه القيمة مبرور الوقت، اأحيانًا بطريقة متقلبة. كقاعدة عامة، 
عندما ترتفع قيمة الدولر مقارنة بالعمالت الأخرى حول العامل، مييل 
�سعر الذهب اإلى النخفا�ص من حيث الدولر المريكي. ذلك لأن �سعر 
الذهب ي�سبح اأكرث تكلفة يف العمالت الأخرى. مع ارتفاع �سعر اأي �سلعة، 
مييل عدد اأقل من امل�سرتين، مبعنى اآخر، يرتاجع الطلب. على العك�ص 
اإلى  من ذلك، مع انخفا�ص قيمة الدولر الأمريكي، مييل �سعر الذهب 

الرتفاع حيث ي�سبح اأرخ�ص يف العمالت الأخرى.
يف جميع اأنحاء العامل، عرب التاريخ و اإلى اليوم، الذهب هو املال. كتب 
الفيل�سوف القدمي اأر�سطو اأن النقود يجب اأن تكون دائمة وقابلة للتق�سيم 
هذه  بكل  الذهب  ذاتها. يلتقي  حد  يف  قيمة  ولها  ومالئمة  ومت�سقة 
والذهب  الأمريكي  الدولر  قيمة  بني  العالقة  اأن  حني  يف  اخل�سائ�ص. 
املعدن  �سعر  على  يوؤثر  الذي  الوحيد  العامل  لي�ص  الدولر  فاإن  مهمة، 
يعطي  ل  الذهب  الذهب.  �سعر  الفائدة اأي�سًا على  توؤثر ا�سعار  الثمني. 
فائدة يف حد ذاته، لذلك يجب اأن تتناف�ص مع الأ�سول التي حتمل فائدة 
مزيدًا من  الأخرى  الأ�سول  تتطلب  �سوف  اأخرى،  بعبارة  الطلب.  على 

الطلب ب�سبب مكون �سعر الفائدة.
وهناك عامل نف�سي يرتبط بقيمة الذهب. غالبًا ما يكون �سعر الذهب 
يف  عام.  الورقية ب�سكل  للعمالت  املت�سورة  الإجمالية  ح�سا�سًا للقيمة 
الذهب اإلى  �سعر  مييل  اجليو�سيا�سية،  ال�سطرابات  اأو  اخلوف  اأوقات 
الرتفاع مع انخفا�ص الثقة يف احلكومات. يف اأوقات الهدوء، مييل �سعر 
الذهب اإلى النخفا�ص. رمبا يكون الذهب اأقدم عملة يف العامل واأكرثها 
�سهرة، فهو مقيا�ص مهم من حيث الرفاه القت�سادي وال�سيا�سي العاملي.
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اإدخال  اأجل  من  الأردنية  احلكومة  على  ال�سغوط  تتزايد 
املدن  اإلى  ال�ستثمار  تدفق  على  الت�سهيالت  من  املزيد 
لبناء  املهمة  الدعائم  من  واحدة  ت�سكل  التي  ال�سناعية، 

القت�ساد من بوابة دفع ال�سادرات.
وتعمل �سركة املدن ال�سناعية مع اجلهات املخت�سة لإيجاد 
الدعم  �سياق  �سمن  امل�سكالت  من  للعديد  ممكنة  حلول 
نظرا  ال�سناعية،  باملدن  الأعمال  مناخ  لدعم  احلكومي 
القت�سادية  التنمية  عجلة  دفع  يف  املختلفة  لإ�سهاماتها 

والتنموية واحلد من ظاهرتي الفقر والبطالة.
عمر  الأردنية  ال�سناعية  املدن  �سركة  عام  مدير  واأكد 
اأن  الر�سمية  الأردنية  الأنباء  وكالة  مع  مقابلة  يف  جويعد 
لدعم  احلوافز  من  املزيد  اإلى  بحاجة  ال�سناعية  املدن 

وتعزيز بيئة ال�ستثمار فيها.
بيئة  لتعزيز  موؤخرا  برزت  حكومية  خطوات  ان  واأ�ساف 
البالد،  مناطق  مبختلف  ال�سناعية  املدن  يف  ال�ستثمار 
رئي�ص  نائب  برئا�سة  وزارية  جلنة  مبناق�سة  متثلت  والتي 
املدن،  تلك  القطاع يف  توفيق كري�سان مع ممثلي  الوزراء 
باعتبارها امل�سغل الأكرب لل�سركات ال�سناعية للوقوف على 

اأهم العراقيل القائمة اأمام امل�ستثمرين.
الطاقة  مب�سكلة  تتمثل  التحديات  اأبرز  اأن  جويعد  واعترب 

تخوف  وجود  موؤكدا  وال�سريبية،  اجلمركية  والإجراءات 
ال�ستثمار  لقانون  املعدل  القانون  من  امل�ستثمرين  لدى 
وح�سر اجلهات املعنية بالتدريب والت�سغيل، وربط حمطة 
تنقية مدينة امللك عبداهلل الثاين ال�سناعية عرب خطوط 
املجتمعات  على  تبعاتها  لتاليف  ال�سحي  ال�سرف  �سبكة 

املجاورة للمدينة.
الأردنيون على اعتماد منوذج  امل�سوؤولون  انه يراهن  وقال 
�سراكات متطور بني القطاعني العام واخلا�ص داخل املدن 
ال�سناعية، يهدف اأ�سا�سا اإلى معا�سدة جهود احلكومة يف 

حت�سني املوؤ�سرات ال�سلبية.
على  حر�سها  الأخرية  الفرتة  خالل  ال�سلطات  اأبدت  كما 
خالل  من  ال�سادرات  بدعم  املتعلقة  خططها  ا�ستكمال 
زيادة دور املدن ال�سناعية يف القت�ساد، وذلك بالرتويج 
ال�ستقرار،  اأخذ طريقه نحو  الذي يحاول  الأعمال،  ملناخ 
جذب  اأجل  من  اجلائحة  فيها  ت�سببت  التي  التقلبات  بعد 

املزيد من ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة.
مدن   ٩ ت�سم  ال�سناعية  املدن  �سركة  ان  جويعد  وا�سار 
منت�سرة يف خمتلف املحافظات، اأكربها يف منطقة �سحاب 
اإلى  اإ�سافة  املوقر،  مدينة  وحتاذيها  عمان  بالعا�سمة 
والعقبة  الكرك  ومدن  اإربد  يف  ال�سناعية  احل�سن  مدينة 

واملفرق وال�سلط والطفيلة وماأدبا.
م�سروعات  من  عددا  ال�سركة  تنفذ  حاليا  انه  واأ�ساف 

مواقع  يف  ال�ستثمار  على  العايل  للطلب  نتيجة  التو�سعة 
املوقر  مدينة  يف  تو�سعة  بينها  من  ال�سناعية،  املدن 
ال�سناعية على م�ساحة 3٠٥ دومنات، حيث و�سلت ن�سبة 

الإجناز فيها ٩٠ يف املئة.
وا�سار الى ان  ن�سبة اإجناز تو�سعة مدينة احل�سن ال�سناعية 
و�سلت يف حمافظة اإربد على م�ساحة ٢١٤ دومنا، اإلى ٧٠ 
يف املئة، وت�سمل تنفيذ مبان مب�ساحة تقارب ١٨ األف مرت 
وال�سرف  واملياه  الطرق  �سبكات  تنفيذ  مربع، ف�سال عن 
من  وغريها  والإنارة  والت�سالت  والكهرباء  ال�سحي 

خدمات البنية التحتية الالزمة لال�ستثمارات ال�سناعية.
اإقامة مبان �سناعية جديدة يف  اأي�سا  تتابع  ال�سركة  ان  و 
مدينة املفرق ال�سناعية، التي ت�سل م�ساحتها اإلى نحو ١٢ 
األف مرت مربع، لتكون جاهزة اأمام ال�ستثمارات الراغبة 
طرح  عن  ف�سال  الواعدة،  املدينة  هذه  يف  ال�ستثمار  يف 
ال�سركة لعطاءي تنفيذ واإ�سراف م�سانع منطية جديدة يف 

مدينة ال�سلط ال�سناعية.
وتطوير  باإن�ساء  با�سرت  ال�سركة  اأن  اإلى  جويعد  ونوه 
حمطتي التنقية يف املدينتني ال�سناعيتني مباأدبا وال�سلط، 
اإجمالية تقارب نحو ٤ ماليني دينار )٥.٦ مليون  بتكلفة 
للم�ستثمرين  املمنوحة  اخلدمات  تكاملية  بهدف  دولر(، 
�سنة  املحطتني  لكال  التنفيذ  فرتة  و�ستكون  ال�سناعيني، 

كاملة.

»المدن الصناعية« تدعو لمزيد
 من الحوافز لتشجيع بيئة االستثمار

جويعد: 
المدن الصناعية 

تعتبر المشغل األكبر 
للشركات الصناعية 

والقادرة على الوقوف 
امام العراقيل القائمة 

أمام المستثمرين
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اأعلنت �سركة املنارة للتامني حتقيقها اأرباحا متوقعة �سافية بعد ال�سريبة ٢٠٥ 
بلغت ١.٢ مليون  ارباح  ايلول ٢٠٢١، مقابل  املنتهية يف 3٠  للفرتة  مليون دينار 

دينار للفرتة املنتهية يف 3٠ ايلول ٢٠٢٠.
واأ�سارت ال�سركة يف اف�ساح لهيئة الأوراق املالية باأن جمموع الإيرادات حتى الربع 
الثالث ٢٠٢١ بلغ ١١.3 مليون دينار، مقارنة مع عام ٢٠٢٠ والتي بلغت الإيرادات 

فيها ٦.٧ مليون دينار.
ايلول  يف  املنتهية  للفرتة  املدفوعة  التعوي�سات  �سايف  بلغت  باأنه  ال�سركة  وبينت 
لعام  نف�سها  للفرتة  دينار  مليون    )٥.١( مقابل  دينار  مليون   )١٠.٥(   ٢٠٢١
٢٠٢٠، وارتفع اجمايل امل�ساريف الى ) ٥٤٤( الف دينارحتى الربع الثالث من 
بلغ جمموع املوجودات  للعام ٢٠٢٠، كما  العام ٢٠٢١ مقابل )٤١3( الف دينار 

لفرتة الت�سعة �سهور الولى ٢٠٢١ )٢٤( مليون دينار .
املنتهية يف 3٠-٩-٢٠٢١  االفرتة  ربح  لل�سهم من  ال�ساي�سية  بلغت احل�سة  كما 
)٠.٠3٧ ( فل�ص /دينار يف حني بلغت يف العام املا�سي لنف�ص الفرتة )٠.٢3٨( 

فل�ص /دينار.
وبلغت ارباح الربع الثالث للعام احلايل ١٧٧ الف دينار مقابل ارباح بقيمة ٥٤٨ 

الف دينار للفرتة نف�سها العام املا�سي.

ويف تعليقه على نتائج الربع الثالث بني املدير العام ل�سركة املنارة للتاأمني وليد 
واأُعلن عنه ب�سكل دويل زوال  باأنه يف حال مت النتهاء من وباء كورونا  القططي 
القت�ساد  عجلة  حتريك  اإلى  يوؤدي  اأن  املتوقع  وبح�سب  ذلك  فاإن  اجلائحة، 
وخلق حالة من النتعا�ص يف القطاعات ومنها قطاع التاأمني والذي يعترب املراآة 
للقطاعات والقت�ساد. ومبا يتعلق باأداء �سركة املنارة للتاأمني ، اأ�ساف القططي 
باأن البيانات املالية لل�سركة يف الـ ٩ �سهور الأولى من العام احلايل ، عك�ست وجود 
اأرباح ولكنها اقل من العام املا�سي نتيجة عدة عوامل وظروف كثرية الأمر الذي 
�ساهم ب�سكل كبري زيادة يف الذمم ب�سكل كبري نتيجة الظروف ال�ستثنائية التي 
للتاأمني  املنارة  �سركة  باأن  م�سريًا  القططي حديثه  واختتم  منها اجلميع.  يعاين 
املبيعات  تو�سعة  على  بالعمل  القادمة  اخلم�ص  لل�سنوات  ال�سركة  خطط  و�سمن 
والنت�سار اجلغرايف يف اململكة، وب�سكل يوازي اخلدمات املقدمة والتي حت�سنت 
عليها  تعمل  التي  امل�ستقبلية  والربامج  اخلطط  �سمن  الأخرية،  الفرتة  خالل 

ال�سركة بقوة وثبات.  
تعاون مع تطبيق بالدور حيث  اتفاقية  بتوقيع  للتاأمني  املنارة  �سركة  كما  قامت 
الدوائر  جميع  ت�سمل  كما  حوادثهم  ملراجعة  دور  بحجز  ال�سركة  ملراجعي  ميكن 

واحل�سول على التاأمني باأ�سرع وقت .

٢٠5 ألف دينار أرباح شركة المنارة للتأمين حتى نهاية الربع الثالث ٢٠٢١

»المنارة للتأمين« توقع إتفاقية تعاون
 مع تطبيق baldor لتأمين أسرع

أخبار اقتصادية

27 العدد  ٦٦    كانون األول    ٢٠٢١

القططي: الشركة وضمن خططها للسنوات الخمس القادمة 
تعمل على توسعة المبيعات واالنتشار الجغرافي في المملكة
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29.8 مليون دينار صافي أرباح بنك اإلتحاد
 حتى نهاية الربع الثالث 2021

سلفيتي: البنك يعمل بكل طاقاته 
للحفاظ على جودة الخدمات التي 

يقدمها للعمالء مع المحافظة على 
حقوق المساهمين وتعزيز االرباح

ارتفعت اأرباح بنك الحتاد ال�سافية لنهاية �سهر اأيلول املا�سي لت�سل اإلى 
 ٨ر٢٩ مليون دينار مقابل ٤ر٢١ مليون دينار لنف�ص الفرتة من العام املا�سي.
بور�سة  موقع  على  له  اف�ساح  يف  البنك  بيانات  واأظهرت 
 ٤٦ بلغت  اإجمالية  اأرباحًا  حقق  البنك  اأن  اللكرتوين،  عمان 
املقارنة. فرتة  لنف�ص  دينار  مليون  ر33   ٢ مقابل  دينار   مليون 
و�سجل البنك خم�س�سات خل�سائر الت�سهيالت الئتمانية املتوقعة لنهاية 
اأيلول و�سلت الى ٧ر٢٤ مليون دينار يف حني �سجل لذات الفرتة من العام 
املالية  البيانات  و�سجلت  دينار.  مليون  بنحو٦ر٢٧  خم�س�سات  املا�سي 
املا�سي  اأيلول  لنهاية  للبنك  امللكية  وحقوق  املطلوبات  جمموع  يف  ارتفاع 
دينار  مليار  ٢٧3ر٥  مقابل  دينار  مليار  ٠٢٩ر٦  جمموعه  ما  اإلى  و�سوًل 

لنهاية عام ٢٠٢٠
كما انعك�ست هذه النتائج على  موؤ�ّسرات الأداء لدى البنك فبلغت ح�سة 
ال�سهم من الربح ٠.١٤٤ فل�ص/دينار للعام اجلاري حتى نهاية �سهر ايلول 

مقابل ٠.١٠٤ فل�ص /دينار يف نهاية اأيلول من العام املا�سي .
بنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  �سلفيتي  ع�سام  قال  النتائج  على  تعليقه  ويف 
الحتاد اأن اجنازات البنك مرة تلو مرة تثبت جناح ال�سيا�سة التي يتبعها 
وجدوى اخلطط ال�سرتاتيجية التي ي�سعها البنك يف كل مرحلة مبا ينا�سب 
عمله  فريق  من  املبذولة  باجلهود  �سلفيتي  واأ�ساد  تتخللها  التي  املتغريات 
يقدمها  التي  اخلدمات  جودة  على  للحفاظ  جهده  ق�سارى  يعمل  الذي 

للعمالء مع املحافظة على حقوق امل�ساهمني وتعزيز الرباح.

27.4 مليون دينار صافي أرباح 
بنك األردن حتى نهاية الربع الثالث 2021
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27.4 مليون دينار صافي أرباح 
بنك األردن حتى نهاية الربع الثالث 2021

فاخوري:األداء المتميز الذي حققه 
البنك في هذه الفترة هو المستوى 

الحقيقي الذي اعتاد البنك على انجازه

املالية  البيانات  بح�سب  احلايل  العام  من  الثالث  للربع  الأردن  بنك  اأرباح  بلغت 
غري املدققة للبنك ١١ مليون دينار ، مقارنة باأرباح قيمتها ٢.٦ مليون دينار للربع 

الثالث  من العام ٢٠٢٠.
اجلاري،  العام  من  اأيلول   3٠ حتى  دينار  مليون   ١٠3.٦ البنك   دخل  اإجمايل  وبلغ 

مقارنة بنحو ١٠٠.٧ مليون دينار للفرتة نف�سها من العام املا�سي.
وبلغ اجمايل املوجودات للبنك لغاية 3٠-٩-٢٠٢١ ما قيمته ٢.٧ مليار دينار .

مقارنة  دينار(  مليون   ٢٧.٤(  ٢٠٢١ الثالث  الربع  نهاية  حتى  البنك  اأرباح  وكانت 
بارباح قيمتها )٩ مليون دينار( حتى نهاية الربع الثالث ٢٠٢٠

كما انعك�ست هذه النتائج على  موؤ�ّسرات الأداء لدى البنك فبلغت ح�سة ال�سهم من 
الربح ٠.١3٦ فل�ص/دينار للعام اجلاري حتى نهاية �سهر ايلول مقابل ٠.٠٤٧ فل�ص 

/دينار يف نهاية اأيلول من العام املا�سي .
الذي  املتميز  الأداء  هذا  ان  فاخوري  �ساكر  الأردن  بنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وعلق 
اجنازه  على  البنك  اعتاد  الذي  احلقيقي  امل�ستوى  هو  الفرتة  هذه  يف  البنك  حققه 
واأ�ساف ان التحديات م�ستمرة دائما �سواء كانت حتديات �سيا�سية او اقت�سادية او 
حتى �سحية كما ح�سل يف الأزمة الكبرية التي خلفتها جائحة كورونا ويظل البقاء 
لالأقوى و ال�ستمرارية لالأف�سل و�ستكون الفرتة املقبلة مرحلة حرجة لإعادة ت�سويب 

الو�ساع مع احلفاظ على جودة الداء. 

اإلستثمار في القطاع المصرفـي

33 العدد  ٦٦    كانون األول    ٢٠٢١



المصري: النتائج المالية االيجابية للبنك 
تتماشى مع النهج االستراتيجي الشامل 

الذي يتبعه البنك والذي يرتكز حول تحقيق 
مستقبل مستدام

الصباغ: يتبنى البنك أحدث التكنولوجيا 
المالية على صعيد الصناعة المصرفية 

ليقدم تجربة مصرفية رقمية متكاملة 
تتمتع بأعلى مستويات األمان والمرونة
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192.9 أرباح مجموعة البنك العربي
 للتسعة أشهر األولى من العام 2021

بعد  �سافية  اأرباحا  العربي  البنك  جمموعة  حققت 
دولر  مليون   ٢٧١.٧ بلغت  واملخ�س�سات  ال�سرائب 
مقارنة   ٢٠٢١ ايلول   3٠ يف  املنتهية  للفرتة  اأمريكي 
مع ٢١٥.٢ مليون دولر اأمريكي للفرتة املقابلة للعام 
٢٠٢٠ وبن�سبه منو بلغت ٢٦%. كما حافظ البنك على 
قاعدة راأ�سمالية متينة حيث بلغ اإجمايل حقوق امللكية 
اأ�سهر  الت�سعة  نهاية  يف  اأمريكي  دولر  مليار   ١٠.٤

الأولى من العام ٢٠٢١.
ايلول  اأ�سول املجموعة كما يف 3٠  هذا و قد ارتفعت 
منها  اأمريكي  دولر  مليار   ٦3.٧ الى  لت�سل   ٢٠٢١
العربي  ُعمان  بنك  تخ�ص  امريكي  دولر  مليار   ٨.٤
الربع  نهاية  العربي يف  البنك  لقيام جمموعة  نتيجة 
املوحدة  املالية  القوائم  بدمج  العام ٢٠٢١  الأول من 
لبنك ُعمان العربي بعد انتهائه من عملية ال�ستحواذ 
على بنك العز وهو بنك ا�سالمي متكامل، مقارنة بـــ 
العام  من  الفرتة  لنف�ص  اأمريكي  دولر  مليار   ٥٢.٥
ال�سابق وبن�سبة منو بلغت ٢١% . كما وارتفعت ودائع 
دولر  مليار   ٤٦.٦ الى  لت�سل   %٢٤ بن�سبة  العمالء 
بنك  تخ�ص  اأمريكي  دولر  مليار    ٧ منها  اأمريكي 
اأمريكي  دولر  مليار   3٧.٥ بــ  مقارنة  العربي  ُعمان 
ارتفعت  حني  يف  ال�سابق،  العام  من  الفرتة  لنف�ص 

دولر  مليار   3٤.١ الى  لت�سل  الئتمانية  الت�سهيالت 
اأمريكي كما يف 3٠ ايلول ٢٠٢١ منها ٧.٥ مليار دولر 
 ٢٦.٧ بــ  مقارنة  العربي  ُعمان  بنك  تخ�ص  اأمريكي 
ال�سابق  العام  من  الفرتة  لنف�ص  اأمريكي  دولر  مليار 

وبن�سبة منو بلغت ٢٨%. 
ويف تعليقه على النتائج �سرح ال�سيد �سبيح امل�سري- 
املالية  النتائج  اإن  قائال:  الدارة  جمل�ص  رئي�ص 
ال�سرتاتيجي  النهج  مع  تتما�سى  للبنك  اليجابية 
ال�سامل الذي يتبعه البنك والذي يرتكز حول حتقيق 
م�ستقبل م�ستدام من خالل تعزيز الداء القت�سادي، 
لدمج  كبرية  اهمية  البنك  ايالء  الى  بال�سافة 
لدورها يف  والتجارية  ال�سا�سية  الرقمنة يف عملياته 

احداث حتول جذري يف القطاع املايل.
العام  املدير  �سباغ   نعمه  ال�سيد  اأ�سار  جهته  ومن 
التنفيذي للبنك العربي  الى اأن نتائج البنك العربي 
توؤكد   ٢٠٢١ العام  من  الولى  ا�سهر  الت�سعة  خالل 
 ، وفّعال  ا�سرتاتيجي  ب�سكل  العمل  يف  البنك  م�سي 
 ٨٥٦.٩ للبنك  الت�سغيلية  الرباح  �سايف  بلغ  حيث 
الفرتة من  نف�ص  وبنمو ٦% عن  اأمريكي  مليون دولر 
العام ال�سابق، وحافظ البنك على راأ�ص مال قوي حيث 
ايلول  يف  كما   %١٦.٨ املال  راأ�ص  كفاية  ن�سبة  بلغت 

٢٠٢١، بالإ�سافة الى احتفاظه بن�سب �سيولة مريحة 
حيث بلغت ن�سبة القرو�ص الى الودائع ٧3.١%، ونوه 
لنموذج  وفقًا  املخ�س�سات  ببناء  البنك  قيام  الى 
اخل�سائر الئتمانية املتوقعة امل�ستخدم بالبنك والتي 
امل�ستقبلية،  والقت�سادية  الئتمانية  التوقعات  تعك�ص 
حيث فاقت ن�سبة تغطية القرو�ص غري العاملة ١٠٠%.
يتبني  العربي  البنك  باأن  �سباغ  ال�سيد  اأ�ساف  كما 
ال�سناعة  �سعيد  على  املالية  التكنولوجيا  اأحدث 
وحلوًل  متطورة  م�سرفية  جتربة  ليقدم  امل�سرفية 
م�ستويات  باأعلى  تتمتع  متكاملة  رقمية  م�سرفية 
املتجّددة،  عمالئه  احتياجات  لتلبية  واملرونة  الأمان 
 Neobank حيث قام البنك باإطالق (ريفلكت( اأول
يف الردن والذي يحاكي اأ�سلوب حياة الع�سر الرقمي 
ب�سيطة  م�سرفية  جتربة  امل�ستخدم  ومينح  اجلديد 

ومتكاملة.
ال�سيد �سبيح امل�سري على موا�سلة  اأكد  ويف اخلتام 
البنك العربي التغلب على التحديات بنجاح وحتقيق 
الأ�سعدة  خمتلف  على  والإجنازات  النتائج  اأف�سل 
جمموعة  تتبناه  الذي  املوؤ�س�سي  بالنهج  م�سيدا 
عمالئها  احتياجات  لتلبية  و�سعيها  العربي  البنك 

وم�ساهميها.

79.9 مليون دينار أرباح مجموعة
 بنك اإلسكان حتى نهاية الربع الثالث2021
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79.9 مليون دينار أرباح مجموعة
 بنك اإلسكان حتى نهاية الربع الثالث2021

اأعلنت جمموعة بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل عن نتائجها املالية لفرتة الت�سعة 
بعد  ال�سافية  املجموعة  اأرباح  منت  حيث   ،٢٠٢١ اأيلول   3٠ يف  املنتهية  اأ�سهر 

املخ�س�سات وال�سرائب لتبلغ ٧٩.٩ مليون دينار.
 وقد متكنت جمموعة البنك خالل الت�سعة اأ�سهر الأولى من عام ٢٠٢١ من حتقيق 
اأدت  كما  الرئي�سية،  الربحية  موؤ�سراتها  قوة  من  عزز  مما  متميزة  مالية  نتائج 
جودة  على  املحافظة  مع  بفعالية  املايل  املركز  اإدارة  يف  املتوا�سلة  البنك  جهود 
الأ�سول ومتانتها الى ارتفاع  اإجمايل الت�سهيالت امل�سرفية بن�سبة ١.٤% لت�سل 

الى ٤.٧ مليار دينار كما يف 3٠ اأيلول ٢٠٢١.
 ويف تعقيبه على هذه النتائج، اأعرب رئي�ص جمل�ص الإدارة، عبدالإله اخلطيب، 
وقد   ،٢٠٢١ عام  من  الأولى  اأ�سهر  الت�سعة  خالل  القوي  اأداءه  وا�سل  البنك  اأن 
يف  املتوا�سلة  املجموعة  جلهود  ترجمة  حتقيقها  مت  التي  املتميزة  النتائج  كانت 
تنويع م�سادر الدخل وتعزيز الكفاءة الت�سغيلية للعمليات، يف ظل انخفا�ص اأ�سعار 
الفوائد عامليًا وتاأثر الإيرادات غري املرتبطة بالفوائد با�ستمرار تداعيات تف�سي 

وباء كورونا على م�ستوى العامل ككل.

 واأ�ساف اخلطيب اأن جمموعة البنك ا�ستمرت باتباع �سيا�ستها املحافظة خالل 
اإ�سافية  اأ�سهر الأولى من عام ٢٠٢١، واملتمثلة بالإحتفاظ مبخ�س�سات  الت�سعة 
�سوء  يف  املايل  مركزه  وتعزيز  البنك  حماية  بهدف  الت�سهيالت  ملحفظة  اآمنة 
املحلي  ال�سعيدين  على  القت�سادية  والتحديات  الظروف  و  املرحلة  �سعوبة 

والإقليمي.
وا�سل  البنك  اأن  ال�سفدي،  عمار  للبنك،  التنفيذي  الرئي�ص  اأكد  جانبه،   من 
�سيا�سته امللتزمة باحلفاظ على �سالمة اأ�سوله وجودتها مع ال�ستمرار يف زيادة 
نتائج  اأدى الى حتقيق  التكاليف، مما  ال�سيطرة على  واإحكام  الت�سغيلية  الكفاءة 
واأ�ساف  للبنك.  الرئي�سية  الت�سغيلية  الأن�سطة  كافة  �سعيد  على  قوية  مالية 
حيث  الراأ�سمالية،  قاعدته  متانة  على  املحافظة  من  متكن  البنك  اأن  ال�سفدي 
ارتفع اجمايل حقوق امللكية بن�سبة ٢.٥% ليبلغ ١.٢ مليار دينار كما يف 3٠ اأيلول 
 %١٢٦ ال�سيولة  ن�سبة  وبلغت   %١٧.٠ املال  راأ�ص  كفاية  ن�سبة  بلغت  كما   ،٢٠٢١
للمتطلبات  الأدنى  احلد  من  اأعلى  الن�سب  هذه  وكافة   ،٢٠٢١ اأيلول   3٠ يف  كما 

التنظيمية للبنك املركزي الأردين وجلنة بازل. 

الصفدي: البنك تمكن من المحافظة 
على متانة قاعدته الرأسمالية، حيث 

ارتفعت معظم مؤشراته المالية أعلى 
من الحد األدنى للمتطلبات التنظيمية 

للبنك المركزي األردني ولجنة بازل

الخطيب: النتائج المتميزة التي تم 
تحقيقها ترجمت جهود المجموعة 

المتواصلة في تنويع مصادر الدخل 
وتعزيز الكفاءة التشغيلية للعمليات
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52.7 مليون دينار صافي أرباح كابيتال بنك
 حتى نهاية الربع الثالث 2021

السالم: النتائج اإليجابية تشير إلى 
أن البنك يسير في االتجاه الصحيح 

وتمثل إنجازاً جديداً يقربنا أكثر من 
تحقيق تطلعاتنا بأن نصبح في مقدمة 

البنوك الرائدة في المملكة

ك�سف رئي�ص جمل�ص اإدارة جمموعة كابيتال بنك، با�سم خليل ال�سامل، عن ارتفاع �سايف اأرباح 
البنك بعد ال�سريبة واملخ�س�سات مع نهاية الأ�سهر الت�سعة الأولى من العام احلايل بن�سبة ٨٠ 
%، لت�سل اإلى 3٨.٢ مليون دينار، وذلك بعد ا�ستبعاد كافة العمليات غري املتكررة ومن �سمنها 
اإلى  البنك  اأرباح  لبنك عوده. لرتتفع �سايف  امل�سرفية  العمليات  ال�ستحواذ على  ناجت عملية 

٥٢.٧ مليون دينار وبن�سبة ١٦٢.٧ %.
كما �سهدت اإجمايل موجودات كابيتال بنك ارتفاعا ملحوظا خالل الأ�سهر الت�سعة الأولى من 
العام احلايل وبن�سبة ٤٥ % لت�سل اإلى ما يقارب ٤ مليارات دينار، مقابل ٢.٧ مليار دينار كما 

يف نهاية العام املا�سي مما يعك�ص ثقة العمالء واملودعني يف البنك.
واأكد ال�سامل يف بيان �سحفي، اأن كابيتال بنك وا�سل ت�سجيل اأداء ت�سغيلي قوي، حيث بلغ �سايف 
الدخل الت�سغيلي خالل الأ�سهر الت�سعة الأولى قرابة ٥3.٨ مليون دينار، وبارتفاع ن�سبته ٢٩ %.
حيث اأو�سح ال�سامل اأن هذه النتائج الإيجابية ت�سري اإلى اأن البنك ي�سري يف الجتاه ال�سحيح 
ومتثل اإجنازًا جديدًا تقربنا اأكرث من حتقيق تطلعاتنا باأن ن�سبح يف مقدمة البنوك الرائدة 

يف اململكة.
الت�سهيالت  �سايف  ارتفعت  حيث  قوية،  مالية  لنتائج  بنك  كابيتال  حتقيق  امليزانية  واأظهرت 
املمنوحة للعمالء خالل الأ�سهر الت�سعة الأولى من العام احلايل بن�سبة ٤١.٧ % لت�سل قرابة ٢ 

مليار دينار، مقارنة بـ ١.٤ مليار دينار يف كما يف نهاية العام املا�سي.
كما ارتفعت ودائع العمالء بن�سبة ٤٨.3 % لتبلغ مع نهاية اأيلول )�سبتمرب( ٢.٥ مليار دينار، 
الفوائد ما جمموعه ٧٢.٩ مليون دينار مقارنة مع ٥٠.٦ مليون  اإيرادات  بينما بلغت �سايف 

دينار يف نهاية اأيلول )�سبتمرب( من العام ٢٠٢٠، وبارتفاع ن�سبته ٤٤ %.
فيما بلغت ن�سبة العائد على حقوق امل�ساهمني خالل الأ�سهر الت�سعة الأولى من العام احلايل 

١3.٨ % من �سايف الأرباح با�ستثناء الأرباح غري املتكررة.
اإلى  ت�سم  التي  بنك  كابيتال  التي حققتها جمموعة  املتتالية  الإجنازات  اإلى  ال�سامل،  وتطرق 
لال�ستثمارات، خالل  كابيتال  و�سركة  العراقي،  الأهلي  امل�سرف  كل من  بنك  كابيتال  جانب 
الأ�سهر الت�سعة الأولى من العام احلايل، والتي �ساعدت على تر�سيخ مكانة املجموعة وموقعها 

الرائد يف القطاع امل�سريف املحلي والإقليمي.
الوزراء  جمل�ص  موافقة  على  ح�سوله  وبعد  العراقي  الأهلي  امل�سرف  اأن  اإلى  ال�سامل  واأ�سار 
اأبو نيان رئي�سًا تنفيذيًا له،  ال�سعودية وتعيني يزيد  العربية  ال�سعودي بفتح فرع له يف اململكة 
�سيعمل على دعم وتعزيز العالقات التجارية بني اململكة العربية ال�سعودية والعراق والأردن، 
ال�سعودية  وال�سركات  املوؤ�س�سات  كربيات  مع  امل�سرفية  العالقات  من  �سبكة  بناء  خالل  من 

والعراقية والأردنية، ومبا ين�سجم مع اإ�سرتاتيجية املجموعة يف التو�سع والنت�سار اإقليميًا.
كبرية  م�سافة  قيمة  �سيقدم  ال�سعودية  يف  العراقي  الأهلي  امل�سرف  فرع  باأن  ال�سامل  وبني 
الداخلية  احلوالت  وا�ستقبال  اإر�سال  ت�سهيل  خالل  من  والعراقية  ال�سعودية  لل�سركات 
واخلارجية، ومنح الت�سهيالت الئتمانية، وتقدمي خدمات التمويل التجاري، وذلك عرب ال�سبكة 
بنك،  كابيتال  امل�سرف من خالل جمموعة  يتعامل معها  التي  املرا�سلة  البنوك  الوا�سعة من 

والتي ت�سكل بوابته اإلى القت�سادات الإقليمية.
اإيجابية، حيث  نتائج  باأن �سركة كابيتال لال�ستثمارات قد وا�سلت حتقيق  ال�سامل  اأو�سح  كما 
بلغت قيمة املحافظ املدارة من قبل ال�سركة ٤3٨ مليون دولر، وذلك لنهاية الربع الثالث من 

العام احلايل.
القوي  املايل  الأداء  يعك�ص  الغول:  داود  بنك،  لكابيتال  التنفيذي  الرئي�ص  قال  جانبه،  من 
والنتائج الإيجابية املتحققة على تركيزنا املتوا�سل على الرتقاء بتجارب عمالئنا يف كابيتال 
جانب  اإلى  وخدماتنا  ومنتجاتنا  امل�سرفية  حلولنا  وحت�سني  تطوير  يف  ا�ستثمرنا  حيث  بنك، 
العمل اأي�سًا على تطوير حلول رقمية مبتكرة تعزز من حالة الر�سا لدى قاعدة عمالئنا التي 

ت�سهد تناميًا م�ستمرًا.

 Neo( وك�سف الغول، اأن العمل جاري على ا�ستكمال اإجراءات افتتاح البنك الرقمي املتكامل
Bank( مع بداية العام املقبل٢٠٢٢، والذي �سيقدم خدماته يف ال�سوقني الأردين والعراقي 
وفق اأف�سل معايري التكنولوجيا املالية، مما �سيوفر الأ�س�ص املتينة والقوية لتقدمي جيل اأو�سع 
من املنتجات واخلدمات الرقمية املتطورة لقطاع الأفراد وال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف 

البلدين، ويحدث حتوًل جذريًا يف منظومة اخلدمات املالية التقليدية.
حمطة  لعمالئه  يوفر  متكامل  رقمي  بنك  اول   Neobank يكون  �سوف  الغول،  وبح�سب 
م�سرفية واحدة �ساملة، من خالل تزويدهم بخدمات م�سرفية متطورة، مثل فتح احل�سابات 
اإلى  الو�سول  على  والقدرة  اأكرب،  و�سهولة  بكفاءة  امل�سرفية  بالعمليات  والقيام  اجلديدة، 
ب�سهولة  املالية  بقراراتهم  الكامل  والتحكم  اأموالهم  واإدارة  الذكي،  الهاتف  عرب  اخلدمات 

وي�سر.
كما اأن البنك ما�ص يف دعمه لقطاع ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، حيث ح�سل البنك موؤخرًا 
 ،AFD الذراع ال�ستثماري للوكالة الفرن�سية للتنمية / Proparco على قر�ص من موؤ�س�سة
والوكالة الأملانية لال�ستثمار والتنمية )DEG( بقيمة ٧٥ مليون دولر لتمويل اأن�سطة ال�سركات 

ال�سغرية واملتو�سطة يف الأردن.
ال�سغرية  لل�سركات  وتطوير حمفظته  القر�ص يف متويل  �سيوظف هذا  بنك  كابيتال  اأن  وبنّي 
والتقنيات  النا�سئة  وال�سركات  الن�ساء،  تديرها  التي  امل�ساريع  على  الرتكيز  مع  واملتو�سطة، 
العا�سمة  التي تقع خارج  واملتو�سطة  ال�سغرية  وال�سركات  لل�سباب  اململوكة  وال�سركات  املالية 

عّمان.
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سعيد: البنك يعمل على تعميق 
وتطوير مبادئ الحوكمة المؤسسية 

وتطوير إدارة المخاطر واالستمرار في 
III تطبيق متطلبات بازل

لت�سل  املا�سي،  اأيلول  �سهر  لنهاية  ال�سافية  الأردين  ال�سالمي  البنك  اأرباح  ارتفعت 
املا�سي. العام  من  الفرتة  لنف�ص  دينار  مليون  ٧ر٤٠  مقابل  دينار  مليون  ٦ر٤٧   اإلى 

واأظهرت بيانات البنك يف اف�ساح له على موقع بور�سة عمان، اليوم الأربعاء، اأن البنك 
 حقق اأرباحا اإجمالية بلغت ٧ر٧٦ مليون دينار مقابل ١ر٦٥ مليون دينار لنف�ص فرتة املقارنة.

ومل ي�سجل البنك اأية خم�س�سات خل�سائر الت�سهيالت الئتمانية املتوقعة لنهاية اأيلول، 
دينار.  األف   ٧٠٠ بنحو  خم�س�سات  املا�سي  العام  من  الفرتة  لذات  �سجل  حني  يف 
و�سجلت البيانات املالية ارتفاعا يف جمموع املطلوبات وحقوق امللكية للبنك لنهاية اأيلول 
املا�سي، و�سول اإلى ما جمموعه ٢٠٤ر٥ مليار دينار مقابل ٨٤٤ر٤ مليار دينار لنهاية 

عام ٢٠٢٠.
وقال لدكتور ح�سني �سعيد  الرئي�ص التنفيذي/ املدير العام للبنك الإ�سالمي الأردين 
املخل�سة  بف�سل اجلهود  يومنا هذا  اإجنازات حتى  اليه من  و�سل  ما  البنك حقق  ان 
وعرب  اردنيني  واقت�ساد  اعمال  رجال   من  تكونت  التي  املتعاقبة  الإدارة  ملجال�ص 
والإدارة التنفيذية العليا و التفاف املواطنني حول البنك وما كان  له اثر كبري بتجاوز 
ة، حيث كان للبنك  كثري من املعوقات والتحديات التي اعرت�ست م�سرية البنك اخلريِّ
واأن  مت�ساًل  منوًا  ينمو  اأن  وا�ستطاع  والجتماعية،  القت�سادية  احلياة  يف  ال  فعَّ دور 
ير�سخ مكانته امل�سرفية يف الكوكبة الأمامية للبنوك الأردنية، ويحظى مبتابعة  �سنوية 
الإ�سالمية  وفيت�ص  والوكالة  بورز  اند  �ستاندرد  العاملية  الت�سنيف  وكالت  كربى  من 
الدولية للت�سـنيف )IIRA( ومبا يفيد التزام البنك بامتياز بتطبيق اأحكام ال�سريعة 
اأعلى  بتطبيق  ملتزم  الأردن  يف  اإ�سالمي  بنك  واأكرب  كاأول  معامالته،  يف  الإ�سالمية 

درجات اللتزام ال�سرعي  .
وبني الدكتور ح�سني �سعيد ان البنك يعمل على تعميق وتطوير مبادئ احلوكمة املوؤ�س�سية 
وتطوير اإدارة املخاطر وال�ستمرار يف تطبيق متطلبات بازل III حيث توفر احلاكمية 
واأن�سطته  البنك  يف  الثقة  تعزز  التي  والإجراءات  والنظم  القواعد  اأف�سل  املوؤ�س�سية 
املختلفة وامل�ساهمة يف تطوير اجلهاز امل�سريف الأردين ويف التنمية الوطنية ، كما ان 
والنمو  التطور  يف  ا�سرتاتيجيته  جناح  يوؤكد  البنك  لأعمال  واملتنامي  ال�سريع  التطور 
امل�سريف  القطاع  الأردين يف  الإ�سالمي  للبنك  ال�سوقية  بلغت احل�سة  والزدهار فقد 
الأردين ٨.٥% يف املوجودات  و١١.3% يف الودائع و١3.١% يف التمويل وال�ستثمار، ويف 
الأردين ٤٩.٦% يف  البنك ال�سالمي  الأردنية، كانت ح�سة  الإ�سالمية  البنوك  قطاع 

املوجودات و٤٩.3% يف الودائع و٥١.٦% يف التمويل وال�ستثمار.
وجتاوزت اإيرادات ال�ستثمار امل�سرتك يف نهاية العام ٢٠٢٠ حوايل  ٢٠٠مليون دينار 

او  تبعات  اأي  ملواجهة  العام ٢٠٢٠  نهاية  املالية حتى  البنك من خم�س�ساته  وعزز   ،
تاأثريات �سلبية جلائحة كورونا حمققًا ارباحًا �سافية قبل ال�سريبة بلغت حوايل ٨.٨3 
مليون دينار وبعد ال�سريبة حوايل ٥٢.١ مليون دينار، وبلغت حقوق امل�ساهمني حوايل 
٤٧٤ مليون دينار، و بلغت ن�سبة كفاية راأ�ص املال )CAR( يف نهاية العام ٢٠٢٠ حوايل 
٢3.٧٤% ، وحافظ البنك على �سالمة حمفظته الئتمانية وجودة ا�سوله حيث بلغت 

ن�سبة الديون غري العاملة 3.١3% و ن�سبة تغطيتها حوايل ١٠٤% . 
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23.3 مليون دينار أرباح بنك القاهرة عمان
 حتى نهاية الربع الثالث 2021

بلغت اأرباح بنك القاهرة عمان للربع الثالث من العام احلايل بح�سب البيانات 
املالية غري املدققة للبنك ٧.٩ مليون دينار ، مقارنة باأرباح قيمتها ٥.٩ مليون 

دينار للربع الثالث  من العام ٢٠٢٠.
العام  من  اأيلول   3٠ حتى  دينار  مليون   ١١٤.١ البنك   دخل  اإجمايل  وبلغ 

اجلاري، مقارنة بنحو ٩٩.٨ مليون دينار للفرتة نف�سها من العام املا�سي.
وبلغ اجمايل املوجودات للبنك لغاية 3٠-٩-٢٠٢١ ما قيمته 3.٥ مليار دينار .
ايرادات  �سايف  بلغت   ،٢٠٢١ العام  من  اأ�سهر الأولى  الت�سعة  م�ستوى  وعلى 
الفرتة  يف  دينار  ٩٢مليون  بـ  مقارنة  دينار،  مليون   ١٠١ والعمولت  الفوائد 

املماثلة من ٢٠٢٠.
دينار(  مليون   ٢3.3(  ٢٠٢١ الثالث  الربع  نهاية  حتى  البنك  اأرباح  وكانت 

مقارنة بارباح قيمتها )١١.٦ مليون دينار( حتى نهاية الربع الثالث ٢٠٢٠
ح�سة  فبلغت  البنك  لدى  الأداء  على  موؤ�ّسرات  النتائج  هذه  انعك�ست  كما 
ايلول  �سهر  نهاية  للعام اجلاري حتى  فل�ص/دينار  الربح ٠.١٢٤  ال�سهم من 

مقابل ٠.٠٦٤ فل�ص /دينار يف نهاية اأيلول من العام املا�سي .
البنك متكن بف�سل ا�سرتاتيجيته  وبني يزيد املفتي رئي�ص جمل�ص الدارة ان 
و�سيا�سته املتحفظة وادارته احل�سيفة للمخاطر بتحقيق نتائج جيدة ومعدل 
منو ممتاز عن العام املا�سي ، واكد ان هدف البنك يف هذه الفرتة ما زال 
يكمن يف احلفاظ على ن�سب ال�سيولة وجودة املحفظة الئتمانية وامل�ساهمة يف 

دعم املجتمع املحلي كجزء من م�سوؤولية البنك الجتماعية .

المفتي: هدف البنك في هذه الفترة ما 
زال يكمن في الحفاظ على نسب السيولة 

وجودة المحفظة االئتمانية
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13.7 مليون دينار صافي أرباح البنك
 االستثمار العربي األردني حتى الربع الثالث  2021

بلغت اأرباح بنك ال�ستثمار العربي الأردين للربع الثالث من العام احلايل بح�سب 
البيانات املالية غري املدققة للبنك ٤.٧ مليون دينار ، مقارنة باأرباح قيمتها ٢.3 

مليون دينار للربع الثالث  من العام ٢٠٢٠.
اجلاري،  العام  من  اأيلول   3٠ دينار حتى  مليون  البنك  ٤٥.٩  دخل  اإجمايل  وبلغ 

مقارنة بنحو ٤٧.٨ مليون دينار للفرتة نف�سها من العام املا�سي.
وبلغ اجمايل املوجودات للبنك لغاية 3٠-٩-٢٠٢١ ما قيمته ٢.١ مليار دينار .

وعلى م�ستوى الت�سعة اأ�سهر الأولى من العام ٢٠٢١، بلغت �سايف ايرادات الفوائد 
والعمولت ٤٢.٢ مليون دينار، مقارنة بـ ٤٢.3مليون دينار يف الفرتة املماثلة من 
٢٠٢٠.  وكانت اأرباح البنك حتى نهاية الربع الثالث ٢٠٢١ )١3.٧ مليون دينار( 

مقارنة بارباح قيمتها )١٠.٢ مليون دينار( حتى نهاية الربع الثالث ٢٠٢٠
كما انعك�ست هذه النتائج على  موؤ�ّسرات الأداء لدى البنك فبلغت ح�سة ال�سهم من 
الربح ٠.٠٨٧ فل�ص/دينار للعام اجلاري حتى نهاية �سهر ايلول مقابل ٠.٠٦3 فل�ص 

/دينار يف نهاية اأيلول من العام املا�سي .
ايجابية  نتائج  حقق  البنك  اأن  القا�سي  هاين  البنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص   وقال 
خططه  بف�سل  معقولة  منو  وبن�سبة  احلايل  العام  من  الثالث  الربع  يف  مر�سية 
وا�سرتاتيجياته املتنوعة املعتمدة على   �سيا�سة التحوط والتحفظ التي متكنه من 

ال�سيطرة على املخاطر وادارتها بالطريقة الفعالة واملنا�سبة لأي طارئ ممكن.

القاضي: البنك حقق نتائج ايجابية مرضية 
في الربع الثالث من العام الحالي وبنسبة نمو 

معقولة بفضل خططه واستراتيجياته المتنوعة
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22 مليون دينار أرباح االستثماري األردني
 “INVESTBANK” الربع الثالث 2021

جردانة: ستسهم هذه النتائج المالية 
القوية وما رافقها من مستويات جيدة 

للسيولة وكفاية رأس المال في إيجاد 
أساس متين لزيادة مستويات النمو 

واستشراف المستقبل
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امل�سرفية  احللول  تقدمي  يف  الرائد  ال�ستثماري  البنك  اأعلن 
املبتكرة  عن حتقيق ارتفاع كبري يف اإجمايل اأرباحه يف الربع الثالث 
قاربت  منو  وبن�سبة  دينار  مليون   ٢٢ اإلى  لت�سل  احلايل  العام  من 
الربع  لنهاية  واملخ�س�سات  ال�سريبة  بعد  اأرباحه  و�سايف   %  ٩٨
مليون   ١3.٩ اإلى  لت�سل   %  ٨٥.3 وبن�سبة   ٢٠٢١ العام  من  الثالث 
.٢٠٢٠ عام  من  الفرتة  ذات  خالل  دينار  مليون   ٧.٥ مقابل   دينار 
من  الثالث  الربع  نهاية  مع   INVESTBANK �سجل  حيث 
�سايف  فارتفعت  املالية،  موؤ�سراته  كافة  يف  منوًا  احلايل  العام 
اإلى  لت�سل   %  3.٢ بن�سبة  الفرتة  هذه  يف  املمنوحة  الت�سهيالت 
 ،٢٠٢٠ عام  نهاية  يف  دينار  مليون   ٧3٢ مقابل  دينار  مليون   ٧٥٥
مليون   ٧٦٧ مقابل  دينار  مليون   ٧٨٢ العمالء  ودائع  بلغت  فيما 
.%  ٢ حوايل  بلغت  ارتفاع  وبن�سبة  ال�سابق  العام  نهاية  يف   دينار 
 ١.3 اإلى  لت�سل   %  3.١ بن�سبة  البنك  موجودات  ارتفعت  كما 
 ١.٢ مقابل   ٢٠٢١ عام  من  الثالث  الربع  نهاية  يف  دينار  مليار 
امللكية  حقوق  بلغت  فيما   ،٢٠٢٠ عام  نهاية  يف  دينار  مليار 
املا�سي. )�سبتمرب(  اأيلول  نهاية  يف  دينار  مليون   ١٨3.٤ 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  قال  النتائج،  هذه  على  تعليقه  ويف 
املالية  النتائج  هذه  توؤكد  جردانة:  ب�سر   ،INVESTBANK
بتنفيذ  والتزامنا  البنك  يف  نتبعها  التي  ال�سيا�سات  �سالمة  القوية 
الأداء  كفاءة  حت�سني  اإلى  اأدى  ما  املو�سوعة  ال�سرتاتيجية  خططنا 
م�سادر  وتنويع  البنك،  يف  الت�سغيلية  امل�ستويات  خمتلف  على 
والتكاليف«. املخاطر  اإدارة  يف  من�سبط  لنهج  واتباعنا   الإيرادات 
واأ�ساف جردانة: »�ست�سهم هذه النتائج املالية القوية وما رافقها من 
م�ستويات جيدة لل�سيولة وكفاية راأ�ص املال يف اإيجاد اأ�سا�ص متني ملوا�سلة 
وا�ست�سراف  النمو  م�ستويات  زيادة  من  البنك  يف  لأهدافنا  حتقيقنا 
امل�ستقبل، م�سريًا اإلى اأن INVESTBANK حقق خالل الأ�سهر الت�سعة 
الأولى من العام احلايل تقدمًا جيدًا يف تنفيذ خططه املتعلقة بت�سريع 
واخلدمات  احللول  طرح  ووا�سل  الرقمية  لل�سريفة  التحول  وترية 
لعمالئه. ا�ستثنائية  جتربة  لتقدمي  املبتكرة  الرقمية   امل�سرفية 
جتدر الإ�سارة اإلى اأن INVESTBANK ح�سل على جائزتني عامليتني 
جديدتني، الأولى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره 
التجارة  متويل  عمليات  ا�سدار  يف  الأردن  يف  ن�ساطا  الأكرث  البنك 
للخدمات  بنك  اأف�سل  جائزة  على  ح�سل  فيما   ،٢٠٢٠ لعام  الدولية 
 Global Banking & جملة  من   ٢٠٢١ لعام  الرقمية  امل�سرفية 
Finance وذلك تقديرًا لدوره يف تقدمي اخلدمات الرقمية املتطورة 
الثابت  التزامه  الوقت  ذات  تعك�ص يف  والتي  العالية،  املوثوقية  وذات 

نحو التحول الرقمي.
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10.6 مليون دينار أرباح األهلي األردني
 حتى نهاية الربع الثالث  2021

داود: البنك حقق نتائج مالية مرضية 
بفضل سياسته الحصيفة وقوة كادره 

اإلداري وخبرته الواسعة باإلضافة الى والء 
عمالئه وثقتهم الكبيرة بالبنك

بلغت اأرباح البنك الهلي الردين للربع الثالث من العام احلايل بح�سب البيانات املالية 
باأرباح قيمتها ٢.٨ مليون دينار للربع  غري املدققة للبنك ٢.٧ مليون دينار ، مقارنة 
الثالث  من العام ٢٠٢٠. وبلغ اإجمايل دخل البنك  ٨٥.٤ مليون دينار حتى 3٠ اأيلول 

من العام اجلاري، مقارنة بنحو ٨٠.٤ مليون دينار للفرتة نف�سها من العام املا�سي.
وبلغ اجمايل املوجودات للبنك لغاية 3٠-٩-٢٠٢١ ما قيمته ٢.٩ مليار دينار .

الفوائد  ايرادات  �سايف  بلغت   ،٢٠٢١ العام  من  اأ�سهر الأولى  الت�سعة  م�ستوى  وعلى 
املماثلة من  الفرتة  يف  دينار  مليون   ٧٤.٥ بـ  مقارنة  دينار،  مليون   ٧٥.١ والعمولت 

.٢٠٢٠
وكانت اأرباح البنك حتى نهاية الربع الثالث ٢٠٢١ )١٠.٦ مليون دينار( مقارنة بارباح 
قيمتها )٩.٧ مليون دينار( حتى نهاية الربع الثالث ٢٠٢٠. كما انعك�ست هذه النتائج 
على  موؤ�ّسرات الأداء لدى البنك فبلغت ح�سة ال�سهم من الربح ٠.٠٥3 فل�ص/دينار 
اأيلول من  نهاية  فل�ص /دينار يف  مقابل ٠.٠٤٨  ايلول  �سهر  نهاية  للعام اجلاري حتى 
للبنك،  العام  التنفيذي/املدير  الرئي�ص  قال  النتائج  على  تعليقه  ويف   . املا�سي  العام 
البنك  فان  العام  هذا  من  الثالث  الربع  نتائج  يف  وا�سح  هو  كما  داود،  مو�سى  حممد 
يف  الوا�سعة  وخربته  الداري  الكادر  وقوة  احلفي�سة  �سيا�سته  بف�سل  الردين  الهلي 
ا�ستطاع  بالبنك  الكبرية  وثقتهم  عمالئه  ولء  الى  بال�سافة  الردين  امل�سارف  �سوق 
ايجابية مر�سية. نتائج  الرائدة ويحقق  الردنية  البنوك  الكبرية بني  يوؤكد مكانته   اأن 
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10.6 مليون دينار أرباح بنك صفوة
 اإلسالمي حتى نهاية الربع الثالث 2021

بلغت اأرباح بنك �سفوة ال�سالمي للربع الثالث من العام احلايل بح�سب البيانات املالية غري 
الثالث  من  للربع  دينار  مليون  قيمتها ٢.٥  باأرباح  ، مقارنة  دينار  مليون  للبنك ٧.3  املدققة 

العام ٢٠٢٠.
اأيلول من العام اجلاري، مقارنة بنحو  وبلغ اإجمايل دخل البنك  3٦.٢ مليون دينار حتى 3٠ 
3٠.٨ مليون دينار للفرتة نف�سها من العام املا�سي. وبلغ اجمايل املوجودات للبنك لغاية 3٠-
٩-٢٠٢١ ما قيمته ٢.٢ مليار دينار . وكانت اأرباح البنك حتى نهاية الربع الثالث ٢٠٢١ )١٠.٦ 

مليون دينار( مقارنة بارباح قيمتها )٧.٦ مليون دينار( حتى نهاية الربع الثالث ٢٠٢٠
الربح  من  ال�سهم  ح�سة  فبلغت  البنك  لدى  الأداء  على  موؤ�ّسرات  النتائج  هذه  انعك�ست  كما 
٠.١٠٦ فل�ص/دينار للعام اجلاري حتى نهاية �سهر ايلول مقابل ٠.٠٧٦ فل�ص /دينار يف نهاية 
اأيلول من العام املا�سي . هذا وعلق د. حممد اأبو حمور رئي�ص جمل�ص ادارة البنك على نتائج 
الربع الثالث من هذا العام باأنها جاءت ايجابية توؤكد �سالمة النهج الذي ي�سري عليه البنك يف 
ي�سع ن�سب عينيه م�سلحة  فالبنك  اي�سا  والبعيد  القريب  املدى  ا�سرتاتيجياته وخططه على 
العمالء وتطوير اخلدمات املقدمة لهم وابتكار افكار ريادية تعطي ا�سافة وب�سمة مميزة لبنك 

�سفوة ال�سالمي الذي اتخذ منذ البداية الريادة والتميز �سعارا جلودة اأدائه وا�ستمراريته.

أبو حمور: البنك يضع نصب عينيه مصلحة العمالء وتطوير الخدمات المقدمة 
لهم وابتكار افكار ريادية تعطي اضافة وبصمة مميزة لبنك صفوة االسالمي
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ارتفاع أرباح بنك سوسيتيه جنرال -  األردن
 النصف سنوية بنسبة %3.51

منكو: بنك سوسيتيه من البنوك 
القوية التي تصدت لألضرار االقتصادية 
المتجددة على مدار السنوات السابقة 

من جراء ازمات المنطقة المحيطة 
سواء من الناحية السياسية او الصحية

بلغت اأرباح بنك �سو�سيتيه جرنال للربع الثالث من العام احلايل بح�سب البيانات 
املالية غري املدققة للبنك ٩١٥ الف دينار ، مقارنة باأرباح قيمتها ٢.3 مليون دينار 

للربع الثالث  من العام ٢٠٢٠.
العام اجلاري،  اأيلول من  البنك  ٢٦.١ مليون دينار حتى 3٠  اإجمايل دخل  وبلغ 

مقارنة بنحو ٢٤.٥ مليون دينار للفرتة نف�سها من العام املا�سي.
وبلغ اجمايل املوجودات للبنك لغاية 3٠-٩-٢٠٢١ ما قيمته ١.٧ مليار دينار .

وعلى م�ستوى الت�سعة اأ�سهر الأولى من العام ٢٠٢١، بلغت �سايف ايرادات الفوائد 
والعمولت ٢٢.٥ مليون دينار، مقارنة بـ ٢٢.٤ مليون دينار يف الفرتة املماثلة من 

.٢٠٢٠
الثالث ٢٠٢١ )3.٧ مليون دينار( مقارنة  الربع  نهاية  البنك حتى  اأرباح  وكانت 
الثالث ٢٠٢٠ كما انعك�ست  الربع  بارباح قيمتها )٥.١ مليون دينار( حتى نهاية 
الربح  من  ال�سهم  ح�سة  فبلغت  البنك  لدى  الأداء  على  موؤ�ّسرات  النتائج  هذه 
٠.٠3٧ فل�ص/دينار للعام اجلاري حتى نهاية �سهر ايلول مقابل ٠.٠٥١ فل�ص /

دينار يف نهاية اأيلول من العام املا�سي .
ويف تعليقه على النتائج قال ال�سيد ح�سان منكو رئي�ص جمل�ص ادارة البنك ل زال 
العلن  ال�سابقني مع  العامني  اأحداث مربكة يف  له من  يلملم ما ح�سل  القت�ساد 
يعد  و  به  �ستنه�ص  التي  القت�ساد  لعجلة  الرئي�سي  املحرك  هو  البنوك  قطاع  اأن 
بنك �سو�سيتيه جرنال على م�ستوى العامل من البنوك القوية التي ت�سدت لالأ�سرار 
القت�سادية املتجددة على مدار ال�سنوات من جراء ازمات املنطقة املحيطة �سواء 

من الناحية ال�سيا�سية او ال�سحية ..
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4.5 مليون دينار أرباح البنك االردني
 الكويتي حتى نهاية الربع الثالث 2021

اللوزي: لكل مرحلة أدواتها وأساليبها 
وحتى أسلحتها والمهم في النهاية 

المحافظة على جودة أداءالبنك وزيادة 
أرباح مساهميه

البيانات  بح�سب  العام احلايل  الثالث من  للربع  الكويتي  الردين  البنك  اأرباح  بلغت 
املالية غري املدققة للبنك ١.٧ مليون دينار ، مقارنة باأرباح قيمتها ١.٩٥ مليون دينار 

للربع الثالث  من العام ٢٠٢٠.
وبلغ اإجمايل دخل البنك  ٧٨.٢ مليون دينار حتى 3٠ اأيلول من العام اجلاري، مقارنة 

بنحو ٨١.٤ مليون دينار للفرتة نف�سها من العام املا�سي.
وبلغ اجمايل املوجودات للبنك لغاية 3٠-٩-٢٠٢١ ما قيمته ٢.٩ مليار دينار .

الفوائد  ايرادات  �سايف  بلغت   ،٢٠٢١ العام  من  اأ�سهر الأولى  الت�سعة  م�ستوى  وعلى 
والعمولت ٦٧.٦ مليون دينار، مقارنة بـ ٧٠ مليون دينار يف الفرتة املماثلة من ٢٠٢٠.
مقارنة  دينار(  مليون   ٤.٥(  ٢٠٢١ الثالث  الربع  نهاية  حتى  البنك  اأرباح  وكانت 

بخ�سائر بلغت قيمتها )3.٨ مليون دينار( حتى نهاية الربع الثالث ٢٠٢٠
ال�سهم  ح�سة  فبلغت  البنك  لدى  الأداء  على  موؤ�ّسرات  النتائج  هذه  انعك�ست  كما 
خ�سارة  مقابل  ايلول  �سهر  نهاية  حتى  اجلاري  للعام  فل�ص/دينار   ٠.٠3٠ الربح  من 

)٠.٠٢٥ ( فل�ص /دينار يف نهاية اأيلول من العام املا�سي ..
ويف تعليقه على النتائج املالية علق نا�سر اللوزي رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك الأردين 
التي مت  النتائج جاءت من�سجمة مع اخلطط وال�سرتاتيجيات اجلديدة  الكويتي بان 
و�سعها وتنفيذها من قبل البنك وجميع العاملني فيه مثمنا جهود الدارة يف قدرتها 
على التكيف ال�سريع وال�سحيح مع التغيريات املحيطة اخذين بعني العتبار التحديات 

ال�سيا�سية والقت�سادية وال�سحية الكبرية التي تقف دائما يف الطريق.
النهاية  يف  واملهم  ا�سلحتها  وحتى  وا�ساليبها  ادواتها  مرحلة  لكل  اللوزي  وا�ساف 

احلفاظ على جودة اداءالبنك وزيادة ارباح م�ساهميه.
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�سنفت جملة »فورب�ص« العاملية ومقرها نيويورك البنك العربي �سمن اأف�سل ١١ �سركة 
للعمل فيها على م�ستوى ال�سرق الأو�سط لعام ٢٠٢١. وجاء هذا الت�سنيف �سمن القائمة 
ال�سنوية العاملية التي ت�سدرها جملة »فورب�ص« يف هذا املجال والتي �سمت ٧٥٠ �سركة 
عاملية. و�سملت القائمة العاملية ١١ �سركة من ال�سرق الأو�سط، منها ٦ �سركات �سعودية 

و 3 �سركات من الإمارات و�سركة واحدة من كل من الأردن وم�سر.
وا�ستندت املجلة فى اإعداد القائمة اإلى نتائج درا�سة ا�ستطالع راأي اأجرتها بالتعاون مع 
�سركات  يعملون يف  األف موظف  نحو ١٥٠  و�سملت   »Statista« ال�سوق  اأبحاث  �سركة 
دولة   ٥٨ من  جزئي،  بدوام  اأو  كامل  بدوام  �سواء  اجلن�سيات،  متعددة  وموؤ�س�سات 
عملهم  مبكان  التو�سية  املوظفني  هوؤلء  رغبة  مدى  الدرا�سة  وا�ستطلعت  العامل.  حول 
القطاعات  نف�ص  من  اأخرى  موؤ�س�سات  تقييم  منهم  ُطِلب  كما  وعائالتهم،  لأ�سدقائهم 

التي تعمل بها موؤ�س�ساتهم.
وجتدر الإ�سارة هنا اإلى اأن البنك العربي والذي يتخذ من عّمان، الأردن مقرًا له، تاأ�س�ص 
يف العام ١٩3٠ وهو ميتلك واحدة من اأكرب ال�سبكات امل�سرفية العربية العاملية، والتي 
ت�سم ما يزيد عن ٦٠٠ فرع موزعة عرب خم�ص قارات. ويحظى البنك بح�سور بارز يف 
و�سانغهاي وجنيف  و�سنغافورة  لندن  مثل  العامل  يف  الرئي�سية  املالية  واملراكز  الأ�سواق 

وباري�ص وفرانكفورت و�سيدين ودبي والبحرين. 
العربي  البنك  منحت  قد  نيويورك،  ومقرها  العاملية،  فاينان�ص«  »غلوبال  جملة  وكانت 
على  ال�ساد�ص  للعام  وذلك  للعام ٢٠٢١  الأو�سط  ال�سرق  بنك يف  اأف�سل  موؤخرًا جائزة 

التوايل.

البنك العربي يطلق )ريفِلكت( - اأول Neobank  يف اململكة
والذي  )ريفِلكت(  با�سم  اململكة  يف   Neobank اأول  موؤخرًا  العربي  البنك  اأطلق 
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ويقدم  عامًا.   3٥ وحتى   ١٨ الأعمار  من  ال�سباب  جيل  اأ�سا�سي  ب�سكل  ي�ستهدف 
م�سرفية  رقمية  ملن�سة  مبتكر  مفهوم  ال�سريحة  هذه  �سمن  للعمالء  )ريفِلكت( 
من  ومتكاملة  ب�سيطة  م�سرفية  جتربة  لتمنحهم  خ�سي�سًا  ممت  �سُ و�سخ�سية  ذكية 
مبادرات  �سمن  جديدة  نوعية  اإ�سافة  )ريفِلكت(  وي�سكل  الذكية.  الهواتف  خالل 
لل�سباب  وب�سيطة  مبتكرة  رقمية  م�سرفية  حلول  لتقدمي  الرامية  العربي  البنك 
ي�سهده  الذي  امل�سطرد  التطور  وتواكب  الع�سري  حياتهم  اأ�سلوب  مع  تن�سجم 
والتكنولوجيا.  الت�سال  وو�سائل  الرقمية  امل�سرفية  اخلدمات  �سعيد  على   العامل 
وي�ستطيع ال�سباب  ال�ستفادة من اخلدمات املبتكرة التي يقدمها )ريفِلكت( من خالل 
حتميل التطبيق عرب متاجر التطبيقات Apple Store و Google Play  ومن 
ثم ت�سجيل الدخول على )ريفِلكت( با�ستخدام الربيد الإلكرتوين ورقم الهاتف اخلا�ص 
بهم، ومن ثم  فتح ح�ساب حمفظة اإلكرتونية عن طريق م�سح �سورة الهوية واأخذ �سورة 
من  ال�ستفادة  من  ذلك  بعد  ليتمكنوا  ال�سخ�سية،  البيانات  بع�ص  وا�ستكمال  للوجه 
�سل�سلة اخلدمات امل�سرفية الروتينية رقميًا بكل �سهولة و�سرعة واأمان ودون احلاجة الى 
احل�سور وجاهيًا الى فروع البنك العربي. علمًا باأنه ل ي�سرتط مل�ستخدمي )ريفِلكت( اأن 

يكونوا من عمالء البنك العربي. 
م�سبقًا،  املعّرفني  عمالئه  بني  الأموال  وا�ستالم  اإر�سال  )ريفِلكت(  خدمات  ت�سمل  و 
الوقت  العميل  على  يوفر  مما  املن�سة  خالل  من  اللكرتوين  والدفع  الت�سوق  واإمكانية 
واجلهد، هذا بالإ�سافة اإلى متكني العميل من اإدارة اهدافه ال�سخ�سية املالية وتن�سيق 
خطة الدخار املنا�سبة له وفقًا لحتياجاته واأهدافه ال�سخ�سية. كذلك يتميز)ريفِلكت( 
العرو�ص  ت�سمل  يومية  وحتديثات  مب�ستجّدات  التطبيق  خالل  من  عمالئه  بتزويد 
والهتمامات  احلياة  منط  على  بناًء  ت�سميمها  يتم  التي  احل�سرية  واخل�سومات 
منها:  عديدة  مزايا  عمالئه  )ريفِلكت(  مينح  كما  حدة.  على  عميل  لكل  ال�سخ�سية 
اإمكانية اإجراء عمليات ال�سحب والإيداع النقدي يوميًا با�ستخدام اخلا�سية الالتالم�سية 
حتويل  اإلى  اإ�سافًة  التقنية،  بهذه  واملدعمة  الآلية  العربي  البنك  �سرافات  عرب  وذلك 

نقاط الولء اإلى نقد، ودفع الفواتري، وغريها من املزايا الأخرى.

بدعم من البنك العربي اإنديفر االأردن تطلق
!the leap برنامج متكني الرياديني 

بدعم   «  !the leap »القفزة  الزمالة  برنامج  اإطالق  موؤخرًا  الأردن  اإنديفور  اأعلنت 
من البنك العربي والذي يهدف اإلى متكني املوظفني التنفيذيني الرياديني ممن لديهم 
خربة تزيد عن ١٠ �سنوات يف �سوق العمل وم�ساعدتهم على النتقال من مرحلة املوظف 
الذين  الأفراد  الربنامج  ي�سجع  حيث  الأعمال.  اأ�سحاب  اأو  الأعمال  رواد  مرحلة  اإلى 
لديهم معرفة وتخ�س�ص يف قطاع معني، واأولئك الذين حددوا منوذجًا ملنتج اأو خدمة 
املوقع  خالل  من   »!the leap« الزمالة  لربنامج  والن�سمام  للتقدم  للتطبيق،  قابلة 

الإلكرتوين لإنديفر الأردن.
ويت�سّمن برنامج الزمالة »the leap!« تدريب جمموعة من املوظفني الرياديني على 
تدريبية  ح�س�ص  ثمان  خالل  من  وذلك  جديدة  �سركات  تاأ�سي�ص  ومهارات  اأ�سا�سيات 
�سيتم تقدميها من قبل خرباء وموؤثرين يف بيئة ريادة الأعمال، اإ�سافة اإلى عر�ص مناذج 

ل  حتى  ال�سبت  اأيام  و�سُتعقد احل�س�ص  ناجحني.  �سركات  وموؤ�س�سي  لرياديني  مميزة 
تتعار�ص مع اأوقات الدوام العتيادية للموظفني، كما �سيتم م�ساركة املنهج م�سبقًا معهم 
كل  بعد  الإ�سافية  التدري�سية  املواد  توزيع  �سيتم  بينما  املناق�سة،  فقرة  واإثراء  لتحفيز 
ح�سة لتعزيز معلومات امل�ساركني حول املادة التي در�سوها مع اإمكانية مراجعتها لحقًا. 
هذا بالإ�سافة اإلى اإتاحة الفر�سة للرياديني لال�ستفادة من عدد من اجلل�سات الفردية 

املكثفة مع املدربني املخت�سني.
وُتغطي احل�س�ص العملية والعلمية �سمن برنامج الزمالة: التفكري الت�سميمي، ومنوذج 
والت�سويق  ال�سركة،  وثقافة  الفريق  ومفهوم  الرئي�سية،  الأداء  موؤ�سرات  وحتديد  العمل 
القانونية  واجلوانب  الأموال،  وجمع  امل�ستثمرين  وفهم  واملحا�سبة،  املوؤ�س�سية،  والهوية 
الأفكارالريادية  عر�ص  بجل�سة  الربنامج  اختتام  و�سيتم  هذا  ال�سركات.  لتاأ�سي�ص 

وال�سركات النا�سئة على م�ستثمرين مرتقبني.
 

البنك العربي يطلق الن�صخة اجلديدة من تطبيق 
»عربي موبايل« بت�صميمه اجلديد واملطّور

اأ�سدر البنك العربي موؤّخرًا ن�سخة حمّدثة من تطبيق »عربي موبايل« بت�سميم جديد 
يتيح لعمالء البنك املزيد من املرونة والراحة لإمتام معامالتهم امل�سرفية الكرتونيًا يف 
اأي وقت ومن اأي مكان من خالل الهواتف الذكية واأجهزة التابلت �سمن اأعلى م�ستويات 

ال�سهولة واملرونة والأمان. 
تبني  اإلى  الهادفة  البنك  خطة  اإطار  يف  التطبيق  من  اجلديدة  الن�سخة  اإطالق  وياأتي 
اأحدث التكنولوجيا الرقمية على �سعيد ال�سناعة امل�سرفية وتوظيفها خلدمة عمالئه.   
املعتادة:  اخلدمات  جانب  اإلى  اجلديدة  بن�سخته  التطبيق  يقّدمها  التي  املزايا  وت�سمل 
لتلبية  والبطاقات  احل�سابات  عر�ص  وبطريقة  الرئي�سية  بال�سا�سة  التحّكم  اإمكانية 
للمنتجات  خم�س�ص  جديد  ق�سم  اإدراج  اإلى  بالإ�سافة  املتجّددة،  العمالء  احتياجات 
من  اأٍي  اختيار  اإمكانية  مع  متكرر  ب�سكل  العميل  ي�ستخدمها  التي  لة  املف�سّ والربامج 
لة ليتم اإظهارها على ال�سا�سة الرئي�سية. هذا اإلى  خدمات تطبيق »عربي موبايل« املف�سّ
فئات  �سمن  منتج  اأي  اإلى  الو�سول  للعميل  تتيح  والتي  اجلديدة  »املزيد«  قائمة  جانب 
حمّددة مع توفري َخيار بحث جديد واخت�سارات تتغري وفقًا للخدمات الأكرث ا�ستخدامًا. 
وتتوّفر الن�سخة اجلديدة من تطبيق »عربي موبايل« لعمالء البنك العربي من خالل اآبل 

�ستور وجوجل بالي وهواوي اآب جالريي.

البنك العربي يفتتح ق�صم اخلدمة الذاتية يف فرع �صيتي مول
افتتح البنك العربي موؤخرًا  ق�سم اخلدمة الذاتية يف فرعه يف �سيتي مول والذي يقدم 
العديد من اخلدمات الرقمية الذاتية، وذلك يف اإطار حر�ص البنك على تقدمي حلول 
اأعلى م�ستوى من  م�سرفية رقمية متطورة لعمالئه وتلبية احتياجاتهم امل�سرفية وفق 

اجلودة والتمّيز.
وي�سم الق�سم اجلديد جهاز اخلدمة الذاتية والذي يقدم جمموعة من اخلدمات من 
بينها اإ�سدار وجتديد بطاقات ال�سراف الآيل ذاتيًا وفوريًا، واإ�سدار ك�سوفات احل�ساب 
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وبع�ص ال�سهادات ال�سادرة من قبل البنك ب�سكل ذاتي وفوري. كما ي�سم الق�سم 
جهاز ال�سراف الآيل التفاعلي »ITM« والذي يتيح للعمالء اإمكانية التوا�سل 
املبا�سر مع اأحد موظفي خدمة العمالء بال�سوت وال�سورة وذلك مل�ساعدتهم 

على اإمتام معامالتهم امل�سرفية ب�سكل فوري  ومبنتهى ال�سهولة. 
امل�سرفية  اخلدمات  دائرة  مدير  معتوق،  يعقوب  ال�سيد  قال  املنا�سبة،  وبهذه 
تعزيز  على  العربي  البنك  يف  »نحر�ص  الأردن:  العربي  البنك  يف  لالأفراد 
حيوية،  الأكرث  املراكز  ل�سيما  املناطق  خمتلف  يف  عمالئنا  مع  التوا�سل 
معامالتهم  اإمتام  من  لتمكينهم  امل�سرفية  اخلدمات  باأف�سل  وتزويدهم 
يف  اجلديد  الذاتية  اخلدمة  ق�سم  »يتيح  واأ�ساف:  وي�سر.«  ب�سهولة  امل�سرفية 
فرع �سيتي مول بت�سميمه الع�سري العديد من اخلدمات الرقمية التي تواكب 

اأحدث النظم ل�سمان خدمة عمالئنا بطريقة اأ�سرع واأكرث فاعلية.«

اتفاقية تعاون بني البنك العربي و اتيكو جمموعة فخر الدين 
�صمن برامج املكافاآت »نقاط العربي« و«جواهر اتيكو«

قّيمة  عرو�ص  تقدمي  خالل  من  عمالئهم  ملكافاأة  الرامَية  جهودهما  اإطار  يف 
وّقعت  املتنّوعة،  اليومّية  واحتياجاتهم  حياتهم  اأ�سلوب  مع  تن�سجم  وممّيزة 
موؤخرًا اتفاقية تعاون بني البنك العربي و »اتيكو جمموعة فخر الدين« وذلك 
واملكافاآت  الولء  برامج  لتعزيز  للمجموعة  اللكرتوين  الدفع  لتطوير منظومة 

»جواهر اتيكو« و«نقاط العربي« انطالقًا من �سنة ٢٠٢٢.
ومبوجب هذه التفاقية �سيتمكن العمالء من ال�ستفادة من العديد من املزايا 
احل�سرية والتي �ستكون متاحة لهم من خالل ربط برناجمي الولء »جواهر 
اتيكو« و«نقاط العربي« معًا، حيث ت�سمل املزايا اجلديدة منح العمالء مكافاآت 
»جواهر اتيكو« و مكافاآت »نقاط العربي« معًا بالإ�سافة اإلى اإمكانية ا�ستبدال 
»نقاط العربي« مقابل »جواهر اتيكو« بقيمة تف�سيلية ب�سكٍل فوري وبكل �سرعة 
مكافاآت  قيد  �سيتم  حيث  موبايل«  »عربي  تطبيق  خالل  من  وذلك  و�سهولة، 
اجلواهر اخلا�سة بكل عميٍل اإلى ح�ساب الولء اخلا�ص به لدى »اتيكو جمموعة 

فخرالدين«.
وتت�سمن التفاقية اأي�سًا تزويد » اتيكو جمموعة فخرالدين«، باأجهزة نقاط بيع 
ذكّية ومتطّورة وعالية الأداء من البنك العربي، من �ساأنها ت�سهيل عملية الدفع 
التالم�سية  بالتقنيتني  والدفع  الذكّية  الهواتف  بوا�سطة  للعمالء  اللكرتوين 
والالتالم�سية. هذا بالإ�سافة اإلى اإتاحة طرق دفع جديدة مثل تطبيق »عربي 

موبي كا�ص« و خدمة CliQ”«، وذلك بهدف حت�سني جتربة العمالء.
امل�سرفية  اخلدمات  اإدارة  مدير  معتوق،  يعقوب  ال�سيد  قال  املنا�سبة،  وبهذه 
تعزيز  على  العربي  البنك  يف  »نحر�ص  الأردن:   - العربي  البنك  يف  لالأفراد 
عمالئنا  تطلعات  مع  تن�ســجم  مبتكرة  بطريقة  وتوظيفها  براجمنا  مزايا 
جمموعة  »اتيكو  مع  تعاوننا  »يعد  واأ�ساف:  حياتهم«.  منط  وتواكب  املتجددة 
�سمن  املكافاآت  نقاط  من  لال�ستفادة  لعمالئنا  قّيمة  فر�سة  فخرالدين« 
من  اتيكو«  »جواهر  بنقاط  وفوريًا  رقميًا  وا�ستبدالها  العربي«  »نقاط  برنامج 
اأي من  خالل تطبيق »عربي موبايل«، كما يوفر جتربة دفع �سل�سة عند زيارة 
واملقدمة من  البيع احلديثة  نقاط  اأجهزة  املجموعة وذلك من خالل  مطاعم 
التنفيذي  العمليات  مدير  فخرالدين،  عزام  ال�سيد  عرب  كما  العربي«.  البنك 
ملجموعة فخرالدين عن مدى فخره واعتزازه بهذا التعاون قائاًل: »اأن الروؤية 
اخلا�سة ملجموعة فخر الدين كانت ولزالت ت�سعى ليكون لها دور الريادة يف 
تقدمي خدمات الطعام وال�سراب �سمن مطاعمها املتنوعة واملنت�سرة يف اأرجاء 
العا�سمة عمان، واأن تكون يف طليعة مقدمي خدمات الإقامة الفندقية يف فندق 
يف  خالقة  تكون  اأن  على  حر�ست  فقد  لذلك  لها،  اململوك  مرتوبول  الق�سر 
اختيار قنوات التعاون التي تليق بزبائنها مبا ي�سمن الو�سول اإلى اأكرب عدد من 
فئات املجتمع الأردين لال�ستفادة من اتفاقية التعاون بني »برنامج ولء اتيكو« 
وبني برنامج »نقاط العربي«والذي يعد الأكرب على �سعيد املكافاآت امل�ساعفة 
�سمن اإطار تكنولوجي م�ستحدث و الأكرث تطورًا على ال�سعيد التقني لتواكب 

اإيقاع الثورة الرقمية للمدفوعات اللكرتونية بكل و�سائطها«.
وجتدر الإ�سارة هنا اإلى اأن برنامج »نقاط العربي« هو برنامج الولء اخلا�ص 
تعامالتهم  على  بناًء  مكافاآت  نقاط  مينحهم  حيث  العربي،  البنك  بعمالء 
معامالتهم  من  العديد  على  النقاط  جتميع  لهم  ويتيح  البنك  مع  اليومية 
لدى  جمانية  �سرائية  بق�سائم  اأو  بالنقد  النقاط  هذه  وا�ستبدال  امل�سرفية 
جمموعة وا�سعة من املحالت بالإ�سافة اإلى اإمكانية الدفع بوا�سطة هذه النقاط 

عرب تطبيق الدفع »عربي موبي كا�ص«.
و برنامج »جواهر اتيكو« هو برنامج الولء املميز لـ«اتيكو جمموعة فخرالدين« 
والذي من خالله يتم مكافاأة زبائنهم بناًء على مقدار ما ينفقونه يف املطاعم 
واملرافق اخلا�سة باملجموعة �سمن معايري و�سرائح مدرو�سة بعناية، مما يتيح 
املرافق  تلك  يف  مقبولة  دفع  كو�سيلة  وا�ستخدامها  املكافاآت  نقاط  جمع  لهم 

لحقًا.
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اأعلن البنك الأردين الكويتي عن جتديد �سراكته مع اجلمعية امللكية للفنون 
اجلميلة / املتحف الوطني الأردين للفنون اجلميلة، هذا و�سرح ال�سيد هيثم 
البطيخي املدير العام التنفيذي للبنك باأنه ومن باب م�سوؤوليتنا الجتماعية 
الهادفة  والربامج  واملبادرات  املدين  املجتمع  ملوؤ�س�سات  الدعم  تقدمي  يف 
لتحقيق الأثر امل�ستدام للم�ستفيدين واملجتمع فيما يخ�ص الثقافة والفنون، 
عام  يف  تاأ�س�ست  والتي  اجلمعية  مع  ا�سرتاتيجيون  �سركاء  نكون  اأن  اإرتاينا 
الت�سكيلية  والفنون  الأردين  الت�سكيلي  الفن  وتقدمي  رعاية  وهدفها   ١٩٧٩

املعا�سرة، ودعم الفنانني الأردنيني والتعريف بهم حمليًا وعربيًا وعامليًا.
والأفكار  الريادة  ودعم  لتحفيز  براجمها  تنفيذ  ل�ستمرارية  منا  وم�ساهمة 
والفنون  والت�سوير  الر�سم  مثل  الفنون،  جمالت  �ستى  يف  وامل�ساريع 
وفنون  الفوتوغرايف  والت�سوير  واخلزف  والنحت  والت�سميم  اجلرافيكية 
بالفنون  ال�سلة  ذات  الإبداعية  الأعمال  واإنتاج  الن�سائية،  والفنون  الفيديو 

اجلميلة.
ومن جهتها اأعربت �سمو الأمرية وجدان بنت فواز الرئي�ص الفخري للجمعية 
عن �سكرها وتقديرها واعتزازها بهذه ال�سراكة مع البنك الأردين الكويتي 
هذا ال�سرح القت�سادي الكبري على مدى عقود الذي اأ�سبح من اأهم ركائز 

الإقت�ساد يف بلدنا احلبيب.
الفنون  الأطفال  لتعليم  تدريبية  بور�سة  البنك  �سارك  ال�سياق  هذا  و�سمن 
، كجزء من  العام  لهذا  �سهر متوز  وذلك خالل  الأقل حظًا  املحافظات  يف 
واملبادرات  املدين  املجتمع  ملوؤ�س�سات  الدعم  وتقدمي  الجتماعية  م�سوؤوليته 

والربامج الهادفة لتحقيق الأثر امل�ستدام للمجتمع . 

البنك االأردين الكويتي وال�صركة االأردنية الإعادة متويل
 الرهن العقاري يوقعان اتفاقية تفاهم م�صرتك

قام البنك الأردين الكويتي وال�سركة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري موؤخرًا 
بتوقيع اتفاقية تفاهم م�سرتك تقوم ال�سركة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري 
مبوجبها مبنح البنك قر�سًا مببلغ )١٠( مليون دينار اأردين لأجل �سبع �سنوات لإعادة 

متويل القرو�ص ال�سكنية املمنوحة من قبل البنك لعمالئه ب�سمان رهونات عقارية.
البطيخي  هيثم  ال�سيد  التنفيذي  العام  املدير  البنك  التفاقية ممثاًل عن  وقع  وقد 
وعن ال�سركة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري املدير العام ال�سيد عبدالرزاق 

طبي�سات.
وعن توقيع التفاقية، �سّرح البطيخي قائاًل: » اأن هذه الإتفاقية ت�ساهم يف تعزيز دور 
البنك يف �سوق التمويل الإ�سكاين يف اململكة وذلك عن طريق توفري مزيد من الأموال 
ملنح القرو�ص ال�سكنية للمواطنني باأ�سعار فائدة مناف�سة ولآجال تتنا�سب مع قدرتهم 
على ال�سداد، كما وت�ساهم هذه الإتفاقية يف مواءمة )Matching( اآجال م�سادر 

اأموال البنك مع اإ�ستخداماتها واإدارة موجوداته ومطلوباته بكفاءة اأكرب«.
كما �سرح طبي�سات قائاًل: »باأن هذه الإتفاقية تاأتي يف اإطار حتقيق اأهداف ال�سركة 
املالية  واملوؤ�س�سات  البنوك  اململكة بهدف متكني  الإ�سكاين يف  التمويل  �سوق  بتفعيل 
من زيادة م�ساهمتهم يف �سوق التمويل الإ�سكاين  خ�سو�سًا لذوي الدخل املتو�سط 

واملتدين  مل�ساعدتهم يف متلك ال�سكن«.
خالل  من  املالية  واملوؤ�س�سات  للبنوك  الالزمة  الأموال  بتوفري  ال�سركة  وتقوم 
تفعيل  يف  ي�ساهم  مما  املحلي  املال  راأ�ص  �سوق  يف  القر�ص  اأ�سناد  من  اإ�سداراتها 

وتن�سيط هذا ال�سوق يف اململكة.

األردني الكويتي يجدد شراكته مع المتحف الوطني
 االردني / الجمعية الملكية للفنون الجميلة
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 _ املعدات  لتزويد  املعا�سرة  ال�سركة  مع  اتفاقية  موؤخرا  عمان  القاهرة  بنك  وقع 
وكالء �سيارات ام جي احل�سرين يف )الأردن( لتقدمي منح عرو�ص متويلية مميزة 

ملنت�سبي اخلدمات الطبية امللكية واجلي�ص العربي احلا�سلني على اإعفاءات. 
وتقّدم احلملة فر�ص متويلية ل�سراء �سيارات من ام جي بدون دفعه اأولى ملدة ت�سل 
 )٢٠٢١ RXالى )١٢٠( �سهر، باأق�ساط مي�سرة وفر�سة الدخول على �سحب �سيارة  )٨
مقدمة من بنك القاهرة عمان نهاية العام ، بالإ�سافة الى كفالة م�سنعية ملدة )٦( 

�سنوات اأو )٢٠٠،٠٠٠( الف كلم اأيهما ي�سبق اأول.
واختيار ال�سركة املعا�سرة لتزويد املعدات بنك القاهرة عمان لثقتهم مبا يقدمه من 
معاملة بنكية تتمّيز بالي�سر وال�سرعة، ومبا يعزز من ر�سا منت�سبي اخلدمات الطبية 

امللكية واجلي�ص العربي.
وتلبية  مبهنية  العمالء  خدمة  اإلى  دائمًا  ي�سعى  فروعه  بجميع  عمان  القاهرة  وبنك 

رغباتهم املتجددة من خالل التو�سع يف منتجات الأفراد.
والتناف�سية  الأف�سلية  لتحقيق  الفراد  خدمة  يف  جودة  اعلى  توفري  اإلى  ي�سعى   كما 
تلبي  منتجات  تقدمي  يف  طويلة  خربة  لديها  �سركات  مع  التعاون  دائرة  وتو�سيع 

احتياجات العمالء �سمن معايري واأ�س�ص مدرو�سة وباأف�سل ال�سروط والأ�سعار.

الكلية اجلامعية الوطنية للتكنولوجيا تن�صم
 الى عامل البطاقات الذكية مع بنك القاهرة عمان

ان�سمت الكلية اجلامعية الوطنية للتكنولوجيا الى عامل البطاقات الذكية بالتفاقية 
التي وقعتها مع بنك القاهرة عمان موؤخرا لتحويل هويات الطلبة اجلامعية واع�ساء 

الهيئة التدري�سية والإدارية اإلى »بطاقة ذكية متعددة ال�ستخدامات«.
والكلية اجلامعة الوطنية  للتكنولوجيا العا�سرة، بعد اجلامعة الأردنية وجامعة موؤتة 
التقنية وجامعة المرية �سمية وجامعة  وجامعة احل�سني بن طالل وجامعة احل�سني 
الها�سمية وجامعة ال البيت وجامعة الريموك وجامعة العلوم والتكنولوجيا، التي توقع 
القطاع  بتقدمي هذه اخلدمة يف  تفرد  والذي  القاهرة عمان  بنك  مع  التفاقية  هذه 

امل�سريف املحلي.
ووقع التفاقية عن بنك القاهرة عمان الرئي�ص التنفيذي ال�ستاذ كمال البكري وعن 

الكلية الدكتور اأ�سامة ما�سي.
القت�ساد  قطاعي  بني  ناجحة  حقيقية  �سراكة  هي  عمان  القاهرة  بنك  و�سراكة   
والتعليم العايل التي ت�سب يف م�سلحة الوطن، وتدعم م�سرية التنمية ال�ساملة فيه، 

وتخدم اأبناءه وموؤ�س�ساته. 
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والبطاقة اجلامعية الذكية متعددة ال�ستخدامات ي�ستفيد حاملها منها كهوية تعريف 
متكنه من الدخول الى مرافق اجلامعة املختلفة بالإ�سافة الى كونها بطاقة دفع متكن 
حاملها من الدفع بوا�سطتها يف جميع نقاط البيع داخل الردن وخارجه وال�سراء عرب 

الأنرتنت وال�سحب النقدي.
كما ميكن حلمله البطاقات اجلامعية الذكية �سحن هذه البطاقات من خالل فروع 
الدفع  اك�ساك  خالل  ومن  اململكة  انحاء  جميع  يف  واملنت�سرة  عمان  القاهرة  بنك 

اللكرتوين  KIOSKS التي �سيتم توفريها داخل اجلامعات يف امل�ستقبل القريب.
وتتميز هذه البطاقة بتمكني حاملها من احل�سول على خ�سومات عند ا�ستخدامها 

�سمن �سبكة وا�سعة من املحال التجارية املتعاقدة مع البنك يف كافة انحاء اململكة.

جامعة فيالدلفيا تن�صم الى عامل البطاقات
 الذكية مع بنك القاهرة عمان 

ان�سمت جامعة فيالدلفيا الى عامل البطاقات الذكية بالتفاقية التي وقعتها مع بنك 
التدري�سية  الهيئة  واع�ساء  اجلامعية  الطلبة  هويات  لتحويل  موؤخرا  عمان  القاهرة 

والإدارية اإلى بطاقة ذكية متعددة ال�ستخدامات.
هذه  من  ت�ستفيد  التي   ١١ رقم  اجلامعة  فيالدلفيا  جامعة  ت�سبح  التفاقية  وبهذه 

اخلدمة التي يتفرد بها بنك القاهرة عمان يف القطاع امل�سريف املحلي.
ووقع التفاقية عن بنك القاهرة عمان الرئي�ص التنفيذي ال�ستاذ كمال البكري 

وعن جامعة فيالدلفيا الأ�ستاذ الدكتور معتز ال�سيخ �سامل.
قطاعي  بني  ناجحة  حقيقية  �سراكة  حتقيق  يف  عمان  القاهرة  بنك  وجنح 
القت�ساد والتعليم العايل التي ت�سب يف م�سلحة الوطن، وتدعم م�سرية التنمية 

ال�ساملة فيه، وتخدم اأبناءه وموؤ�س�ساته. 
كهوية  منها  حاملها  ي�ستفيد  ال�ستخدامات  متعددة  الذكية  اجلامعية  والبطاقة 
كونها  الى  بالإ�سافة  املختلفة  اجلامعة  مرافق  الى  الدخول  من  متكنه  تعريف 
بطاقة دفع متكن حاملها من الدفع بوا�سطتها يف جميع نقاط البيع داخل الردن 

وخارجه وال�سراء عرب الأنرتنت وال�سحب النقدي.
وميكن حلمله البطاقات اجلامعية الذكية �سحن هذه البطاقات من خالل فروع 
بنك القاهرة عمان واملنت�سرة يف جميع انحاء اململكة ومن خالل اك�ساك الدفع 
اللكرتوين KIOSKS التي �سيتم توفريها داخل اجلامعات يف امل�ستقبل القريب.
عند  خ�سومات  على  احل�سول  من  حاملها  بتمكني  البطاقة  هذه  وتتميز 
ا�ستخدامها �سمن �سبكة وا�سعة من املحال التجارية املتعاقدة مع البنك يف كافة 

انحاء اململكة.
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الأفراد  من  لعمالئه  املبتكرة  امل�سرفية  احللول  تقدمي  الرائد يف   - بنك  كابيتال  اأعلن 
الكربى  ال�سركات  من  لعمالئه  فيزا  من  م�سرفية  حللول  اإ�سداره  عن  وال�سركات- 

واملتو�سطة وال�سغرية.
بطاقات  بنوعيها؛  الئتمانية  البطاقات  تت�سمن  والتي  فيزا،  من  احللول  هذه  و�ستمكن 
Platinum  وبطاقات Signature، ال�سركات من متويل فجوة راأ�ص املال العامل، 
دوارة  �سقوفًا  ال�سركات  منح  امل�ساريف من خالل  والتحكم يف  الدفع  عمليات  وت�سهيل 
الفواتري  ت�سديد  مثل؛  اليومية  الت�سغيلية  امل�ساريف  ت�سديد  يف  ا�ستغاللها  ليتم  حمددة 
لتمكني  بالإ�سافة  لأعمالهم،  التابعة  املتفرقة  امل�ساريف  وتغطية  ال�سراء  وعمليات 

ال�سركات من الدفع وال�سراء اإلكرتونيًا يف اأي وقت وبن�سب �سداد مرنة.
و�ستمنح هذه البطاقات، ال�سركات القدرة على اإدارة تدفقاتها النقدية واإدارة مدفوعاتها 

من خالل اإ�سدار بطاقات تابعة ب�سقوف حمددة لدوائر ووظائف خمتلفة لديها.
 ويف تعليقه على اإطالق هذه البطاقات، قال رئي�ص قطاع ال�سركات يف كابيتال بنك يا�سر 
عمالئه  توقعات  وجتاوز  التميز  اإلى  يخطوها  خطوة  بكل  بنك  كابيتال  ي�سعى    »: كليب 
�سواء من الأفراد اأو ال�سركات، واليوم نوا�سل العمل ون�سيف اإلى اإجنازاتنا املتتالية يف 
حتقيق  على  وم�ساعدتها  واأحجامها  قطاعاتها  مبختلف  الأردنية  �سركاتنا  ومتكني  دعم 
اأهدافها بطرق واآليات �سهلة بعيدة عن التعقيد واملبالغة، ولتحقيق هذه الغاية تعاونا مع 
�سركة فيزا لنوفر لهذه ال�سركات عددًا من احللول امل�سرفية عرب اإطالق جمموعة من 

البطاقات التي حتمل مزايا ح�سرية لهم وتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم«.
من جانبه، قال مدير فيزا يف منطقة الأردن وفل�سطني واليمن، رجائي عجور: »ي�سعدنا 
العمل مع كابيتال بنك لتقدمي حلول فيزا لعمالء البنك من ال�سركات التي واجهت عامًا 

مثالية  نقدمها  التي  احللول  تعد  لذلك  واملتو�سطة،  ال�سغرية  ال�سركات  خا�سة  �سعبًا، 
لل�سركات التي تتطلع اإلى تقليل التكلفة وتب�سيط اإعداد تقارير النفقات ب�سهولة واأمان. 
نوا�سل العمل ب�سكل وثيق مع �سركائنا مثل كابيتال بنك مل�ساعدة ال�سركات الأردنية على 

الو�سول - والتمتع الكامل مبزايا - القت�ساد الرقمي. 
كما �ستتيح حلامليها من موظفي ال�سركة احل�سول على املزايا املختلفة من �سركة فيزا 
على  تاأمينية  وتغطية  العاملية،  املطارات  العمالء يف  كبار  �سالت  الى  كالدخول  العاملية 

ال�سفر، وخ�سومات متعددة وفق الفئة املمنوحة لها البطاقة.
بنك،  كابيتال  عن  ال�سادرة    Debit Card املبا�سر  الدفع  بطاقات  بخ�سو�ص  اأما 
�ستوفر هذه البطاقات لل�سركات خا�سية الإيداع النقدي الفوري واملبا�سر مببالغ حمددة 
من خالل ال�سرافات الآلية التابعة للبنك لتتم عملية الإيداع يف احل�سابات اخلا�سة بهم 

لدى البنك بطريقة �سهلة واآمنة.

كابيتال بنك ي�صرك موظفيه مببادرات ون�صاطات خمتلفة 
باملبادرة  لتعريفهم  فعالية داخلية ملوظفيه  العبديل،  البوليفارد  بنك   يف  كابيتال  نظم 
جمهور  لدى  امل�سرفية  التوعية  وتعزيز  بن�سر  واخلا�سة  املا�سي  الأ�سبوع  اأطلقها  التي 
امل�ستهلكني بطريقة �سل�سة وفكاهية، وذلك بال�ستعانة بال�سخ�سية الأردنية ال�ساخرة – 

مدام ف�سة.
و�سمن هذه املبادرة، اأطلق كابيتال بنك اأول فيديو �سمن �سل�سلة م�سورة من الفيديوهات 
التثقيفية الفكاهية الق�سرية ون�سره على جميع �سفحاته على مواقع التوا�سل الجتماعي، 
وبا�ستخدام خا�سية تلفزيون الإن�ستغرام IGTV، كما اأتاح ملوظفيه الفر�سة للتعرف على 
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�سخ�سية مدام ف�سة عن قرب والتحاور معها يف اإطار تثقيفي فكاهي.
التي  بنك  لكابيتال  املجتمعية  امل�سوؤولية  برامج  �سمن  املايل،  التثقيف  برنامج  ويندرج 
امل�ستهلكني  وتثقيف  وتوعية  املجتمع  فئات  خمتلف  خدمة  على  خاللها  من  يحر�ص 
باخلدمات امل�سرفية واملالية املقدمة لهم، اإ�سافة اإلى توثيق عالقاتهم بالقطاع امل�سريف 

ومبا يحقق ال�سمول املايل يف اململكة.
ومبنا�سبة الأ�سبوع العاملي للتوعية ب�سحة الرجل، نظم كابيتال بنك بطولة دوري »اأبطال 
كابيتال »، مب�ساركة  ع�سر فرق كل فريق مكون من ثمانية لعبني من موظفي البنك حتت 
 Amman Football سعار »لنلعب مباريات ودية بالدوري«، وانطلقت املباريات يف�
وت�سجيع  كابيتال،  اأبطال  دوري  بكاأ�ص  للظفر  الفرق  من  قوية  مناف�سة  و�سط   ،  Club

حما�سي من احل�سور.
الالعبني  ملوؤازرة  وعائالتهم،  البنك  موظفي  من  ح�سورا  كابيتال  اأبطال  دوري  و�سهد 

وت�سجيعهم. ويف ختام البطولة تّوج الفريق الفائز بالكاأ�ص وامليداليات الذهبية.
وتّوج رئي�ص اإدارة اخلزينة وال�ستثمار ورئي�ص جلنة الن�ساط الجتماعي يف كابيتال بنك، 
التي  لل�سطرجن ٢٠٢١«،  الثالثة  الفائزين ببطولة »كابيتال بنك  اأبو �سوي املوظفني  علي 
لل�سطرجن وانتهت  اإ�سراف الإحتاد امللكي الأردين  البنك الرئي�سي حتت  عقدت يف مقر 
وعبد  الثاين،  املركز  يف  خريي  واأحمد  الأول،  املركز  يف  �سوبا�ص  توفيق  من  كل  بفوز 

الرحمن اأبو لبدة يف املركز الثالث.

كابيتال بنك يعلن ا�صم الرابح االأول بجائزة ح�صاب توفري »طريقك دهب« 
الكربى والبالغ قيمتها 100 األف دينار  يف احتفالية اأقامها يف �صيتي مول 

والتي فاز بها )حممد �صالح فرج(

مرتفعة  فر�ص  مع  التوفري  حل�سابات  ترويجية  حملة  املا�سي  متوز  يف  البنك  اأطلق  وقد 
ر�سيد  وتنمية  الإدخار  على  احلاليني  عمالئه  ت�سجيع  بهدف  بالنقد  للفوز  ومميزة 

ح�ساباتهم، وحتفيز العمالء اجلدد على فتح ح�سابات توفري لديه.
وقال رئي�ص اخلدمات امل�سرفية لالأفراد يف كابيتال بنك، حممد عثمان اأن هذه احلملة 
تعد الأكرب على م�ستوى البنك �سواء من ناحية عدد اجلوائز اأو الفر�ص امل�سمونة وفقًا 
ملعدل ر�سيد احل�ساب ال�سنوي ول�سوابط و�سروط احل�ساب، وتهدف الى تعزيز الثقافة 
واأية  وادخار،  وا�ستثمار  تعليم  من  امل�ستقبلية  العمالء  تطلعات  لتلبية  للتوفري  الإيجابية 

اأهداف اأخرى للعميل.    

اتفاقية تعاون بني كابيتال بنك واملفو�صية االأوروبية وبنك التنمية 
الهولندي  لدعم رواد االأعمال ال�صباب املت�صررين من جائحة كورونا

اأعلن كابيتال بنك وبنك التنمية الريادية الهولندي FMO، عن توقيع اتفاقية ل�سمان 
القرو�ص بقيمة ٢٠ مليون دولر خم�س�ص لتمويل قرو�ص امل�سروعات املتناهية ال�سغر، 
وال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة التابعة لرواد الأعمال ال�سباب واملت�سررين من جائحة 
لواء  الأردن؛  يف  ال�سغرية  الأعمال  متويل  �سركات  خالل  من  �سُيمنح  والذي  كورونا، 

املتحدة لتمويل امل�ساريع املتو�سطة وال�سغرية، و�سندكم لتمويل الأعمال.
للو�سول  التمويل »لواء« و«�سندكم«  القرو�ص هذا فر�سة هامة ل�سركات  و�سيوفر �سمان 
 ،NASIRA مل�سادر متويل كبرية وم�ستدامة مقدمة من كابيتال بنك وب�سمان برنامج
يف  العاملة  واملتو�سطة  ال�سغرية  وال�سركات  ال�سغر،  متناهية  امل�ساريع  قطاع  ت�ستهدف 

ال�سوق املحلي.  
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وبرنامج NASIRA التابع لل�سندوق الأوروبي للتنمية امل�ستدامة )EFSD( و�سندوق 
 FMO الـ  الهولندي  الريادي  التنمية  بنك  يديره  الذي  املايل  لل�سمول   )MASSIF(
نيابة عن احلكومة الهولندية، هو برنامج معد لت�سارك املخاطر التمويلية مع املوؤ�س�سات 
جديد  نهج  على  الربنامج  هذا  ويعتمد  الأوروبي.  الحتاد  يدعمها  التي  املحلية  املالية 
ال�سباب،  فئات  من  الأعمال  رواد  وحتديدًا  ماليًا،  املخدومة  غري  للفئات  الدعم  لتوفري 
وال�سيدات، واملهاجرين، واملت�سررين من جائحة كورونا، وهي الفئات التي عادة ما تعاين 
من نق�ص التمويل من البنوك ب�سبب املخاطر العالية الناجمة عن عدم وجود �سمانات 
التغلب على هذه  NASIRA على  القرو�ص  ائتماين. لذا يعمل برنامج �سمان  وتاريخ 
العقبة عن طريق املوافقة م�سبقًا على م�ساركة خ�سائر الئتمان املحتملة التي قد تنتج 

عن عمليات الإقرا�ص لهذه الفئات.
يوفر كابيتال بنك، التابع ملجموعة كابيتال بنك -  واحدة من اأكرب املوؤ�س�سات امل�سرفية 
امل�سرفية  احللول   ١٩٩٥ عام  يف  اإن�ساءه  منذ  والإقليمية،  الأردنية  الأ�سواق  يف  العاملة 
ال�سركات  قطاع  على  تركيزه  مع  وال�سركات،  التجزئة  كافة عمالء  تخدم  التي  املبتكرة 
مبا�سر  ب�سكل  يخدم  بحيث  ثنائية  ا�سرتاتيجية  يّتبع  اأنه  كما  واملتو�سطة،  ال�سغرية 
�سركات  مع  ال�سراكات  طريق  عن  الريادية  وامل�ساريع  واملتو�سطة،  ال�سغرية  ال�سركات 
البديلة  واملتو�سطة  ال�سغرية  الإقرا�ص  �سركات  من  وغريها  املحلية  املالية  التكنولوجيا 

التي توفر متوياًل  للم�سروعات املتناهية ال�سغر وال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة.
ولدعم وتعزيز جهود كابيتال بنك يف الو�سول اإلى تلك امل�ساريع، �سيقدم FMO حمفظة 
ال�سباب  الأعمال  رواد  اإلى  املقدمة  القرو�ص  تغطي  التي   NASIRA القرو�ص  �سمان 
واملت�سررين من جائحة كورونا، حيث �ستوجه هذه القرو�ص لدعم امل�ساريع املدرة للدخل.
ويف حديثه عن هذا الربنامج ، قال مدير اإدارة املوؤ�س�سات املالية يف كابيتال بنك جمال 
الق�ساة: »ب�سفتنا بنكًا رائدًا يف جمال متويل قطاع ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، فاإن 
كابيتال بنك  ميتلك فهمًا عميقًا للدور املهم الذي يلعبه هذا القطاع يف القت�ساد الوطني، 
ونحن ممتنون لـ FMO واملفو�سية الأوروبية لتقدمي هذا التمويل، الذي �سيدعم ويعزز 
اأعقاب الظروف  القطاع وميّكن �سركاته من احلفاظ على �سيولتها ومرونتها وذلك يف 
يف  امل�ساهمة  اإلى  بدوره  هذا  و�سيوؤدي  كورونا،  فريو�ص  وباء  اأحدثها  التي  ال�ستثنائية 

اإحداث التنمية امل�ستدامة من خالل منو القطاع اخلا�ص واإيجاد فر�ص العمل .
عن  هادجيثيودو�سيو،  ماريا  الأردن  يف  الأوروبي  الحتاد  �سفرية  اأعربت  جانبها  من 
هذا  يوفره  الذي  وبالدعم  بنك،  وكابيتال   FMO بني  ال�سفقة  هذه  بتوقيع  �سعادتها 
تعاوننا  �سي�ساعد  وقالت:«  امل�ستدامة،  للتنمية  الأوروبي  ال�سندوق  من  املقدم  ال�سمان 
املمتاز مع FMO  يف اإطار الربنامج الرائد NASIRA يف تعزيز ودعم ال�سمول املايل، 

ا يف بلدان اأخرى يف املنطقة .«  لي�ص فقط يف الأردن ولكن اأي�سً
 ،FMO كبري م�سوؤويل ال�ستثمار يف �سندوق Huib-Jan de Ruijter بدوره، اأكد
امل�ساريع  الأموال لدعم  توفري  لكابيتال بنك هو  املقدم  ال�سمان  برنامج  الهدف من  اأن 
تغطية  خالل  ومن  الوقت  ذات  يف  واملتو�سطة.  ال�سغرية  وال�سركات  ال�سغر  املتناهية 

حمفظة �سركتي لواء و�سندكم �سمن برنامج NASIRA ، نعتزم امل�ساهمة يف منو 
نظام بيئي مايل حملي م�ستدام وتدعيم املدخرات املحلية«.

التفاقية  هذه  وتاتي  اخلريي  املالب�ص  بنك  مع  تعاون  اتفاقية  يوقع  بنك  كابيتال 
الها�سمية،  الأردنية  اخلريية  الهيئة  اأطلقتها  التي  الإن�سانية  للمبادرة  لال�ستجابة 

وتكون مّدتها عام واحد.
ومبوجب التفاقية، ي�ست�سيف كابيتال بنك �سناديق جمع تربعات عينية يف مكاتبه 
يف العبديل وال�سمي�ساين ليتم جمع املالب�ص والأحذية والألعاب الفائ�سة عن احلاجة 
بدوره  �سيقوم  الذي  املالب�ص  بنك  منتفعي  ل�سالح  البنك  موظفو  بها  يتربع  والتي 
بجمعها وفرزها وعر�سها بال�سالة اخلا�سة به مبنطقة املحطة، لي�سار اإلى توزيعها 

لحقًا على الأ�سر املعوزة واملحتاجة.

�صيتي بنك االأردن وكابيتال بنك
يعلنان عن توقيع اأول قر�س جتاري من نوعه

 بقيمة 20 مليون دوالر اأمريكي
اأعلن �سيتي بنك الأردن وكابيتال بنك عن تفعيل اتفاقية الت�سهيالت التجارية بينهما 
والتي مت التوقيع عليها يف وقت �سابق من هذا العام والبالغ قيمتها ٢٠ مليون دولر 

اأمريكي.
الأ�سول  لتمويل حمفظة من  الذي �ُسحب منه لأول مرة موؤخرًا،  القر�ص،  و�سيوجه 
نوعه  من  الأول  القر�ص  هذا  وياأتي  الأردن.  اإلى  اآ�سيويني  م�سدرين  مع  التجارية 
كداعم  بنك  كابيتال  مكانة  لتعزيز  بنك  �سيتي  قبل  من  بنك  لكابيتال  املمنوح 
زيادة  من  البنك  �سيمكن  بحيث  الأردن،  يف  لل�سركات  امل�سريف  للقطاع  رئي�سي 
قدرته الإقرا�سية ل�سالح عمالئه من ال�سركات، والو�سول ل�سريحة اأكرب من قطاع 
ال�سركات وبذلك ي�ساهم يف حتقيق انتعا�ص يف الأن�سطة التجارية. والتي �ستنعك�ص 

ب�سكل اإيجابي على القت�ساد املحلي. 
هذه  بعقد  فخرها  عن  جرار،  نور  الأردن  بنك  ل�سيتي  التنفيذي  الرئي�ص  واأعربت 
ال�سراكة مع كابيتال بنك الأردن وتوقيع اتفاقية القر�ص التي �سهد تنفيذها جناحًا 
لل�سوق  ممتازة  فر�سة  ومتثل  عالقتنا  من  ال�سفقة  هذه  »�ستعزز  وقالت:  حقيقيًا، 
الأردين من حيث تاأمني التمويل لت�سهيل الأن�سطة التجارية. ونتطلع اإلى تكرار مثل 

هذه املعامالت للم�ساعدة يف حتقيق مزيد من النمو التجاري يف اململكة«.
وقال الرئي�ص التنفيذي لكابيتال بنك داود الغول: »من خالل هذا القر�ص التجاري 
الذي ح�سلنا عليه من �سيتي بنك، �سيتمكن كابيتال بنك من زيادة دعمه لل�سركات 
تاأثري  له  �سيكون  وبالتايل  التجارية،  الأن�سطة  تعزيز  يف  �سي�ساعد  مما  املحلية، 
اإيجابي على القت�ساد الوطني. ونحن نفتخر ب�سراكتنا القوية مع �سيتي بنك والتي 
مت ترجمتها من خالل هذا القر�ص التجاري الأول من نوعه املمنوح ملوؤ�س�سة م�سرفية 

اأردنية. 
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دام  الوجاهي  للتعليم  انقطاع  بعد  اجلديد،  الدرا�سي  العام  بدء  مع   تزامنًا 
اأكرث من عام، قام بنك الأردن بتنفيذ مبادرة »احلقيبة املدر�سية« بالتعاون مع 
توزيع )١،٠٠٠( حقيبة مدر�سية على  املبادرة  جمعية »خطوات«، حيث �سّمت 

الطلبة الأقل حظًا يف خمتلف حمافظات اململكة.
متكني  اإلى  تهدف  التي  البنك  ا�سرتاتيجيات  من  املبادرة انطالقًا  هذه   وتاأتي 
املجتمع املحلي ودعم قطاع التعليم، حيث مت توزيع احلقائب التي حتتوي على 
�سمن  وذلك  البنك،  موظفي  من  فريق  مب�ساركة  املدر�سية  امل�ستلزمات  جميع 

اأجواء مليئة بالبهجة والفرح.
تهدف  التي  املبادرة  هذه  تنفيذ  يف  البنك  دور  »خطوات«  جمعية  ثّمنت  كما 
للتخفيف من الأعباء الكبرية التي تتحملها الأ�سر املحتاجة يف �سبيل توفري بيئة 
اإيجابية لأبنائها �سمن الظروف القاهرة التي فر�ستها اجلائحة على  تعليمية 

املجتمع.
 

بنك االأردن يطلق حملة »قرو�س ال�صيارات ال�صديقة للبيئة«
اأعلن بنك الأردن عن اإطالق حملة »قرو�ص ال�سيارات ال�سديقة للبيئة«، التي 
تعد الأولى من نوعها على م�ستوى اململكة، والتي تهدف لتمويل �سراء ال�سيارات 

الكهربائية وال�سيارات الهايربد مبزايا ل ت�ساهى و�سروط مي�سرة.
ويقدم بنك الأردن �سمن احلملة، الفر�سة لعمالئه لقتناء �سيارة العمر ب�سعر 
الذي  الكامل  التمويل  فائدة مناف�ص ومميز، مع خيارات متويل متنوعة منها: 
ت�سل ن�سبته اإلى ١٠٠% من قيمة ال�سيارة، اإلى جانب فرتة ال�سداد املرنة التي 
ت�سل لغاية ٩٦ �سهرًا، والإجراءات ال�سريعة للح�سول على املوافقة على التمويل 
�سيحظى  ذلك،  على  وعالوًة  قليلة.  �ساعات  غ�سون  يف  قيا�سية  زمنية  بفرتة 
طالب التمويل املواَفق عليه باإعفاء من �سداد الق�سط الأول بالكامل، ف�ساًل عن 
الإعفاء من عمولة املنح �سمن برامج قرو�ص متويل ال�سيارات، الأمر الذي ياأتي 

يف خطوة غري م�سبوقة من �ساأنها التخفيف على املقرت�سني.
هذا وتاأتي حملة »قرو�ص ال�سيارات ال�سديقة للبيئة« من بنك الأردن، امتدادًا 
جلهود البنك الرامية للم�ساركة الفاعلة يف احلفاظ على البيئة ومواردها، الأمر 
املنبثق من ا�سرتاتيجيته البيئية التي يدمج معها العتبارات البيئية يف خمتلف 
جوانب عمله، مبا ي�سمل تقدمي املنتجات واخلدمات امل�سرفية والتمويلية التي 
حتفز التوجهات ال�سليمة واملراعية للبيئة لدى العمالء، يف الوقت الذي تتم فيه 
كفاءة  اأكرث  نهجًا  يتبعون  ملن  ا�ستثنائية  امتيازات  مع  حياتهم  متطلبات  تلبية 
وا�ستدامة خا�سة يف ا�ستخدام موارد الطاقة كالإعفاءات التي تت�سمنها احلملة.

بنك األردن ينفذ مبادرة »الحقيبة المدرسية«
أخبار البنوك
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وقعت  الردن،   - �سو�سيته جرنال  وبنك  العالمية  روؤيا  لل�سراكة بني جمموعة  تعزيزا 
اتفاقية تعاون بح�سور املدير التنفيذي ملجموعة روؤيا العالمية فار�ص ال�سايغ واملدير 

العام للبنك ندمي قبوات. 
الثقافية الجتماعية  ومبوجب التفاقية �ستقدم خدمات اعالنية لرعاية احد الربامج 
املوجه لال�سرة الردنية والعربية املدير التنفيذي ملجموعة روؤيا املهند�ص فار�ص ال�سايغ، 
اأكّذ ان هذه ال�سراكة تاأتي يف اطار تعزيز عالقات التعاون مع خمتلف ال�سركات الناجحة 

والعمل معها مبا يحقق م�سالح جميع الطراف. 
عن  قبوات،  ندمي  ال�سيد  الردن    - جرنال  �سو�سيته  لبنك  التنفيذي  املدير  وعرب 
�سعادته لهذه ال�سراكة مع روؤيا ملا تتميز به من الربامج املتنوعة التي ت�ستهدف جميع 
فئات املجتمع ويقّدم بنك �سو�سيته جرنال - الردن، جمموعة كاملة ومتخ�س�سة من 

اخلدمات امل�سرفية، واخلدمات املالية اخلا�سة بكل اأنواع العمالء. 

بنك �صو�صيته جرنال - االأردن يترّبع
 ل�صالح موؤ�ّص�صة احل�صني لل�صرطان

احل�سني  موؤ�ّس�سة  ل�سالح  ترّبًعا   )SGBJ( الأردن   - جرنال  �سو�سيته  بنك  قّدم 
لل�سرطان، حيث �سيذهب جزء من قيمة الترّبع لدعم �سناديق اخلري التابعة للموؤ�ّس�سة، 
لل�سرطان،  احل�سني  مركز  يف  املقتدرين  غري  ال�سرطان  مر�سى  عالج  تغطية  بهدف 
اإلى م�ساندة جهود املوؤ�ّس�سة يف الت�سدي لأزمة نق�ص الأدوية يف لبنان، من  بالإ�سافة 

خالل توفري الأدوية املفقودة واملهمة ملر�سى ال�سرطان وامل�ساهمة يف اإنقاذ حياتهم.
لل�سرطان،  موؤ�س�سة احل�سني  عام  ن�سرين قطام�ص، مدير  ال�سيدة  �سكرت  وحول ذلك، 
بنك �سو�سيته جرنال  - الأردن، ممثاًل بال�سّيد ندمي قبوات، مدير عام البنك، وقالت: 
اأن عالج ال�سرطان يعّد دومًا حالة طارئة ل ميكن تاأجيلها، ونثّمن بدورنا  »ل �سك يف 
اأف�سل �سبل العالج ملر�سانا غري  اإلى تاأمني  SGBJ يف دعم جهودنا الرامية  مبادرة 
ال�سقيق  لبنان  ي�سهدها  التي  املا�ّسة  للحاجة  ال�سريعة  ا�ستجابته  نقّدر  كما  املقتدرين، 

لأدوية ال�سرطان.«
من جهته، قال ال�سّيد ندمي قبوات:« يحر�ص SGBJ ب�سكل م�ستمّرعلى تقدمي الدعم 
ملختلف فئات املجتمع عامًة، ولالأهداف النبيلة اّلتي تتبناها موؤ�ّس�سة احل�سني لل�سرطان 
ًة،  لأن مر�ص ال�سرطان يحتاج اإلى ت�سامن وتكاتف جميع املوؤ�ّس�سات. كما واأ�سار  خا�سّ
باأّن اأزمة الدواء اّلتي ي�سهدها لبنان يف الوقت احلايل ُتعّد الأ�سعب والأكرث وطاأة على 

مر�سى ال�سرطان حتديًدا

»بنك �صو�صيته جرنال-االأردن« و »موؤ�ص�صة اإيليا نقل« يجّددان 
توقيع اتفاقّية تعاون للتعليم اجلامعي

مع  ال�سرتاتيجّية  �سراكته  اتفاقّية  جتديد  عن  جرنال-الأردن«  �سو�سيته  »بنك  اأعلن 
العلوم  �سات  تخ�سّ يف  املوؤ�ّس�سة  لطاّلب  جامعّية  منحة  لتقدمي  نقل،  اإيليا  موؤ�ّس�سة 
العاّمة  الإدارة  مكاتب  يف  عقد  الذي  التوقيع  حفل  خالل  وذلك  والإدارّية،  امل�سرفّية 

للبنك يف العبديل - البوليفارد، يوم الثالثاء املوافق ٢٨ اأيلول ٢٠٢١.
اإيليا نقل، ال�سّيد غ�سان نقل، رئي�ص جمل�ص الأمناء،  قام بتوقيع التفاقّية عن موؤ�ّس�سة 

وعن بنك �سو�سيته جرنال-الأردن، مديره العام ال�سّيد ندمي قبوات.

 بنك سوسيته جنرال -  األردن
 يوقع اتفاقية مع مجموعة رؤيا

أخبار البنوك
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:« كّلي فخر  ال�سّيد غ�سان نقل عن �سعادته بهذه ال�سراكة قائاًل  اأعرب  وبهذه املنا�سبة، 
دعمها،  على  وحر�سه  نقل  اإيليا  موؤ�ّس�سة  بر�سالة  جرنال-الأردن  �سو�سيته  بنك  باإميان 
وتهيئتهم  العايل  تعليمهم  لإكمال  الطموحني  الأردنّيني  ال�سباب  من  اأكرب  عدد  لتمكني 
املوؤ�ّس�سة لهم. كما  توّفرها  التي  التمكني املختلفة  العمل عن طريق برامج  لدخول �سوق 
نطمح دائمًا لعقد املزيد من هذه ال�سراكات ال�سرتاتيجّية لنتمّكن معًا من بناء جيل قادر 

على العطاء والتمّيز وتقّدم املجتمع ».
هذه  مبثل  امل�ساركة  خالل  من   SGBJ يحر�ص   « قبوات:  ندمي  ال�سّيد  قال  وبدوره 
املبادرات، على تعزيز الأمل لدى الأجيال ال�ساعدة ودعم ال�سباب الأردنّيني الذين هم 
ترفع  والعملّية  احلياتّية  املهارات  على  التدريب  برامج  »اإّن  واأ�ساف  الواعد«.  م�ستقبلنا 
من كفاءة الأفراد، وتفتح العديد من الفر�ص الوظيفّية اأمامهم، كما ت�سّجع ال�سباب على 

الندماج الجتماعي«. 
املنح  من  امل�ستفيدين  دائرة  تو�سيع  اإلى  تهدف  التفاقّية  هذه  اأّن  ذكره  اجلدير  ومن 
الطالب  اأمام  الفر�سة  اإتاحة  عن  ف�ساًل  نقل  اإيليا  موؤ�ّس�سة  تقّدمها  التي  اجلامعّية 

لالنخراط يف جميع برامج التطوير التي تنّظمها املوؤ�ّس�سة واملتمّثلة بور�ص العمل والأن�سطة 
التدريبّية املنهجّية والالمنهجّية بهدف تعزيز املهارات العملّية واحلياتّية للطلبة، الأمر 

الذي ميّكنهم من النخراط يف �سوق العمل بكفاءة.

بنك  �صو�صيته جرنال - االردن يدعم دوري 
�صغار كرة ال�صلة والقدم يف عدة مدار�س

قام بنك �سو�سيته جرنال - الردن )SGBJ( برعاية دوري �سغار كرة القدم يف مدر�سة 
امل�سرق الدولية ، بال�سافة لرعاية دوري �سغار كرة ال�سلة يف مدر�سة الراهبات الوردية 
الهدايا  على  وح�سلوا  البنك،  ب�سعار  ريا�سي  زي  الطالب  ارتدى  حيث  ال�سمي�ساين، 

التذكارية من البنك.
SGBJ ملثل هذه الن�ساطات، انطالقا من حر�سه الدائم على تقدمي  وتاأتي رعاية ال 
البدنية  قدراتهم  تطوير  من  ومتكينهم  الطفال  لدى  الريا�سية  املواهب  لتنمية  الدعم 

وتنمية روح الفريق الواحد لديهم. 
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�سفوة  بنك  اأطلق  معه،  ت�ساهى  ل  جتربة  لتوفري  الأف�سل  تقدمي  مبوا�سلة  منه   التزامًا 
التوايل،  على  الرابعة  لل�سنة  �سفوة«  لأنك  حملة »�سكرًا  عام،  كل  يف  وكعادته  الإ�سالمي 
على  اخلا�ص  باأ�سلوبه  ومكافاأتهم  بهم  لالحتفال  متعامليه  قاعدة  خاللها  من  م�ستهدفًا 
ان�سمامهم لعائلته وبقائهم جزءًا منها عامًا بعد عام، اإلى جانب التعبري عن تقديره لهم 

على ثقتهم الدائمة واملتجددة مبنتجاته وخدماته وحلوله.
ويقدم البنك �سمن حملة »�سكرًا لأنك �سفوة ٢٠٢١« التي ت�ستمر طيلة �سهر ت�سرين الأول، 
فر�سة ذهبية ملتعامليه لقتناء �سيارة اأحالمهم مع عر�ص متويلي خا�ص على متويل ال�سيارات 
باإجراءات �سريعة ومرابحة مناف�سة و�سروط مي�سرة وفرتات �سداد مرنة، هذا  التي متنح 

بالإ�سافة ملا يقدمه من عرو�ص متويلية مميزة على القرو�ص ال�سكنية وال�سخ�سية.
بطاقات  ا�ستخدام  عند  م�ساعفة  ولء  نقاط  منح  العام  لهذا  تت�سمن  احلملة  فاإن  كذلك، 
بنك �سفوة الإ�سالمي الإلكرتونية باأنواعها املختلفة، بالإ�سافة ملنح اأكرث من ٦٠٠ متعامل 
 Visa البنك  بطاقات  با�ستخدام  �سدادها  يتم  التي  م�سرتياتهم  قيمة  ا�سرتداد  فر�سة 
عرب  مل�سابقات  بالإ�سافة  هذا  احلملة.  من  الأخرية  الع�سرة  الأيام  خالل  وذلك   ،Debit

مواقع التوا�سل الجتماعي �سيتم الإعالن عنها يف حينه.

ويف تعليق له على هذا ال�ساأن، قال الرئي�ص التنفيذي لبنك �سفوة الإ�سالمي، �سامر التميمي: 
الأ�سا�سي  الن�سيج  يعتربون  الذين  ملتعاملينا  لنظهر تقديرنا  »تاأتي هذه احلملة يف كل عام 
على  فنحر�ص  النجاح،  يف  �سركاءنا  فيهم  نرى  والذين  الكبرية،  عائلتنا  منه  تتاألف  الذي 
خدمتهم والإيفاء لهم ، كما نقدم لهم جمموعة وا�سعة من املزايا والعرو�ص وفر�ص الربح. 

ن�سكر متعاملينا وجندد التزامنا جتاههم.«
بني  ما  تتنوع  التي  وال�سرائح  القطاعات  من  العديد  الإ�سالمي  �سفوة  بنك  ويخدم  هذا 
التقليدية  قنواته  وال�سغرية، عرب  املتو�سطة  وال�سركات  وال�سركات،  الأفراد )ال�سخ�سي(، 
التابعة له  التي يبلغ عددها ٤٠ فرعًا، واأجهزة ال�سراف الآيل  مبا فيها �سبكة من الفروع 
موبايل،  �سفوة  ومنها  الإلكرتونية،  قنواته  خالل  ومن  جهازًا،   ٨٠ يفوق  ما  عددها  والبالغ 
و�سفوة اأونالين، واملوقع الإلكرتوين، ف�ساًل عن احل�سابات الر�سمية على من�سات التوا�سل 
ال�ساعة  مدار  على  املتاح  املبا�سر  الت�سال  مبركز  واملعززة  وتويرت،  وان�ستغرام  كفي�سبوك 

والأ�سبوع.
الدفاع  الذكاء ال�سطناعي يف تكنولوجيا  الإ�سالمي موؤمتر ومعر�ص  كما رعى بنك �سفوة 
وموؤمتر  �سركة معر�ص  قبل  م من  وُنِظّ الذي عقد   ٢٠٢١ AIDTSEC ال�سيرباين  والأمن 

للسنة الرابعة على التوالي
»بنـك صفوة االسالمي« يعبر عن تقديره لمتعامليه على 

طريقته الخاصة مع حملة »شكراً ألنك صفوة ٢٠٢١«



العام  من  الأول  ت�سرين  و٢٨   ٢٧ بني  ما  الفرتة  خالل  �سوفك�ص  اخلا�سة  العمليات  معدات 
اجلاري حتت رعاية وبح�سور نائب جاللة امللك، �سمو الأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين، 
وفود  ومب�ساركة  امليت،  البحر  مبنطقة  للموؤمترات  احل�سني  امللك  مركز  يف  العهد،  ويل 
�سركة   ٨١ عن  وممثلني  العامل،  حول  دولة   3٤ من  امل�ستوى  رفيعة  و�سخ�سيات  ر�سمية 
وامل�ستثمرين. ال�سيرباين  والأمن  ال�سطناعي  الذكاء  نخبة من خرباء  مع  وعاملية،   حملية 
للمرة  يعقد  الذي  واملوؤمتر  املعر�ص  الإ�سالمي وم�ساركته يف  بنك �سفوة  وقد جاءت رعاية 
الذكاء  لتطبيقات  البنك  يوليه  الذي  الكبري  لتعك�ص الهتمام  املنطقة،  الأولى على م�ستوى 
ال�سطناعي التي اأ�سبحت من حمددات توجهات اقت�سادات امل�ستقبل، والتي تعزز الرقمنة 
املالية القائمة على البتكار والريادة، كما تعزز القدرة على �سمان حتقيق الأمن ال�سيرباين 
الذي بات مطلبًا اأ�سا�سيًا لدى العمل �سمن النطاق الرقمي، وركنًا اأ�سا�سيًا لنجاح التجربة 
التكولوجية والتحول الرقمي احلقيقي، ف�ساًل عن تفادي الخرتاقات واملخاطر الإلكرتونية 
�سمنه. ق�سوى  اأولوية  العمالء  بيانات  حماية  تعترب  الذي  امل�سريف  القطاع  يف   خا�سة 
ويف تعليق له حول هذا ال�ساأن، قال الرئي�ص التنفيذي لبنك �سفوة الإٍ�سالمي، �سامر التميمي: 
»ي�سرفنا اأن نكون جزءًا من هذا املعر�ص واملوؤمتر الهام وامل�ساهمة يف اإجناحه باعتباره من�سة 

ال�سيرباين  والأمن  ال�سطناعي  الذكاء  والتجارب يف جمالت  لتبادل اخلربات  ا�ستثنائية 
اللذان يندجمان حاليًا يف خدماتنا وحلولنا امل�سرفية التي نقدمها لعمالئنا يف اإطار حتولنا 
الرقمي الذي بداأناه منذ وقت �سابق لإدراكنا لتاأثريه الكبري وطويل الأمد على القطاع املايل 
وامل�سريف بالأخ�ص، كونه يعزز من الدقة واجلودة ويقلل م�ستوى اخلطاأ، ويقدم الفر�سة 
للح�سول على روؤى م�ستب�سرة ل�سمان �سبط العمليات وزيادة المتثال، وفهم احتياجات 
 املتعاملني معنا وتقدمي منتجات وحلول مبتكرة، وبالتايل تقدمي جتربة مميزة وذات قيمة لهم.«
 ٢٠٢١ وموؤمتر  معر�ص  يف  الإ�سالمي  �سفوة  بنك  وم�ساركة  رعاية  ا�ستملت  وقد  هذا 
AIDTSEC على اإقامة جناح خا�ص به �سمنه، قدم من خالله ملحة وافية لزواره حول 
منتجات البنك وحلوله، ف�ساًل تقدمي العديد من اخلدمات كفتح احل�سابات وغريها، كما 
ا�ستملت على رعاية فعالية الغداء لليوم الثاين الذي رعاه وزير القت�ساد الرقمي و الريادة 

معايل ال�سيد احمد الهنانده.
وي�سار اإلى اأن بنك �سفوة الإ�سالمي كان من البنوك الإ�سالمية ال�سباقة يف اإحالل التحول 
الرقمي واأمتتة خمتلف عملياته يف جميع جوانبها، وذلك �سعيًا منه لتحقيق روؤيته الرامية 

لريادة العمل امل�سريف الإ�سالمي بالعتماد على التكنولوجيا احلديثة..

للسنة الرابعة على التوالي
»بنـك صفوة االسالمي« يعبر عن تقديره لمتعامليه على 

طريقته الخاصة مع حملة »شكراً ألنك صفوة ٢٠٢١«

أخبار البنوك
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اإلستثمار في قطاع التأمين

1.03 مليون دينار أرباح التأمين األردنية 
حتى نهاية الربع الثالث 2021

اأعلنت �سركة التامني الردنية حتقيقها اأرباحا 
مليون   ١.٠3 ال�سريبة  بعد  �سافية  متوقعة 
 ،٢٠٢١ ايلول   3٠ يف  املنتهية  للفرتة  دينار 
للفرتة  دينار  مليون   ٢.٩ بلغت  ارباح  مقابل 

املنتهية يف 3٠ ايلول ٢٠٢٠.
الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
املالية باأن جمموع الإيرادات حتى الربع الثالث 
٢٠٢١ بلغ ٢٩.٤ مليون دينار، مقارنة مع عام 
٢٠٢٠ والتي بلغت الإيرادات فيها ٢٩.٦ مليون 

دينار.
وبينت ال�سركة باأنه بلغت التعوي�سات املدفوعة 
للفرتة املنتهية يف ايلول ٢٠٢١  )٢٥.٩( مليون 
للفرتة  دينار  مليون    )٢٤.٨( مقابل  دينار 
نف�سها لعام ٢٠٢٠، وارتفع اجمايل امل�ساريف 
الثالث  الربع  دينارحتى  مليون   )  ٢.3  ( الى 
دينار  مليون   )٢( مقابل   ٢٠٢١ العام  من 
للعام ٢٠٢٠، كما بلغ جمموع املوجودات لفرتة 
مليون   )١٠٧.٤(  ٢٠٢١ الولى  �سهور  الت�سعة 

دينار .

و�سرح مدير عام �سركة التاأمني الردنية عماد 
عبد اخلالق باأن  النتائج املالية ل�سركة التاأمني 
الردنية حتى نهاية الربع الثالث جاءت جيدة 
وا�ستقرارها  ومكانتها  ال�سركة  قوة  وتوؤكد 
املحلي  التاأمني  �سناعة  م�سهد  يف  الريادية 
و  القت�سادية  التحديات  من  وبالرغم 
اململكة  تواجه  التى  وال�سحية   ال�سيا�سية 
عمالئنا  ثقة  يعك�ص  هذا  كل  و  اجمع  والعامل 
ومتنحنا  نقدمها  التى  ال�ساملة  باخلدمات 

دفعة قوية ونحن من�سي قدما يف اعمالنا.
�سركة  تقدم   ١٩٥١ عام  تاأ�سي�سها  ومنذ 
من  ال�سوق  احتياجات  الردنية  التاأمني 
التاأمني  خدمات  �ساملة  التاأمينية  اخلدمات 
واملركبات  المالك  على  والتاأمني  البحري 
�سد  والتاأمني  ال�سحي  والتاأمني  واحلياة 
متكنت  عملها  �سنني  مدار  الكوارث  وعلى 
كبرية  �سراكات  �سبكة  تطوير  من  ال�سركة 
يف  العامله  ال�سركات  اقطاب  مع  وعاملية 
تو�سعة  يف  ا�ستمرارها  مع  التاأمني  �سناعة 
تقدمي  مبدا  الى  ا�ستنادا  عمالئها  قاعدة 

اخلدمة املتميزة .

عبد الخالق:
نتائجنا جيدة وتؤكد قوة الشركة 

واستقرارها  ومكانتها الريادية 
في مشهد صناعة التأمين 

المحلي
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اإلستثمار في قطاع التأمين

5 مليون دينار أرباح الشرق العربي للتأمين
 حتى نهاية الربع الثالث 2020

اأعلنت �سركة ال�سرق العربي للتامني حتقيقها 
اأرباحا متوقعة �سافية بعد ال�سريبة ٥ مليون 
 ،٢٠٢١ ايلول   3٠ يف  املنتهية  للفرتة  دينار 
للفرتة  دينار  مليون   ٥ بلغت  ارباح  مقابل 

املنتهية يف 3٠ ايلول ٢٠٢٠.
الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
الربع  حتى  الإيرادات  جمموع  باأن  املالية 
الثالث ٢٠٢١ بلغ ٥٠.3 مليون دينار، مقارنة 
مع عام ٢٠٢٠ والتي بلغت الإيرادات فيها ٤٢ 

مليون دينار.
وبينت ال�سركة باأنه بلغت �سايف التعوي�سات 
  ٢٠٢١ ايلول  يف  املنتهية  للفرتة  املدفوعة 
مليون    )3١( مقابل  دينار  مليون   )3٨.٤(
وارتفع   ،٢٠٢٠ لعام  نف�سها  للفرتة  دينار 
مليون   )3.3٨  ( الى  امل�ساريف  اجمايل 
 ٢٠٢١ العام  من  الثالث  الربع  دينارحتى 
 ،٢٠٢٠ للعام  دينار  مليون   )3.3٥( مقابل 
الت�سعة  لفرتة  املوجودات  جمموع  بلغ  كما 

دينار  مليون  الولى ٢٠٢١ )١3٢.٥(  �سهور 
كما بلغت احل�سة ال�ساي�سية لل�سهم من ربح 
االفرتة املنتهية يف 3٠-٩-٢٠٢١ )٠.٢٨٦ ( 
فل�ص /دينار يف حني بلغت يف العام املا�سي 

لنف�ص الفرتة )٠.٢3٢( فل�ص /دينار.
وبلغت ارباح الربع الثالث للعام احلايل ٩٧٥ 
الف   ٩٥٦ بقيمة  ارباح  مقابل  دينار  الف 

دينار للفرتة نف�سها العام املا�سي
نا�سر  ال�سيد  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وعرب 
خالل  ال�سركة  لأداء  ارتياحه  عن  اللوزي 
ما  اأن  واأكد  احلايل  العام  من  الثالث  الربع 
قامت به ال�سركة من اإجراءات خالل الفرتة 
املا�سية قد حققت نتائجها على اأر�ص الواقع 
الثالث  الربع  اأرقام  على  انعك�ست  والتي 
ال�سركة  اأن  اإلى  اأ�سار  كما  العام.  هذا  من 
م�ستمرة يف ا�سرتاتيجيتها التي ت�سع تطلعات 
مقدمة  يف  م�ساهميها  وم�سالح  عمالئها 
رئي�سيًا  لعبًا  تكون  اأن  وت�سعى  اأولوياتها، 
الإقت�ساد  ويف  الأردن  يف  التاأمني  قطاع  يف 

الوطني ب�سكل عام.

اللوزي: اإلجراءات التي اتخذتها 
الشركة خالل الفترة الماضية حققت 

نتائجها على أرض الواقع و انعكست 
على أرقام الربع الثالث من هذا العام

COMPREHENSIVE
INSURANCE
SOLUTIONS
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اأرباحا  حتقيقها  للتاأمني  الفرن�سية  الردنية  ال�سركة  اأعلنت 
املنتهية  للفرتة  دينار  الف   ٥٦٧ ال�سريبة  بعد  �سافية  متوقعة 
ايلول ٢٠٢١، مقابل ارباح بلغت ٩٧٤ الف دينار للفرتة  يف 3٠ 

املنتهية يف 3٠ ايلول ٢٠٢٠.
جمموع  باأن  املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
دينار،  مليون   ٢٠.٩ بلغ   ٢٠٢١ الثالث  الربع  حتى  الإيرادات 
مليون   ١٩ فيها  الإيرادات  بلغت  والتي   ٢٠٢٠ عام  مع  مقارنة 

دينار.
املنتهية  للفرتة  املدفوعة  التعوي�سات  بلغت  باأنه  ال�سركة  وبينت 
يف ايلول ٢٠٢١  )١٦.١( مليون دينار مقابل )١٤(  مليون دينار 
للفرتة نف�سها لعام ٢٠٢٠، وانخف�ص اجمايل امل�ساريف الى ) 
٨١3.٦ ( الف دينارحتى الربع الثالث من العام ٢٠٢١ مقابل 

)١.٢( مليون دينار للعام ٢٠٢٠.
اما ارباح الربع الثالث ٢٠٢١ فقد بلغت 3٢٨ الف دينار مقابل 

خ�سارة ١٨٦ الف دينار الربع الثالث العام املا�سي
ويف تعليقه على النتائج اأعرب ال�سيد وليد زعرب املدير العام 
لل�سركة الردنية  الفرن�سية الى اإن نتائج الربع الثالث لل�سركة 
عام ٢٠٢١  عام  لها  التي خ�سع  التوقعات  مع  وتتنا�سب  جيدة  

والذي تكد�ست فيه اغلب الثار املرتتية على جائحة كورونا 
�سركة  اي  من  يتطلب  ال�سعبة  املرحلة   هذه  جتاوز  ان  واكد 

اي�سا  ا�سبحت  وقد  خا�سة  خدماتها  تطوير  على  الرتكيز 
يتم  ان  ويجب  عملها  من  رئي�سيا  جزءا  الرقمية  التكنلوجيا 

ايالءه كل الهتمام للفرتة القادمة 
للتاأمني  الفرن�سية  الردنية  ال�سركة  بان  ذكره  اجلدير  ومن 
العمال  رجل  يد  على   ١٩٧٦ عام  تاأ�س�ست  والتي  جوفيكو 
القت�سادي املرحوم باذن اهلل �سيخ التاأمني وائل زعرب الذي 
بامانة  ال�سركة  قيادة  من  املا�سية  الربعة  العقود  خالل  متكن 
ومهنية وو�سعها يف مكانة مرموقة ومهمة على خارطة �سركات 

خا�ص  ب�سكل  التاأمني  و�سركات  عام  ب�سكل  العامة  امل�ساهمة 
�سرية  ميتلك  معروف  اعمال  كرجل  زعرب  املرحوم  برز  حيث 
وم�سرية عطرة ملوؤها المانة والنتماء وحتقيق النجاح وا�سبح 
ي�سار له بالبنان يف عامل �سركات التاأمني باعتباره �سيخ التاأمني 
ملا حققه من جناحات وا�سهامات يف هذا القطاع عرب م�سريته 
الطويلة املهنية والتي متكن خاللها من و�سع ال�سركة الردنية 
واملميزة يف  الناجحة  ال�سركات  للتاأمني على خارطة  الفرن�سية 

دورها ون�ساطها وعملها. 

زعرب:
تجاوز هذه المرحلة  

الصعبة يتطلب من اي 
شركة التركيز على تطوير 

خدماتها وايالء التقنية 
الرقمية كل االهتمام 

للفترة القادمة
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2.1 مليون دينار أرباح شركة التأمين اإلسالمية
 حتى نهاية النصف الثالث لعام 2021

اأرباحا  حتقيقها  ال�سالمية  التامني  �سركة  اأعلنت 
دينار  مليون   ٢.١ ال�سريبة  بعد  �سافية  متوقعة 
خ�سارة  مقابل   ،٢٠٢١ ايلول   3٠ يف  املنتهية  للفرتة 
بلغت ١.٩ مليون دينار للفرتة املنتهية يف 3٠ ايلول 

.٢٠٢٠
املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
باأن جمموع الإيرادات حتى الربع الثالث ٢٠٢١ بلغ 
٥.٦ مليون دينار، مقارنة مع عام ٢٠٢٠ والتي بلغت 

الإيرادات فيها ٥.3 مليون دينار.
التعوي�سات  �سايف  بلغت  باأنه  ال�سركة  وبينت 
 )٧.٧(   ٢٠٢١ ايلول  يف  املنتهية  للفرتة  املدفوعة 
للفرتة  دينار  مليون    )٦.3( مقابل  دينار  مليون 

النفقات الى  نف�سها لعام ٢٠٢٠، وانخف�ص جمموع 
العام  الثالث من  الربع  دينارحتى  مليون   )  ٢.٩ (
٢١٢٠ مقابل )3( مليون دينار للعام ٢٠٢٠، كما بلغ 
جمموع املوجودات لفرتة الت�سعة �سهور الولى ٢٠٢١ 

)٤٥( مليون دينار .
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  �سحادة  مو�سى  الأ�ستاذ  وعرب 
�سركة التاأمني الإ�سالمية عن ر�ساه بالنتائج املالية 
التي حققتها ال�سركة بالرغم من خمتلف التحديات 
باملنطقة  حتيط  التي  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
ا�ستطاعت  الإ�سالمية  �سركة  التاأمني  اأن  ،  مبينًا 
التاأميني  القطاع  يف  متقدم  موقع  على  املحافظة 

والتاأمني التكافلي

وقال ال�ستاذ ر�سا دحبور ان الحتفاظ  باحتياطيات 
كافية ملواجهة املخاطر تدعم منو الأعمال وحت�سن 
�سرعية  حوكمة  وجود  اإلى  بالإ�سافة  الربحية  من 
على  وحازت  العمال،  م�سروعية  على  ت�سرف 
الوكالة  من  ال�سركة  وح�سلت  اجلوائز  من  العديد 
وللمرة   )IIRA( للت�سنيف  الدولية  الإ�سالمية 
ال�سابعة على التوايل على ت�سنيف ائتماين بدرجة 
م�ستقبلي  ومبنظور  التكافلية  املالية  للقدرة   A
مبعدل  الئتمانية  درجتها  قيمت  حيث   ، م�ستقر 
)٧٦-٨٠( مما يثبت كفاية معايري احلماية املتوفرة 
يف ال�سركة وهي اأول �سركة تاأمني اإ�سالمي يف الأردن 

تاأ�س�ست عام ١٩٩٦ . 

دحبور: االحتفاظ  باحتياطيات 
كافية لمواجهة المخاطر تدعم 

نمو األعمال وتحسن من الربحية

شحادة: التأمين اإلسالمية 
استطاعت المحافظة على موقع 

متقدم في القطاع التأميني 
والتأمين التكافلي

اإلستثمار في قطاع التأمين

62



اإلستثمار في قطاع التأمين

21.3 الف دينار أرباح المجموعة العربية االردنية 
للتأمين  حتى نهاية الربع الثالث 2020

حتقيقها  للتاأمني  الردنية  العربية  املجموعة  اأعلنت 
الف   ٢١.3 ال�سريبة  بعد  �سافية  متوقعة  اأرباحا 
مقابل   ،٢٠٢١ ايلول   3٠ يف  املنتهية  للفرتة  دينار 
املنتهية يف 3٠  للفرتة  بلغت 3٧٧ الف دينار  خ�سارة 

ايلول ٢٠٢٠.
املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
بلغ  الثالث ٢٠٢١  الربع  الإيرادات حتى  باأن جمموع 
٤.3 مليون دينار، مقارنة مع عام ٢٠٢٠ والتي بلغت 

الإيرادات فيها 3.٨ مليون دينار.
وبينت ال�سركة باأنه بلغت التعوي�سات املدفوعة للفرتة 
املنتهية يف ايلول ٢٠٢١  )3.١( مليون دينار مقابل 
)3(  مليون دينار للفرتة نف�سها لعام ٢٠٢٠، وانخف�ص 
دينارحتى  الف   )  ٢٩٠  ( الى  امل�ساريف  اجمايل 
الف   )٤٠٢( مقابل   ٢٠٢١ العام  من  الثالث  الربع 
دينار للعام ٢٠٢٠، كما بلغ جمموع املوجودات لفرتة 

الت�سعة �سهور الولى ٢٠٢١ )٢٨.٥( مليون دينار .
اما ارباح الربع الثالث ٢٠٢١ فقد بلغت ٢٠.٥ الف 
الثالث  الربع  دينار ارباح  الف  مقابل ٩٤٠.٦  دينار 

العام املا�سي.
للمجموعة  املتحققة  املالية  النتائج  على  تعليقه  ويف 

ايلول  املنهية يف 3٠  للفرتة  للتاأمني  العربية الردنية 
العام  املدير  الديك  فايز  نا�سر  ال�سيد  قدم    ٢٠٢١
العاملني  جميع  من  الأردنية  العربية  للمجموعة 
على  المتنان  وعظيم  اجلزيل  بال�سكر  ال�سركة  يف 
اجلهود املبذولة من قبلهم خالل العامني املا�سيني و 
الذين كانا حافالن بالحداث ال�سعبة والتي حتدتها 

ال�سركة بالعمل والإجناز .
الأردنية  العربية  املجموعة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
روؤية   ١٩٩٦ عام  تاأ�سي�سها  ومنذ  تبنت  للتاأمني 

متجددة تركز على التميز والأ�سالة واجلدارة بالثقة 
يف تقدمي احللول التاأمينية املتخ�س�سة ذات حماية 
تاأمينية عالية اجلودة لعمالئها و�سركائها يف ال�سوق 
تلبية  حول  تتمحور  التي  ر�سالتها  لتحقيق  املحلي، 
وجتاوز توقعات عمالئها و�سركائها بتقدمي منتجات 
تاأمينية وفقًا لأف�سل املمار�سات العاملية يف �سيا�سات 
الكتتاب وتوفري غطاء تاأميني يتنا�سب واحتياجاتهم 
حتقق لهم الطماأنينة وراحة البال من خالل كوادرها 

املوؤهلة املتخ�س�سة بكل م�سداقية و�سفافية.

الديك:
اي تقدم ونجاح للشركة ما هو 
اال ثمرة الجهود المبذولة من 

قبل كادرها المميز

متوقعة  اأرباحا  حتقيقها  الوطنية  التامني  �سركة  اأعلنت 
�سافية بعد ال�سريبة ١.٥مليون دينار للفرتة املنتهية يف 
دينار  الف  بلغت 3٤٧.٨  ارباح  ايلول ٢٠٢١، مقابل   3٠

للفرتة املنتهية يف 3٠ ايلول ٢٠٢٠.
املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
بلغ   ٢٠٢١ الثالث  الربع  حتى  الإيرادات  جمموع  باأن 
بلغت  والتي  عام ٢٠٢٠  مع  مقارنة  دينار،  مليون   ١٨.٤

الإيرادات فيها ١٦.٤ مليون دينار.
املدفوعة  التعوي�سات  �سايف  بلغت  باأنه  ال�سركة  وبينت 
دينار  مليون   )١٤.٤(   ٢٠٢١ ايلول  يف  املنتهية  للفرتة 
مقابل )١٤.٨(  مليون دينار للفرتة نف�سها لعام ٢٠٢٠، 
مليون   )  ١٥.٩  ( الى  امل�ساريف  اجمايل  وانخفغ�ص 
دينارحتى الربع الثالث من العام ٢٠٢١ مقابل )١٦.١( 
املوجودات  جمموع  بلغ  كما   ،٢٠٢٠ للعام  دينار  مليون 
لفرتة الت�سعة �سهور الولى ٢٠٢١ )٨٩.٨( مليون دينار .

االفرتة  ربح  من  لل�سهم  ال�ساي�سية  احل�سة  بلغت  كما 
يف  /دينار  فل�ص   )  ٠.٠٦٨(  ٩-٢٠٢١-3٠ يف  املنتهية 
 )٠.٠١٦( الفرتة  لنف�ص  املا�سي  العام  يف  بلغت  حني 

فل�ص /دينار.
الرئي�ص  �سوي�ص  رجائي  قال  النتائج  على  تعليقه  ويف   

نتائج  باأن  للتاأمني  الأو�سط  ال�سرق  ل�سركة  التنفيذي 
الربع الثالث جاءت من�سجمة مع التوقعات التي و�سعتها 
يف  املخاطر  ادارة  كفاءة  توؤكد  النتائج  ان  واكد  الدارة 

ال�سركة 
ال�سركات  اإحدى  هي  للتاأمني  الأو�سط  ال�سرق  �سركة 
التاأمني الكربى يف الأردن، تاأ�س�ست ال�سركة عام ١٩٦٢، 

األف، وهي  ال�سركة ٢٢ مليون و٥٠  راأ�ص مال  ويبلغ 
التاأمني،ويراأ�ص  اأنواع  من  متكاملة  جمموعة  توفر 
اإدارتها املهند�ص �سمري قعوار، بينما ي�سغل  جمل�ص 
�سمريات  ماجد  املهند�ص  العام  املدير  من�سب 
رجائي  الدكتور  لل�سركة  التنفيذي  والرئي�ص 

�سوي�ص.

1.5 مليون دينار أرباح شركة الشرق األوسط للتأمين حتى النصف الثالث 2021

صويص:
جاءت االرباح حتى نهاية 

الربع الثالث منسجمة مع 
التوقعات االدارية
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917 الف دينار أرباح شركة التأمين الوطنية حتى الربع الثالث 2021

اأرباحا  حتقيقها  الوطنية  التامني  �سركة  اأعلنت 
متوقعة �سافية بعد ال�سريبة ٩١٧ الف دينار للفرتة 
ايلول ٢٠٢١، مقابل ارباح بلغت ٧٠٩  املنتهية يف 3٠ 

الف دينار للفرتة املنتهية يف 3٠ ايلول ٢٠٢٠.
املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
بلغ   ٢٠٢١ الثالث  الربع  حتى  الإيرادات  جمموع  باأن 
١٠.٥ مليون دينار، مقارنة مع عام ٢٠٢٠ والتي بلغت 

الإيرادات فيها ١١ مليون دينار.
وبينت ال�سركة باأنه بلغت �سايف التعوي�سات املدفوعة 
للفرتة املنتهية يف ايلول ٢٠٢١  )٦.٩( مليون دينار 
لعام  نف�سها  للفرتة  دينار  مليون    )٧.3( مقابل 
 3٠٤  ( الى  امل�ساريف  اجمايل  وانخفغ�ص   ،٢٠٢٠
 ٢٠٢١ العام  من  الثالث  الربع  دينارحتى  الف   )
بلغ  كما   ،٢٠٢٠ للعام  دينار  الف   )٥٤٦( مقابل 
جمموع املوجودات لفرتة الت�سعة �سهور الولى ٢٠٢١ 

)٢٩.٦( مليون دينار .
كما بلغت احل�سة ال�ساي�سية لل�سهم من ربح االفرتة 
املنتهية يف 3٠-٩-٢٠٢١ )٠.١١٥ ( فل�ص /دينار يف 
حني بلغت يف العام املا�سي لنف�ص الفرتة )٠.٠٨٩( 

فل�ص /دينار.
ويف تعليقها على النتائج لهذه الفرتة قالت منال جرار 
املدير العام للتاأمني الوطنية بانه.ي�سجل لل�سركة منذ 
التي  ال�سعاب  جتاوز  على  قدرتها  وجودها،  بدايات 
واجهتها، ويف موؤخرتها الثار التي ترتبت على تداعيات 

جائحة كورونا وبالخ�ص الجراءات الحرتازية التي 
 اتخذتها احلكومات كقرارات الغالق لفرتة طويلة .
لي  ومواجهتها  ال�سركة  جناح  ان  جرار  ويبينت 
حتديات ما هو ال ب�سبب جمهود الفريق والعمل بروح 
واحدة �سمن ا�سرتاتيجيات ادارية وخطط مدرو�سة.

1.1 الف دينار أرباح األولى للتأمين حتى نهاية الربع الثالث 2020

اأعلنت �سركة الأولى للتاأمني حتقيقها اأرباحا متوقعة 
للفرتة  دينار  مليون   ١.١ ال�سريبة  بعد  �سافية 
 ١ بلغت  ارباح  مقابل   ،٢٠٢١ ايلول   3٠ يف  املنتهية 

مليون دينار للفرتة املنتهية يف 3٠ ايلول ٢٠٢٠.
املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
باأن جمموع الإيرادات حتى الربع الثالث ٢٠٢١ بلغ 
بلغت  والتي  مع عام ٢٠٢٠  مقارنة  دينار،  مليون   ٦

الإيرادات فيها ٥.٧ مليون دينار.
املدفوعة  التعوي�سات  بلغت  باأنه  ال�سركة  وبينت 
مليون   )٥.٥(   ٢٠٢١ ايلول  يف  املنتهية  للفرتة 
دينار مقابل )٨(  مليون دينار للفرتة نف�سها لعام 
 )  ٤.٥  ( الى  امل�ساريف  اجمايل  وارتفع   ،٢٠٢٠
 ٢٠٢١ العام  من  الثالث  الربع  دينارحتى  مليون 
بلغ  كما   ،٢٠٢٠ للعام  دينار  مليون   )٤.3( مقابل 
جمموع املوجودات لفرتة الت�سعة �سهور الولى ٢٠٢١ 

)٦١.٦( مليون دينار .
الف  بلغت 3٤٢  الثالث ٢٠٢١ فقد  الربع  ارباح  اما 
الثالث  الربع  دينار  الف   3٤٤ خ�سارة  مقابل  دينار 

العام املا�سي.

اجلواد  عبد  عالء  قال  النتائج  على  تعليقه  ويف 
ان  للتاأمني  الأولى  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص 
العام  هذا  من  الثالث  للربع  الإيجابية  النتائج 
يعزز  »ما  التقديرية،  الأرقام  مع  من�سجمة  جاءت 
الزمات  عن  بعيدا  احلايل  للعام  التفاوؤل  من 

املا�سيني العامني  خالل  بالعامل  املت  التي   الكثرية 
ال�سركة  ا�ستمرار  على  اجلواد  عبد  وركز 
التوزيع  منافذ  تنويع  اإلى  الهادفة  با�سرتاتيجيتها 
يف  انت�سارا  الأكرث  ال�سركة  للتاأمني  الولى  لتبقى 

الالردن.

عبد الجواد:
النتائج جاءت منسجمة مع 
األرقام التقديرية مما يعزز 

من التفاؤل للعام الحالي 
بعيدا عن االزمات الكثيرة التي 

المت بالعالم خالل العامين 
الماضيين

جرار:
نجاح الشركة ومواجهتها 

الي تحديات ما هو اال بسبب 
مجهود الفريق والعمل بروح 

واحدة ضمن استراتيجيات 
ادارية وخطط مدروسة

اإلستثمار في قطاع التأمين
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اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري

2.7 مليون دينار أرباح األولى للتمويل حتى نهاية الربع الثالث 2021

بعد  �سافية  متوقعة  اأرباحا  حتقيقها  للتمويل  الأولى  �سركة  اأعلنت 
 ،٢٠٢١ ايلول   3٠ املنتهية  املالية  للفرتة  دينار  مليون   ٢.٧ ال�سريبة 

مقابل خ�سارة بلغت ١٠3 الف دينار لنف�ص الفرتة ٢٠٢٠.
واأ�سارت ال�سركة يف اف�ساح لهيئة الأوراق املالية باأن جمموع الإيرادات 
عام  مع  مقارنة  دينار،  مليون  بلغ ٦٤.3   ٢٠٢١ الولى  ا�سهر  للت�سعة 

٢٠٢٠ والتي بلغت الإيرادات لنف�ص الفرتة ٢ مليون دينار.
الولى  ا�سهر  الت�سعة  ربح  من  لل�سهم  ال�سا�سية  احل�سة  بلغت  كما 
٢٠٢١ )٠.٠٥٥ ( فل�ص /دينار مقارنة مع خ�سارة )٠.٠١٠(فل�ص/

دينار للت�سعة ا�سهر  الولى ٢٠٢٠
وحققت ال�سركة ارباحا �سافية للربع الثالث للعام احلايل ٤١٠ الف 
دينار مقارنة بارباح قيمتها ٦3٧ الف دينار للربع الثالث العام املا�سي 

٢٠٢٠
ال�سيد  للتمويل  الأولى  �سركة  قال مدير عام  النتائج  تعليقه على  ويف 
للعام  الثالث  الربع  نهاية  حتى  الفرتة  ننائج  اأن  خديجة  ابو  عبداهلل 
احلايل جاءت من�سجمة مع التوقعات والتحليالت الكثرية التي خلفتها 
تداعيات جائحة كورونا خا�سة خا�سة وان ال�سركة متكنت من جتاوز 
وادارتها  موظفيها  جهود  بف�سل  �سعبة  مرحلة  من  اأكرث  يف  العقبات 

احلكيمة.

أبو خديجة:  الشركة تمكنت من تجاوز العقبات في أكثر من مرحلة صعبة 
بفضل جهود موظفيها وادارتها الحكيمة

66



1.6 مليون دينار أرباح بندار للتجارة واالستثمار حتى نهاية الربع الثالث 2021

1.95 مليون دينار أرباح شركة التسهيالت 
التجارية حتى النصف الثالث 2021

اأعلنت �سركة الت�سهيالت التجارية حتقيقها 
اأرباحا متوقعة �سافية بعد ال�سريبة ١.٩٥ 
مليون دينار للفرتة املالية املنتهية 3٠ ايلول 
مليون   ٢.١١ بلغت  ارباح  مقابل   ،٢٠٢١

دينار لنف�ص الفرتة ٢٠٢٠.
الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
املالية باأن جمموع الإيرادات للت�سعة ا�سهر 
الولى ٢٠٢١ بلغ ٦.٩ مليون دينار، مقارنة 
مع عام ٢٠٢٠ والتي بلغت الإيرادات لنف�ص 

الفرتة ٥.٨ مليون دينار.
 ٢٠٢١ ايلول  لغاية  امل�ساريف  وانخف�ست 
لتبلغ ٢.٧ مليون دينار مقابل 3 مليون دينار 

للفرتة نف�سها من العام ٢٠٢٠
من  لل�سهم  ال�سا�سية  احل�سة  بلغت  كما 

 ٠.١١٨(  ٢٠٢١ الولى  ا�سهر  الت�سعة  ربح 
( فل�ص /دينار مقارنة مع )٠.١٢٨(فل�ص/

دينار للت�سعة ا�سهر الولى ٢٠٢٠
وحققت ال�سركة ارباحا �سافية للربع الثالث 
للعام احلايل ٧٢٥ الف دينار مقارنة بارباح 
العام  الثالث  للربع  الف دينار  قيمتها ٩٦٥ 

املا�سي ٢٠٢٠
رئي�ص جمل�ص  قال  النتائج  تعليقه على  ويف 
ادارة ال�سركة ال�سيد جمال فريز ان ال�سركة 
على م�ستوى الت�سعة ا�سهر الولى من العام 
احلايل حققت نتائج مر�سية وحافظت على 
بناء  املايل  موقفها  وعززت  ال�سيولة  ن�سبة 
املنا�سبة  وال�سرتاتيجيات  اخلطط  على 
اهداف  حتقيق  يف  جدواها  اثبتت  التي 
يف  لتبقى  املدى  وطويلة  ق�سرية  ال�سركة 

طليعة �سركات التمويل يف ال�سوق الردين

وال�ستثمار  للتجارة  بندار  �سركة  اأعلنت 
بعد  �سافية  متوقعة  اأرباحا  حتقيقها 
املالية  للفرتة  دينار  مليون   ١.٦ ال�سريبة 
املنتهية 3٠ ايلول ٢٠٢١، مقابل ارباح بلغت 

١.٩مليون دينار لنف�ص الفرتة ٢٠٢٠.
واأ�سارت ال�سركة يف اف�ساح لهيئة الأوراق 
املالية باأن جمموع الإيرادات للت�سعة ا�سهر 
الولى ٢٠٢١ بلغ ٦.١ مليون دينار، مقارنة 
مع عام ٢٠٢٠ والتي بلغت الإيرادات لنف�ص 

الفرتة ٥ مليون دينار.
من  لل�سهم  ال�سا�سية  احل�سة  بلغت  كما 
ربح الت�سعة ا�سهر الولى ٢٠٢١ )٠.٠٨٢ 
)٠.٠٩٥( مع  مقارنة  /دينار  فل�ص   )

فل�ص/دينار للت�سعة ا�سهر الولى ٢٠٢٠.

للربع  �سافية  ارباحا  ال�سركة  وحققت 
دينار  الف   ٦٤٧ احلايل  للعام  الثالث 
دينار  الف   ٧٤٢ قيمتها  بارباح  مقارنة 

للربع الثالث العام املا�سي ٢٠٢٠.
املنتهية  للفرتة  النتائج  على  تعليقه  ويف 
ابو  رعد  قال  العام  هذا  يف 3٠-٩-٢٠٢١ 
ر�ساع مدير عام ال�سركة اأن بندار للتجارة 
يف  الرائدة  ال�سركات  من  وال�ستثمارتعد 

جمال التمويل .
جهودها  كل  بذل  يف  ال�سركة  تتوانى  ومل 
وباء كورونا  بعد  التوازن خا�سة  ل�ستعادة 
حالته   بجميع  بالقت�ساد  فتك  الذي 
خالل هذه الفرتة ال�سعبة الذي اجتاحت 

فيه جائحة كورونا اقت�ساد العامل .

أبو رصاع: نتائج الشركة تثبت قدرتها 
على ادارة المخاطر واستعادة التوازن 

خاصة بعد وباء كورونا الذي فتك 
باالقتصاد بجميع حاالته

فريز: حققت الشركة نتائج مرضية 
وحافظت على نسبة السيولة وعززت 

موقفها المالي في النصف الثالث 
للعام الحالي

اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري
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جامعة فيالدلفيا تستكمل إصدار موسوعة
 تاريخ األردن في عهد اإلمارة

ا�ستكملت جامعة فيالدلفيا بالتعاون مع دار ف�ساءات للن�سر، اإ�سدار جملدات مو�سوعة تاريخ الأردن 
يف عهد الإمارة وعددها اأربعة جملدات، للموؤرخة والأكادميية الأردنية الدكتورة هند اأبو ال�سعر.

وبعد اأن اأ�سدرت املجلد الأول بعنوان )الإدارة والت�سريع يف مرحلة التاأ�سي�ص: ١٩٢١ - ١٩٤٦( الذي 
جاء يف ٤٩٦ �سفحة من القطع الكبري، بادرت لإ�سدار املجلد الثاين املو�سوم )الدبلوما�سية يف عهد 
وتلته  الكبري،  القطع  من  �سفحة   ٤١١ يف  جاء  الذي  واملعاهدات(  والقنا�سل  القن�سليات  الإمارة: 
الثالث الذي يقع يف ق�سمني: الق�سم الأول اخلا�ص بال�سكان والتعليم وعدد �سفحاته ٤٤3  باملجلد 

�سفحة، والق�سم الثاين اخلا�ص بالطب والأطباء والعمران والبلديات وعدد �سفحاته 3٩٨ �سفحة.
اأهدت املوؤلفة املو�سوعة لالأردن والأردنيني، كما وّجهت بطاقة �سكر جلامعة فيالدلفيا التي احت�سنت 
ّدرت املو�سوعة بكلمتني لرئي�ص جمل�ص اأمناء اجلامعة الدكتور مروان كمال ورئي�ص  م�سروعها. فيما �سُ
للمو�سوعة: لأن  الدكتور مروان كمال يف ت�سديره  ال�سيخ �سامل. ومما قاله  الدكتور معتز  اجلامعة 
جامعة فيالدلفيا، اأْوَلت التاريخ العربي بوجه عام والتاريخ الأردين بوجه خا�ص، عناية كبرية منذ 
انطالقها، فاإنها تعّد نف�سها منربا رئي�سا من منابر الحتفاء مبئوية الدولة الأردنية. وقد عملت على 

اإطالق برنامج معريف نوعي يج�سد فهمها الإبداعي ملعاين ودللت هذا احلدث الوطني ال�سامي.
عن  ف�سال  وخريجيها،  وطاّلبها  اأ�ساتذتها  اأيدي  بني  ت�سع  باأن  املنا�سبة،  هذه  يف  ت�سعد  هي  وها 
العلمية  وندواتها  موؤمتراتها  متابعة  على  واظبوا  الذين  والأكادمييني  واملثقفني  الباحثني  مئات 
املبدعة  الأردنية  والكاتبة  واملوؤّرخة  للمفّكرة  الإمارة(  عهد  يف  الأردن  تاريخ  املرموقة )مو�سوعة 
الدكتورة هند اأبو ال�سعر، بو�سفها اأحد اأبرز املتخ�س�سني يف �سرد وتوثيق التاريخ الأردين، لتكون 
يف متناول �سانعي القرار وامل�ستغلني يف التاريخ والأجيال اجلديدة التي نراهن على وعيها وحتّفزها 

لالإ�سهام الفاعل يف �سياغة م�ستقبل الأردن. 
وقد حر�ست املوؤرخة الدكتورة هند اأبو ال�سعر يف هذه املو�سوعة التاريخية املتكاملة، على اإبراز ون�سر 
وثائق التاأ�سي�ص القانوين والت�سريعات لتكون يف متناول الباحثني والقّراء مبا�سرة. كما اأماطت اللثام 
عن م�سادر جديدة مل ي�سبق للباحثني الإفادة منها على �سعيد الدرا�سات اخلا�سة بعهد الإمارة، 
اإلى  العبور  مبنا�سبة  مت�سل�سل،  مو�سوعي  نحو  على  التاأ�سي�ص  جتربة  توثيق  يف  منها  اإ�سهاما  وذلك 
املئوية الثانية للدولة الأردنية التي قامت على اأر�ص وطن كان على الدوام، خري مالذ وخري بوابة 
مبئوية  لالحتفاء  جلنة  لت�سكيل  بادر  قد  كان  فيالدلفيا  جامعة  رئي�ص  اأن  واحلرية.   ويذكر  للعلم 
بطيحة  خلدون  والدكتور  اخلالق  عبد  غ�سان  الدكتور  من:  كل  وع�سوية  برئا�سته  الأردنية  الدولة 
�سبق  الذي  الربنامج  بنود  وتنفيذ  وتن�سيق  ملتابعة  يحيى،  عدنان  وال�سيد  كفاوين  عمر  والدكتور 

للجامعة اأن اعلنته  وا�ستاأثر باهتمام ومتابعة املبدعني والباحثني وو�سائل الإعالم.

طلبة علوم فيالدلفيا يقومون مببادرة يوم طبي جماين
 يف خميم خديجة / حمافظة املفرق

حتقيقًا لأهداف كلية العلوم يف جامعة فيالدلفيا امل�ستمدة من ر�سالة اجلامعة يف جمال التعاون مع 
نخبة من طالب  قامت  الجتماعي،  التكافل  وملبداأ  اأطيافه  املحلي على خمتلف  املجتمع  موؤ�س�سات 
العلوم  ق�سمي  يف  املحلي  املجتمع  خدمة  جلنة  باإ�سراف  نحييها(  باخلري  )فريق  فيالدلفيا  جامعة 
 AHR( الأ�سا�سية والريا�سيات يف الكلية باإقامة بعمل مبادرة يوم طبي جماين بالتعاون مع منظمة

( يف خميم خدرج )خديجة( يف حمافظة املفرق والذي �سم اأكرث من ٢٠٠ �سخ�ص.
ال�سغط،  ال�سكري،  فح�ص  الأ�سنان،  الأطفال،  العام،  )الطب  على  املجاين  الطبي  اليوم  وا�ستمل 
على  الطبي  اليوم  يقت�سر  مل  حيث  الدم(.  يف  الك�سجني  ون�سبة  القلب  �سربات  الدم،  قوة 
طبيب  بزيارة  قام  من  جلميع  جمانية  اأدوية  وزعت  بل  فح�سب  الطبية  الفحو�سات  تقدمي 
على  ور�سم  )م�سابقات  لالأطفال  اقيم  الذي  والرتفيهي  الجتماعي  اجلانب  الى  بالإ�سافة 

الوجوه وهدايا(.
هذا وقد وجه رئي�ص اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور معتز ال�سيخ �سامل �سكره لكل من �سارك ودعم 
وجاد مبا لديه لي�سعد تلك الوجوه، وذكر اأن مثل هذه املبادرات ت�سكل اإبداعًا للطلبة وتنمية 
قدراتهم ومواهبهم وتوؤكد اأهمية ر�سالة اجلامعة خلدمة املجتمع املحلي والإ�سهام يف تطويره.

جامعة فيالدلفيا ت�صت�صيف مبادرة مليون مربمج اأردين
والنهو�ص  والتعلم  التعليم  يف  التميز  الى  الهادفة  فيالدلفيا  جامعة  ر�سالة  من  انطالقًا 
مب�ستوى طلبتها ملواكبة م�ستجدات الع�سر يف قطاع تكنولوجيا املعلومات، ويف اإطار التعاون 
مع مبادرات موؤ�س�سة ويل العهد التي ت�ستهدف احت�سان ورعاية الأفكار البداعية وامل�ساريع 
واملبادرات الريادية لل�سباب الأردين، ا�ست�سافت كلية تكنولوجيا املعلومات يف اجلامعة  ندوة 
ل�سوق  الأردين  ال�سباب  تهيئة  اإلى  تهدف  والتي  اأردين  مربمج  مليون  مبادرة  حول  تعريفية 
»الربجمة«. علمًا  الع�سر  بلغة  العالقة  واملهارات ذات  باملعارف  تزويدهم  العمل من خالل 
الأردنية  واململكة  ال�سقيقة  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  بني  �سراكة  هي  املبادرة  هذه  اأن 
الها�سمية وبقيادة موؤ�س�سة ويل العهد ووزارة القت�ساد الرقمي والريادة. وقد رحب الأ�ستاذ 
الدكتور قا�سم العبيدي عميد الكلية بكلمة اأكد فيها على اأهمية تاأهيل طلبة تكنولوجيا املعلومات 
وت�سجيعهم للح�سول على �سهادات مهنية عاملية معتمدة، وكذلك انفتاح الكلية وتطلعاتها لل�سراكة 

املثمرة مع جميع موؤ�س�سات املجتمع املدين الأردين وترحيبه بالزمالء من موؤ�س�سة �سمو ويل العهد.



تنظمه  والذي  الأردن  يف  العلمي  للبحث  العا�سر  املوؤمتر  يف  العربية  عمان  جامعة  �ساركت 
املوؤمتر  العربية يف  والإبداع. ومثل جامعة عمان  والريادة  العلمي  للبحث  الأردنية  اجلمعية 
الدكتور اأحمد هندم رئي�ص ق�سم هند�سة الطاقة املتجددة والذي ح�سره مب�ساركة م�سوؤولني 
و علماء وباحثني ملناق�سة ق�سايا وطنية هامة والو�سول اإلى تو�سيات ونتائج يتم رفعها اإلى 
اأ�سحاب القرار يف الدولة الأردنية لال�ستفادة منها. وتناول املوؤمتر خم�سة حماور رئي�سية 
هي: )حمور البتكار والتمكني، وحمور املناهج الرقمية والتعليم، وحمور التقنيات احليوية 

والأمن الغذائي، وحمور املدن واحللول الذكية، وحمور الطاقة واملياه(.
واأ�سار الدكتور اأحمد هندم اإلى اأن حمور الطاقة واملياه ناق�ص عدة اأوراق علمية تتعلق بتحول 
الطاقة يف الأردن وبرامج الطاقة املتجددة وخا�سة تعزيز اإنتاجية اخلاليا ال�سم�سية وكفاءة 
الأردن يف ظل �سح  التي تواجه  املائي والتحديات  بال�سخ  املياه والتخزين  الطاقة يف قطاع 

املياه.

رئي�س »جامعة عمان العربية« يزور جمعية رجال االأعمال االأردنيني
ج�سور  ومد  �سراكات  بناء  يف  العربية  عمان  جلامعة  ال�سرتاتيجية  الروؤية  من   انطالقًا 
الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�ص  قام  اأطيافها  مبختلف  املجتمع  وموؤ�س�سات  اجلامعة  بني  التعاون 
الدكتور حممد الوديان بزيارة جمعية رجال الأعمال الأردنيني والتقى معايل احلاج حمدي 

الطباع رئي�ص اجلمعية.
واجلمعية  اجلامعة  بني  التعاون  وجمالت  اأوجه  من  العديد  مناق�سة  الجتماع  خالل  ومت 
متهيدًا لتوقيع مذكرة تفاهم بني الطرفني، وكان قد ح�سر الجتماع كل من الدكتور ظاهر 

القر�سي من كلية الأعمال ومدير عام اجلمعية ال�سيد طارق حجازي.
ترثي  م�سرتكة  لفعاليات  والتخطيط  الزيارات  تبادل  على  التوافق  مت  الجتماع  نهاية  ويف 

جتربة الطرفني.

ندوة يف »عمان العربية« حول االإ�صاعة 
وخماطرها االقت�صادية واالجتماعية

الوديان وبالتعاون مع كل  حتت رعاية رئي�ص جامعة عمان العربية الأ�ستاذ الدكتور حممد 
من جمعية ال�سلم املجتمعي ومركز ال�سلم املجتمعي / مديرية المن العام عقدت يف مدرج 
املئوية يف رحاب جامعة عمان العربية  الأ�سبوع املا�سي ندوة بعنوان »ال�ساعة وخماطرها 
اجلمعات. عالء  الرائد  املجتمعي  ال�سلم  مركز  مدير  بح�سور  والجتماعية«   القت�سادية 
وحتدث يف  الندوة كل من  الرائد ح�سام البكار من مركز ال�سلم املجتمعي ورئي�ص جمعية 
ال�سلم املجتمعي الدكتور بالل ال�سكارنة وعميد �سوؤون الطلبة يف اجلامعة الدكتور خالد بني 

حمدان.
على  واأثرها  ال�سائعة  ومفهوم  خماطر  الندوة  اإلى  خالل  البكار  ح�سام  الرائد  واأ�سار 
ال�سكارنة  بالل  الدكتور  قبل  من  واٍف  �سرح  اإلى  بالإ�سافة  واملجتمع،  الوطني  القت�ساد 
ال�سائعة وهدم الأ�سرة وتفكيكها وافتعال  التوا�سل الجتماعي يف ن�سر  عن خماطر و�سائل 
املجتمع. مكونات  على  والتاأثري  والجتماعية  والقت�سادية  وال�سيا�سية  الأمنية   الأزمات 
ودعا امل�ساركون يف الندوة اإلى �سرورة عدم الن�سات الى هذه ال�سائعات وذلك لدورها يف 

زيادة اجلرمية وخا�سة اجلرائم الإلكرتونية.

عمان العربية تشارك في المؤتمر
 العاشر للبحث العلمي في األردن
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Science and Technology, which signs 
this agreement with Cairo Amman 
Bank, which is unique in providing this 
service in the local banking sector.
The agreement was signed on behalf 
of Cairo Amman Bank by the Chief 
Executive Officer, Mr. Kamal Al-Bakry, 
and on behalf of the College, Dr. 
Osama Madi.
 The Cairo Amman Bank partnership 
is a real and successful partnership 
between the sectors of economy 
and higher education, which is in the 
interest of the nation, supports its 
comprehensive development process, 
and serves its children and institutions. 
The multi-use smart university card 
benefits its holder as an identification 
that enables him to enter the various 
university facilities, in addition to being 
a payment card that enables the holder 
to pay with it at all points of sale inside 
and outside Jordan, purchase via the 

Internet, and withdraw cash.
The holders of smart university cards 
can also charge these cards through 
Cairo Amman Bank branches spread 
throughout the Kingdom and through 
KIOSKS electronic payment kiosks 
that will be provided inside universities 
in the near future.
This card is distinguished by enabling 
its holder to obtain discounts when 
used within a wide network of shops 
contracting with the bank throughout 
the Kingdom.

Philadelphia University Joins the 
World of Smart Cards with Cairo 

Amman Bank 
Philadelphia University  joined 
the world of smart cards with the 
agreement it signed with Cairo 
Amman Bank recently to transform the 
identities of university students, faculty 

and administrative staff into a ”multi-
use smart card”.
With this agreement, Philadelphia 
University becomes the 11th 
university to benefit from this service 
that is unique to Cairo Amman Bank 
in the local banking sector.
The agreement was signed on behalf 
of Cairo Amman Bank by the CEO, 
Mr. Kamal Al-Bakry, and on behalf 
of Philadelphia University, Prof. Dr. 
Moataz Sheikh Salem.
The Cairo Amman Bank partnership 
is a real and successful partnership 
between the sectors of economy 
and higher education, which is in 
the interest of the nation, supports 
its comprehensive development 
process, and serves its children and 
institutions. 
The multi-use smart university card 
benefits its holder as an identification 
that enables him to enter the various 
university facilities, in addition to 
being a payment card that enables 
the holder to pay with it at all points 
of sale inside and outside Jordan, 
purchase via the Internet, and 
withdraw cash.
The holders of smart university 
cards can also charge these cards 
through Cairo Amman Bank branches 
spread throughout the Kingdom and 
through KIOSKS electronic payment 
kiosks that will be provided inside 
universities in the near future.
This card is distinguished by enabling 
its holder to obtain discounts when 
used within a wide network of shops 
contracting with the bank throughout 
the Kingdom.
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airo Amman Bank recently signed an agreement 
with the Contemporary Equipment Supply 
Company - the exclusive MG car dealerships 
in (Jordan) to provide distinguished financing 
offers for members of the Royal Medical 
Services and the Arab Army who have obtained 

exemptions. 
The campaign provides financing opportunities to purchase 
MG cars without down payment for a period of up to (120) 
months, in easy installments, and the opportunity to enter 
the towing of a car (RX8 2021) provided by Cairo Amman 
Bank at the end of the year, in addition to a manufacturer 
warranty for (6) years or ( 200,000) thousand km whichever 
comes first.
The choice of the modern company to supply equipment 
Cairo Amman Bank for their confidence in the banking 
transaction it offers, which is characterized by ease and 
speed, and in a way that enhances the satisfaction of the 
members of the Royal Medical Services and the Arab Army.
Cairo Amman Bank in all its branches always seeks to serve 
customers professionally and meet their renewed desires 

through the expansion of individual products.
 It also seeks to provide the highest quality in serving 
individuals to achieve preference and competitiveness and 
expand the circle of cooperation with companies that have 
long experience in providing products that meet customer 
needs within well-thought-out standards and foundations 
and at the best terms and prices.

The National University College of Technology Joins 
the World of Smart Cards with Cairo Amman Bank

The National University College of Technology joined the 
world of smart cards with the agreement it signed with Cairo 
Amman Bank recently to transform the identities of university 
students, faculty and administrative staff into a ”multi-use 
smart card”.
The college is the tenth National University of Technology, 
after the University of Jordan, Mutah University, Al Hussein 
Bin Talal University, Al Hussein Technical University, 
Princess Sumaya University, the Hashemite University, Al 
al-Bayt University, Yarmouk University and the University of 

«CAIRO AMMAN BANK»
 FINANCES MG CARS FOR MEMBERS 
OF THE ROYAL MEDICAL SERVICES

 AND THE ARAB ARMY WITHOUT A DOWN PAYMENT 

C
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ATMs. And through its electronic channels , including 
Safwa Mobile ,  Safwa Online, and the website, as well as 
the official accounts on communication platforms such as 
Facebook, Instagram and Twitter, which are enhanced by 
the direct call center available around the clock and week.
Safwa Islamic Bank also sponsored the AIDTSEC 2021 
Conference and Exhibition on Artificial Intelligence 
in Defense Technology and Cyber Security, which 
was held and organized by the Special Operations 
Equipment Exhibition and Conference ”SOFEX” during 
the period from 27 to 28 October of this year under the 
patronage and presence of His Majesty the Deputy 
King, His Highness the Prince Al-Hussein bin Abdullah 
II, Crown Prince, at the King Hussein Convention Center 
in the Dead Sea region, with the participation of official 
delegations and high-level personalities from 34 countries 
around the world, and representatives of 81 local and 
international companies, with a selection of artificial 
intelligence and cybersecurity experts and investors. 
The sponsorship of Safwa Islamic Bank and its participation 
in the exhibition and conference, which is being held 
for the first time in the region, reflects the great interest 
that the bank attaches to the applications of artificial 
intelligence, which have become one of the determinants 
of the directions of future economies, and which promote 
financial digitization based on innovation and leadership, 
and enhance the ability to ensure achieving Cyber 
security, which has become a basic requirement when 
working within the digital domain, and a cornerstone for 
the success of the technological experience and real 
digital transformation, as well as avoiding intrusions 
and electronic risks, especially in the banking sector, in 

which the protection of customer data is a top priority. 
Commenting on this matter, the CEO of Safwa Islamic 
Bank, Samer Al-Tamimi, said: ”We are honored to be 
part of this important exhibition and conference and 
to contribute to its success as an exceptional platform 
for exchanging expertise and experiences in the fields 
of artificial intelligence and cybersecurity, which are 
currently integrated in our banking services and solutions 
that we provide to our customers within the framework 
of our digital transformation that we started earlier 
because we realized its great and long-term impact 
on The financial and banking sector in particular, as it 
enhances accuracy and quality, reduces the level of 
error, and provides the opportunity to obtain insights 
to ensure control of operations, increase compliance, 
understand the needs of our customers and provide 
innovative products and solutions, thus providing 
them with a distinctive and valuable experience.” 
The sponsorship and participation of Safwa Islamic Bank 
in the AIDTSEC 2021 exhibition and conference included 
setting up its own pavilion within it, through which it 
provided a comprehensive overview for its visitors about 
the bank’s products and solutions, as well as providing 
many services such as opening accounts and others, as 
well as sponsoring the lunch event for the second day 
that it sponsored The Minister of Digital Economy and 
Entrepreneurship, His Excellency Mr. Ahmed Al Hanandeh. 
It is noteworthy that Safwa Islamic Bank was one of 
the first Islamic banks in bringing digital transformation 
and automating its various operations in all its aspects, 
in pursuit of its vision to lead Islamic banking based on 
modern technology.
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FOR THE FOURTH YEAR IN A ROW
SAFWA ISLAMIC BANK EXPRESSES ITS 
APPRECIATION TO ITS CUSTOMERS IN ITS 

OWN WAY WITH THE “THANK YOU FOR 
BEING SAFWA 2021” CAMPAIGN

 ommitted to continuing to provide the best to 
provide an unparalleled experience with it, Safwa 
Islamic Bank launched, as usual every year, the 
”Thank you for being Safwa” campaign for the 
fourth year in a row, targeting its customers base 
to celebrate and reward them in his own way 

for joining it and remaining a part year after year, in addition 
to expressing the bank’s appreciation to them for their 
permanent and renewed confidence in its products, services 
and solutions.
As part of the ”Thank you for being the elite of 2021” campaign, 
which continues throughout the month of October, the bank 
offers a golden opportunity for its customers to own their 
dream car with a special financing offer on car financing that 
is granted with quick procedures, competitive mark up, easy 
terms and flexible payment periods, in addition to the offers it 
offers. special financing on housing and personal loans.
Also, the campaign for this year includes granting double 

loyalty points when using Safwa Islamic Bank’s electronic 
cards of all kinds, in addition to giving more than 600 customers 
the opportunity to redeem the value of their purchases that 
are paid using Visa Debit cards, during the last ten days of 
the campaign. This is in addition to competitions on social 
media, which will be announced in due course.
Commenting on this matter, the CEO of Safwa Islamic Bank, 
Samer Al-Tamimi, said: ”This campaign comes every year 
to show our appreciation to our customers, who are the 
basic fabric of our large family, and whom we see as our 
partners in success, so we are keen to serve and fulfill them, 
as well as offer them a wide range of benefits, offers and 
profit opportunities. We thank our customers and renew our 
commitment to them.”
Safwa Islamic Bank serves many sectors and segments that 
vary between individuals (personal), companies, and medium 
and small companies, through its traditional channels, 
including a network of 40 branches, and its more than 80 
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 oinciding with the start of the new school year, 
after an interruption of face-to-face education for 
more than a year, the Bank of Jordan implemented 
the ”School Bag” initiative in cooperation with the 
”Steps” Association, where the initiative included 

distributing (1,000) school bags to underprivileged students in 
various governorates of the Kingdom.
 This initiative stems from the bank’s strategies that aim to 
empower the local community and support the education sector, 
where bags containing all school supplies were distributed with 
the participation of a team of bank employees, in an atmosphere 
full of joy and happiness. 
Steps Association also appreciated the Bank’s role in 
implementing this initiative, which aims to alleviate the heavy 
burdens borne by needy families in order to provide a positive 
educational environment for their children within the force 
majeure conditions imposed by the pandemic on society.
 

 The Bank of Jordan Launches the Campaign 
“Environmentally Friendly Car Loans” 

Bank of Jordan announced the launch of the ”Environmentally 
Friendly Car Loans” campaign, which is the first of its kind in the 
Kingdom, which aims to finance the purchase of electric and 

hybrid cars with unparalleled benefits and easy terms.
Within the campaign, Bank of Jordan offers its customers the 
opportunity to purchase a lifetime car at a competitive and 
distinguished interest rate, with various financing options, 
including: Full financing of up to 100% of the value of the car, in 
addition to a flexible repayment period of up to 96 months, and 
quick procedures to obtain approval for financing in a record 
time within a few hours. In addition, the approved applicant will 
receive an exemption from paying the first installment in full, as 
well as an exemption from the grant commission within the car 
loan programs, which comes in an unprecedented step that will 
alleviate the borrowers.
The ”Environmentally Friendly Car Loans” campaign from Bank 
of Jordan comes as an extension of the bank’s efforts to actively 
participate in preserving the environment and its resources, 
which emanates from its environmental strategy that integrates 
environmental considerations with it in various aspects of its 
work, including providing banking and financial products and 
services that stimulate trends Safe and environmentally friendly 
customers, while meeting the requirements of their lives with 
exceptional privileges for those who follow a more efficient and 
sustainable approach, especially in the use of energy resources, 
such as the exemptions included in the campaign.
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instant issuance and renewal of ATM cards, and the issuance 
of account statements and some certificates issued by the 
bank automatically and immediately. The section also includes 
an Interactive Automated Teller Machine ”ITM”, which allows 
customers to communicate directly with a customer service 
employee in a voice and video to help them complete their 
banking transactions instantly and with ease. 
On this occassion, Mr. Yaqoub Maatouq, Director of Retail 
Banking at Arab Bank - Jordan said: ”At Arab Bank, we are 
keen to enhance communication with our customers in various 
regions, especially the most vital centers, and provide them 
with the best banking services to enable them to complete their 
banking transactions easily and smoothly.” He added ”The new 
self-service department in the City Mall branch, with its modern 
design, provides many digital services that keep pace with the 
latest systems to ensure that our customers are served in a faster 
and more efficient way.”

A cooperation agreement between the Arab Bank and 
ATICO, Fakhruddin Group, within the reward programs 

“Arabi Points” and “ATICO Jewels”
As part of their efforts to reward their customers by offering 
unique and valuable offers in line with their diverse lifestyle 
and daily needs, a cooperation agreement was recently signed 
between Arab Bank and ”ATECO Fakhreddin Group” to develop 
the group’s electronic payment system to enhance loyalty and 
rewards programs ”Ateco Jewels” and ” Arabi Points” starting 
from 2022.
Under this agreement, customers will be able to benefit from 
many exclusive benefits that will be available to them by 
linking the loyalty programs ”ATICO Jewels” and ”Arabi Points” 
together, as the new features include giving customers ”ATICO 
Jewels” rewards and ”Arabi Points” rewards together. In addition 
to the possibility of exchanging ”Arabi Points” for ”ATiko Jewels” 
at a preferential value immediately, quickly and easily, through 
the ”Arabi Mobile” application, where the jewels rewards of 
each customer will be credited to his loyalty account with ”ATiko 
Fakhruddin Group”.
The agreement also includes providing ATICO Fakhruddin 
Group with smart, advanced and high-performance point of sale 
devices from the Arab Bank, which will facilitate the electronic 
payment process for customers using smart phones and 
payment using both contactless and contactless technologies. 

This is in addition to providing new payment methods such as 
the ”Arabi MobiCash” application and the CliQ service, with the 
aim of improving the customer experience.
On this occasion, Mr. Yaqoub Maatouk, Director of Retail 
Banking Services at Arab Bank - Jordan, said: ”At Arab Bank, 
we are keen to enhance the advantages of our programs and 
employ them in an innovative way that is consistent with our 
customers’ renewed aspirations and their lifestyle.” He added: 
”Our cooperation with ATICO Fakhruddin Group is a valuable 
opportunity for our customers to benefit from the reward 
points within the ”Arabi Points” program and exchange them 
digitally and instantly with ”ATiko Jewels” points through the 
”Arabi Mobile” application. It also provides a smooth payment 
experience when visiting any of the restaurants. The group, 
through the modern point of sale devices provided by the Arab 
Bank. Mr. Azzam Fakhruddin, Executive Director of Operations 
for Fakhruddin Group, expressed his pride in this cooperation, 
saying: ”The special vision of Fakhruddin Group was and still 
seeks to have a leading role in providing food and beverage 
services within its various restaurants spread throughout the 
capital, Amman, and to be in It is at the forefront of the hotel 
accommodation service providers in the Al Qasr Metropole 
Hotel owned by it, so it has been keen to be creative in choosing 
cooperation channels that suit its customers in order to ensure 
access to the largest number of segments of Jordanian society 
to benefit from the cooperation agreement between the “ATICO 
Loyalty Program” and the ”Points Program” The Arab ”which is 
the largest in terms of double rewards within a newly developed 
technological framework and the most advanced on the technical 
level to keep pace with the rhythm of the digital revolution for 
electronic payments in all its means.”
It should be noted here that the ”Arabi Points” program is the 
loyalty program for Arab Bank customers, as it grants them reward 
points based on their daily dealings with the bank and allows 
them to accumulate points on many of their banking transactions 
and exchange these points for cash or free vouchers at a wide 
range of stores In addition to the possibility of paying with these 
points through the ”Arabi MobiCash” payment application.
ATICO Jewels is the distinguished loyalty program of ATICO 
Fakhruddin Group, through which their customers are rewarded 
based on the amount they spend in the group’s restaurants and 
facilities within carefully studied criteria and segments, allowing 
them to collect reward points and use them as an acceptable 
payment method in those facilities later.
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modern lifestyle and keep pace with the rapid development 
witnessed by the world in terms of digital banking services, 
communications and technology. 
Young people can benefit from the innovative services provided 
by (Reflect) by downloading the application through the Apple 
Store and Google Play and then logging in to (Reflect) using 
their email and phone number, and then opening an e-wallet 
account by scanning their ID And taking a picture of the face 
and completing some personal data, so that they can then 
benefit from a series of routine banking services digitally with 
ease, speed and safety, and without the need to come face-
to-face to the branches of the Arab Bank. Note that Reflect 
users are not required to be Arab Bank customers. 
The services of (Reflect) include sending and receiving 
money between its pre-defined customers, the ability to shop 
and electronic payment through the platform, which saves the 
customer time and effort, in addition to enabling the customer 
to manage his personal financial goals and coordinate the 
appropriate saving plan for him according to his personal 
needs and goals. Reflect also provides its customers through 
the application with daily updates, including exclusive offers 
and discounts that are designed based on the lifestyle and 
personal interests of each customer individually. Reflect also 
gives its customers many advantages, including: The ability 
to conduct daily cash withdrawals and deposits using the 
contactless feature through Arab Bank ATMs supported by 
this technology, in addition to converting loyalty points into 
cash, paying bills, and other benefits.
To learn more about Reflect, visit our website: www.reflectapp.
com 

With the support of Arab Bank Endeavor
 Jordan launches the “Leap!”

Endeavor Jordan recently announced the launch of the 
fellowship program ”the leap!” With the support of the Arab 
Bank, which aims to empower entrepreneurial executives 
with more than 10 years of experience in the labor market 
and help them move from the employee stage to the stage of 
entrepreneurs or business owners. The program encourages 
individuals who have knowledge and specialization in a 
particular sector, and those who have identified a viable 
product or service model, to apply and join the ”the leap!” 
through the Endeavor Jordan website.
The fellowship program includes ”the leap!” training a 
group of entrepreneurial employees on the basics and 
skills of establishing new companies, through eight training 
sessions that will be provided by experts and influencers in 
the entrepreneurship environment, in addition to presenting 
distinctive models of successful entrepreneurs and founders. 
Classes will be held on Saturdays so as not to conflict with the 
regular working hours of the employees, and the curriculum 
will be shared in advance with them to motivate and enrich the 

discussion paragraph, while additional teaching materials will 
be distributed after each class to enhance the participants’ 
information about the material they studied with the possibility 
of reviewing it later. This is in addition to providing the 
opportunity for entrepreneurs to benefit from a number of 
intensive individual sessions with specialized trainers.
The practical and scientific classes within the fellowship 
program cover: Design thinking, business model and KPI 
definition, team concept and company culture, marketing and 
corporate identity, accounting, understanding investors and 
fundraising, and legal aspects of company formation. The 
program will conclude with a session to present pioneering 
ideas and startups to potential investors.
 

Arab Bank Launches the New Version of the “Arabi 
Mobile” Application with a New and Improved Design

The Arab Bank has recently released an updated version of 
the ”Arabi Mobile” application with a new design that allows 
the bank’s customers more flexibility and convenience to 
complete their banking transactions online at any time and 
from anywhere through smartphones and tablets within the 
highest levels of ease, flexibility and security. 
The launch of the new version of the application comes within 
the framework of the bank’s plan to adopt the latest digital 
technology in the banking industry and use it to serve its 
customers.   
The advantages that the application offers in its new version, 
in addition to the usual services, include: The ability to 
control the main screen and the way to display accounts and 
cards to meet the needs of renewed customers, in addition 
to the inclusion of a new section dedicated to the preferred 
products and programs that the customer uses frequently 
with the ability to choose any of the preferred ”Arabi Mobile” 
application services to be shown on the main screen. This is in 
addition to the new ”More” menu, which allows the customer 
to access any product within specific categories with a new 
search option and shortcuts that change according to the 
most used services. The new version of the ”Arabi Mobile” 
application is available to Arab Bank customers through the 
Apple Store, Google Play and Huawei App Gallery.

Arab Bank Opens Self-Service
 Department in City Mall Branch

The Arab Bank recently opened a self-service department 
in its branch in City Mall, which provides many digital self-
services, as part of the bank’s keenness to provide advanced 
digital banking solutions to its customers and meet their 
banking needs according to the highest level of quality and 
distinction.
The new section includes a self-service device, which 
provides a range of services, including automatic and 
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ew York-based Forbes magazine ranked Arab 
Bank among the 11 best companies to work 
for in the Middle East for the year 2021. This 
classification came within the global annual list 
issued by “Forbes” magazine in this field, which 
included 750 international companies. The global 

list included 11 companies from the Middle East, including 6 
Saudi companies, 3 companies from the UAE, and one company 
each from Jordan and Egypt.
In preparing the list, the magazine was based on the results of 
an opinion survey it conducted in cooperation with the market 
research company ”Statista” and included about 150 thousand 
employees working in multinational companies and institutions, 
whether full-time or part-time, from 58 countries around the 
world. The study explored the willingness of these employees to 
recommend their workplace to their friends and family, and they 
were also asked to rate other organizations in the same sectors 
as theirs.
It should be noted here that the Arab Bank, which is headquartered 
in Amman, Jordan, was established in 1930 and owns one of the 
largest global Arab banking networks, which includes more than 

600 branches spread across five continents. The bank has a 
prominent presence in the major financial markets and centers in 
the world such as London, Singapore, Shanghai, Geneva, Paris, 
Frankfurt, Sydney, Dubai and Bahrain. 
Arab Bank has recently won the ”Best Bank in the Middle East 
2021” award by Global Finance, a New York-based magazine, 
achieving its sixth year in a row.

Arab Bank launches Reflect - the First
 Neobank in the Kingdom

Arab Bank recently launched the first Neobank in the Kingdom 
under the name (Reflect), which mainly targets the young 
generation from 18 to 35 years old. (Reflect) offers customers 
within this segment an innovative concept of a smart and 
personal digital banking platform designed specifically to give 
them a simple and integrated banking experience through smart 
phones. (Reflect) is a new qualitative addition within the Arab 
Bank’s initiatives aimed at providing innovative and simple digital 
banking solutions for young people that are consistent with their 
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event for its employees to introduce them to the initiative 
it launched last week to spread and enhance banking 
awareness among the consumer audience in a smooth 
and humorous way, with the help of the Jordanian satirical 
character - Madame Fadda.
As part of this initiative, Capital Bank launched the first 
video in a series of short educational humorous videos 
and published it on all its pages on social media, using the 
IGTV feature, and gave its employees the opportunity to get 
acquainted with the character of Madame Fadda closely 
and to engage with her in an educational and humorous 
framework.
The financial education program is part of Capital Bank’s 
social responsibility programs, through which it is keen to 
serve the various segments of society and educate and 
educate consumers about the banking and financial services 
provided to them, in addition to strengthening their relations 
with the banking sector in a way that achieves financial 
inclusion in the Kingdom.
On the occasion of the Global Men’s Health Awareness 
Week, Capital Bank organized the ”Capital Champions 
League” tournament, with the participation of ten teams, each 
team consisting of eight players from the bank’s employees, 
under the slogan ”Let’s play friendly matches in the league.” 
The matches started at Amman Football Club, amidst strong 
competition from the teams to win the Capital Champions 
League Cup, and enthusiastic encouragement from the 
audience. The Capital Champions League witnessed the 
presence of bank employees and their families, to support 

and encourage the players. At the end of the tournament, 
the winning team won the cup and gold medals. The Head 
of Treasury and Investment Department and Head of the 
Social Activities Committee at Capital Bank, Ali Abu Sway, 
crowned the winning employees of the ”Third Capital Bank 
Chess Championship 2021”, which was held at the bank’s 
headquarters under the supervision of the Royal Jordanian 
Chess Federation and ended with the victory of Tawfiq 
Shobash in first place, and Ahmad Khairy in second place, 
and Abdel Rahman Abu Libda in third place.

Capital Bank Announces the Name of the 
First Winner of the “Dahab Way” Savings Account Prize, 

Worth JD 100,000 
In a celebration held in City Mall, which was won by 

(Mohamed Saleh Farag).
Last July, the bank launched a promotional campaign for 
savings accounts with high and distinct opportunities to win 
cash in order to encourage its current customers to save 
and develop their account balance, and to motivate new 
customers to open savings accounts with it.
Head of Retail Banking at Capital Bank, Mohamed Othman, 
said that this campaign is the largest at the bank’s level, 
whether in terms of the number of prizes or guaranteed 
opportunities according to the annual account balance 
rate and the account controls and conditions, and aims 
to promote a positive culture of savings to meet the future 
aspirations of customers in terms of education, investment 
and savings. and any other objectives of the client.    
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apital Bank - the pioneer in providing innovative 
banking solutions to its retail and corporate 
clients - announced the issuance of Visa 
banking solutions to its large, medium and 
small corporate clients.
These solutions will enable Visa, which includes 

both types of credit cards; Platinum cards and Signature 
cards, companies from financing the working capital gap, 
facilitating payment processes and controlling expenses 
by giving companies specific revolving ceilings to be used 
to pay daily operating expenses such as; Paying bills and 
purchases and covering miscellaneous expenses related to 
their business, in addition to enabling companies to pay and 
purchase electronically at any time and with flexible payment 
rates.
These cards will give companies the ability to manage their 
cash flows and manage their payments by issuing subsidiary 
cards with specific ceilings for different departments and 
functions they have.
 Commenting on the launch of these cards, Yasser Kulaib, 
Head of Corporate Sector at Capital Bank, said: Capital 
Bank strives with every step it takes to excel and exceed the 
expectations of its clients, whether individuals or companies, 
and today we continue to work and add to our successive 
achievements in supporting and empowering our Jordanian 
companies in various sectors and sizes and helping them 
achieve their goals in easy ways and mechanisms far from 
complexity and exaggeration, and to achieve this end we 

cooperated with a company Visa, to provide these companies 
with a number of banking solutions by launching a set of 
cards that carry exclusive benefits for them and meet their 
needs and aspirations.”
For his part, the Director of Visa in Jordan, Palestine and 
Yemen, Rajaei Ajour, said: ”We are pleased to work with 
Capital Bank to offer Visa solutions to corporate clients 
that have had a difficult year, especially small and medium 
businesses, so our solutions are ideal for businesses looking 
to reduce cost and simplify expense reporting with ease and 
security. We continue to work closely with our partners such 
as Capital Bank to help Jordanian businesses access - and 
fully enjoy the benefits of - the digital economy. “

It will also allow its holders of the company’s employees to 
obtain various benefits from the international Visa company, 
such as access to the VIP lounges at international airports, 
travel insurance coverage, and multiple discounts according 
to the category granted to the card.
As for the Debit Cards issued by Capital Bank, these cards will 
provide companies with the feature of direct and immediate 
cash deposits in specified amounts through the bank’s ATMs 
so that the process of depositing into their accounts with the 
bank is done in an easy and secure manner.

Its Employees Engage in Various
 Initiatives and Activities 

On the Abdali Boulevard, Capital Bank organized an internal 
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he Jordan Kuwait Bank announced the renewal 
of its partnership with the Royal Society of Fine 
Arts / Jordan National Museum of Fine Arts, 
and Mr. Haitham Al Batikhi, Executive General 
Manager of the Bank, stated that it is our social 

responsibility to provide support to civil society institutions, 
initiatives and programs aimed at achieving a sustainable impact 
for beneficiaries and society with regard to culture and the arts, 
we decided to be strategic partners with the association, which 
was established in 1979 and its goal is to sponsor and present 
Jordanian plastic art and contemporary plastic arts, and to 
support Jordanian artists and introduce them to local, Arab and 
international levels.
It is our contribution to the continuity of implementing its 
programs to stimulate and support leadership, ideas and 
projects in various fields of arts, such as drawing, photography, 
graphic arts, design, sculpture, ceramics, photography, video 
arts, structural arts, and the production of creative works related 
to fine arts.
For her part, HRH Princess Wejdan bint Fawaz, Honorary 
President of the Society, expressed her thanks, appreciation 
and pride for this partnership with the Jordan Kuwait Bank, this 
great economic edifice for decades, which has become one of 
the most important pillars of the economy in our beloved country.
Within this context, the Bank participated in a training workshop 
to teach children arts in the less fortunate governorates during 
the month of July of this year, as part of its social responsibility 
and to provide support to civil society institutions and initiatives 

and programs aimed at achieving a sustainable impact on 
society. 

 The Jordan Kuwait Bank and the Jordan Mortgage Refinance 
Company sign an agreement of mutual understanding 

The Jordan Kuwait Bank and the Jordan Mortgage Refinance 
Company recently signed an agreement of mutual understanding 
according to which the Jordan Mortgage Refinance Company 
will grant the bank a loan of (10) million Jordanian dinars for a 
period of seven years to refinance the housing loans granted 
by the bank to its customers with the guarantee of mortgages.
The agreement was signed by the Bank›s Executive General 
Manager, Mr. Haitham Al Batikhi, and the Jordan Mortgage 
Refinance Company, the General Manager, Mr. Abdul Razzaq 
Tabishat.
On signing the agreement, al-Batikhi said: ” that this agreement 
contributes to strengthening the role of the bank in the housing 
finance market in the Kingdom by providing more funds to 
grant housing loans to citizens at competitive interest rates and 
for terms commensurate with their ability to pay. its uses and 
manage its assets and liabilities more efficiently.”
Tabishat also stated: «This agreement comes within the 
framework of achieving the company›s objectives by activating 
the housing finance market in the Kingdom with the aim of 
enabling banks and financial institutions to increase their 
contribution to the housing finance market - especially for middle 
and low-income people - to help them own housing.
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 oinciding with the start of the new school 
year, after an interruption of face-to-face 
education for more than a year, the Bank 
of Jordan implemented the ”School Bag” 
initiative in cooperation with the ”Steps” 
Association, where the initiative included 

distributing (1,000) school bags to underprivileged 
students in various governorates of the Kingdom.
 This initiative stems from the bank’s strategies that 
aim to empower the local community and support the 
education sector, where bags containing all school 
supplies were distributed with the participation of a 
team of bank employees, in an atmosphere full of joy 
and happiness. 
Steps Association also appreciated the Bank’s role 
in implementing this initiative, which aims to alleviate 
the heavy burdens borne by needy families in order 
to provide a positive educational environment for their 
children within the force majeure conditions imposed 
by the pandemic on society.

 
 The Bank of Jordan Launches the Campaign 

“Environmentally Friendly Car Loans” 
Bank of Jordan announced the launch of the 
”Environmentally Friendly Car Loans” campaign, which 
is the first of its kind in the Kingdom, which aims to 
finance the purchase of electric and hybrid cars with 

unparalleled benefits and easy terms.
Within the campaign, Bank of Jordan offers its 
customers the opportunity to purchase a lifetime car 
at a competitive and distinguished interest rate, with 
various financing options, including: Full financing of 
up to 100% of the value of the car, in addition to a 
flexible repayment period of up to 96 months, and 
quick procedures to obtain approval for financing 
in a record time within a few hours. In addition, the 
approved applicant will receive an exemption from 
paying the first installment in full, as well as an 
exemption from the grant commission within the car 
loan programs, which comes in an unprecedented 
step that will alleviate the borrowers.
The ”Environmentally Friendly Car Loans” campaign 
from Bank of Jordan comes as an extension of the 
bank’s efforts to actively participate in preserving 
the environment and its resources, which emanates 
from its environmental strategy that integrates 
environmental considerations with it in various 
aspects of its work, including providing banking 
and financial products and services that stimulate 
trends Safe and environmentally friendly customers, 
while meeting the requirements of their lives with 
exceptional privileges for those who follow a more 
efficient and sustainable approach, especially in the 
use of energy resources, such as the exemptions 
included in the campaign.

 THE BANK OF JORDAN IMPLEMENTS
 THE “SCHOOL BAG” INITIATIVE 
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For his part, Mr. Nadim Kabbawat said: ” SGBJ is constantly 
keen to provide support to various groups of society in 
general, and to the noble goals adopted by the King Hussein 
Cancer Foundation in particular, because cancer requires the 
solidarity and solidarity of all institutions. He also pointed out 
that the drug crisis that Lebanon is witnessing at the present 
time is the most difficult and most stressful for cancer patients 
in particular.

«SGBJ» and «Elia Nuqul» Sign a Cooperation
 Agreement for University Education

Societe Generale Bank-Jordan announced the renewal 
of its strategic partnership agreement with the Elia Nuqul 
Foundation, to offer a university scholarship to the Foundation’s 
students in the majors of banking and management sciences, 
during a signing ceremony that was held at the bank’s general 
management offices in Abdali - Boulevard, on Tuesday, 
September 28 2021.
The agreement was signed by the Ilia Nuqul Foundation, Mr. 
Ghassan Nuqul, Chairman of the Board of Trustees, and on 
behalf of the Société Générale-Jordan, its General Manager, 
Mr. Nadim Qabwat.
On this occasion, Mr. Ghassan Nuqul expressed his 
happiness with this partnership, saying: I am very proud of 
Société Générale-Jordan’s belief in the mission of the Elia 
Nuqul Foundation and its keenness to support it, to enable 
a greater number of ambitious Jordanian youth to complete 
their higher education and prepare them to enter the labor 
market through the various empowerment programs provided 
by the Foundation. We also always aspire to hold more of 
these strategic partnerships so that together we can build a 
generation capable of giving, excellence and the advancement 
of society.”
Thus, Mr. Nadim Qabwat said: By participating in such 
initiatives, SGBJ is keen to promote hope among the younger 
generations and support the Jordanian youth who are our 
promising future.” He added, ”Life and practical skills training 
programs raise the efficiency of individuals, open up many 
job opportunities for them, and encourage young people to 

socialize.” 
It is worth noting that this agreement aims to expand the circle 
of beneficiaries of the university scholarships offered by the 
Elia Nuqul Foundation, as well as to provide the students 
with the opportunity to engage in all development programs 
organized by the Foundation, including workshops, and 
systematic and extracurricular training activities, with the aim 
of enhancing practical and life skills that the students need to 
engage in the labor market efficiently.

 Societe Generale Bank - Jordan Supports the Basketball 
and Football Junior League in Several Schools 

Societe Generale Bank - Jordan (SGBJ) sponsored the 
Junior Football League at Al-Mashreq International School, in 
addition to the Basketball Junior League at the Rosary Sisters 
School, Shmeisani, where the students wore sportswear with 
the bank’s logo, and received souvenirs from the bank.
 The SGBJ’s sponsorship of such activities stems from its 
constant keenness to provide support to develop children’s 
sports talents and enable them to develop their physical 
abilities and develop their team spirit. 



n furtherance of the partnership between Roya 
Media Group and Societe Generale Bank - 
Jordan, a cooperation agreement was signed in 
the presence of the Executive Director of the Roya 
Media Group, Faris Al-Sayegh, and the General 
Manager of Nadim Kabwat Bank. 

      Under the agreement, advertising services will be provided to 
sponsor one of the social and cultural programs directed to the 
Jordanian and Arab families, the Executive Director of the Vision 
Group, Engineer Faris Al-Sayegh. 
      The Executive Director of Societe Generale Bank-Jordan, Mr. 
Nadim Kabbwat, expressed his happiness for this partnership with 
Roya, which is characterized by its diverse programs targeting all 
segments of society. SGBJ offers a full and specialized range of 
banking and financial services for all types of clients. 

 Societe Generale Bank - Jordan Donates to the King 
Hussein Cancer Foundation 

Societe Generale Bank - Jordan (SGBJ) made a donation in favor 
of the King Hussein Cancer Foundation, where part of the donation 
value will go to support the foundation’s charitable funds, with the 
aim of covering the treatment of underprivileged cancer patients 
at the King Hussein Cancer Center, in addition to supporting the 
Foundation’s efforts to address the shortage crisis of medicines 
in Lebanon, by providing lost and important medicines to cancer 

patients and contributing to saving their lives. 
On this, Mrs. Nisreen Qatamesh, General Manager of the King 
Hussein Cancer Foundation, thanked Societe Generale Bank 
- Jordan, represented by Mr. Nadim Kabwat, General Manager 
of the Bank, and said: ”There is no doubt that cancer treatment 
is always an emergency that cannot be postponed, and we 
appreciate the SGBJ initiative in supporting our efforts to provide 
the best treatment for our underprivileged patients. We also 
appreciate his quick response to the urgent need in brotherly 
Lebanon for cancer drugs.”

SOCIETE GENERALE DE BANQUE - JORDANIE
SIGNS AN AGREEMENT WITH ROYA GROUP 
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JD 917 Thousand, the Profits of the National 
Insurance Company until the Third Quarter of 2021

The National Insurance Company 
announced that it achieved an 
expected net profit after tax of JD 
917 thousand for the period ending 
on September 30, 2021, compared 
to profits of JD 709 thousand for the 
period ending on September 30, 
2020.
The company stated to the Securities 
and Exchange Commission that total 
half revenues for the third quarter of 
2021 amounted to JD 10.5 million, 
compared to 2020, which amounted 
to JD 11 million.
The company indicated that the net 
compensation paid for the period 
ending in September 2021 amounted 
to JD (6.9) million, compared to JD 
(7.3) million for the same period in 
2020. The total expenses decreased 
to JD 304 million in the third quarter of 
2021 compared to JD (546) thousand 
for 2020. Total assets for the first nine 

months of 2021 amounted to JD (29.6) 
million.
The share of the the period ended on 
30 June 2021 profit was (0.115) fils/
jd, while it was 0.089 fils/JD last year.
Commenting on the results for this 
period, Manal Jarrar, Director-
General of National Insurance, said 
that. It records the company since the 
beginning of its existence, its ability 
to overcome the difficulties it faced, 
and in the back end, the effects that 
resulted from the repercussions of 
the Corona pandemic, especially 
the precautionary measures 
taken by governments such as 
decisions to close for a long time.   
  Jarrar stated that the success of the 
company and facing any challenges 
is only due to the effort of the team 
and working with one spirit within 
administrative strategies and well-
thought-out plans

The First Insurance Company 
announced that it achieved an expected 
net profit after tax of JD 1.1 million for the 
period ending on September 30, 2021, 
compared to profits of JD 1 million for the 
period ending on September 30, 2020.
The company stated to the Securities 
and Exchange Commission that total half 
revenues for the third quarter of 2021 
amounted to JD 6 million, compared to 
2020, which amounted to JD 5.7 million.
The company indicated that the 
compensation paid for the period ending 
in September 2021 amounted to JD (5.5) 
million, compared to JD (8) million for the 
same period in 2020. The total expenses 
increased to JD 4.5 million in the third 
quarter of 2021 compared to JD (4.3) 
million for 2020. Total assets for the first 

nine months of 2021 amounted to JD 
(61.6) million.
As for the profits of the third quarter of 
2021, it amounted to JD 342 thousand, 
compared to JD 344 thousand, the 
profits of the third quarter last year
Commenting on the results, Alaa Abd 
Aljawad, CEO of the First Insurance 
Company, said that the positive results 
for the third quarter of this year were in 
line with the estimated figures, “which 
enhances optimism for the current year 
away from the many crises that have 
plagued the world during the past two 
years  Abd Aljawad focused on the 
company’s continuation of its strategy 
aimed at diversifying distribution outlets 
to remain the first insurance company, 
the most widespread in Jordan.

National Insurance’s Company

JD 1.1 Thousand, the Profits of the First Insurance 
until the End of the Third Quarter of 2021

Jarrar:
The success of the 

company and facing 
any challenges is only 

due to the effort of 
the team and working 
with one spirit within 

administrative strategies 
and well-thought-out 

plans

Abdul-Jawad:  
The results were 

consistent with the 
estimated figures, which 
enhances optimism for 
the current year away 
from the many crises 
that have occurred in 
the world during the 

past two years

The First Insurance Company
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The Arab Jordanian Insurance Group 
announced that it achieved an 
expected net profit after tax of JD 21.3 
thousand for the period ending on 
September 30, 2021, compared to a 
loss of JD 377 thousand for the period 
ending on September 30, 2020.
The company stated to the Securities 
and Exchange Commission that total 
half revenues for the third quarter 
of 2021 amounted to JD 4.3 million, 
compared to 2020, which amounted 
to JD 3.8 million.
The company indicated that the 
compensation paid for the period 
ending in September 2021 amounted 
to JD (3.1) million, compared to JD (3) 
million for the same period in 2020. 
The total expenses decreased to JD 

290 thousand in the third quarter of 
2021 compared to JD (402) thousand 
for 2020. Total assets for the first nine 

months of 2021 amounted to JD (28.5) 
million.
As for the profits of the third quarter of 
2021, it amounted to JD 20.5 thousand, 
compared to JD 940.6 thousand, the 
profits of the third quarter last year
Commenting on the achieved 
financial results of the Arab Jordanian 
Insurance Group for the period ending 
on September 30, 2021, Mr. Nasser 
Fayez Al-Deek, General Manager 
of the Arab Jordanian Insurance 
Group, expressed his thanks and 
great gratitude to all the company’s 
employees for the efforts made by 
them during the past two years, 
which were full of events difficult and 
challenged by the company work and 
achievement. 

Arab-Jordanian Insurance Group Co.

Al-Deek:
Any progress and 

success for the 
company is nothing 
but the fruit of the 
efforts made by its 
distinguished staff

JD 21.3 Thousand, the Profits of the Arab Jordanian Insurance 
Group until the End of the Third Quarter of 2021

JD 567 Thousand, Profits of the Jordanian French Insurance 
Company until the End of the Third Quarter of 2021

The Jordanian French Insurance 
company announced that it 
achieved an expected net profit 
after tax of JD 567 thousand for the 
period ending on September 30, 
2021, compared to profits of JD 974 
thousand for the period ending on 
September 30, 2020.
The company stated to the Securities 
and Exchange Commission that total 
half revenues for the third quarter of 
2021 amounted to JD 20.9 million, 
compared to 2020, which amounted 
to JD 19 million.
The company indicated that 
the compensation paid for the 
period ending in September 2021 
amounted to JD (16.1) million, 
compared to JD (14) million for 
the same period in 2020. The total 
expenses decreased to JD 813.6 

thousand in the third quarter of 2021 
compared to JD (1.2) million for 
2020. Total assets for the first nine 
months of 2021 amounted to JD 
(28.5) million.
As for the profits of the third quarter 

of 2021, it amounted to JD 328 
thousand, compared to JD 186 
thousand, the profits of the third 
quarter last year
Commenting on the results, Mr. 
Walid Zorob, General Manager of 
the Jordanian-French Company, 
expressed to that the results of the 
third quarter of the company are 
good and commensurate with the 
expectations that he underwent 
in 2021, during which most of 
the consequences of the Corona 
pandemic have accumulated.
He stressed that overcoming this 
difficult stage requires any company 
to focus on developing its services, 
especially, and digital technology 
has also become a major part of its 
work, and it must be given all the 
attention for the coming period. 

The Jordan French Insurance Company

Zorob: 
Overcoming this 

difficult stage requires 
any company to focus 

on developing its 
services and giving 

digital technology all 
the attention for the 

coming period
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JD 2.1 Million, Islamic Insurance Company’s
 Third Quarter Profit of 2021

Islamic Insurance Company’s

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

and improve profitability

Shehadeh: 
Islamic insurance was able to maintain an 
advanced position in the insurance sector 

and Takaful insurance
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The Islamic Insurance Company 
announced that it achieved an expected 
net profit after tax of JD 2.1 million for the 
period ending on September 30, 2021, 
compared to a loss of JD 1.9 million for the 
period ending on September 30, 2020.
The company stated to the Securities 
and Exchange Commission that total half 
revenues for the third quarter of 2021 
amounted to JD 5.6 million, compared to 
2020, which amounted to JD 5.3 million.
The company indicated that the net 
compensation paid for the period ending 
in September 2021 amounted to JD (7.7) 

million, compared to JD (6.3) million for the 
same period in 2020. The total expenses 
decreased to JD 2.9 million in the third 
quarter of 2021 compared to JD (3) 
tmillion for 2020. Total assets for the first 
nine months of 2021 amounted to JD (45) 
million.
Mr. Musa Shehadeh, Chairman of the 
Board of Directors of the Islamic Insurance 
Company, expressed his satisfaction 
with the financial results achieved by the 
company despite the various political 
and economic challenges that surround 
the region, indicating that the Islamic 

Insurance Company was able to maintain 
an advanced position in the insurance and 
Takaful sector.
Mr. Reda Dahbour said that maintaining 
sufficient reserves to face risks supports 
business growth and improves profitability, 
in addition to the presence of Sharia 
governance that oversees the legitimacy 
of business, and has won many awards for 
the mutual financial ability and with a stable 
future perspective, where its credit score 
was evaluated at a rate of (76-80), which 
proves the adequacy of the protection 
standards available in the company. 

JD 205 Thousand, Profits of Al-Manara Insurance 
Company until the End of the Third Quarter of 2021

Al-Manara Insurance Company 
announced that it achieved an 
expected net profit after tax of JD 
205 thousand for the period ending 
on September 30, 2021, compared 
to profits of JD 1.2 thousand for the 
period ending on September 30, 
2020.
The company stated to the Securities 
and Exchange Commission that total 
half revenues for the third quarter of 
2021 amounted to JD 11.3 million, 
compared to 2020, which amounted 
to JD 6.7 million.
The company indicated that the net 
compensation paid for the period 
ending in September 2021 amounted 

to JD (10.5) million, compared to JD 
(5.1) million for the same period in 
2020. The total expenses increased 
to JD 544 million in the third quarter 
of 2021 compared to JD (413) 
thousand for 2020. Total assets 
for the first nine months of 2021 
amounted to JD (24) million.
The share of the the period ended 
on 30 June 2021 profit was (0.037) 
fils/jd, while it was 0.238 fils/JD last 
year.
The profits of the third quarter of the 
current year amounted to JD 177 
thousand, compared to profits of JD 
548 thousand for the same period 
last year

Al-Manara Insurance Co.

Al Qutati:
The Company, within 
its plans for the next 
five years, is working 

on expanding sales and 
geographical spread in the 

Kingdom
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JD 1.03 Million,   Jordan Insurance Profits by the End of 2021 Third Quarter 

The Jordan Insurance Company 
announced that it achieved an 
expected net profit after tax of JD 
1.03 million for the period ending on 
September 30, 2021, compared to 
profits of JD 2.9 million for the period 
ending on September 30, 2020.
The company stated to the Securities 
and Exchange Commission that total 
half revenues for the third quarter of 
2021 amounted to JD 29.4 million, 
compared to 2020, which amounted to 
JD 29.6 million.
The company indicated that the 
compensation paid for the period 
ending in September 2021 amounted 
to JD (25.9) million, compared to JD 
(24.8) million for the same period in 
2020. The total expenses increased 
to JD 2.3 million in the third quarter 
of 2021 compared to JD (2) million 
for 2020. Total assets for the first 
nine months of 2021 amounted to JD 

(107.4) million.
The General Manager of the 
Jordan Insurance Company, Imad 
Abdulkhaliq, stated that the financial 

results of the Jordanian Insurance 
Company until the end of the third 
quarter were good and confirm 
the company’s strength, stability 
and leadership position in the local 
insurance industry scene, despite 
the economic, political and health 
challenges facing the Kingdom 
and the world as a whole, and all 
this reflects the confidence of our 
customers The comprehensive 
services that we provide and give 
us a strong impetus as we move 
forward in our business. Since its 
establishment in 1951, the Jordanian 
Insurance Company has provided the 
market needs of insurance services, 
including marine insurance, property 
and vehicle insurance, life insurance, 
health insurance, and disaster 
insurance. Its customer base is based 
on the principle of providing excellent 
service.

Jordan Insurance Company

The Middle East Insurance company 
announced that it achieved an expected 
net profit after tax of JD 1.5 million for 
the period ending on September 30, 
2021, compared to profits of JD 347.8 
thousand for the period ending on 
September 30, 2020.
The company stated to the Securities 
and Exchange Commission that total 
half revenues for the third quarter of 
2021 amounted to JD 18.4 million, 
compared to 2020, which amounted to 
JD 16.4 million.
The company indicated that the net 
compensation paid for the period 
ending in September 2021 amounted to 
JD (14.4) million, compared to JD (14.8) 
million for the same period in 2020. 
The total expenses decreased to JD 
15.9 million in the third quarter of 2021 
compared to JD (16.1) million for 2020. 
Total assets for the first nine months of 
2021 amounted to JD (89.8) million.

The share of the the period ended on 30 
June 2021 profit was (0.068) fils/jd, while 
it was 0.016 fils/JD last year.
Commenting on the results- Rajaei 
Sweis, CEO - of the Middle East 
Insurance Company, said that the results 
of the third quarter were in line with the 
expectations set by the management, 
and stressed that the results confirm 
the efficiency of risk management in the 
company. 
The Middle East Insurance Company is 
one of the major insurance companies 
in Jordan. The company was founded 
in 1962, and the company’s capital 
is 22 million and 50 thousand, and it 
provides an integrated group of types 
of insurance, and its board of directors 
is headed by Engineer Samir Kawar, 
while the position of General Manager is 
Eng. Majid Smeirat and the CEO of the 
company, Dr. Rajaei Sweis. 

Middle East Insurance Co.

Sweiss:
The profits until the 

end of the third quarter 
came in line with 
the administrative 

expectations

JD 1.5 Million; 2021 Third Quarter Profit of Middle East Insurance 

Abdulkhaliq: 
Our results are 

good and confirm 
the company’s 

strength, stability and 
leadership position 

in the local insurance 
industry scene
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JD 3.7 million, SGB-J Profits by
 the end of the third quarter of 2021

Societe Generale Bank’s profits for the third 
quarter of this year, according to the bank’s 
unaudited financial statements, amounted to JD 
915,000, compared to profits of JD 2.3 million 
for the third quarter of 2020.
The bank’s total income amounted to JD 26.1 
million until September 30 of this year, compared 
to JD 24.5 million for the same period last year.
The total assets of the bank until 30-9-2021 
amounted to JD 1.7 billion.
At the level of the first nine months of 2021, the 
net interest and commission income amounted 
to JD 22.5 million, compared to JD 22.4 million 
in the same period of 2020.
The bank’s profits until the end of the third 
quarter of 2021 were (JD 3.7 million), compared 
to profits of (JD 5.1 million) until the end of the 
third quarter of 2020.

These results were also reflected in the bank’s 
performance indicators, as the share of profit 
amounted to 0.037-0659 fils/JD for the current 
year until the end of September, compared to 
0.051 fils/JD at the end of September of last 
year.
Commenting on the results, Mr. Hassan Menko, 
Chairman of the Bank’s Board of Directors, 
said that the economy is still catching up with 
the confusing events that happened to it in the 
past two years, with the public that the banking 
sector is the main driver of the economy wheel 
that will advance it, and Societe Generale 
Bank is considered one of the strong banks in 
the world, which has dealt with the renewed 
economic damage over the years as a result 
of the crises in the surrounding region, whether 
from a political or health point of view.

Menko:  Société 
Bank is one of the 
strong banks that 
responded to the 
renewed economic 
damage over the 
previous years as a 
result of the crises 
in the surrounding 
region, whether 
from a political or 
health point of view 
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JD 10.6 Million, the Profits of the Jordanian 
Ahli by the End of the Third Quarter of 2021

The Jordan National Bank’s profits for the third 
quarter of this year, according to the bank’s 
unaudited financial statements, amounted to JD 
2.7 million, compared to profits of JD 2.8 million 
for the third quarter of 2020.
The bank’s total income amounted to JD 85.4 
million until September 30 of this year, compared 
to JD 80.4 million for the same period last year.
The total assets of the bank until 30-9-2021 
amounted to JD 2.9 billion.
At the level of the first nine months of 2021, the 
net interest and commission income amounted 
to JD 75.1 million, compared to JD 74.5 million 
in the same period of 2020.
The bank’s profits until the end of the third 
quarter 2021 were (JD 10.6 million) compared 
to profits of (JD 9.7 million) until the end of the 
third quarter of 2020

These results were also reflected on the bank’s 
performance indicators, as the share of profit 
amounted to 0.053-0659 fils/JD for the current 
year until the end of September, compared to 
0.048 fils/JD at the end of September of last 
year.
Commenting on the results, the Chief Executive 
Officer/General Manager of the Bank, 
Muhammad Musa Daoud, said, as is evident 
in the results of the third quarter of this year, 
that the Jordan Ahli Bank, due to its prudent 
policy, the strength of its administrative staff 
and its extensive experience in the Jordanian 
banking market, in addition to the loyalty 
of its customers and their great trust in the 
Bank, was able to confirm its great position 
among the leading Jordanian banks and 
achieve positive and satisfactory results. 

Dawood:  The bank 
achieved satisfactory 
financial results due 
to its prudent policy, 
the strength of its 
administrative staff 
and its extensive 
experience, in addition 
to the loyalty of its 
customers and their 
great confidence in the 
bank
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JD 13.7 Million, 2021 Third Quarter Net 
Profit of Arab Jordan Investment Bank

Arab Jordan Investment Bank profits in the third 
quarter of this year, according to the bank’s 
unaudited financial statements, amounted to 
JD 4.7 million, compared to JD 3.2 million  in 
the third quarter of 2020.
The bank’s total income amounted to JD 
45.9 million until September 30 of this year, 
compared to JD 47.8 million for the same 
period last year.
The total assets of the bank until 30-9-2021 
amounted to JD 2.1 billion.
At the level of the first nine months of 2021, the 
net interest and commission income amounted 
to JD 42.2 million, compared to JD 42.3 million 
in the same period of 2020.
The bank’s profits until the end of the third 
quarter of 2021 were (JD 13.7 million), 

compared to profits of (JD 10.2 million) until the 
end of the third quarter of 2020.
The results also reflected positively on the 
performance indicators of the bank. The equity 
share’s profit rose to 0.087 penny/ JD until the 
end of September comparing to 0.063 penny/ 
share at the end of last year’s September.. 
 Chairman of the Board of Directors of the 
Bank, Hani Al-qadi, said that the bank achieved 
satisfactory positive results in the third quarter 
of this year, with a reasonable growth rate, 
thanks to its various plans and strategies 
based on 
The precautionary and precautionary policy 
that enables him to control and manage risks 
in an effective and appropriate manner for any 
possible emergency.

Alqadi :The 
bank achieved 
satisfactory 
positive results in 
the third quarter 
of this year with a 
reasonable growth 
rate thanks to its 
various plans and 
strategies
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JD 10.6 Million, Profits of Safwa Islamic Bank 
by the End of the Third Quarter of 2021

The profits of Safwa Islamic Bank for the third 
quarter of this year, according to the bank’s 
unaudited financial statements, amounted to JD 
3.7 million, compared to profits of JD 2.5 million 
for the third quarter of 2020.
The bank’s total income amounted to JD 36.2 
million by September 30 of this year, compared 
to JD 30.8 million for the same period last year.
The total assets of the bank until 30-9-2021 
amounted to JD 2.2 billion.
The bank’s profits until the end of the third quarter 
2021 were (JD 10.6 million) compared to profits 
of (JD 7.6 million) until the end of the third quarter 
of 2020

These results were also reflected in the bank’s 
performance indicators, as the share of profit 
amounted to 0.106-0659 fils/JD for the current 
year until the end of September, compared to 
0.076 fils/JD at the end of September of last year.
 Muhammad Abu Hammour-Chairman of the 
Board of Directors of the Bank- commented     on 
the results of the third quarter of this year as 
being positive, confirming the soundness of the 
approach that the Bank is taking in its strategies 
and plans in the short and long term as well. It is 
a distinctive imprint of Safwa Islamic Bank, which 
took leadership and excellence as a slogan for 
the quality of its performance and its continuity.

Investment In The Banking Sector

Abu Hammour: The 
bank puts in mind 
the interests of 
customers, develops 
the services provided 
to them, and invents 
pioneering ideas that 
give a distinctive 
addition and imprint 
to Safwa Islamic Bank
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JD 22 Million, Profits of the
 “INVESTBANK” Third Quarter of 2021

INVESTBANK- the leading provider of innovative 
banking solutions - announced a significant increase 
in its total profits in the third quarter of this year, 
reaching JD 22 million, with a growth rate of nearly 
98%, and its net profit after tax and provisions 
for the end of the third quarter of 2021, at a rate 
of 85.3 % to reach JD 13.9 million, compared to 
JD 7.5 million during the same period in 2020. 
Where, at the end of the third quarter of this year, 
INVESTBANK recorded a growth in all its financial 
indicators, as the net facilities granted in this 
period increased by 3.2% to reach JD 755 million, 
compared to JD 732 million at the end of 2020, 
while customer deposits amounted to JD 782 
million compared to JD 767 million at the end of 
the previous year, with an increase of about 2%. 
The bank’s assets also increased by 3.1% to 
reach JD 1.3 billion at the end of the third quarter 
of 2021, compared to JD 1.2 billion  at the end 
of 2020, while property rights amounted to 
JD 183.4 million at the end of last September. 
Commenting on these findings, INVESTBANK Chairman 
of the Board of Directors, Bishr Jardaneh, said: ”These 
solid financial results confirm the soundness of the 
policies that we follow in the Bank and our commitment 

to implementing our strategic plans, which led to 
improved performance efficiency at various operational 
levels in the Bank, diversification of revenue sources and 
a disciplined approach to managing risks and costs.” 
Jardaneh added: “These strong financial results and 
the accompanying good levels of liquidity and capital 
adequacy will contribute to creating a solid basis for 
our continued achievement of our goals in the Bank 
of increasing growth levels and foreseeing the future,” 
noting that INVESTBANK made good progress during 
the first nine months of this year in implementing its plans 
related to By accelerating the pace of the transformation 
of digital banking and continued to introduce 
innovative digital banking solutions and services to 
provide an exceptional experience to its customers. 
It is worth noting that INVESTBANK received two new 
global awards, the first from the European Bank for 
Reconstruction and Development as the most active 
bank in Jordan in issuing international trade finance 
operations for 2020, while it received the award 
for the best digital banking services for 2021 from 
Global Banking & Finance magazine In recognition 
of his role in providing advanced and highly reliable 
digital services, which at the same time reflects his 
unwavering commitment to digital transformation.
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Jardaneh: These 
strong financial results 
and the accompanying 
good levels of liquidity 
and capital adequacy 
will contribute to 
creating a solid basis 
for increasing growth 
levels and foreseeing 
the future
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JD 23.3 Million, Cairo Amman Bank Profits by 
the end of the Third Quarter of 2021

Cairo Amman Bank’s profits for the third quarter of 
this year, according to the bank’s unaudited financial 
statements, amounted to JD 7.9 million, compared to 
profits of JD 5.9 million for the third quarter of 2020.
The bank’s total income amounted to JD 114.1 million 
until September 30 of this year, compared to about JD 
99.8 million  for the same period last year.
The total assets of the bank until 30-9-2021 amounted to 
JD 3.5 billion.
At the level of the first nine months of 2021, the net 
interest and commission income amounted to JD 101 
million, compared to JD 92 million in the same period 
of 2020.
The bank’s profits until the end of the third quarter 2021 
were (JD 23.3 million) compared to profits of (JD 11.6 
million) until the end of the third quarter of 2020
These results were also reflected on the bank›s 
performance indicators, as the share of profit amounted 
to 0.124-0659 fils/JD for the current year until the end 
of September, compared to 0.064 fils/JD at the end of 
September of last year.
Yazid Al-Mufti, Chairman of the Board of Directors, 
stated that the bank was able, thanks to its conservative 
strategy, policy and prudent management of risks, to 
achieve good results and an excellent growth rate over 
last year from the Bank›s Social Responsibility .
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AlMufti: The 
bank›s goal in this 
period still lies in 
maintaining the 
liquidity ratios and 
the quality of the 
credit portfolio
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JD 27.4 Million, Bank of Jordan Profits by 
the End of 2021 Third Quarter

Bank of Jordan profits in the third 
quarter of this year, according to the 
bank’s unaudited financial statements, 
amounted to JD 11 million, compared to 
JD 2.6 million  in the third quarter of 2020.
The bank’s total income amounted to JD 
103.6 million until September 30 of this 
year, compared to JD 100.7 million for 
the same period last year.
The total assets of the bank until 30-9-
2021 amounted to JD 2.7 billion.
The bank’s profits until the end of the third 
quarter of 2021 were (JD 27.4 million), 
compared to profits of (JD 9 million) until 
the end of the third quarter of 2020.
The results also reflected positively on the 
performance indicators of the bank. The 
equity share’s profit rose to 0.136 penny/ 

JD until the end of September comparing 
to 0.047 penny/ share at the end of last 
year’s September.. 
The Chairman of the Board of Directors 
of the Bank of Jordan, Shaker Fakhoury, 
commented that this outstanding 
performance that the bank achieved 
in this period is the real level that the 
bank used to achieve, adding that 
challenges always continue, whether 
they are political, economic or even 
health challenges, as happened in the 
great crisis left by the Corona pandemic, 
and it remains Staying for the strongest 
and continuity for the better. The coming 
period will be a critical stage to re-correct 
the situation while maintaining the quality 
of performance. 

Fakhoury:  The 
outstanding 
performance 
achieved by the 
bank during this 
period is the real 
level that the bank 
used to achieve
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JD 52.7 Million, Net Profit of Capital Bank
 by the end of the Third Quarter of 2021

The Chairman of the Board of Directors of the Capital 
Bank Group, Basem Khalil Al-Salem, revealed that the 
bank’s net profit after taxes and provisions increased 
by the end of the first nine months of this year by 
80%, to reach 38.2 million dinars, after excluding all 
non-recurring operations, including the outcome of 
the acquisition process. On the banking operations 
of Bank Audi. The bank’s net profit rose to JD 52.7 
million, or 162.7%.
Capital Bank’s total assets also witnessed a remarkable 
increase during the first nine months of this year by 
45% to nearly JD 4 billion, compared to JD 2.7 billion 
at the end of last year, which reflects the confidence of 
customers and depositors in the bank.
Al-Salem confirmed in a press release that Capital 
Bank continued to record strong operational 
performance, as the net operating income during the 
first nine months amounted to approximately JD 53.8 
million, an increase of 29%.
Al-Salem explained that these positive results indicate 
that the bank is moving in the right direction and 
represents a new achievement that brings us closer to 
achieving our aspirations to become at the forefront of 
the leading banks in the Kingdom.
The budget showed that Capital Bank achieved 
strong financial results, as the net facilities granted 
to customers during the first nine months of this year 

increased by 41.7% to nearly JD 2 billion, compared 
to JD 1.4 billion at the end of last year.
Customer deposits also increased by 48.3% to reach 
at the end of September JD 2.5 billion, while net 
interest income amounted to a total of JD 72.9 million, 
compared to JD 50.6 million at the end of September 
of 2020, an increase of 44%.
However, the return on shareholders’ equity during the 
first nine months of this year amounted to 13.8% of net 
profits, excluding non-recurring profits.       
Al-Salem touched on the successive achievements of 
the Capital Bank Group, which includes, in addition 
to Capital Bank, the National Bank of Iraq and Capital 
Investments, during the first nine months of this year, 
which helped consolidate the group’s position and 
leading position in the local and regional banking 
sector.
Al-Salem indicated that the National Bank of Iraq, 
after obtaining the approval of the Saudi Council of 
Ministers, to open a branch in the Kingdom of Saudi 
Arabia and appoint Yazid Abu Nayan as its CEO, will 
work to support and strengthen commercial relations 
between Saudi Arabia, Iraq and Jordan, by building 
a network of banking relations with Major Saudi, Iraqi 
and Jordanian corporations and companies, in line 
with the group’s strategy of regional expansion and 
expansion.
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Al- Salem: The positive 
results indicate that the 
bank is moving in the right 
direction and represents 
a new achievement 
that brings us closer to 
achieving our aspirations 
to become at the forefront 
of the leading banks in the 
Kingdom
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JD 4.5 Million, the Profits of the Jordan Kuwaiti Bank 
by the End of the Third Quarter of 2021

Jordan Kuwait Bank profits in the third quarter 
of this year, according to the bank’s unaudited 
financial statements, amounted to JD 1.7 million, 
compared to JD 1.95 million  in the third quarter 
of 2020.
The bank’s total income amounted to JD 78.2 
million until September 30 of this year, compared 
to JD 81.4 million for the same period last year.
The total assets of the bank until 30-9-2021 
amounted to JD 2.9 billion.
At the level of the first nine months of 2021, the 
net interest and commission income amounted to 
JD 67.6 million, compared to JD 70 million in the 
same period of 2020.
The bank’s profits until the end of the third quarter 
of 2021 were (JD 4.5 million), compared to losses 
of (JD 3.8 million) until the end of the third quarter 
of 2020.
The results also reflected positively on the 

performance indicators of the bank. The equity 
share’s profit rose to 0.030 penny/ JD until the 
end of September comparing to 0.025 penny/ 
share at the end of last year’s September.. 
Commenting on the financial results, Nasser 
Allouzi, Chairman of the Board of Directors of 
Jordan Kuwait Bank, commented that the results 
were in line with the new plans and strategies that 
were developed and implemented by the bank 
and all its employees, praising the management’s 
efforts in its ability to quickly and correctly adapt 
to the surrounding changes, taking into account 
the challenges The great political, economic and 
health always stand in the way. 
Allouzi added that each stage has its tools, 
methods, and even its weapons what is important 
in the end is to maintain the quality of the bank’s 
performance and increase the profits of its 
shareholders.  
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Allouzi: Each stage 
has its tools, 
methods, and even 
its weapons. What 
is important in the 
end is to maintain 
the quality 
of the bank’s 
performance 
and to increase 
the profits of its 
shareholders
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JD 79.9 million, the Profits of the Housing Bank 
Group by the end of the Third Quarter of 2021

The Housing Bank for Trade and Finance Group 
announced its financial results for the nine-month 
period ending on September 30, 2021, where the 
group’s net profit after provisions and taxes grew to 
reach JD 79.9 million.
 During the first nine months of 2021, the bank group 
was able to achieve outstanding financial results, 
which enhanced the strength of its main profitability 
indicators, and the bank’s continuous efforts in 
managing the financial position effectively while 
maintaining the quality and durability of assets led to 
an increase in total banking facilities by 1.4% to reach 
to JD 4.7 billion as on September 30, 2021.
 Commenting on these results, the Chairman of the 
Board of Directors, Abdulelah Al-Khatib, expressed 
that the bank continued its strong performance during 
the first nine months of 2021, and the outstanding 
results that were achieved were a translation of the 
group’s continuous efforts to diversify sources of 

income and enhance the operational efficiency of 
operations, in light of the drop in interest rates globally 
and the impact of non-interest income on the continuing 
repercussions of the Corona epidemic worldwide.
 For his part, the CEO of the Bank, Ammar Al-Safadi, 
affirmed that the Bank continued its committed policy 
to maintain the integrity and quality of its assets while 
continuing to increase operational efficiency and 
tighter control over costs, which led to achieving strong 
financial results at the level of all major operational 
activities of the Bank. Al-Safadi added that the bank 
was able to maintain the strength of its capital base, 
as the total equity increased by 2.5% to reach JD 1.2 
billion  as on September 30, 2021, and the capital 
adequacy ratio reached 17.0% and the liquidity ratio 
was 126% as on September 30, 2021. All of these 
percentages are above the minimum regulatory 
requirements of the Central Bank of Jordan and the 
Basel Committee. 

The outstanding results 
that have been achieved 
translate the group’s 
continuous efforts to 
diversify sources of 
income and enhance the 
operational efficiency of 
operations

Al- Safadi: The bank was 
able to maintain the strength 
of its capital base, as most 
of its financial indicators 
rose above the minimum 
regulatory requirements of 
the Central Bank of Jordan 
and the Basel Committee 
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$129.9 Million, Arab Bank Group Profits
 for the Nine Months of 2021

The Arab Bank Group achieved net profits after taxes and 
provisions amounting to $271.7 million for the period ending 
on September 30, 2021, compared to $215.2 million for the 
corresponding period for the year 2020, with a growth rate of 
26%. The bank also maintained a solid capital base, as the total 
equity amounted to $ 10.4 billion  at the end of the first nine 
months of 2021.
The group’s assets have increased as of September 30, 2021 
to reach $63.7 billion, of which $8.4 billion belong to Oman 
Arab Bank as a result of the Arab Bank Group’s merging of 
the consolidated financial statements of Oman Arab Bank at 
the end of the first quarter of 2021 after its completion of the 
acquisition process. Ali Al Ezz Bank, an integrated Islamic 
bank, compared to $52.5 billion in the same period last year, 
with a growth rate of 21%. Customer deposits also increased 
by 24% to reach $46.6 billion, of which $7 billion belonged 
to Oman Arab Bank, compared to $37.5 billion for the same 
period in the previous year, while credit facilities increased to 
$34.1 billion as of September 30, 2021. Of which $7.5 billion 
belongs to Oman Arab Bank, compared to $26.7 billion for the 
same period in the previous year, with a growth rate of 28%. 

Commenting on the results, Mr. Sabeih Al Masri, Chairman of 
the Board of Directors said: The positive financial results of the 
bank are in line with the comprehensive strategic approach 
followed by the bank, which is based around achieving a 
sustainable future by enhancing economic performance, in 
addition to the bank’s giving great importance to integrating 
digitization in its basic and commercial operations for its role in 
bringing about a radical transformation in the financial sector.
For his part, Mr. Nehme Sabbagh - Executive General Manager 
of the Arab Bank - indicated that the results of the Arab Bank 
during the first nine months of the year 2021 confirm the bank’s 
continuation in working strategically and effectively, as the net 
operating profit of the bank amounted to 856.9 million US dollars, 
a growth of 6% over the same period. From the previous year, 
the bank maintained a strong capital, with a capital adequacy 
ratio of 16.8% as in September 2021, in addition to maintaining 
comfortable liquidity ratios, as the ratio of loans to deposits 
amounted to 73.1%. He noted that the bank built provisions 
according to the expected credit losses model used. The bank, 
which reflects the future credit and economic expectations, as 
the coverage ratio of non-performing loans exceeded 100%.
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Al-Masri: The positive 
financial results of the 
bank are in line with the 
comprehensive strategic 
approach followed by the 
bank, which is based around 
achieving a sustainable future

Sabbagh: The bank adopts the 
latest financial technology in 
the banking industry to provide 
an integrated digital banking 
experience that enjoys the 
highest levels of security and 
flexibility
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JD 29.8 Million, Al-etihad Bank’s Net 
Profits by the End of 2021 Third Quarter 

Al-etihad Bank’s net profits rose to the end of last 
September, reaching JD 29.8 million, compared 
to JD 21.4 million for the same period last year.  
 The bank’s data, in a disclosure to it on the Amman Stock 
Exchange website, today, Wednesday, showed that the 
bank achieved total profits of JD 46 million, compared 
to JD 33.2 million for the same comparison period.  
  The bank recorded provisions for expected credit 
facilities losses for the end of September, which 
amounted to JD 24.7 million, while it recorded 
provisions for the same period last year at JD 27.6 
million. The financial statements recorded an increase 
in the bank’s total liabilities and equity until the end of 
last September, reaching a total of JD 6.029 billion, 

compared to JD 5.273 billion at the end of 2020.
The results also reflected positively on the performance 
indicators of the bank. The equity share’s profit rose to 
0.144 penny/ JD until the end of September comparing 
to 0.104 penny/ share at the end of last year’s 
September.. 
Commenting on the results, Issam Salfiti, Chairman of 
the Board of Directors of Bank Al Etihad, said that the 
Bank’s achievements time and time again prove the 
success of the policy it follows and the feasibility of 
the strategic plans that the Bank sets at every stage 
in proportion to the variables that permeate it. The 
quality of services it provides to clients while preserving 
shareholders’ rights and enhancing profits.
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Salfiti: The bank 
works with all 
its energies to 
maintain the 
quality of services 
it provides to 
customers while 
preserving 
shareholders’ 
rights and 
enhancing profits
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where the innovations of the first industrial 
revolution were displayed, the Expo has been one 
of the most important events on the international 
level.
According to the Future Center for Research and 
Advanced Studies, Expo 2020 Dubai bears great 
symbolism, in the first place, as it is the first of its 
kind in the Middle East, North Africa and South 
Asia.
The exhibition also provides an opportunity for 
people from all over the world to meet in one 
place, and exchange experiences in science, 
technology, culture, arts and others.
The exhibition enhances bridges of communication 
and opens up greater prospects for trade and 
investment exchange between regions of the 
world. It helps the countries of the world to 
cooperate in charting the course of the future 
and finding sustainable collective solutions to the 
most pressing global challenges at the present 
time, based on economic, health, climatic, social 
and cultural challenges, among others.
Most estimates indicate that since the 
announcement of the UAE’s winning of hosting 
the ”Expo 2020 Dubai”, the country has received 
investments amounting to about $37 billion, and it 

is expected that the UAE will receive investments 
of about 6 billion dollars during the period of the 
exhibition, which means that the total investments 
that it will receive The UAE from 2013 until the end 
of the exhibition will reach $ 43 billion.
Expo 2020 Dubai is a long-term investment for 
the UAE, as it supports the future vision of the 
UAE, and its role in promoting opportunities 
for comprehensive sustainable development, 
moving towards an innovation-based economy, 
and creating a conducive business environment 
for key sectors such as logistics, transportation, 
tourism, real estate, education, health care and the 
labor market, the information industry, knowledge 
and culture, artificial intelligence, environmental 
activities, clean energy, social dimensions, and 
others.
In general, this investment, and the boom that many 
sectors will witness through the implementation of 
major projects, will enhance the added value of 
the UAE economy, and help generate more output 
for it, enabling it to achieve gains estimated at $ 
33 billion, according to estimates. It will also help 
raise the country’s economic growth rate by 1.5 
percentage points, in the years after the expo 
ends.

ISSUE MALF



memory of mankind.”
”We are proud to welcome the representatives 
of 192 countries to the land of tolerance, as we 
invest in this global gathering to find solutions 
to global challenges based on the international 
cooperation that humanity needs,” he added.
International Expos are always characterized 
by a magical effect that the host country of the 
largest event in the world benefits from in many 
important sectors.
Since 170 years, the exhibitions  Expo  provide a 

platform for the presentation of the most important 
innovations and exchange of experiences, but 
they also have significant impacts on the global 
economy as a whole and on the economy of the 
host country in particular.
Expo usually causes a boom in several economic 
sectors, on top of which are investment, tourism, 
travel, retail trade, real estate, and many other 
sectors.
Since the first session of these exhibitions was 
held at the Crystal Palace in London in 1851, 

8

EXPO 2020 DUBAI .. THE 
“MAGIC EFFECT” OF THE 
LARGEST GLOBAL EVENT 
THAT BOOSTS THE UAE 
ECONOMY
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whole, and on the economy of the host country in 
particular. He said that the Investors magazine is a 
forerunner in attracting all International exhibitions 
and conferences, global events, as well as major 
economic projects and investments in all their 
fields.
Al-Amayreh pointed out that the Expo usually 
causes a boom in several economic sectors, 
on top of which are investment, tourism, travel, 

retail trade, real estate, and many other sectors.
The ruler of Dubai, Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, announced the opening of the exhibition 
in a ceremony that included stars from all over 
the world, including Italian singer Andrea Bocelli, 
British pop star Ellie Goulding, and Chinese 
pianist Lang Lang.
Mohammed bin Rashid said that it will be an 
”exceptional event that will be imprinted in the 

”INVESTORS” ATTRACTS AND PARTICIPATES IN THE GLOBAL EVENT
EXPO DUBAI: SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID PATRONIZES THE 
GRAND OPENING  WITH THE PARTICIPATION OF 190 COUNTRIES
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ith the participation of the Investors 
magazine in attracting global and 
international exhibitions, the Expo 
2020, which was postponed due to 
the Corona virus, opened in Dubai, 
as the curators aim to organize the 

largest global gathering since the beginning of 
the epidemic. More than 190 countries showcase 
their cultures and innovations, in architecturally 
stunning pavilions, on a 438-hectare site. The 

Dubai government has spent an estimated $7 
billion on the event, as it hopes to attract 25 million 
visitors over the next six months, to boost tourism 
and investment in the emirate.
The Editor-in-Chief of the Investors magazine, Ali 
Al-Amayreh, says that the Expo has been for 170 
years and the international fairs provide a platform 
for presenting the most important innovations 
and exchanging experiences, but they also 
have great impacts on the global economy as a 
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 The United Arab Emirates has won the honor of 
hosting the Expo 2020 Dubai, and this will be the first 
time that Expo 2020 will be organized in the Middle 
East, Africa and South Asia region. The Expo will 
be held in Dubai under the slogan: CONNECTING 
MINDS, CREATING THE FUTURE Since the first 
Expo in 1851, which was known as the “Great 
Exhibition”, Expos are still one of the largest and 
most important international events. Over the course 
of six months, the Expo attracts millions of visitors 
who discover the pavilions of the participants, and 
the various events organized by the participants, 
including countries, companies and international 
organizations.

 JLL Consulting team explains in an exclusive interview 
the impact of Expo 2020 Dubai on the economy and 
investment in the emirate in the short and long term, 
and this came from Mary Azzam, who works as the 
local director of JLL in the Middle East and North 
Africa in the Strategic Consulting Department. Expo 
2020 Dubai attracts more than 25 million visits during 
its holding period, and this will require the provision of 
more than twenty-four thousand hotel rooms in order 
to bridge the gap in supply versus demand. Expo 
2020 Dubai will serve as a platform for developing 
a sustainable future vision for decades to come. It 
is expected that the direct and indirect economic 
impact of Expo 2020 Dubai will raise the value of 

Dubai’s non-oil trade to 4.5 trillion dirhams in 2020, 
especially in the hospitality and aviation investment 
sector. In addition to the improvements currently 
taking place in infrastructure, transportation, luxury 
and modernity, as a result of organizing Expo 2020 
Dubai through projects and initiatives that will support 
Dubai’s position on the world map as a tourist and 
investment destination and one of the most important 
smart cities in 2020.

 The people of the world dedicate their efforts 
unleashing their imaginations to solving the most 
prominent challenges of the era, starting with opening 
the doors of development opportunities for future 
generations, through reformulating the mechanism 
for the movement of people and goods, and ending 
with finding sustainable solutions to conserve energy 
and water resources. The world today is witnessing 
new innovations covering various aspects of life, 
which one would not have even imagined five years 
ago.

 Expo 2020 Dubai is guided by the belief that 
innovation and progress are the result of people 
and ideas combining in new ways. During its six 
months, starting from October 2020, Expo will attract 
hundreds of participating countries and millions of 
people to Dubai to celebrate human creativity under 
the slogan “Connecting Minds, Creating the Future.”
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