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Editorialاالفتتــاحيـة

التي تعاني منها  المشاكل االقتصادية  أحد  التضخم     يعد 
أغلب-إن لم نقل كل- االقتصادات سواء كانت المتقدمة 
يتركها  التي  لآلثار  ونتيجة  بالتزايد،  آخذه  وهي  النامية،  أم 
واالقتصادية  عام  بشكل  الحياة  سيرة  على  التضخم 
إلى وضع التضخم  بشكل خاص هذا ما دفع باالقتصاديين 
أحد األهداف االقتصادية الرئيسة التي يسعى االقتصاد الكلي 

لمعالجته أو للحد منه على أقل تقدير.

في  والمستمر  العام  االرتفاع  هو  عام  بشكل  فالتضخم   
سلعة  سعر  ارتفاع  فإن  التعريف  هذا  على  وبناًء  األسعار. 
غير  ألنه  تضخمًا،  اعتباره  يمكن  ال  محددة  مدة  وخالل  ما 
السلع  جميع  ليس  واحدة  سلعة  يشمل  ألنه  مستمر 
ال  اليوم  التضخمية  الضغوط  إن  السوقية.  والخدمات 
بها  تشعر  بل  فحسب،  المتقدمة  االقتصادات  بها  تشعر 

أيًضا غالبية األسواق الناشئة واالقتصادات النامية. 

البلدان، فإن مهمة  الرغم من اختالف أسبابها عبر  وعلى 
حل المشكلة ستقع في النهاية على عاتق البنوك المركزية 
الكبرى في العالم. وتتفاوت المحركات الرئيسية للتضخم 
المتقدمة  االقتصادات  بين  التفاوت  لكن  آخر،  إلى  بلد  من 
والنامية أكبر حتى مما تشير إليه هذه المقارنة، ألن العديد 
تشهد  كانت  النامية  واالقتصادات  الناشئة  األسواق  من 
بالفعل انخفاضات في نصيب الفرد في الدخل قبل الجائحة، 
عند  الغالب  في  المتقدمة  االقتصادات  كانت  حين  في 

مستويات عالية جديدة. 

 ورغم أن العديد من األسواق الناشئة واالقتصادات النامية 
العامين  مدار  على  المحتمل  للناتج  تقديراتها  خفضت 
األخيرين، فليس هناك ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية 
النشاط  بفرط  األول  المقام  في  مدفوعة  كانت  هناك 
أن  الضخم.  المؤكد  تحفيز  برنامج  أعقاب  في  االقتصادي 
االستجابة السياسية األفضل توقيتا واألكثر قوة من جانب 
لألسواق  سارة  بشرى  تكون  لن  الكبرى  المركزية  البنوك 
حيث  القريب.  األمد  في  النامية  واالقتصادات  الناشئة 
اندالع  يصبح  وقد  أعلى،  تمويل  تكاليف  أغلبها  سيواجه 
التكاليف  أن  بيد  ترجيحا.  أكثر  بعضها  في  الديون  أزمات 

التضخم العالمي.. األسباب والحلول

aliamaireh@investorsmgz.com
رئيـس التحريــر

األبعد أمدا المترتبة على تأخير العمل ستكون أعظم.

استخدام  إلى  الدولة  تلجأ  التضخم  معالجة  أجل  ومن   
سعر  رفع  على  تعمل  مثاًل  النقدية،  السياسة  أدوات 
من  النقدية  السيولة  سحب  إلى  يؤدي  وهذا  الفائدة 
ارتفاع  إن  وبما  األرباح  عن  يبحث  الجميع  الن  األسواق 
سعر الفائدة يحقق األرباح مع عدم التأكد بظروف السوق 
مستقباًل، عندها سيلجأ المستثمرون إلى إيداع أموالهم 
فتنخفض  الفائدة،  سعر  على  للحصول  المصارف  في 

السيولة النقدية والطلب والتضخم.
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القت�سادية  الأذرع  اأحد  وهي  التنموية  واملناطق  احلرة  للمناطق  الأردنية  املجموعة 
حكومية  �سركة  املجموعة  وتعترب  الها�سمية،  الأردنية  اململكة  حلكومة  ال�ستثمارية 
اإلى  بالإ�سافة  املحتملني،  للم�ستثمرين  املتكاملة  ال�ستثمارية  اخلدمات  تقدم  م�ستقلة 
القت�سادية  الأن�سطة  خمتلف  ل�ستقطاب  ال�ستثمارية  البيئة  وتهيئة  التطوير  اأن�سطة 
ال�سناعية والتجارية وال�سياحية واخلدمية، واإقامة امل�ساريع الرائدة، وتنمية املبادلت 

التجارية الدولية وجتارة الرتانزيت من اأهم غاياتها.
واأن�سطتها  اأعمالها  كافة  يف  الر�سيدة  احلوكمة  ممار�سات  اأف�سل  املجموعة  وتتبع 
والإف�ساح  القانون،  و�سيادة  النزاهة،  مبادئ  ذلك  يف  وتعتمد  وامل�ساندة،  الرئي�سية 

وال�سفافية، والعدالة والإن�ساف، وامل�ساواة وتكافوؤ الفر�ص، وامل�ساءلة واملحا�سبة.
اململكة  حكومة  اإرتاأت  عندما  احلرة  املناطق  ان�ساء  فكرة  ظهرت    )١٩٦٦( عام  يف 
الأردنية الها�سمية اأن املناطق احلرة اأداة حمفزة لتحقيق النمو القت�سادي والتنمية 
ال�سناعية، ويف ظل جناح التجربة يف املنطقة احلرة العقبة، مّت اإن�ساء موؤ�س�سة املناطق 
القانون  مبوجب   )١٩٧٦( عام  يف  واإداريًا  ماليًا  م�ستقلة  كموؤ�س�سة  الأردنية  احلرة 

املوؤقت رقم )3٩( ل�سنة )١٩٧٦(، ومن مهامها حينذاك اإن�ساء املناطق احلرة واإدارة 
ال�ستثمار فيها، لي�سبح عدد املناطق احلرة ٦ مناطق حرة عامة )الزرقاء، املطار، 
املوقر، �سحاب، الكرك، الكرامة(، و33 منطقة حرة خا�سة تعمل يف جميع الن�سطة 

القت�سادية.
القت�سادية  الأن�سطة  جلميع  متنوعة  ا�ستثمارية  فر�سا  احلرة  املناطق  توفر  حيث 
للتاأجري  جاهزة  مطورة  ارا�ص  وحدات  من  واخلدمي  والتجاري  كال�سناعي  املختلفة 
مبختلف امل�ساحات، هناجر جاهزة مب�ساحات متعددة، مكاتب اعمال، جممع اعمال 

)املنطقة احلرة مطار امللكة علياء الدويل(.
الر�سوم  كافة  من  اأهمها:الإعفاء  العفاءات  من  ملجموعة  احلرة  املناطق  وتخ�سع 
اجلمركية، والإعفاء من �سريبة الدخل عن الرباح من ال�سادرات من ال�سلع واخلدمات 
خارج اململكة وجتارة الرتانزيت. و الإعفاء من ال�سريبة العامة على املبيعات. واإعفاء 
وحرية  والرا�سي.  البنية  �سريبتي  ومن  الرتخي�ص  ر�سوم  من  والإن�ساءات  املباين 
انتقال وحتويل راأ�ص املال. وحرية انتقال وحتويل العمالت الأجنبية والأرباح. وتعرفة 
بوابة  وت�سغيل  الواحدة  النافذة  خدمة  وتوفري  جدًا.  مناف�سة  وخدمات  اأجور  بدلت 
على  والطالع  معامالتهم  متابعة  املتعاملني  امل�ستثمرين  متّكن  للمجموعة  الكرتونية 

المجموعة األردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية... 
بيئة استثمارية مثالية الستقطاب المشاريع الرائدة
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كافة املعلومات املتاحة على البوابة الإلكرتونية.
ويف عام ٢٠٠٨ اأطلق جاللة امللك عبد اهلل الثاين مبادرة 
 ، اململكة  مناطق  خمتلف  يف  التنموية  املناطق  اإن�ساء 
اإميانا من جاللته باإمكانية حتقيق نقلة نوعية يف التنمية 
املميزة  املناطق  تفعيل  خالل  من  اململكة  يف  امل�ستدامة 
مبوقعها اأو حمتواها ال�سرتاتيجي واإمكانية توفر خدمات 
البنى التحتية والأيدي العاملة �سمن منظومة اقت�سادية- 

اجتماعية ومن ثم ربطها بالأ�سواق العاملية.
الأردنية يف ٢٠١٠  التنموية  املناطق  �سركة تطوير  اأن�سئت 
تطوير  و�سركة  امليت  البحر  تطوير  �سركة  دمج  نتيجة 
البحر  ملنطقة  رئي�سي«  »كمطور  لتعمل  عجلون  جبل 
التنموية،  املناطق  ملنظومة  �سمها  مت  التي  وعجلون  امليت 
اخلالبة  الطبيعية  املوارد  مزايا  من  فيها  ما  ل�ستغالل 
والأن�سطة  ال�سياحية  امل�ساريع  لتنفيذ  الأثرية  واملناطق 
القت�سادية الأخرى التي من �ساأنها حتفيز ورفد اقت�ساد 
املنطقة، مع الأخذ بعني العتبار يف الوقت نف�سه املحافظة 
فيها،  الأخرى  الطبيعية  واملوارد  احلرجية  الرثوة  على 
واملناطق  احلرة  للمناطق  الأردنية  املجموعة  وانبثقت 
يف  الأردنية  التنموية  املناطق  تطوير  دمج  بعد  التنموية 

�سركة املناطق احلرة.
البحر  حيث تعمل املجموعة الن كمطور رئي�سي ملنطقتي 

امليت وعجلون التنمويتني:
بالن�سبة ملنطقة البحر امليت التنموية فانه يعترب ال�ساطئ 
املواقع  اكرث  من  واحدا  الردن  يف  امليت  للبحر  ال�سرقي 
هذا  يخدم  حيث  العامل  يف  اجلذابة  الروحية  و  الطبيعية 
�سبكة طرق جديدة، فنادق، مواقع اثرية و يعترب اخف�ص 
بقعة عن م�ستوى �سطح البحر يف العامل بحوايل ٤٢3 مرتا 
كما  العامل  ال�سياح من حول  العديد من  اليه  مما يجذب 
جذب اليه امللوك و الباطرة و التجار و النبياء يف املا�سي.

وتبعد منطقة البحر امليت التنموية عن العا�سمة الردنية 
التي تعترب  عمان ٥٥ كم و تقع على �سواطئ البحر امليت 

واحدة من اكرث املناطق اجلذابة و التاريخية يف العامل.
واملناطق  احلرة  للمناطق  الردنية  املجموعة  وتقوم   
�سمويل  خمطط  �سمن  املنطقة  تطوير  على  التنموية 
وفق  م�سوؤوليتها  حتت  الواقعة  املناطق  تاأهيل  على  يعتمد 
ال�سمويل  املخطط  يتمحور  حيث  مدرو�سة  زمنية  خطة 
مراكز  ذات  ا�ستثمارية  منطقة   ١٢ من  �سل�سلة  خلق  حول 
وتتميز  تتو�سطها  التي  املنطقة  بحجم  حجمها  يرتبط 
اخلا�سة  والقت�سادية  الطبيعية  املميزات  على  باحلفاظ 

بتلك املنطقة، كما اأّن هذه ال�سل�سلة احتوت على امل�ساريع 
متفاعلة  كاأجزاء  امليت  البحر  �ساطئ  على  حاليا  القائمة 

�سمن ال�سل�سلة التنموية اجلديدة.
منطقة  التنموية  امليت  البحر  منطقة  اأجزاء  اهم  من 
اجلزء  يف  الواقعة  البحري،  املم�سى  او  الكورني�ص 
واملخ�س�سة  كيلو،   ٢.١ بطول  امليت  البحر  من  ال�سمايل 
واملتو�سطة احلجم، مبا جمموعه  ال�سغرية  لال�ستثمارات 
الكورني�ص  منطقة  يف  ا�ستثمارية  فر�سة  وخم�سني  ت�سعة 
مب�ساحات ارا�سي تتفاوت بني الدومن وال�سبعة ع�سر دومن 
يلبي  مبا  م�ساحاتها  وحتديد  الرا�سي  قطع  توزيع  ومت 
طموحات ال�سياحة الداخلية ومتطلبات امل�ستثمرين خا�سة 
امل�ساحات وال�ستعمالت وبحيث  املحليني منهم من حيث 
يتم توزيع ال�ستثمارات ب�سكل تدريجي يتما�سى مع برامج 

ت�سميم وان�ساء خدمات البنية التحتية. 
حتفيزيا  عر�سا  طرحت  قد  املجموعة  وكانت  هذا 
لال�ستثمار يف املنطقة والذي يت�سمن تخفي�ص بدل الإيجار 
ت�سهيالت  الى  ا�سافة   )%٥٠( اإلى  ت�سل  بن�سبة  ال�سنوي 
تتثمل يف طريقة الدفع و�سروط التنفيذ واجلدول الزمني 

لإنهاء امل�سروع.

اما عن منطقة ال�سوان التنموية - عجلون  فيعترب م�سروع 
الوطنية  امل�ساريع  من  عجلون  حمافظة  يف  التليفريك 
الرائدة التي حظيت برعاية ملكية �سامية بهدف امل�ساهمة 
واإبرازها  عجلون،  ملحافظة  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  يف 
الطبيعية  مبناظرها  متميزة  �سياحية  ووجهة  كمق�سد 
لذا  واحلداثة،  الأ�سالة  بني  متزج  التي  واآثارها  اخلالبة 
واملناطق  احلرة  للمناطق  الأردنية  املجموعة  اأخذت  فقد 
ال�سوان  منطقة  تطوير  م�سوؤولية  عاتقها  على  التنموية 
املنطقة  لتطوير  الأولى  النواة  تكوين  خالل  من  التنموية 
التنموية ب�سكل خا�ص وحمافظة عجلون ب�سكل عام، وذلك 
من خالل اإن�ساء م�سروع تلفريك عجلون بالإ�سافة الى كافة 
حمطة  ومنها  به  املرتبطة  وامل�ساريع  امل�ساندة  اخلدمات 
يف  التجارية  املحالت  وبع�ص  واملقهى  واملطعم  التليفريك 
املو�سمي  وال�سوق  التليفريك  القطعة رقم )3٦(، وحمطة 
الزراعي  الإنتاج  من  املو�سمية  املحلية  املنتجات  لت�سويق 
القطعة  يف  التجارية  املحالت  وبع�ص  واملطعم  واحلريف، 
بينما  املنطقة،  رقم )٤3( كم�سروع حمفز لال�ستثمار يف 
�ستقوم املجموعة بطرح باقي برنامج امل�سروع والذي ي�سمل 
املوؤمترات يف القطعة رقم )3٦(، والنزل  الفندق ومركز 
لها  التابعة  العنا�سر  مع   )٨٦( رقم  القطعة  يف  البيئي 

لل�سراكة مع القطاع اخلا�ص كفر�ص ا�ستثمارية جمدية.
املناطق  تخ�ص  التي  واحلوافز  العفاءات  اهم  وعن 
فقط  فهو  الدخل  �سريبة  فبخ�سو�ص  الردن  التنموية يف 
الن�سطة  كافة  من  لل�سريبة  اخلا�سع  الدخل  على   %  ١٠
داخل املنطقة وفيما يخ�ص �سريبة املبيعات فانها خا�سعة 
ل�سريبة ال�سفر على ال�سلع املباعة الى )او من( املنطقة 
فرتة  خالل  اقت�سادية  ان�سطة  يف  ل�ستخدامها  التنموية 
على  مبيعات  �سريبة   %٧ لن�سبة  وتخ�سع  امل�سروع  اإن�ساء 
خارج  بـ١٦%  مقارنة   ( امل�سروع  ت�سغيل  بعد  امل�ستهلك 
للر�سوم  باملئة  �سفر  وال�سريبة  التنموية(.  املناطق 
يف  ل�ستخدامها  والجهزة  املواد  جميع  على  اجلمركية 

تا�سي�ص وبناء وجتهيز ال�سركة .
واملناطق  احلرة  للمناطق  القت�سادية  الأهمية  وتتمثل 
والعربية  الأجنبية  الأموال  روؤو�ص  جذب  يف  التنموية 
التي  النوعية  ال�ستثمارية  القطاعات  واملحلية يف خمتلف 
التنمية  وحتقيق  املجالت،  خمتلف  يف  العمل  فر�ص  توفر 
امل�ستويات  على  اإيجابيًا  ينعك�ص  مما  امل�ستدامة،  ال�ساملة 
وحتقيق  ال�ستثمارية،  امل�ساريع  تلك  يف  للعاملني  املعي�سية 

معدلت تنموية مرغوبة.

المناطق الحرة أداة محفزة لتحقيق النمو 
االقتصادي والتنمية الصناعية
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ملف العدد

تطوير المناطق التنموية 
األردنية هو االستغالل 

األمثل لمزايا عجلون 
والبحر الميت  من 

طبيعة خاّلبة وأماكن 
أثرية 

التليفريك مشروع وطني  
برعاية ملكية سامية 

للمساهمة في تحقيق 
التنمية المستدامة 

لمحافظة عجلون 





بيب جوارديوال
السفير العالمي لشركة سي أف أي
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تواصـــل علـــى

06 554 88 44

اكتشف األسواق المالية
مع أكثر من 13,000 منتج

ُيعّد الوصول إلى مجموعة واسعة من أدوات التداول أساس نموذج أعمال ورؤية مجموعتنا
ويسعدنا أن نعلن عن إضافة كبيرة أخرى في قائمة منتجاتنا. يمكنك اآلن الوصول إلى أكثر من 13,000 منتج

من خالل أفضل منصتي تداول في العالم: ميتاتريدر 5 وسي تريدر متوفران على أنظمة تشغيل
ويندوز، وأندرويد، وأي أو أس، وماك

 تعرف على رد فعل اقتصادات
 العالم من خالل الوصول إلى

العمالت الرئيسية والثانوية

 تداول آالف األسهم في الواليات
 المتحدة والمملكة المتحدة واالتحاد

األوروبي من واجهة واحدة

هل تفكر في أكثر من سهم؟
 ال داعي للقلق، نقدم لك مجموعة

 متنوعة من المؤشرات التي من
شأنها أن تمنحك الفرص التي

تبحث عنها

المؤشراتاألسهمالفوركس

 هل تتطلع إلى التحوط بسبب عدم
 اليقين االقتصادي أو ربما تتوقع زيادة

 في سعر النفط؟ اكتشف التداول
 منخفض التكلفة على الذهب

والنفط والسلع األساسية األخرى

 واحدة من أكثر طرق التداول القابلة
 للتخصيص. اكتشف مجموعتنا

 من الصناديق البسيطة والمعقدة
واستثمر في المستقبل

السلع صناديق االستثمار المدرجة
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الأ�سواق  يف  اجلوائز  من  العديد  على  حا�سل  عاملي  تداول  مزود  هي   CFI جمموعة 
لندن،  يف  املرخ�سة  ال�سركات  من  جمموعة  عاًما وتت�سمن   ٢٤ عن  تزيد  املالية وخربة 

ولرنكا، وبريوت، وعمان، ودبي، وبورت لوي�ص وغريها.
املالية  الأ�سواق  يف  خبري  وهو  لل�سركة   التنفيذي  الرئي�ص  عازر  لوؤي  ال�سيد  مع  حوار   ويف 
ويتمتع باأكرث من ٢٤عاًما من اخلربة عرب جمموعة وا�سعة من فئات الأ�سول. ترتكز معرفته 
حول التداول، واملبيعات، والعمليات، والإدارة. وان�سم ال�سيد لوؤي اإلى �سي اأف اأي يف عام 
٢٠١٧ مبن�سب مدير عام �سي اأف اأي الأردن، ول يزال ي�سغل هذا املن�سب حتى اليوم. وقد 
عمل يف ال�سابق كمدير ا�ستثمار يف �سركة البارح للتجارة العامة ملدة ٨ �سنوات وق�سى ١١ 

عاًما يف البنك الأهلي الأردين كمدير ال�ستثمار الأجنبي. 
وي�سغل ال�سيد لوؤي حالًيا من�سب املدير العام ل�سركة �سي اأف اأي الأردن حيث يدير العمليات 
جامعة  من  القت�ساد  يف  البكالوريو�ص  درجة  على  حا�سل  وهو  ال�سركة.  اأنحاء  جميع  يف 

الريموك ومرخ�ص له كو�سيط وم�ست�سار ا�ستثمار من قبل هيئة الأوراق املالية الأردنية.
 Credit Financial Invest for« حتدث ال�سيد عازر عن البدايات حيث تاأ�س�ست
Financial Brokerage Ltd«، اأو CFI الأردن يف عام ٢٠١٧ حتت مظلة جمموعة 
CFI. وهي مرخ�سة من قبل هيئة الأوراق املالية الأردنية. ويدعم فريق �سي اأف اأي الذي 
يتمتع باأكرث من ٢٤ عاًما من اخلربة والتكنولوجيا املتقدمة والقوة يف عامل التداول. فرعها 

الرئي�سي يف اأبراج الرابية،  عمان و لديها فروع اأخرى بكل من اربد والزرقاء والعقبة.
بفروقات  التداول  فيها  مبا  تناف�سية  CFI لعمالئها �سروط تداول  »تقّدم  عازر  واأ�ساف   
اأ�سعار تبداأ من ال�سفر، وبدون عمولت، وتنفيذ فائق ال�سرعة. كما تقدم اإمكانية التداول 
وال�سندات،  والفورك�ص،  الأ�سهم،  من  منتج   ١3،٠٠٠ من  باأكرث  لالإيداع  اأدنى  حد  بدون 
جمموعة  وت�ستهر  مايل.  من ٢١ �سوق  اأكرث  املدرجة، يف  ال�ستثمار  و�سناديق  واملوؤ�سرات 
CFI بتميزها يف خدمة ومتابعة عمالئها وتزويدهم بتقارير وحتاليل فنية يومية، وتوفر 
اأف�سل جتربة  لهم ندوات تعليمية جمانية عرب النرتنت، ودعم خم�س�ص، وت�سمن توفري 

تداول لهم يف اأكرث من ١٠٠ دولة حول العامل.
ق�سم م�سريف  اإلى  ال�سركة  اأ�سول  »تعود  قال  ال�سركة  تاريخ  عازر عن  لل�سيد  �سوؤالنا  وعن 
 Credit خا�ص تاأ�س�ص يف عام ١٩٩٨ �سمن موؤ�س�سة �سقيقة مقرها يف بريوت – لبنان، وهي
 Credit وبعد عدة �سنوات من النجاح، مت اإن�ساء ال�سركة الأولى حتت ا�سم .Financier
Financier Invest يف العام ٢٠٠٥، بعد ف�سل اجلانب امل�سريف عن جانب التداول. 
ال�سفقات،  ماليني  ونفذت  العمالء،  لآلف  خدمات  ال�سركة  قدمت  احلني،  ذلك  ومنذ 
ومتتلك اليوم العديد من ال�سركات يف جميع اأنحاء العامل مبا يف ذلك لندن، ودبي، ولرنكا، 
وبريوت، وعمان، وغريها. وتقدم �سي اأف اأي خدماتها للعمالء من القطاع اخلا�ص او من 

قطاع املوؤ�س�سات املالية.«
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»CFI« االلتزام بتقديم أفضل الخدمات وأقوى 
شروط التداول التنافسية مع التقدم التكنولوجي 

عازر :  
اإلرادة مهمة للنجاح 

ولكن األكثر أهمية 
هو كيف تستعد 

لتلك الرحلة

لقاء العدد



واأكد عازر ان جناح املجموعة  يعود اإلى عاملني رئي�سيني مهمني وهما اللتزام بتقدمي اأف�سل 
اخلدمات واأقوى �سروط التداول التناف�سية مع التقدم التكنولوجي مع اإدراك املجموعة  باأّن 

ال�سمعة وثقة العمالء واملوظفني هما اأ�سل النجاح الرئي�سي.

اأما عن اأهم اجنازات املجموعة فقد اأ�صار مدير عام ال�صركة ال�صيد عازر الى 
جمموعة من االجنازات �صنفها كاالتي :

» 1998
.Credit Financier مت اإن�ساء ق�سم اخلدمات امل�سرفية اخلا�سة يف

» 2005
ل�سي  امل�ستمر  الإرث  وبداأت  لبنان  Credit Financier Invest يف  �سركة  تاأ�س�ست 

اأف اأي.

» 2012
تاأ�س�ست �سي اأف اأي قرب�ص لتلبية  احتياجات الأ�سواق الأوروبية.

» 2015
 CFI Financial الإنرتنت،   التداول عرب  املخ�سرم يف �سناعة  �سّكل ه�سام من�سور، 

Group كمظلة جلميع ال�سركات بال�سراكة مع اإدواردو فاخوري.

» 2016
)FIA World Rally Championship (WRC رعت �سي اأف اأي بطولة

» 2017
لتلبية احتياجات ال�سرق الأو�سط وحتديًدا �سهية الأردنيني  اأي الأردن  اأف  تاأ�س�ست �سي   -

لال�ستثمار.
يف  منًوا  املدن  اأ�سرع  من  واحدة  ويف  الأو�سط  لل�سرق  كمركز  دبي  اأي  اأف  �سي  تاأ�س�ست   -

العامل.

» 2018
- تاأ�س�ست �سي اأف اأي لندن كفرع ل�سركة �سي اأف اأي قرب�ص.

- رعت �سي اأف اأي ني�سان اإي.دام�ص، فريق الفورمول اإي.

» 2019
- تاأ�س�ست �سي اأف اأي موري�سيو�ص كمركز للم�ستثمرين الدوليني.

- اأ�سبحت �سي اأف اأي لندن �سركة م�ستقلة تابعة ملجموعة �سي اأف اأي، ومرخ�سة بالكامل 
.FCA من قبل

» 2020
َتوُفر اأكرث من ٥٠٠٠ منتج تداول.

» 2021
- َتَوُفر اأكرث من ٧٠٠٠ منتج تداول.

- ترعى �سي اأف اأي الحتاد الأردين لكرة ال�سلة وفريق كرة ال�سلة الوطني.

» 2022
- َتَوُفر اأكرث من ١3،٠٠٠ منتج تداول.

- َتقدمي اإمكانية متلك الأ�سهم على من�سة ميتاتريدر.
- التداول الإلكرتوين على الأ�سهم يف بور�سة عمان.

- ترعى �سي اأف اأي الحتاد اللبناين لكرة ال�سلة واملنتخب الوطني لكرة ال�سلة.
- »بيب جوارديول« -  ال�سفري العاملي اجلديد لعالمة �سي اأف اأي التجارية.

ويف �صوؤالنا له عن مهمة CFI وروؤيتها وقيمها 
اإن�ساء �سلة منتظمة بني الأفراد الذين  اإلى  اأي بب�ساطة  اأف  ال�سيد عازر »تهدف �سي  قال 
يتطلعون اإلى ال�ستثمار يف الأ�سواق املالية العاملية. ويدفعنا �سغفنا يف �سي اأف اأي لالأ�سواق 
املالية ولهذا العمل اإلى التفاين الكامل لعمالئنا يف دعم احتياجات التداول اخلا�سة بهم 
كما تكمن اهميتنا باأن نقدم وبكل �سغف خدمات تداول مبتكرة وذات قدرة تناف�سية عالية 

ويف متناول اجلميع.
وعن روؤيتنا فهي اأن نكون ال�سم املاألوف لكل ما يتعلق بال�ستثمار والتداول.

وللمجموعة قيم كثرية اأهمها النزاهة وال�سدق قبل كل �سيء - �سمعتنا هي ثروتنا الرئي�سية 
�سخ�سي  باأ�سلوب  والحرتاف  والتفاين  الن�سباط  مع  التميز  نحو  با�ستمرار  ن�سعى  كما  

ونعمل على دعم ومتكني لكل من عمالئنا وموظفينا و�سركائنا.

وتطرق عازر الى منتجات املجموعة والتي تتالف من اأكرث من 13,000 منتج 
متوفر للتداول:

االأ�صهم تداول اآالف االأ�صهم يف الواليات املتحدة واململكة املتحدة واالحتاد  «
االأوروبي و من واجهة واحدة.

القابلة  « التداول  طرق  اأكرث  من  تعترب  املدرجة  اال�صتثمار  �صناديق 
املدرجة  اال�صتثمار  �صناديق  من  الوا�صعة  جمموعتنا  اكت�صف  للتخ�صي�س. 

وا�صتثمر يف امل�صتقبل.
املعادن حتوط �صد ال�صك وتداول يف الذهب, والف�صة, والنحا�س وغريها  «

من املعادن الثمينة.
الفر�س  « التي متنحك  املوؤ�صرات  نقدم لك جمموعة متنوعة من  املوؤ�صرات 

التي تبحث عنها.
الطاقة تداول البع�س من اأكرث ال�صلع املطلوبة يف العامل مبا يف ذلك النفط  «

والغاز الطبيعي وغريها الكثري.

فئتها  يف  تكنولوجيا  اأف�سل  املتنوعة  اأي  اأف  �سي  منتجات  جمموعة  »ُتعترب  عازر  واأ�ساف 
املن�سات  اأكرث  من   ٢ بني  من  الختيار  للمتداولني  وميكن  نة.  حُم�َسّ تداول  دورة  وتخلق 
يف  املطلقة  ال�سهولة  اإلى  بالإ�سافة  امل�ستمرة  والتح�سينات  التحديثات  ت�سمن  التي  تقدمًا، 

ا�ستخدامها لتلبية احتياجات التداول اخلا�سة بهم.

التداول  « من�صات  يف  اجلديد  اجليل  هي   5 ميتاتريدر   5  MetaTrader
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»CFI« السمعة وثقة 
العمالء والموظفين

 هما أصل النجاح الرئيسي 

المجموعة تؤمن أّن النزاهة 
والصدق قبل كل شيء 

والسمعة الجيدة هي الثروة 
الرئيسية

 



وواحدة من اأكرث واجهات التداول ا�صتخداًما يف العامل. وهي اجليل االأحدث 
من ميتاتريدر4 التي حققت جناًحا مماثاًل ل�صنوات عديدة.

» 
عالية  « ب�صعبية  وتتمتع  قوية  تداول  من�صة  تريدر هي  �صي   C-Trader

التداول. وتقدم ميزات متقدمة  التداول وتعطي ملحة عن م�صتقبل  يف عامل 
تتجاوز ما هو متاح عادًة على املن�صات االأخرى.«

تبداأ من  اأ�سعار  تت�سمن �سفر عمولة، وفروقات  تناف�سية  التداول  بان �سروط  واأ�سار عازر 
ال�سفر، وتنفيذ �سريع. مع اإمكانية التداول باأكرث من ١3،٠٠٠ منتج مبا يف ذلك الأ�سهم، 
والعمالت، وال�سلع، واملوؤ�سرات، و�سناديق ال�ستثمار املتداولة، عرب ٢١ �سوًقا عاملًيا.واختيار 
التداول  تدعم  التي  ترايدر  و�سي   ٥ ميتاتريدر  العامل:  يف  تقدمًا  الأكرث  من�ستني  بني  من 
على اأنظمة الت�سغيل ويندوز، واأندرويد، واأي اأو اأ�ص، ومع عمل ندوات تعليمية جمانية طوال 
واملتقدمني.  املبتدئني  من  اخلربة  م�ستويات  جميع  وتنا�سب  املوا�سيع  كل  تغطي  الأ�سبوع 
وتقدمب ادوات وحتليالت متقدمة مع تقارير الأ�سواق اليومية. مع دعم وخدمات خم�س�سة 

للعمالء ٧/٢٤.
املجموعة  بعمل  عازر  ال�سيد  اأ�ساد  فقد  املجموعة  عليها  ح�سلت  التي  اجلوائز  اهم  وعن 
م�ستذكرا اخر اجلوائز التي ح�سلت عليها يف ٢٠٢٢ الفائز يف ال�سرق الأو�سط اأف�سل من�سة 

. Entrepreneur من قبل جملة E-Business تداول للعام جائزة
ويف العام ٢٠٢١ الفائز يف ال�سرق الأو�سط اأف�سل جتربة م�ستخدم يف التداول من قبل جملة 

. Entrepreneur
ويف العام ٢٠٢٠ الفائز يف ال�سرق الأو�سط اأف�سل من�سة تداول لهذا العام  من قبل التمويل 

الدويل  وو�سيط العمالت الأجنبية الأكرث ابتكاًرامن قبل التمويل الدويل.
ويف العام ٢٠١٩الفائز يف ال�سرق الأو�سط اأف�سل خدمات التداول املايل عرب الإنرتنت من 

. JFEX قبل التمويل الدويل واأف�سل حلول البطاقة البي�ساء بوا�سطة جائزة منظم
.JFEX  يف العام ٢٠١٨ اأف�سل من اأف�سل و�سيط تنفيذ الفورك�ص بوا�سطة جائزة منظم

لت�سبح  املجموعة  هذه  يف  عملها  يف  تكد  التي  ال�سماء  اهم  الى  عازر  تطرق  النهاية  ويف 
املالية  الأ�سواق  يف  ومبتكر  خبري  هو  من�سور  ه�سام  ال�سيد  تنجزه  �سيء  كل  يف  الف�سل 
مرحلة  ال�سركات من  قيادة  ناجحة يف  مع خربة  على جوائز  اأعمال حائز  ورجل  العاملية، 
التكوين اإلى مرحلة توليد الربح والنمو. ويتمتع ال�سيد من�سور ببعد النظر والتفكري العميق، 

 .MIG Bank وهو �ساحب موؤ�س�سة اأعمال دولية تت�سمن
ويدير ال�سيد من�سور العمليات ال�سرتاتيجية للمجموعة، بدعم من فريق من الإدارة العليا 
يتمتع باخلربة. وال�سيد من�سور هو املدير الإداري والع�سو املوؤ�س�ص ملجموعة �سي اأف اأي، 
وقد مت اإدراجه كواحد من اأكرث ٥٠ �سخ�سية موؤثرة يف الأ�سواق املالية العاملية. ويتمتع بخلفية 

يف جمال املالية و�سهادة ماج�ستري يف اإدارة الأعمال من كلية اإدارة الأعمال يف لوزان.
ال�سيد اإدواردو فاخوري يعمل ال�سيد اإدواردو فاخوري يف القطاع امل�سريف، ويهوى الأ�سواق 
لبنان،  يف  املالية  الأ�سواق  اإلى  للو�سول  واملبادرين  الدعاة  اوائل  من  واحد  وهو  املالية، 
 Credit Financier Invest SAL ومنطقة ال�سرق الأو�سط، والعامل. وبعد تاأ�سي�ص
يف عام ١٩٩٨، قام ال�سيد فاخوري بتاأ�سي�ص �سركة اأخرى مرخ�سة يف قرب�ص قبل حتالفه مع 
ه�سام من�سور الذي اأّدى يف النهاية اإلى ت�سكيل جمموعة �سي اأف اأي مع ٦ �سركات مرخ�سة 
 Credit Financer ل�سركة  التنفيذي  املدير  اإدواردو  ال�سيد  كان  ذلك،  وقبل  عاملًيا. 

Sal منذ عام ١٩٩٤.
لعب طموحه يف اإي�سال التداول عرب الإنرتنت اإلى العامل دوًرا مهًما يف اأعماله. وعالوة على 
ذلك، �سمحت له عقليته الإيجابية دائما واأ�سلوبه يف القيادة بال�سيطرة على ال�سوق املالية يف 

لبنان واأ�سبح ا�سًما معروفا يف املنطقة.
ا  ال�سيد اإدواردو هو ع�سو جمل�ص اإدارة ورئي�ص اإدارة جلنة املخاطر يف Libank، وهو اأي�سً

جزًءا من اإ�سدار خا�ص من Forbes ١٠٠، يركز على اأكرث من  3٥ �سخ�سية موؤثرة يف 
لبنان. 

وال�سيد اإدواردو حا�سل على بكالوريو�ص يف العلوم املالية وامل�سرفية مع امتياز من اجلامعة 
اللبنانية الأمريكية وكذلك ماج�ستري يف املال والأعمال امل�سرفية من اجلامعة الأمريكية 

ا له مركزه يف ال�سناعة ومعروف يف جميع اأنحاء العامل املايل. يف بريوت. ول يزال �سخ�سً
ال�سيد مازن عبا�ص هو اأحد كبار امل�سوؤولني املاليني واملخاطرين املتخ�س�سني، يتمتع باأكرث 
جمالت  وت�سمل  الفروقات.  مقابل  والعقود  الفورك�ص  تداول  يف  اخلربة  من  عاًما   ١٨ من 
التنظيمية،  التقارير  واإعداد  املخاطر،  واإدارة  واملحا�سبة،  والإدارة،  املالية  تخ�س�سه 
 ،Swissquote Bank من  اأي  اأف  �سي  اإلى  مازن  ال�سيد  وان�سم  املالية.   والرقابة 
وهو موؤ�س�سة قائمة يف �سوي�سرا، حيث �سغل فيها من�سب كبري م�سوؤويل املخاطر وال�سخ�ص 
الإدارة  فريق  من  جزًءا  كان  ذلك،  وقبل  املالية.  باملخاطر  والتحكم  الإدارة  عن  امل�سوؤول 
ا  اأي�سً و�سغل  واملخاطر.  املالية  ال�سوؤون  رئي�ص  نائب  كان  �سوي�سرا حيث  MIG يف  بنك  يف 
من�سب مدير املالية واملحا�سبة ملختلف املوؤ�س�سات املالية يف جميع اأنحاء الأردن والتي عملت 
من�سب  حالًيا  عبا�ص  ال�سيد  وي�سغل   .MIG ميلك  الذي  من�سور  ه�سام  ال�سيد  مع  �سابقا 
اأي حيث �ساهم نهجه احلكيم والتكتيكي لإدارة املجال  اأف  املدير املايل يف جمموعة �سي 
املايل لل�سركة ب�سكل كبري يف جناحها. ويحمل ال�سيد عبا�ص بكالوريو�ص من جامعة الزيتونة 
الأردنية اخلا�سة مع تخ�س�ص مزدوج يف املحا�سبة والتمويل. كما اأنه حا�سل على �سهادة 
CySEC بدرجة متقدم وهو �سخ�ص معتمد من قبل �سلطة دبي للخدمات املالية كمدير 
اأول.   واأنهى ال�سيد عازر حديثه بان املجموعة ت�سعى لتقدمي اأف�سل اخلدمات املمكنة، وهي 
تقدم خدمات التنفيذ لأوامر التداول فقط، وان اأي معلومات اأو تقارير اأو اآراء اأو تعليقات 
اأو مواد اأخرى يتلقاها العميل من �سي اأف اأي مبا�سرة اأو من اأحد ممثليها اأو من خالل اأي 
ميكن  ول  ا�ستثمارية  ن�سيحة  مبثابة  هي  ال�سركة  قبل  من  له  توفريها  يتم  حتليلية  اأدوات 

العتماد عليها لتخاذ قرارات التداول. 
مالية  رافعة  ذات  منتجات  هي  الفروقات  مقابل  والعقود  الفورك�ص  ان  الى  عازر  واأ�سار 
اإلى  ال�سغرية  املعاك�سة  ال�سوق  حركة  توؤدي  وقد  املخاطر  من  عالية  درجة  على  وتنطوي 
ح�سابات  من  العظمى  الغالبية  ان  بالكامل.  امل�ستثمر  املال  راأ�ص  خل�سارة  العميل  تعري�ص 
العمالء  راجيا  الفروقات.  مقابل  العقود  يف  التداول  عند  الموال  تخ�سر  الفراد  العمالء 
الى النتباه اإلى خماطر التداول واأنه قد تتعر�ص خل�سارة تتجاوز اأموالك املودعة، حتى لو 
 Credit Financial Invest for Financial مت ا�ستخدام وقف اخل�سارة. توفر
Brokerage Ltd معلومات عامة من دون الأخذ يف العتبار اأهدافك اأو و�سعك املايل 
اأو احتياجاتك.. منوها الى اأنها مرخ�سة من قبل هيئة الأوراق املالية الأردنية وحتمل رقم 

الرخ�سة )٤٩٦3١(.
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الدكتورة كاتبه هارون الربضي
استشارية أمراض وزراعة الكلى وأمراض الباطنية العامة تغرس 

المعاني الجميلة لهذه المهنة بين مرضاها

االستثمار في القطاع الطبي

تعد مهنة الطبيب احللم الكبري الذي يراود اغلب اأطفالنا منذ نعومة اظافرهم وكاأنهم 
يرون فيه البطل الذي يحقق العدالة ويعالج اللم وله يد �سحرية ت�سمد اجلراح وتزيل 

الأوجاع. 
كلنا نعلم ان الطب لي�ص فقط جمرد مهنة يحرتفها �ساحبها ففيها الرحمة والخالق 
تتجليان با�سمى �سورهما ومما ل �سك فيه ان الطباء هم مالئكتنا على الر�ص قادرين 

على حماية املجتمع ورعاية ال�سحة التي ل يغني عن فقدانها اي �سيئ
الباطنية  وامرا�ص  الكلى  وزراعة  امرا�ص  ا�ست�سارية  الرب�سي  هارون  كاتبه  الدكتورة 

العامة تغر�ص املعاين اجلميلة لهذه املهنة بني مر�ساها 
 وهي خريجة اجلامعة الردنية  - عمان عام ) ١٩٩٦ (.

حا�سله على �سهادات ما هي ال ثمرة جهود كبرية وايام طوال و�ساعات مكر�سة للدرا�سة 
وطلب العلم لتحقيق ا�سمى معاين العطاء الذي كان هدفها منذ البداية يف ابراز دور 
التكافل الن�ساين وتعميق م�سوؤوليته يف م�ساعدة الخرين والتعب من اجل  الطبيب يف 
والبورد  الكلى  وزراعة  امرا�ص  يف  الردين  البورد  �سهادة  على  ح�سلت  فقد  راحتهم 

الردين بالمرا�ص الداخلية.

الطب مهنة تتجلى فيها األخالق والرحمة بأسمى صورهما



االستثمار في القطاع الطبي

الزمالة الربيطانية لمرا�ص وزراعة الكلى - �سيفيليد/اململكة املتحدة.	 
وهي حا�سلة على �سهادة اجلمعية الدولية لمرا�ص الكلى بعلم الن�سجه ال�سريري 	 

ISN-ANIO-CNC لمرا�ص الكلى
 	.ISN ع�سو اجلمعية الدولية لمرا�ص الكلى
 	 .JSNRT ع�سو اجلمعية الردنية لمرا�ص وزراعة الكلى
ع�سو اجلمعية الردنية لالمرا�ص الداخلية.	 

وبح�سب الدكتورة الرب�سي التي حتدثت للـ) امل�ستثمرون ( عن م�سريتها الطبية احلافلة 
اأي  منها  تخلو  ل  التي  والعراقيل  الكبرية  التحديات  امام  الرا�سخة  الثابتة  باخلطوات 
طريق جناح ا�ستذكرت الدكتورة الرب�سي عملها باخلدمات الطبية امللكية ملدة ٢3 عام 
يف جمال امرا�ص الباطنية العامة وامرا�ص وزراعة الكلى فقد كان لهذه التجربة الف�سل 
يف �سقل �سخ�سيتها وزيادة خربتها وتعلم الطريقة ال�سحيحة يف ت�سخي�ص املر�ص الذي 

يعد ن�سف العالج فعليا.
وقالت الرب�سي عن عملها باخلدمات الطبية امللكية : عندما يتخرج الطبيب يكون لديه 
فيرتجمها  الالمنتهي  بالعطاء  حمفوفة  بداخله  خمزونة  جبارة  وطاقة  واملعرفة  العلم 
يف مكان عمله دون كلل او ملل وهذا ما ح�سل معي بال�سبط كانت رحلة �سيقة، متعبة 
اطياف  خمتلف  من  املر�سى  من  كبرية  اعدادا  فيها  قابلنا  نف�سه  الوقت  يف  ومثمرة 
م�ستع�سية  حالت  وهناك  غريبة  واخرى  �سعبة  حلالت  وتعر�سنا  الردين  املجتمع 
لنا كل حالة ننجح  لت�سيف  التحديات مع فريق طبي يختلف يف كل مرة  واجهنا �ستى 
معها انت�سارا جديدا و ترتك لنا كل �سنة عملنا فيها ب�سمة وا�سحة الثر غريت من 

طريقة تفكرينا وتعاطينا مع املر�سى الى الف�سل. 
 واأ�سافت الدكتورة كاتبة: بعد �سنوات من اخلربة والحتكاك وو�سع يدي على العالج 
والتي  بي  اخلا�سة  العيادة  فتح  من  متكنت  معها  تعاملت  مر�سية  حالة  لكل  ال�سحيح 
ت�ستقبل حالت لمرا�ص وزراعة الكلى والمرا�ص الداخلية للمر�سى الذين يعانون من 
والتهابات  للكلى  املناعية  واللتهابات  املزمن  الكلوي  والق�سور  احلاد  الكلوي  الق�سور 
امل�سالك البولية وارتفاع �سغط الدم واعتالل الكلى الناجت عن مر�ص ال�سكري وغ�سيل 
الكلى بانواعه وزراعة الكلى بال�سافة الى امرا�ص الباطنية العامة واملوؤثرة على الكلى.
زراعة  وهي  املر�سى  لآلف  النجاة  طوق  كانت  التي  العالج  لتقنية  الرب�سي  وتطرقت 

الكلى ويف هذا اخل�سو�ص قالت :
»متت اول زراعة للكلى على م�ستوى ال�سرق الو�سط بالردن - اخلدمات الطبية امللكية 
عام ١٩٧٢ وقد تطورت زراعة الكلى بالردن منذ ذلك احلني الى الوقت احلايل وواكبت 

التقدم العلمي واجلراحي وتوفر الدوية احلديثة .
يتطلب اجراء عملية زراعة الكلى توفر متربع مطابق لزمرة دم املري�ص ويجب ان يكون 
من القرباء وعادة ما يكون الب ، الم، او الخوه. حيث ان القانون والت�سريع الردين 

مينع التربع من غري القرباء ».
واأ�سافت بانه يتم تقييم املري�ص واملتربع وفح�سهم �سريريًا وعمل فحو�سات خمربية 
و�سعاعية �ساملة بال�سافة لعمل فحو�سات تطابق الن�سجة وذلك للتاكد من عدم وجود 

موانع لجراء عملية زراعة الكلى ول�سمان �سالمة املري�ص واملتربع بعد العملية. 
واأكدت الرب�سي بانه لمتام عملية زراعة الكلى ل بد من وجود فريق طبي متكامل ي�سمل 
طبيب امرا�ص وزراعة الكلى، طبيب جراحة امل�سالك البولية، طبيب جراحة ال�سرايني 
والوردة، بال�سافة الى طبيب التخدير، ومثل اي عملية جراحية اخرى ل تخلو عملية 
زراعة الكلى من امل�ساعفات ما بعد العملية لذلك يتم متابعة املري�ص بالعناية احلثيثة 

بعد العملية مبا�سرة.
اما عن ن�سبة جناح عمليات زراعة الكلى يف الردن فقد اأ�سارت الدكتورة الرب�سي انه 
خالل ال�سنه الولى من الزراعة ت�سل الى ن�سبة ٩٥% واكرث حيث يعتمد جناح العملية 
العملية  بعد  التام  اللتزام  وعلى  الزراعة  قبل  للمري�ص  العامة  ال�سحية  احلالة  على 
بتناول العالجات والدوية املثبطة للمناعة ويجب التاكيد على املري�ص ب�سرورة اللتزام 
ا�سباب  احد  من  ان  حيث  احلياة،  مدى  وذلك  ال�سحيح  بال�سكل  والدوية  بالعالجات 
رف�ص ج�سم املري�ص للكلية بعد الزراعة هو عدم اللتزام بالعالجات وخا�سة بني فئة 

ال�سباب من املر�سى.
اأثنت الدكتورة الرب�سي على م�ستوى الطب يف الردن و اأكدت على تطوره امللحوظ خالل 
ال�سنوات الخرية معربة عن �سكرها لكل من كان له الف�سل يف و�سولها الى ما هي عليه 
اأطباء الوطن املخل�سني الذين يزرعون الفرح يف حياة النا�ص  الن وبانها �ستكون من 
لينعك�ص عليهم بان ي�سبحوا قادرين على موا�سلة امل�سرية ب�سحة جيدة حتمل نف�سية 

�سوية مما يعود على املجتمع كامال بالفائدة. 

 للتوا�صل مع عيادة الدكتورة كاتبه الرب�صي
عمان- االردن/ قرب م�صت�صفى املركز العربي 

جممع البدر الطبي - عمارة رقم 9/ الطابق الثالث

تلفون : 962772310048+  -  962791500323+

الربضي: تطورت زراعة 
الكلى باالردن وواكبت 

التقدم العلمي 
والجراحي وتوفر األدوية 

الحديثة

الربضي: الطب مهنة 
شيقة، متعبة ومثمرة 

وتعود بالفائدة على 
المجتمع في الوقت 

نفسه
23 العدد  68    حزيران    ٢٠٢٢



تعترب جمموعة بي اإم دبليو �سركة رائدة على م�ستوى العامل يف جمال �سناعة ال�سيارات 
املالية  القطاعات  يف  تقدمها  التي  اخلدمات  اإلى  بالإ�سافة  النارية  والدراجات 
دبليو،  اإم  وهي: بي  متتلكها  التي  الأربع  التجارية  العالمات  بف�سل  واملوا�سالت، وذلك 
من�ساأة  دبليو 3١  اإم  جمموعة بي  وت�سم  موتوراد.  دبليو  اإم  وبي  ورولز-روي�ص،  وميني، 
لالإنتاج والتجميع يف ١٥ دولة خمتلفة، وتبيع منتجاتها يف اأكرث من ١٤٠ دولة حول العامل.

من  واأكرث  ٢،٥ مليون �سيارة،  من  دبليو اأكرث  اإم  جمموعة بي  �سلمت   ،٢٠٢١ عام   يف 
املجموعة ١٦،١   اأرباح  بلغت  نهاية عام ٢٠٢١  العامل. ومع  نارية حول  ١٩٤،٠٠٠ دراجة 
مليار يورو قبل خ�سم ال�سرائب وبلغ حجم املبيعات ١١١،٢ مليار يورو. واعتبارًا من 3١ 

دي�سمرب ٢٠٢١، كان حجم العمالة يف جمموعة بي اإم دبليو يبلغ ١١٨،٩٠٩ موظفًا.
الأمد.  واخلطط طويلة  اجلاد  العمل  دبليو على  اإم  النجاح يف جمموعة بي  اأ�س�ص  تعتمد 
لذلك اأ�س�ست ال�سركة نظام ا�ستدامة بيئي واجتماعي من خالل امل�ساهمة يف عملية رفع 
اإلى  بالإ�سافة  �سامل  تطويرها من منظور  على  والعمل  تكلفتها  اأكرث من  املنتجات  قيمة 

اللتزام باحلفاظ على املوارد كجزء اأ�سا�سي من ا�سرتاتيجية ال�سركة.
www.bmwgroup.com

http://www.facebook.com/BMWGroup :في�سبوك
http://twitter.com/BMWGroup  :تويرت

http://www.youtube.com/BMWGroupView :يوتيوب
https://www.instagram.com/bmwgroup :ان�ستغرام

https://www.linkedin.com/company/bmw  :لينكد اإن

جمموعة اأبو خ�صر لل�صيارات  تقيم عر�صًا خا�صًا الأيقونة رفاهية 
ال�صيارات الفاخرة BMW  الفئة ال�صابعة اجلديدة كليًا

عّمان ١٥ يونيو: اأقامت جمموعة اأبو خ�سر لل�سيارات يوم الأربعاء ١٥ يونيو عر�سًا خا�سًا 
 BMW ل�ستقبال اأيقونة رفاهية ال�سيارات الفاخرة، واأحدث ابتكارات الع�سر الرقمي
الفئة ال�سابعة اجلديدة كليًا - BMW i7 - وذلك بح�سور عدٍد من ال�سخ�سيات العامة 

واأ�سحاب الهتمام بال�سيارات الفاخرة، وعدٍد من ممثلي و�سائل الإعالم املحلية.
وقد ت�سّمن العر�ص الذي اأقيم يف

بوليفارد   –  Al Seraje The Valley at Campbell Gray Living
ال�سيارة  معاينة  وفر�سة  اجلديدة،  ال�سيارة  موا�سفات  لأهم  تف�سيلية  عرو�سًا  العبديل 

التي مت ك�سف ال�ستار عنها يف ذات العر�ص.
على  ا�ستملت  والتي  اجلديدة،  الفنية  بالتحفة  ال�سديد  اإعجابهم  احلا�سرون  اأبدى  وقد 
واملوا�سفات  اخليارات  من  العديد  جانب  اإلى  ال�سابقة  الفئات  من  حم�سنة  موا�سفات 
احل�سرية واجلديدة كليًا يف �سيارات BMW، كما اأعربوا عن امتنانهم لختيارهم باأن 

يكونوا اأول من يعاين �سيارة BMW i7 اجلديدة.
وخالل العر�ص اخلا�ص، اأ�سار القائمون على BMW اإلى اأن ال�سركة العاملية تقود قطاع 
والزدهار من خالل  بالتطور  نحو حقبة جديدة حافلة  ال�سيارات احلديثة  الرفاهية يف 
تبني تقنيات مبتكرة يف جمالت ال�ستدامة والرقمنة املتاأ�سلة يف �سميم BMW الفئة 
ال�سابعة اجلديدة، وخ�سو�سًا مع ان�سمام �سيارة ال�سيدان الكهربائية بالكامل اإلى اأ�سطول 
العالمة التجارية يف الفئة الفاخرة. وتعترب ال�سيارة اجلديدة جت�سيدًا للذكاء ال�ستثنائي 
يف تقدمي جتربة قيادة ح�سرية، وال�سعور املطلق بالرفاهية على متنها مع اللتزام بتحقيق 

ال�ستدامة.
ال�سابعة  الفئة   BMW الفاخرة  ال�سيدان  �سيارات  اأيقونة  عليه  ا�ستملت  ما  اأهم  ومن 
القوية،  الحرتاق  حمركات  من  بدءًا  املحركات  من  متنوعة  جمموعة  تقدمي  اجلديدة؛ 
ومرورًا بالأنظمة الهجينة املتوازية املتناغمة يف الأداء، وانتهاًء باأحدث طراز يعتمد على 

حمرك كهربائي بالكامل، لأول مرة على الإطالق. 
ولكن، ملاذا تعترب BMW الفئة ال�سابعة اجلديدة كليًا اأيقونة �سيارات ال�سيدان الفاخرة؟

تقنيات مبتكرة جت�صد قوتها 
لتكون عالمة فارقة يف الع�صر احلايل:

من  جمموعة  على  ُيركز  ع�سري  باأ�سلوب  اجلديدة  ال�سابعة  الفئة   BMW تتميز 
العنا�سر الأ�سا�سية يف ت�سميمها اخلارجي والداخلي. وي�سفي ت�سميم الواجهة الأمامية 
BMW يف فئة ال�سيارات الفاخرة ميزات منوذجية رائدة على رونق العالمة  ل�سيارات 
التجارية، مع احلفاظ على �سمة التمييز الوا�سح بني هذه الطرازات وغريها يف جمموعة 
 ،BMW من  امل�سرح  �سا�سة  مثل  املبتكرة  التكنولوجية  امليزات  تربز  كما   .BMW
الت�سغيل  نظام  من  جيل  باأحدث  مدعومة   BMW iDrive احلوا�ص  متعددة  وجتربة 
ال�سيارة  م�ساعدة لركن  وعنا�سر  املنحنية،   BMW �سا�سة  اإلى  بالإ�سافة   ،8  BMW
ومتطورة ل�سيارة  جديدة  معايري  اإلى  بالإ�سافة  ال�سيقة،  امل�ساحات  عند املناورة يف  اآليًا 

ال�سيدان الكهربائية الفاخرة.
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الت�صميم اخلارجي: هيبة احل�صور والقوة واملتانة
 يف عامل ال�صيارات الفاخرة  

الفئة   BMW ل�سيارة  اخلارجي  الهيكل  قوة  مدى  املعربة  الت�سميمية  اللم�سات  ُتو�سح 
ممت  ال�سابعة اجلديدة، لرتتقي اإلى اآفاق جديدة يف عامل ال�سيارات الفاخرة واملتينة. �سُ
الكبرية  الكلية   BMW �سبكة  من  مزيج  مع  بارز،  عمودي  ب�سكل  الأمامية  الواجهة 
وامل�سيئة، ما يعّزز النطباع العام ب�سخ�سيتها وح�سورها القوي. فيما �سممت امل�سابيح 
ال�سابعة  الفئة  لتمنح  متطابقتني،  قطعتني  من  مكونة  وفريدة  ابتكارية  بطريقة  الأمامية 

اجلديدة طابعًا خا�سًا ومميزًا للغاية. 
املق�صورة الداخلية واملعدات: راحة ا�صتثنائية

 اأثناء ال�صفر �صمن اأجواء مبتكرة 
متيز  التي  ال�سفر  وراحة  القيادة  ديناميكيات  بني  رائدًا  توازنًا  الداخلي  الت�سميم  يخلق 
مبتكرة  اأجواء  الداخلية  املق�سورة  متنح  كما  الأخري.  جيلها  يف  ال�سابعة  الفئة   BMW
اإلى عامل الرفاهية والإبداع املتمثل يف قمرة القيادة  ورائعة لال�ستمتاع برحلة ا�ستثنائية 
واأمناط  الرقمية،  ال�سا�سات  BMW، وجمموعة من  ب�سا�سة عر�ص منحنية من  املزودة 
رفاهية اإ�سافية لل�سائق، و�سريط الإ�ساءة BMW Interaction Bar اجلديد كليًا، 

والرتو�ص الع�سرية. 
ف�ساًل  وا�سعة،  وم�ساحات  بطريقة ع�سرية  املقاعد اخللفية  الثاين من  ال�سف  ت�سميم  وقد مت 
مثل  وتطوره  اجلديد  الطراز  روعة  جت�سد  التي  اجللو�ص  مبقعد  املحيطة  املبتكرة  العنا�سر  عن 
�سا�سة امل�سرح من BMW، واملقاعد املريحة فائقة التطور املدعومة بوظائف ا�ستثنائية للتحكم 

يف و�سعيات خمتلفة. 

:M الفئة ال�صابعة اجلديدة طرازين متطورين من فئة BMW ت�صم
 BMW M الفئة ال�سابعة يف جميع اأنحاء العامل لت�سمل طرازين من BMW تتو�سع جمموعة
 BMW M760e xDrive جمهزين باأنظمة قيادة كهربائية، وقد مت ت�سميم الطراز الأول
الك�سف عن الطراز  نيوتن مرت، و�سيتم  تبلغ ٥٧١ ح�سانًا، وعزم دوران ٨٠٠  مبحرك يولد قوة 
اجلديد ر�سميًا يف ربيع ٢٠٢3. يعمل حمركها الكهربائي على توليد دفعة موؤقتة تبلغ ٤٠ ح�سانًا 
عندما يكون الت�سارع يف و�سعية »املن�سط«. يج�سد الت�سميم اخلا�ص لل�سكل اخلارجي والداخلي 
الرائعة  الإبداعية  الهند�سية  والفل�سفة  املزدوجة،  العادم  باأنابيب  يتميز  الذي  العادم  ونظام 

وخ�سائ�ص الأداء املميزة لطراز BMW M مع التكنولوجيا الهجينة املدجمة.
بينما �سيزود الطراز الثاين xDrive M70 BMW i7 اجلديد، بنظام دفع كهربائي بالكامل 
للمحركني على املحورين الأمامي واخللفي. بينما يولد حمرك ال�سيارة قوة تزيد عن ٦٠٠ ح�سان، 
مع عزم دوران اأق�سى قدره اأكرث من ١،٠٠٠ نيوتن/ مرت، ويعترب من اأ�سرع طرازات BMW على 

الطرقات، م�سجاًل ت�سارعًا من ٠ اإلى ١٠٠ كم / �ساعة يف اأقل من ٤.٠ ثواٍن.

جتربة رقمية فريدة مع املفهوم اجلديد
:8 BMW ونظام الت�صغيل BMW iDrive 

 BMW مع  احلوا�ص  متعددة  جتربة  للعمالء  اجلديدة  ال�سابعة  الفئة   BMW �سيارة  تقدم 
iDrive وباأحدث جيل من نظام الت�سغيل BMW 8، و�سا�سة منحنية رقمية بالكامل، و�سريط 
BMW Interaction Bar املبتكر، وميزات تكنولوجية رائدة كامل�ساعد الفرتا�سي الذكي 
من BMW، بالإ�سافة اإلى ميزات رفاهية اإ�سافية خا�سة بال�سائق، واأحدث اإ�سدار من �سا�سة 
BMW Head-Up Display، ووظيفة الروؤية املعززة املتاحة لأول مرة على �سا�سة عر�ص 

املعلومات خلف عجلة القيادة، وتكنولوجية التوا�سل احلد�سي بني ال�سائق واملركبة، لرتتقي 
يف متعة القيادة اإلى م�ستويات جديدة متامًا. 

املقاعد اخللفية من خالل عرو�ص ترفيهية  بالركاب يف  بالرفاهية؛ جند الرتحيب  واإمعانًا 
بانورامية  عر�ص  �سا�سة  وهي  اجلديدة،   BMW م�سرح  �سا�سة  على  نوعها  من  فريدة 
بحجم 3١.3 بو�سة، واأبعاد 3٢: ٩، ودقة 8K متتد من ال�سقف اإلى الأ�سفل بحركة تقنية 
مميزة، لتجعل ال�سف الثاين من املقاعد وكاأنهم جال�سني حل�سور فيلم يف �سينما خا�سة 
ح�سرية على منت ال�سيارة. كما ميكن لل�سائق والراكب الأمامي اأي�سًا ا�ستخدام بث فيديو 
YouTube عند الطلب على �سا�سة التحكم، وهذه ميزة متطورة واإ�سافية ُتطرح لأول 

مرة.

مل�صات ترفيه ال حدود لها داخل مق�صورة ال�صيارة 
مع �صا�صة م�صرح BMW وتلفزيون اأمازون فاير:

تعد �سا�سة م�سرح BMW املزودة بتلفزيون اأمازون فاير املدمج من اأبرز التجارب الرفاهية 
الفاخرة التي توفرها BMW الفئة ال�سابعة اجلديدة. ويت�سمن ذلك �سا�سة تعمل باللم�ص 
3١١.BK 3١ مع نظام �سوت دقيق Bowers & Wilkins وموؤثرات �سوتية يف املقعد، 
 BMW Touch باللم�ص  تعمل  مبتكرة  �سا�سة  يف  املدجمة  بعد  عن  التحكم  واأجهزة 
BMW قيد  �سا�سة م�سرح  تكون  اآليًا عندما  يعمل  Command، ونظام تظليل خلفي 

الت�سغيل.

:BMW الطرازات القادمة ملنطقة ال�صرق االأو�صط قريبًا من

:xDrive60 BMW i7 صيارة�
�سيارة كهربائية تعمل بالبطارية، ٤٠٠ كيلو واط / ٥٤٤ ح�سان، ٧٤٥ نيوتن مرت، من �سفر 
اإلى ١٠٠ كم/�ساعة خالل ٤.٧ ثانية، ال�سرعة الق�سوى ٢٤٠ كم/�ساعة، ناقل حركة اأحادي 

مبرحلتني مع ن�سبة ثابتة.

:735i BMW صيارة�
٦ اأ�سطوانات على خط واحد، حمرك هجني معتدل )٤٨ فولت(، �ساحن BMW توربيني 
مزدوج، ٢١٠ كيلو واط / ٢٨٦ ح�سان، ٤٢٥ نيوتن مرت، من �سفر اإلى ١٠٠ كم/�ساعة خالل 

٦.٧ ثانية، ناقل حركة Steptronic بثماين �سرعات.

:740i BMW صيارة�
٦ اأ�سطوانات على خط واحد، حمرك هجني معتدل )٤٨ فولت(، �ساحن BMW توربيني 
كم/�ساعة   ١٠٠ اإلى  �سفر  من  مرت،  نيوتن   ٥٤٠ ح�سان،   3٨٠  / واط  كيلو   ٢٨٠ مزدوج، 
خالل ٥.٤ ثانية، ال�سرعة الق�سوى ٢٥٠ كم/�ساعة، ناقل حركة Steptronic بثماين 

�سرعات.

:760i xDrive BMW صيارة�
توربيني مزدوج، ٤٠٠   BMW اأ�سطوانات، حمرك هجني معتدل )٤٨ فولت(، �ساحن   ٨
كيلو واط / ٥٤٤ ح�سان، ٧٥٠ نيوتن مرت، من �سفر اإلى ١٠٠ كم/�ساعة خالل ٤.٢ ثانية، 

ال�سرعة الق�سوى ٢٥٠ كم/�ساعة، ناقل حركة Steptronic بثماين �سرعات.
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تبقى طموحات وحماولت ال�سباب خيط النجاة الرفيع 
لإيجاد م�سدر  هو جديد وخمتلف  ما  كل  يخلق  الذي 

دخل.
النجاحات  لقتنا�ص  �سباقة  »امل�ستثمرون«  جملة  ولن 
وبالخ�ص  الريادية  ال�سباب  افكار  دائما  وترعى 
الذين ا�ستطاعوا ان ي�سنعوا ا�سما لمعا و�سمعة براقة 

ومتكنوا من خلق مهنة يف �سوق العمل.
يف  الهند�سة  �سهادة  على  احلا�سل  املهداوي،  عثمان 
العراق،  من  وات�سالت  الكرتونية  تخ�س�ص  الكهرباء 
كان �سمن هوؤلء ال�سباب الذين قرروا تاأ�سي�ص م�سروع 
بفكرة  وانتهى  جتارب،  عدة  خا�ص  اأن  بعد  جديد 
اأجهزة  واإ�سالح  �سيانة  جمال  فى  يتخ�س�ص  م�سروع 

املحمول.

تتوقف  ل  والطموحات  الحالم  ان  اأثبت  املهداوي 
ابدا، وحتتاج دائما الى ال�سرار والرادة للو�سول الى 
النجاح حتديدًا فى ظل الظروف القت�سادية احلالية، 
اجل  وعزما وحتديا من  قوة  تتطلب  الوقت  مرور  ومع 

ال�ستمرارية  واحلفاظ على الجنازات.
الفكرة  املهداوي:»بداية  قال  امل�سروع،  فكرة  وعن 
تقنية  عن  كان  الذي  التخرج  م�سروع  من  كانت 
 GSM) Global System For Mobile
�سهرًة  الأكرث  املعيار  هو    (Communication
يف ت�سغيل �سبكات الهاتف وعبارة عن بروتوكول يعمل 
الهاتف  عرب  الت�سالت  جمال  يف  البيانات  نقل  على 
املحمول حيُث يتم تخ�سي�ص تردد خا�ص بكل م�ستخدم 
على ال�سبكة.و طبعا كان الهاتف هو الداة الهم لهذا 

امام  تبلورت  التخرج  م�سروع  بعد  وبالتايل  امل�سروع 
�سيانة  يف  القادم  مل�سروعي  امل�ستقبلية  الروؤية  عيني 
ملعرفة  الدائم  ال�سعي  يتملكني  و�سار  املحمول  اجهزة 

كل ما يتعلق بها.«
وا�ساف املهداوي :« علمنا الوالد اأن نعتمد على انف�سنا 
وزرع فينا الرغبة يف ان نكون �سادة انف�سنا وكان من 
وان  العمل  �ساحب  اكون  ان  الفرتة  تلك  يف  اولوياتي 
تكون تلك م�سلحتي اخلا�سة بي حتى ابذل كل طاقتي 
وجهدي ول اوفر منها �سيئا فقد كان الوالد لديه قناعة 
التي  احلرفة  �ساحب  بان  ندري  ان  دون  الينا  انتقلت 
يتقنها بيده ويدعمها بعلمه وميهد لها الطريق بخربته 
وي�سقيها من ماله  جتعل من حياته العملية حتد  وانا 
، وعرفت ان  التحدي وجنحت فيه  واحلمدهلل خ�ست 
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هذا هو ان�سب جمال ليكون عملي «.
مل يعتمد عثمان على درا�سته فقط  فى �سيانة الأجهزة، 
تدريبية  وال�سرتاك يف دورات  نف�سه  لكنه قرر تطوير 
لتعلم �سيانة الهواتف، و قام بزيادة خرباته عن طريق 
ال�سفر وزيارة اهم املحالت املعتمدة لالجهزة الذكية 

لال�ستفادة من قدراتهم وكفاءاتهم .
ان ت�سليح و�سيانة اجهزة املحمول  املهداوي  واأ�ساف 
حتتاج الى ح�ص فني وكيفية تتبع اخللل الذي يكمن يف 

اجلهاز والقدرة على و�سع اليد مكان العلة. 
يفي  كان  �سغري  مبحل  امل�سروع  »بداأ   : حديثه  واأكمل   
بالغر�ص يف تلك الفرتة  وكنت فيه لوحدي وعلى قدر 
عدد  وبداأ  امل�سروع  تطور  وبعدها  املتاحة  المكانيات 
دائما  الينا  ياأتي  كان  الذي  والزبون  بازدياد،  الزبائن 
ال�سمعة  واحلمدهلل  احلاجة  عند  جمددا  الينا  يعود 
و�سعت  الراقية  واملعاملة  املحرتف  والداء  اجليدة 

قاعدة زبائننا اكرث واكرث.
ال�ساغل  كان  امل�سروع  فكرة  تطوير  املهداوي  ا�ساف  و 
املحل  ا�سم  فاأ�سبح   ، الفرتة  تلك  يف  لنا  الأكرب 
الجهزة  بيع  عامل  يف  لمعا  ا�سما    STOP & GO
يف  الول  فرعني  للمحل  واأ�سبح  و�سيانتها  اخللوية 
�سارع اجلامعة الردنية مقابل جمدي مول وفيه ق�سم 
التجزئة وق�سم ال�سيانة وعن املعر�ص الذي يقوم ببيع 
املهداوي  اكد  فقد  املحل  يف  الذكية  اخللوية  الجهزة 
ان ال�سمعة الطيبة تنت�سر عبق رائحتها ب�سرعة كبرية 

ياتون  اغلبهم  للمعر�ص  تاتي  التي  الزبائن  وان  جدا 
انه  وحتى  اململكة  ومن جميع حمافظات  له خ�سي�سا 
هناك بع�ص الزبائن التي اتت للمعر�ص من امريكا ملا 
مع  البيع  يف  وم�سداقية  اخلدمة  يف  جودة  من  هناك 
الكفالت  وان  البيع  بعد  الكبري يف خدمة ما  الهتمام 
تكفل  هي    STOP & GO معر�ص  من  تخرج  التي 
�سالمة اجلهاز من حلظة خروجه من املعر�ص وحتى 
ما  وهذا  و�سفافية  �سدق  بكل  الكفالة  مدة  انتهاء 
املبيعات  وال�سيانة فموظف  البيع  التناغم بني  تعك�سه 
لديه ثقة بنف�سه ويتكلم باريحية وب�سقف عال جدا من 
وداعم  فعال  �سيانة  ق�سم  بوجود  لميانه  ال�سروحات 
ال�سيانة عند �سيانة اجلهاز اخللوي  انا ق�سم  له كما 
لق�سم  اليام  احد  يف  م�سرتي  يكون  قد  زبونا  يربي 
البيع وبالتايل فالق�سمني يكملون بع�سهم البع�ص. اما 
الفرع الثاين فهو يف اجلاردنز والذي يتم فيه بيع عدة 
من  جمموعة  باختيار  قمنا  كما  للمتدربني،  ال�سيانة 
ال�سباب للعمل معهم فى ت�سليح وبيع الأجهزة، مل يكن 
هدفنا ان يكون العاملني لدينا من ا�سحاب ال�سهادات 
ولكن كان من املهم ان يكونوا من ا�سحاب املوهبة او 
اجلهاز  مع  التعامل  كيفية  على  ندربهم  وكنا  اخلربة 
واي�سا ا�سلوب التعامل مع الزبائن، حتى و�سل عددهم 
الآن اإلى ٢٠ موظف، و اأ�سبح  �سعار الفريق هو تقدمي 

اخلدمة بجودة عالية و باأ�سلوب جديد.
التي     STOP &GO مميزات  الى  املهداوي  وتطرق 

هي  التي  الثقة  اأولها  كثرية،  وهي  للعمالء  يقدمها 
الهاتف  مثل  جدا  �سخ�سي  ب�سيء  التعامل  ا�سا�ص 
املحمول فال�سخ�ص الذي ي�سلح املوبايل يجب اأن يتمتع 
من  كنوع  الزبون  خ�سو�سية  ويحرتم  عالية  باأخالق 
املوجودة  وال�سور  البيانات  توؤخذ  اأن  الأمان خوفا من 
الن  قادرين  ا�سبحوا  انهم  �سيء  ،وثاين  اجلهاز  على 
قد  التي  املوبايالت  م�سكلة  من   %٩٥ حوالى  حل  على 
ال�سوت  او  الكامريا  او  البطارية  او  ال�سا�سة  يف  تكون 
ال�سغرية  الداخلية  الجزاء  او حتى  ال�سجن  دوائر  او 
الخرى، والهم من كل ذلك انه لي�ص من الي�سري دائما 
اإ�سالح  ميكنه  وموثوق  جيد  �سيانة  مركز  على  العثور 

هاتفك باحرتافية و�سرعة ب�سعر معقول.
واملبيعات  لالدارة  تفرغ  اليوم  انه  املهداوي  اأ�ساف  و 
طبعا  مع  ال�سيانة  يف  عامات  ع�سر  اربعة  خربة  بعد 
ال�سعبة يف  المور  اليه ل�ست�سارته يف  املوظفني  جلوء 
جمال ال�سيانه او يف احلالت التي ل ي�سلون حلل لها 

ب�سهولة
للهواتف  الناجح  الإ�سالح  حديثه  املهداوي  وانهى 
والإملام  الالزمة  الأدوات  امتالك  يتطّلب  املحمولة  
باملهارات الأ�سا�سية لتفكيك وجتميع الهواتف، واحل�ص 
العايل واملوهبة التي ي�سقلها �ساحبها باخلربة والعلم 
هو  الراهن  الوقت  يف  اهدافه  اهم  ان  واملعرفة.وقال 
ان  على  الكيد  علمه  مع  اليه  و�سل  ما  على  احلفاظ 

احلفاظ على النجاح ا�سعب بكثري من النجاح نف�سه.
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 STOP & شعار فريق
GO هو تقديم الخدمة 

بجودة عالية و بأسلوب 
جديد.

المهداوي: هدفنا 
االساسي توفير مركز 

صيانة جيد وموثوق 
يمكنه إصالح هاتفك 

باحترافية وسرعة و 
بسعر معقول

العدد  68    حزيران    ٢٠٢٢



الت�سخم حالة مر�سية تلحق ال�سرر باجلميع. اإذ اأدى تزايد الن�ساط القت�سادي، 
يف  معًا  الأولية  ال�سلع  اأ�سعار  يف  احلاد  والرتفاع  الإمداد،  �سال�سل  وا�سطراب 
ويف   .( ٢٠٠٨ عام  منذ  م�ستوياته  اأعلى  اإلى  العاملي  الت�سخم  دفع  ٢٠٢١ اإلى  عام 
معدلته  اأعلى  الت�سخم  بلغ  النامية،  والقت�سادات  ال�ساعدة  الأ�سواق  اقت�سادات 
اأكرث من ن�سف هذه  امل�ستهدفة يف  امل�ستويات  اليوم  منذ عام ٢٠١١، حيث يتجاوز 

القت�سادات التي لديها اإطارا لتحديد اأهداف الت�سخم.
اأ�سواأ  اإلى  �سيء  مت�سارعة من  بوترية  الأمور  تتجه  اأوكرانيا،  اندلع احلرب يف  ومع 
رو�سيا  ُتعد  اإذ  حادًا،  ارتفاعًا  والوقود  الغذائية  املواد  اأ�سعار  �سهدت  فقد  مروع.  اأو 
واأوكرانيا م�سّدرين رئي�سيني للعديد من ال�سلع الأ�سا�سية  مبا يف ذلك الغاز والنفط 
والفحم والأ�سمدة والقمح والذرة والزيوت النباتية. وتعتمد العديد من القت�سادات 
يف اأوروبا واآ�سيا الو�سطى وال�سرق الأو�سط واأفريقيا اعتمادًا �سبه كامل على رو�سيا 
واأوكرانيا للح�سول على وارداتها من القمح. وفيما يتعلق بالبلدان الأقل دخاًل، قد 
يوؤدي ا�سطراب الإمدادات، بالإ�سافة اإلى ارتفاع الأ�سعار، اإلى زيادة التعر�ص خلطر 
تفاقم  يف  الإمداد  �سال�سل  ا�سطراب  يت�سبب  وقد  الغذائي.  الأمن  وانعدام  اجلوع 

ال�سغوط التي تنجم عن الت�سخم على نطاق وا�سع. 
معدلت  ارتفاع  فاإن  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  الأ�سر  من  بالكثري  يتعلق  فيما  اأما 
الت�سخم ي�سكل حتديًا كبريًا. فالأ�سعار املرتفعة ميكن اأن توؤدي اإلى تاآكل قيمة الأجور 
واملدخرات احلقيقية، مما يجعل الأ�سر اأكرث فقرًا. اإل اأن ال�سعور بهذه الآثار يتفاوت 
عر�سة  اأكرث  الدخل  ومتو�سطة  منخف�سة  الأ�سر  تكون  اأخرى:  حيث  اإلى  فئة  من 
ملخاطر ارتفاع معدلت الت�سخم من الأ�سر الأكرث ثراًء. ويعك�ص هذا الأمر تركيبة 
دخلهم، وما لديهم من ممتلكات، واأنواع �سلة �سلعهم ال�ستهالكية. وعلى الرغم من 
ذلك، قد يكون تاأثري الت�سخم على الأ�سر الأ�سد فقرًا التي تعي�ص حتت خط الفقر 
العاملي غري مبا�سر على نحو اأقل. وُيعزى ذلك الأمر اإلى اأن الأ�سر الأ�سد فقرًا لديها 

حد اأدنى من الدخل من الأجور، اأو املمتلكات. وهي تعتمد يف العادة على الدخل غري 
اأقل  التي قد تكون  اأو املقاي�سة -  الكفاف،  التي حتقق حد  الزراعة  النقدي - مثل 

عر�سة ملخاطر الت�سخم. 
ثراًء.  الأكرث  الأ�سر  بدخل  مقارنة  الأفقر  الأ�سر  دخل  من  يقلل  اأن  للت�سخم  ميكن 
ويت�سابه هذا الو�سع بني اقت�سادات الأ�سواق ال�ساعدة والقت�سادات النامية. ففي 
الربازيل، على �سبيل املثال، ميثل الدخل من العمل احلر ومن ال�ستثمار ن�سبة اأكرب 
من دخل الأ�سر مرتفعة الدخل مقارنة بن�سبته يف دخل بالأ�سر منخف�سة ومتو�سطة 
غري  الدخل  على  اأي�سًا  فقرًا  الأ�سد  الأ�سر  تعتمد  ذلك،  من  الرغم  على  الدخل. 

النقدي.
ومبجرد اأن ي�سبح الت�سخم �سائدا يف جميع اأنحاء القت�ساد، كما هو حال العديد 
من الدول الآن، ي�سبح توقع املزيد من الت�سخم م�سدر قلق كبري يف وعي امل�ستهلكني 

وال�سركات، وكذلك احلكومات على حد �سواء.
فالبنوك املركزية يف القت�سادات املتقدمة عينها على موؤ�سر الت�سخم، مبا يف ذلك 
نحو  عند  للت�سخم  هدفا  ي�سع  الذي  املتحدة،  الوليات  يف  الفيدرايل  الحتياطي 
٢%، ويقوم بتعديل ال�سيا�سة النقدية ملكافحة الت�سخم اإذا ارتفعت الأ�سعار كثريا اأو 

ب�سرعة كبرية جدا. 
لكنه الآن يواجه حتديا كبريا بعدما ارتفع معدل الت�سخم يف الوليات املتحدة، يف 
مايو/اأيار املا�سي، اإلى اأعلى م�ستوى منذ عام ١٩٨١، م�سجال ٨.٦% مقابل 3.٨% 
يف اإبريل/ني�سان، يف حني دعا الرئي�ص جو بايدن بهذا ال�سدد اإلى بذل »جهد اأكرب 

و�سريع« لحتواء الأزمة.
اأقل  اليوم  ُتّدخر  التي  الأموال  لأنه يجعل  قلق  يكون م�سدر  اأن  للت�سخم  كما ميكن 
قيمة م�ستقبال، اإذ يوؤدي اإلى تاأكل القوة ال�سرائية للم�ستهلك. ويبقى ال�سوؤال الى اين 

�سي�سل م�ستوى الت�سخم يف العامل ؟؟؟؟؟؟
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التضخم يهدد اقتصاد العالم
 ويدفعه إلى االنفجار
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افتتح عطوفة املهند�ص نايف بخيت رئي�ص مفو�سي 
اأعمال  �سلطة منطقة العقبة الأقت�سادية اخلا�سة 
الحتاد  ينظمه  والذي  الثامن  الدويل  املوؤمتر 
الحتاد  مع  بالتعاون  التاأمني  ل�سركات  الأردين 
عن  يزيد  ما  ومب�ساركة  للتاأمني  العربي  العام 
)٧٥٠( م�ساركا يف اأعمال هذا املوؤمتر من )٢٧( 
نايف  املهند�ص  �سكر  الفتتاحية  كلمته  ويف  دولة، 
تنظيمه  على  التاأمني  ل�سركات  الردين  الحتاد 
اأهم الق�سايا التاأمينية  لهذا املوؤمتر الذي يناق�ص 
و�سمان  التجارة  ت�سجيع  يف  التاأمني  ودور  واأهمية 
حيث  مظلته،  حتت  امل�سرتكني  الأ�سخا�ص  حقوق 
الإقت�ساد  اأهم و�سائل تدعيم  اأحد  التاأمني  اأ�سبح 
ظل  يف  عنه  غنى  قطاٍع  لأيِّ  يعد  ومل  وتطوره 
بكافة  املمتلكات  على  والتهديدات  املخاطر  تزايد 

اأنواعها.
قطاع  البخيت  نايف  املهند�ص  عطوفة  دعا  كما 

يف  لالإ�ستثمار  العربي  والوطن  الأردن  يف  التاأمني 
الإ�ستثمارية  الظروف واحلوافز  وا�ستغالل  العقبة 
حيث  اخلا�سة،  املنطقة  تقدمها  التي  املتميزة 
وتناميًا  متزايدًا  اقت�ساديًا  منوًا  املنطقة  ت�سهد 
التاأمني  الى  حتتاج  والتي  املختلفة  القطاعات  يف 
الذي  المر  ون�ساطاتها  اأعمالها  ممار�سة  اأثناء 
يف  اخلا�ص  القطاع  م�ساهمة  اأهمية  اإلى  ي�سري 
ك�سريك  ودوره  ال�ساملة،  الإقت�سادية  التنمية 
على  موؤكدًا  املختلفة  الدولة  ملوؤ�س�سات  اأ�سا�سي 
القطاعني  بني  ما  ال�سراكات  تطوير  �سرورة 
بناء اقت�ساد متني قادر على  العام واخلا�ص نحو 

التاأمني. مواجهة ال�سعاب وب�سمنها قطاع 
نايف  املهند�ص  عطوفة  متنى  كلمته  نهاية  ويف 
مبا  للتطبيق  قابلة  بتو�سيات  واخلروج  النجاح 
يعزز من دور التاأمني يف دعم الإقت�ساد وت�سجيعه 

وامل�ساهمة يف منو خمتلف القطاعات.
رئي�ص  �سمريات  ماجد  املهند�ص  رحب  جهته،  من 
بال�سادة  التاأمني  ل�سركات  الأردين  الحتاد 
لعطوفة  ال�سكر  بجزيل  توجه  كما  امل�ساركني 

�سلطة  مفو�سي  رئي�ص  البخيت  نايف  املهند�ص 
لتف�سله  اخلا�سة  القت�سادية  العقبة  منطقة 
الكرمية  رعايته  حتت  جمددا  املوؤمتر  هذا  بو�سع 
املوؤمتر  هذا  لأعمال  ودعمه  الدائم  ولوقوفه 
اجلهات  بني  من  تكون  اأن  العقبة  �سلطة  وحر�ص 
مما   ٢٠٠٨ عام  يف  انطالقه  منذ  له  الداعمة 
الثمانية،  دوراته  وا�ستمرار  اجناحه  يف  �ساهم 
جمل�ص  واع�ساء  رئي�ص  لل�سادة  بال�سكر  توجه  كما 
وال�سادة  للتاأمني  العربي  العام  الحتاد  اإدارة 
ممثلي دائرة الرقابة على التاأمني البنك املركزي 
ح�سور  على  و�سكرهم  احل�سور  ولكافة  الردين، 
دام  غياب  بعد  جاء  والذي  الغفري  اجلمع  هذا 
التي اجتاحت  نتيجة جائحة كورونا  ثالثة �سنوات 
هذا  انعقاد  جاء  وقد   ،  ٢٠١٩ عام  نهاية  العامل 
التاأمني واإعادة  املوؤمتر ليكون فر�سة ملمثلي قطاع 
لبحث  ثانية  لالجتماع  العامل  حول  التاأمني 
وعربيا  عامليا  التاأمني  �سناعة  م�ستجدات  اآخر 
وال�ستفادة  والتجارب  اخلربات  وتبادل  وحمليا 
على  القائمون  يعلمها  التي  والعرب  الدرو�ص  من 

Aqabaconf 2022 نايف بخيت يفتتح أعمال المؤتمر الدولي الثامن للتأمين
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�سناعة التاأمني يف العامل يف ظل هذه الأزمة غري 
والتاأمني  عام  ب�سكل  القت�سادية  القطاعات  خمتلف  على  اأثرت  والتي  امل�سبوقة 
وفرتها  التي  اجلديدة  التاأمينية  الربامج  على  ال�سوء  وت�سليط  خا�ص،  ب�سكل 
ن�ساطها  على  للحفاط  القت�سادية  القطاعات  مل�ساعدة  العاملية  التاأمني  اأ�سواق 
توفريها  ميكن  التي  التاأمينية  احلماية  وبرامج  وموجوداتها  وا�ستثماراتها 

لالفراد.
الثامنة  بدورته  يتناول  املوؤمتر  هذا  باأن  �سمريات  ماجد  املهند�ص  بني  كما 
الأوبئة  عن  الناجت  العمل  توقف  مو�سوع  مقدمتها  ويف  الهامة  املحاور  من  عدد 
الناجتة  للخ�سائر  التاأمني  واإعادة  التاأمني  �سركات  اإ�ستجابة  ومدى  واجلوائح 
تاأمني الأخطاء املهنية للمدراء والتنفيذيني يف  عن هذا اخلطر وكذلك مو�سوع 
ظل الأوبئة/اجلوائح ، اإ�سافة الى مو�سوع تقارب وت�سارب امل�سالح يف العالقة 
المايل  للتقرير  الدويل  املعيار  ومو�سوع   ، التاأمني  واإعادة  التاأمني  �سركات  بني 
حمور  الى  اإ�سافة   ، النا�سئة  �سواق  بالأ ال�سركات  على  تطبيقه  ثير  وتاأ  ١٧ رقم 
يف  الرقمي  التحول  تطبيق  اإ�سرتاتيجيات  مو�سوع  ملناق�سة  �سيخ�س�ص  اآخر 
وازدياد  ال�سحي  التاأمني  لأهمية  ونظرًا  والتحديات.  الفر�ص  بني  التاأمني  قطاع 
والفوائد  ال�سحي  التاأمني  اأمتتة   « بعنوان  حمور  تخ�سي�ص  مت  فقد  له  احلاجة 
ورقة  �ستتناول  فيما  الأردنية  التجربة  عر�ص  مع  العالقة  اأ�سحاب  على  املرتتبة 
العمل الأخرية يف املوؤمتر مو�سوع تاثري �سلوك امل�ستهلك على �سراء التاأمني كون 

املوؤمن له هو امل�ستفيد من خدمات ومنتجات �سركات التاأمني.
وا�سم  با�سمه  وعرفان  �سكر  كلمة  بتقدمي  �سمريات  ماجد  املهند�ص  تقدم  كما 
لال�ستاذ  للتاأمني  العقبة  ملوؤمتر  التنظيمية  اللجنة  وباإ�سم  الحتاد  ادارة  جمل�ص 
فكرة  و�ساحب  للموؤمتر  التنظيمية  اللجنة  وع�سو  الحتاد  مدير  احل�سني  ماهر 
اطالقه عام ٢٠٠٨ والذي وقف خلف جناح هذا املوؤمتر وو�سوله الى ما هو عليه 
اليوم حيث تابع كافة التفا�سيل الكبرية وال�سغرية للموؤمتر بنف�سه بالتن�سيق مع 
هذا  جعلت  التي  والفكار  واملبادرات  املقرتحات  من  كثريا  وقدم  املوؤمتر  جلنة 
بذلها  التي  الكبرية  اجلهود  اإلى  بالإ�سافة  امل�ستويات،  كافة  على  مميزا  املوؤمتر 
ال�سيد ماهر خالل فرتة عمله يف الحتاد وم�ساهمته الكبرية يف م�سرية التطور 
ل�سركات  املقدمة  م�ستوى اخلدمات  الحتاد وحت�سني  فريق عمل  وقيادة  للقطاع 
كبري حتى  ب�سكل  التكنولوجيا  وتوظيف  الحتاد  مع  واملتعاملني  الأع�ساء  التامني 
من  الكثري  من  واعجاب  تقدير  حمط  التاأمني  ل�سركات  الردين  الحتاد  اأ�سبح 
الهم  منها  ن�ستذكر  والتي  واملحلي،  والعربي  العاملي  التاأمني  قطاع  يف  الزمالء 
�سابة  كوادر  وا�ستقطاب  عام٢٠٠٥  اللزامي  للتامني  اللكرتوين  ال�سدار  وهي 
كافة  مع  التكاملية  الى  ا�سافة  اللكرتونية  والكروكى  نظام  وتطبيق  لالحتاد 
مع  الكرتونيا  للمركبات  اللزامي  التامني  وثائق  بتبادل  احلكومية  املوؤ�س�سات 
والن�ساطات  التدريب  مو�سوع  يف  الكبري  التطور  اإلى  بالإ�سافة  اخلدمة،  �سركاء 
اليه  انتقل  الذي  والع�سري  احلديث  املقر  من  لال�ستفادة  الحتاد  ينظمها  التي 
اأن  ناأمل  للتاأمني  �ساملة  الكرتونية  من�سة  اطالق  واأخريا   ٢٠٠3 عام  الحتاد 
راأي  تقدمي  يف  القانونية  م�ساهماته  الى  ا�سافة  للقطاع،  نوعية  ا�سافة  ت�سكل 
حيث  الراأي،  لبداء  القطاع  على  تعر�ص  التي  الت�سريعات  م�ساريع  يف  القطاع 
بعد م�سرية  الحتاد  مغادرة  ال�سيد ماهر  قرار  ال�سكر مبنا�سبة  اأهمية هذا  جاء 

عطاء ا�ستمرت على مدار ٢٠ �سنة منذ ان�سمامه لأ�سرة الحتاد عام٢٠٠٢ حيث 
يع�سقها  التي  املحاماة  العائلة يف مهنة  للعمل يف مكتب  التفرغ  ال�سيد ماهر  قرر 

ويحبها.
ال�سيدة رنا  الأردين عادل �سرك�ص، رحبت  البنك املركزي  ومندوبًا عن حمافظ 
طهبوب املدير التنفيذي ملديرية الرقابة على التاأمني بال�سادة احل�سور وتقدمت 
اأعمال  وا�ست�سافة  لتنظيم  التاأمني  ل�سركات  الأردين  الحتاد  اإلى  ال�سكر  بجزيل 
موؤمتر العقبة الثامن للتاأمني، والذي جاء فر�سة لاللتقاء وتبادل الراأي مع هذه 

الكوكبة اخلرية من قادة التاأمني اإقليميا وعامليا. 
انتقال  وبعد  املا�سي  العام  من�سف  منذ  باأنه  طهبوب  رنا  ال�سيدة  او�سحت  كما 
اعمال الرقابة على قطاع التاأمني اإلى البنك املركزي الأردين وبعد �سدور قانون 
تنظيم اأعمال التاأمني رقم )١٢( ل�سنة ٢٠٢١ فاإنه ينظر يف البنك املركزي اإلى 
تطوير قطاع التاأمني وا�ستمرار النهو�ص به وتعزيز دوره وحت�سني انت�سار التاأمني 
الذي ل يزال يحافظ على ح�سة متوا�سعة ، حيث متثل ح�سة التاأمني من الناجت 
ي�سعى  التي  امل�ساهمة  اإلى  بالإ�سافة   ،%٢ تتجاوز  ل  ن�سبة   ٢٠٢٠ للعام  املحلي 
مما  الرقمنة  خالل  من  التاأميني  وال�سمول  التاأميني  الوعي  رفع  يف  البنك  لها 
واإي�سال خدمات مالية متنوعة  توفري  املايل عرب  ال�ستمال  تعزيز  ير�سخ دعائم 
ما  وهو  الف�سلى  واملمار�سات  املعايري  ووفق  الكلف  وباأقل  عالية  بجودة  ومبتكرة 

ين�سجم مع املحاور الرئي�سية التي جاء بها هذا املوؤمتر.
العربي  العام  لالحتاد  العام  المني  زيد  اأبو  �سكيب  ال�سيد  �سكر  جانبه،  من 
للتاأمني الحتاد الأردين على تنظيمه لهذا املوؤمتر وللجنة املنظمة على جهودها 
املبذولة خالل  بال�سكر ال�ستاذ ماهر احل�سني على جهوده  لإجناحه، كما خ�ص 
كلوب  موؤيد  للدكتور  �سكره  الى  بال�سافة  الحتاد  مدير  من�سب  توليه  فرتة 
متمنيًا له النجاح خالل الفرتة القادمة لتوليه من�سب مدير الحتاد ابتداء من 
٢٠٢٢/٧/١ ، حيث بني ا�ستعداد الأمانة العامة لالحتاد العام العربي للعمل مع 

الدكتور موؤيد من اأجل اإثراء التعاون بني الإحتادين.
اأزمة جائحة كورونا  اأدت  اأن  كما او�سح ال�سيد �سكيب باأن هذا املوؤمتر جاء بعد 
احلياة  على  اأثرت  والتي  �سنوات  الثالثة  يقارب  ما  لفرتة  الإجتماعي  للتباعد 
عدة  تبعات  يعي�ص   ٢٠٢٠ منذ  العامل  باأن  واو�سح  والإقت�سادية،  الإجتماعية 
التوريد  �سال�سل  واأزمة  عنها،  ترتب  وما    ١٩ الكوفيد  اأزمة  ب�سمنها  اأزمات 
اإلى  بالإ�سافة  والب�سائع  ال�سلع  من  العديد  اأ�سعار  اإرتفاع  اإلى  اأدت  والتي 
اأ�سعار  يف  وخا�سة  الإرتفاع  موجة  من  فاقمت  والتي  الرو�سية  الأوكرانية  الأزمة 
الركود  الت�سخم مع خطر  اإلى زيادة  اأدت  العنا�سر  احلبوب واملحروقات، وهذه 
�ست�ستمر؛  متى  اإلى  نعرف  ل   Stagflation باأزمة  ُينذر  مما  الإقت�سادي، 

وماذا �سينجم عنها.
كما او�سح ال�سيد �سكيب ابو زيد باأن جائحة كورونا ادت اإلى �سرعة النتقال اإلى 
تاأثري  اإدارة  التاأمني من  �سركات  ومّكن ذلك   ، ال�سرورة  ب�سبب  الرقمية  احللول 
ولكن  وكفاءة  فعالية  ُبعد  عن  بالعمل  العاملة  للقوى  ال�سماح  خالل  من  الوباء 
ي�ستدعي  الذي  المر  املتزايدة،  الإلكرتونية  التهديدات  جاءت  التحول  هذا  مع 
برنامج  حماور  احد  وهو   Cyber Risks ال�سيربانية  املخاطر  اإلى  بالتطرق 

هذا املوؤمتر.



خدمة  �سبل  البلقاء  حمافظة  جمل�ص  مع  الردنية  ال�سناعية  املدن  �سركة   بحثت 
ال�ستثمارات  ا�ستقطاب  وت�سجيع  ال�سناعية  ال�سلط  مدينة  يف  ال�سناعية  ال�ستثمارات 
ال�سناعية اإلى املدينة التي �سارفت مرحلتها الولى على النتهاء وا�ستقطبت لغاية اليوم 

قرابة ٢١ �سركة �سناعية.
لوؤي  الدكتور  ال�سناعية  املدن  اإدارة  �سركة  رئي�ص جمل�ص  التقى  لل�سركة،  بيان  وبح�سب 
قاعود  ابو  فرا�ص  الدكتور  البلقاء  وحمافظ  جويعد  عمر  ال�سركة  عام  ومدير  �سحويل 
ورئي�ص جمل�ص املحافظة ابراهيم العواملة بح�سور م�ساعد مدير عام املدن ال�سناعية 
معتز منروقه ومدير مدينة ال�سلط ال�سناعية حممود طمليه جرى خالله مناق�سة عدد 
من الق�سايا التي تهم ال�ستثمارات ال�سناعية يف املدينة واآلية اإي�سال اخلدمات الرئي�سة 
اإلى تفعيل اجلهود الرامية لحداث تنمية حقيقية يف  للم�ستثمرين ال�سناعيني، اإ�سافة 

املحافظة تهدف اإلى ايجاد مزيد من فر�ص العمل لبناء املجتمع املحلي يف املحافظة.
الر�سمية  اجلهات  خمتلف  مع  ال�سراكه  تفعيل  اهمية  على  اللقاء  خالل  �سحويل  و�سدد 
العقبات  وتذليل  املدينة  يف  ال�ستثمارية  العملية  خلدمة  البلقاء  حمافظة  يف  والأهلية 

امامها.
وبني �سحويل اهمية اجلهود احلكومية يف هذا املجال، م�سريا اإلى اأن »املدن ال�سناعية« 
ب�سدد اإطالق حملة ترويجية لبيئة ال�ستثمار فيها ت�ستهدف امل�ستثمرين ورجال العمال 

حمليا وعربيا ودوليا.
كافة  �ست�سخر  املحافظة  ان  قاعود،  ابو  فرا�ص  الدكتور  البلقاء  اكد حمافظ  من جهته، 
اخلدمات  �سيما  ل  املدينة،  يف  ال�ستثمارات  خلدمة  الرامية  اجلهود  لتن�سيق  اإمكاناتها 
ال�ساعية  احلكومية  للتوجهات  تنفيذا  ال�ستثمارات  و�سالمة  امن  على  للحفاظ  المنية 
اجلهود  كافة  �ستدعم  فيما  اململكة  يف  ال�ستثمار  خلدمة  البالد  �سيد  روؤى  لتنفيذ 
طرحها  التي  الق�سايا  من  لعدد  �سريعة  حلول  لإيجاد  الطراف  خمتلف  مع  والتن�سيق 
ال�ستثمارية. املحافظة  ملزايا  الرتويج  اهمية  الى  م�سريا  املدينة،  يف   امل�ستثمرون 
من جانبه، عر�ص جويعد اهم الق�سايا التي تتابعها ال�سركة مع اجلهات املعنية لإي�سال 
العملية  جناح  م�سببات  لتوفري  وغريها  والإنارة  واملياه  كالت�سالت  للمدينة  اخلدمات 

ال�ستثمارية والتي �سي�سار اإلى متابعتها مع خمتلف اجلهات الر�سمية.
واكد  موا�سلة ال�سركة  خلططها الرتويجية جلذب املزيد من ال�ستثمارات للمدينة والتي 
ت�سم حاليا بني جنباتها ٢١ �سركة �سناعية �ستوفر يف مراحلها الت�سغيلية الولى قرابة 

٦٠٠ فر�سة عمل فيما تتابع ال�سركة جملة من طلبات الهتمام بال�ستثمار يف املدينة.
�سيدر�ص  املجل�ص  اإن  العواملة  ابراهيم  البلقاء  حمافظة  جمل�ص  رئي�ص  قال  جانبه،  من 
بال�سراكة مع ادارة املدن ال�سناعية الردنية �سبل دعم ال�ستثمار يف املدينة ال�سناعية 
لتوفري املزيد من فر�ص العمل لبناء املحافظة واإجناح جتربة املدينة ال�سناعية ودورها 
املهم يف خدمة القت�ساد الوطني واجلهود التنموية يف املحافظة والعملية ال�ستثمارية 

على حد �سواء.
ال�سلط الكربى  بلدية  اإلى موقع املدينة اطلع رئي�ص  اآخر، ويف زيارة ميدانية  من جانب 
مالحظات  اهم  الى  ا�ستمع  كما  املدينة،  يف  ال�ستثمار  واقع  على  احلياري  حممد 

امل�ستثمرين يف املدينة والية م�ساهمة البلدية يف حلها.
وزار كل من احلياري و�سحويل و جويعد بح�سور مدير املدينة حممود طمليه عدد من 

ال�سركات ال�سناعية اطلع خاللها على اآلية عملها وفر�ص العمل التي وفرتها.
خدمة  لها  الدعم  تقدم  ان  للبلدية  ميكن  التي  الق�سايا  اهم  اإلى  احلياري  وا�ستمع 
لال�ستثمارات يف املدينة وتنمية املحافظة ا�ستثماريا خالل الفرتة املقبلة، م�سيدا بحجم 

الجناز املتحقق يف املدينه التي يتوقع لها ان حتدث تنمية حقيقية يف املحافظة.
على  العمل  �سيتم  دومنا   ٤٧٢ تبلغ  ال�سناعية  ال�سلط  ملدينة  الكلية  امل�ساحة  ان  يذكر 
دومنا،   ٢3٥ والثانية  دومنا   ٢3٧ منها  الولى  املرحلة  م�ساحة  مرحلتني،  على  تطويرها 

فيما بلغت ن�سبة الجناز يف املدينة ٩٨%، بكلفة قاربت ١٠ ماليني دينار.
املباين  م�ساحات  كافة  ا�سغال  مت  فقد  املدينة  يف  ال�ستثمار  على  العايل  للطلب  ونظرا 
اقامة مبان منطية مب�ساحات خمتلفة  واليوم ب�سدد  اأقيمت يف املدينة  التي  ال�سناعية 

)3٢٨م٢ - ٨١3م٢( ومب�ساحة اجمالية ١٠ اآلف مرت مربع.
�ساحات  والطرق،  الرا�سي  ت�سوية  على  للمدينة  التحتية  البنية  تطوير  اأعمال  وت�ستمل 
العمال  كهرباء،  المطار،  مياه  ت�سريف  قنوات  )جماري(،  مياه،  �سبكات  ا�سفلتية، 
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املدنية ل�سبكة الت�سالت، اإنارة ال�سوارع.
ار�سي  )خزان  مياه  وخزانات  اخلدمات  مبنى  و  ادارية  على  اي�سا  املدينة  ت�ستمل  كما 
للمدينة  اخلارجي  املحيط  على  وال�سوار  للمدينة  الرئي�سي  واملدخل  علوي(  وخزان 

ال�سناعية.
 - الطبي   - )الغذائي  ت�سمل  املدينة  يف  ال�سناعية  القطاعات  اهم  اما 
وغريها والكرتون-البال�ستيكي  الورق   - الن�سيجي   -  الكيماوي-الهند�سي 
وبهدف تعزيز البيئة ال�ستثمارية يف املدن ال�سناعية اجلديدة وا�ستقطاب ال�ستثمارات 
اليها، اقر جمل�ص الوزراء وجمل�ص ادارة �سركة املدن ال�سناعية جمموعة من احلوافز 

والتخفي�سات على ا�سعار بيع الرا�سي وبدلت ايجار املباين.

الطفيلة ال�صناعية تت�صدر معامل اخلارطة االإ�صتثمارية للمملكة
الردنية عمر جويعد مع جمل�ص  ال�سناعية  املدن  �سركة  نيوز - بحث مدير عام  جفرا 
ادارة اعمار الطفيلة �سبل تعزيز البيئة الإ�ستثمارية والرتويج للحوافز الإ�ستثمارية التي 
منحتها احلكومة موؤخرا لت�سجيع الإ�ستثمار يف مدينة الطفيلة ال�سناعية وخلق املزيد من 

فر�ص العمل لأبناء املحافظة للحد من البطالة. 
    و�سدد جويعد خالل اللقاء على اأهمية ا�سراك كافة اطياف املجتمع املحلي يف حمافظة 
الطفيلة يف الرتويج للمدينة ال�سناعية يف الطفيلة وجذب الإ�ستثمارات اليها حيث يقع 
ابراز  الكبري يف  الدور  الطفيلة  اعمار  موؤ�س�سة  املوؤ�س�سات ويف مقدمتها  على عاتق هذه 
امليزة الإ�ستثمارية للمدينة وم�ساندة اجلهود التي تبذلها �سركة املدن ال�سناعية الردنية 
اقرتها  التي  يف الرتويج حمليا ودوليا لالإ�ستثمار يف املدينة خا�سة بعد حزمة احلوافز 
تبداأ  بن�سب  الكهربائية  الطاقة  ا�سعار  على  بالتخفي�سات  واملتمثلة  موؤخرا  احلكومة 
مناولة  كلف  تخفي�ص  الى  ا�سافة  الإنتاجية  الفروع  و�سمولها بربنامج   %٢٥ - من ٧٥% 
ال�سناعية  الطفيلة  مدينة  يف  امل�سنعة  للب�سائع  �سنوات   ٥ ملدة   %٥٠ بن�سبة  احلاويات 
ا�سافة الى التخفي�سات التي اأقرها جمل�ص ادارة �سركة املدن ال�سناعية الردنية على 

ا�سعار الرا�سي ال�سناعية وبدلت ايجار املباين ال�سناعية بن�سبة ٨٠%. 
    من جانبه، ثمن رئي�ص جمل�ص موؤ�س�سة اعمار الطفيلة م�سطفى العوران اجلهود الكبرية 
التي تبذلها �سركة املدن ال�سناعية الردنية جلذب وا�ستقطاب الإ�ستثمارات ال�سناعية 

لبناء  الت�سغيل  فر�ص  على  ايجابا  اثارها  �ستنعك�ص  بدورها  والتي  ال�سناعية  للمدينة 
قرار  على  باحل�سول  موؤخرا  اأثمرت  والتي  والتخ�س�سات،  املهن  خمتلف  يف  املحافظة 
حكومي يدعم حركة الإ�ستثمار يف املدينة ومينح مزيد من احلوافز لت�سجيع امل�ستثمرين 
على الإقبال على املدينة، مما ي�سع مدينة الطفيلة على اخلارطة الإ�ستثمارية للمملكة 

كاإحدى الوجهات املميزة لال�ستثمار.
و�ستمنح ن�سبة اخل�سم املعلن عنها على ا�سعار الطاقة الكهربائية لال�ستثمارات القائمة 
والإ�ستثمارات التي ترغب يف الإ�ستثمار يف املدينة موزعة على مدار )١٠( اأعوام بن�سبة 
٧٥% من القيمة الكلية للتعرفة لأول )٥( �سنوات وبن�سبة ٥٠% لل�سنوات الثالثة التالية 
ال�سناعي  القطاع  ي�سهده  الذي  الأعلى  اخل�سم  هذا  يعد  حيث  �سنتني،  لآخر  و٢٥% 

الردين.
وت�سمنت احلزمة الإ�ستثمارية اجلديدة اي�سا �سمول املدينة بربنامج الفروع الإنتاجية 
)وزارة العمل( الذي يت�سمن تقدمي الدعم للعماله املحلية ودفع الجور من خالل برنامج 
حتمل  اإلى  اإ�سافة  الجتماعي  ال�سمان  يف  املحلية  العمالة  واإ�سراك  الوطني   الت�سغيل 
احلكومة جلزء من املوا�سالت من والى ال�سركات ال�سناعية العاملة يف مدينة الطفيلة 
للب�سائع  احلاويات  مناولة  كلف  على   %٥٠ خ�سم  منح  اي�سا  �سملت  كما  ال�سناعية، 
امل�سدرة اأو من�ساأها من مدينة الطفيلة ال�سناعية عرب ميناء العقبة وملدة خم�سة �سنوات 
على ان تكون الب�سائع م�سنعة يف مدينة الطفيلة ال�سناعية، و�سيتم تغطية هذه الن�سبة 
من �سندوق دعم وتطوير ال�سناعه اومن خالل الربامج التي تقدمها املوؤ�س�سة الردنية 
اأجنزت  الطفيلة  مدينة  من  الأولى  املرحلة  اأن  ي�سار  القت�سادية.      امل�ساريع  لتطوير 
بالكامل، وت�سمنت اإقامة مبان �سناعية جاهزة مب�ساحة ١٠ اآلف مرت مربع، بينما تقام 

املدينة على م�ساحة ٥٠٠ دومن من اأ�سل م�ساحتها الكلية البالغة ١٠٠٠ دومن،   
من  الأردنية  ال�سناعية  املدن  �سركة  متكنت  حيث  قطاعات،  عدة  املدينة  وت�سم      
ا�ستقطاب 3 ا�ستثمارات �سناعية عاملة يف جمالت ال�سناعات البال�ستيكية والدوائية 
والورق والكرتون.      ولت�سجيع ا�ستقطاب ال�ستثمارات ال�سناعية للمدينة، كان جمل�ص 
ادارة �سركة املدن ال�سناعية قد قرر قبل عامني  ا�ستنادا لقرار جمل�ص الوزراء تخفي�ص 
اأ�سعار البيع واليجار لالأرا�سي واملباين ال�سناعية يف مدينة الطفيلة ال�سناعية بن�سبة 

.%٨٠
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10.5 مليون دينار صافي
 أرباح بنك االتحاد للربع األول 2022

سلفيتي: البنك مستمر بممارسة 
الحصافة والتحوط لتعزيز متانة 

 المركز المالي للبنك

�سادقت الهيئة العاّمة لبنك الحتاد، على تو�سية جمل�ص اإدارة البنك بتوزيع 
اأرباح نقدية على امل�ساهمني عن ال�سنة املالية ٢٠٢١ بن�سبة ١٠باملئة من راأ�ص 

مال البنك البالغ ١٦٠ مليون دينار بواقع ١٦ مليون دينار.
و�سادقت يف اجتماع الهيئة العامة غري العادي على اأعمال البنك والبيانات 
تتعلق  للبنك  الأ�سا�سي  النظام  من  بنود  اأربعة  وتعديل   ،٢٠٢١ للعام  املالية 

باإمكانية اإ�سدار ا�سناد قر�ص لدعم تنفيذ اخلطط ال�سرتاتيجية للبنك.
واأ�سار رئي�ص جمل�ص الإدارة ع�سام �سلفيتي، خالل الجتماع الذي عقد عن 
بعد عرب تقنية »زووم«، اإلى اأن نتائج الأعمال املالية للعام ٢٠٢١ اأثمرت عن 
 ٤٦.٩ مقابل  دينار  مليون   ٦٥.٢ بلغت  ال�سريبة  قبل  للبنك  اأرباح  حتقيق 

مليون دينار للعام ال�سابق بن�سبة ارتفاع 3٨.٩ باملئة.
يف  دينار  مليون   ٤١.٤ واملخ�س�سات  ال�سريبة  بعد  الأرباح  �سايف  بلغ  كما 
 3٧ ارتفاع  بن�سبة  ال�سابق  للعام  دينار  مليون   3٠ مقابل   ٢٠٢١ عام  نهاية 
باملئة، فيما ارتفع اإجمايل املوجودات لي�سل اإلى ٦.٢٦3 مليار دينار بارتفاع 
الت�سهيالت  ال�سابق، يف حني ارتفعت حمفظة  العام  ن�سبته ١٨.٨ باملئة عن 
عن  ١3.٥باملئة  ن�سبته  بارتفاع  دينار  مليار   3.3٥١ اإلى  لت�سل  بال�سايف 
 ٤.٩١٠ اإلى  لت�سل  العمالء  ودائع  ارتفاع  الى  بالإ�سافة  ال�سابق،  العام 
مع  اأي�سًا،  ال�سابق  العام  عن  باملئة   ٢٢.٧ ن�سبته  بارتفاع  دينار  مليار 
للبنك.  ال�ستمرار مبمار�سة احل�سافة والتحوط لتعزيز متانة املركز املايل 

املبا�سرة ١٢.١  الئتمانية  الت�سهيالت  ال�سوقية من  البنك  واأ�سبحت ح�سة 
باملئة يف عام ٢٠٢١ مقارنة مع ١١.١ باملئة يف عام ٢٠٢٠ وبن�سبة منو ١٤.٧ 
باملئة، يف حني بلغ اإجمايل منو الت�سهيالت يف ال�سوق لعام ٢٠٢١ ن�سبة ٤.٩ 
 ١٢.٤ بلغت  فقد  الودائع  اإجمايل  من  ال�سوقّية  للح�سة  بالن�سبة  اأما  باملئة، 
باملئة يف عام ٢٠٢١ مقارنة مع ١٠.٩باملئة يف عام ٢٠٢٠ وبن�سبة منو بلغت 
ن�سبة  لعام ٢٠٢١  ال�سوق  الودائع يف  اإجمايل منو  بلغ  باملئة ، يف حني   ٢٢.٧

٧.٤ باملئة.
�سهر  لنهاية  ال�سريبة  قبل  ارباحه  اجمايل  يف  ارتفاعًا  الحتاد  بنك  وحقق 
دينار  ١٤.٦مليون  مع  مقارنة  دينار  مليون   ١٦.٨ اإلى  لت�سل  املا�سي  اآذار 

على  له  اإف�ساح  يف  البنك  بيانات  واأظهرت   .  ٢٠٢١ عام  من  الفرتة  لنف�ص 
اأرباح بعد ال�سريبة،  اأن البنك حقق �سايف  موقع بور�سة عمان اللكرتوين، 
املقارنة.  فرتة  لنف�ص  دينار  مليون   ٩.٧ مقابل  دينار  مليون   ١٠.٥ بلغت 
اإلى  اآذار  لنهاية  املتوقعة  الئتمانية  للخ�سائر  البنك  خم�س�ص  وانخف�ص 
الفرتة من عام ٢٠٢١. لذات  دينار  دينار مقارنة ١٠.3 مليون   ٥.٢ مليون 
و�سجلت البيانات املالية، ارتفاعًا يف جمموع املطلوبات وحقوق امللكية للبنك 
مع  مقارنة  احلايل  العام  من  الأول  الربع  لنهاية  دينار  مليار   ٦.3٤٦ اإلى 

٦.٢٦٢ مليار دينار لنهاية العام املا�سي.

بنك االتحاد يوزع 16 مليون دينار أرباحًا نقدية على مساهميه
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 117.8مليون دينار أرباح مجموعة البنك العربي
 للربع األول من العام 2022 وبنسبة نمو %29.4

حققت جمموعة البنك العربي نتائج  ايجابية خالل الربع الول من العام ٢٠٢٢، حيث 
بلغت الرباح ال�سافية بعد ال�سريبة ١٦٦ مليون دولر اأمريكي مقارنة ب ١٢٨.3 مليون 
لتثبت  النتائج  بن�سبة ٢٩.٤%، وجاءت هذه  اآذار ٢٠٢١ حمققة منوا  دولر كما يف 3١ 
متانة الو�سع املايل للمجموعة وجودة ا�سولها، كما حافظت املجموعة على مركز مايل 
ح�سب  املال  راأ�ص  كفاية  ون�سبة  امريكي  دولر  مليار   ١٠.٢ امللكية  حقوق  وبلغت  قوي 
تعليمات بازل 3 بلغت ١٦.٥% وهي اعلى من احلد الدنى املطلوب ح�سب تعليمات البنك 

املركزي الردين.
العام  من  الول  الربع  بنهاية   %٥ بن�سبة  منوا  الئتمانية  الت�سهيالت  اظهرت  وقد 
اأمريكي  دولر  مليار  مع ٥.33  باملقارنة  اأمريكي  دولر  مليار  الى 3٥.٢  لت�سل   ٢٠٢٢
البنك  ا�سرتاتيجية  مع  متا�سيا  النمو  هذا  وجاء  ال�سابق،  العام  من  نف�سها  الفرتة  يف 
جودة  على  املحافظة  مع  جديدة  وخدمات  منتجات  طرح  خالل  من  التو�سع  يف 
امريكي  دولر  مليار   ٤٧.3 الى  لت�سل  العمالء  ودائع  ارتفعت  حني  يف  ال�سول، 
اآذار   3١ بنهاية  امريكي  دولر  مليار   ٤٥.٨ مع  مقارنة   ٢٠٢٢ اآذار   3١ يف  كما 
يتواجد  التي  املناطق  معظم  يف  الودائع  ارتفاع  وميثل   ،%3 بلغت  منو  وبن�سبة   ٢٠٢١

وم�ستقرة. متنوعة  ودائع  قاعدة  تو�سيع  يف  ل�سرتاتيجيته  ا�ستمرارا  البنك   فيها 
اليجابية  النتائج  »ان  قائاًل:  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  امل�سري  �سبيح  ال�سيد  و�سرح 
البنك  قدرة  تعك�ص  احلايل  العام  من  الول  الربع  يف  البنك  حققها  التي 
يف  والتغريات  التطورات  ومواكبة  امل�ستدام  النمو  حتقيق  يف  ال�ستمرار  على 
حمفظة  جودة  على  باملحافظة  البنك  ا�ستمرار  على  اأكد  كما  والعامل،  املنطقة 
يعمل  البنك  اأن  امل�سري  واأ�ساف  املايل،  مركزه  ومتانة  الئتمانية  الت�سهيالت 
املختلفة. تواجده  مناطق  يف  والكامنة  املتاحة  الفر�ص  ا�ستغالل  على   با�ستمرار 
بان  العربي   للبنك  التنفيذي  العام  املدير  ال�سادق  الأن�سة رندة  اأو�سحت  ومن جهتها 
اأرباح جمموعة البنك العربي جاءت نتيجة النهو�ص بالأداء الت�سغيلي املدعوم مبيزانية 
متينة وقاعدة �سيولة مرتفعة ومركز مايل قوي، حيث متكنت املجموعة من التعامل مع 
العديد من التحديات وال�ستمرار بالداء املميز والذي اإنعك�ص من خالل النمو بودائع 
العمالء والت�سهيالت الئتمانية بال�سافة الى تخفي�ص كلفة املخاطر، كما اأ�سارت الى 
ان البنك حقق منوًا يف �سايف الفوائد والعمولت املتاأتية من الأعمال البنكية الرئي�سية 
ن�سبة  بلغت  حيث  متينة  �سيولة  بن�سب  بالحتفاظ  البنك  ا�ستمر  كما   ،%٦.3 وبن�سبة 

اجتماع الهيئة العامة للبنك العربي بواسطة وسيلة االتصال المرئي وااللكتروني



المصري: النتائج االيجابية التي حققها 
البنك في الربع األول تعكس قدرته على 

االستمرار في تحقيق النمو المستدام 
ومواكبة التطورات

الصادق: أرباح البنك جاءت نتيجة 
النهوض باألداء التشغيلي المدعوم 

بميزانية متينة وقاعدة سيولة مرتفعة 
ومركز مالي قوي

 القرو�ص الى الودائع ٧٤.3%، بينما فاقت ن�سبة تغطية القرو�ص غري العاملة ١٠٠%.
مرتفعة  �سيولة  معدلت  على  احلفاظ  يف  البنك  ا�ستمرار  على  ال�سادق  واكدت 
يف  مكانته  وتعزيز  امل�ستقبلية،  والتطور  النمو  خطط  دعم  يف  ي�سهم  مما 
الرقمية  واحللول  املنتجات  طرح  يف  التو�سع  الى  بالإ�سافة  امل�ستهدفة،  الأ�سواق 
مميزة. عمالء  بتجربة  والرتقاء  املجموعة  اعمال  خمتلف  �سمن   املبتكرة 

وختاما اأكد ال�سيد �سبيح امل�سري على ا�ستمرار البنك يف اإيجاد فر�ص جديدة لتحقيق 
وم�ستدامة  جيدة  عائدات  حتقيق  البنك  موا�سلة  وعلى  الأ�سعدة  جميع  على  النمو 

مل�ساهميه والعمل جنبًا اإلى جنب مع عمالئه واملجتمعات التي يتواجد �سمنها.
وعقدت الهيئة العامة العادية مل�ساهمي البنك العربي اجتماعها بتاريخ 3١ -3- ٢٠٢٢  بوا�سطة 
و�سيلة الت�سال املرئي واللكرتوين، وذلك عماًل باأحكام قانون الدفاع رقم )١3( ل�سنة ١٩٩٢ 
واأمر الدفاع رقم )٥( ل�سنة ٢٠٢٠ املن�سور يف اجلريدة الر�سمية بتاريخ 3١-3-٢٠٢٠ والإجراءات 
ال�سادرة عن معايل وزير ال�سناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٩-٤-٢٠٢٠ مبوجب اأمر الدفاع اأعاله 
 وموافقته على اإنعقاد اإجتماع الهيئة العامة العادية من خالل و�سائل الإت�سال املرئي والإلكرتوين. 

وبح�سور  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص   / امل�سري  �سبيح  ال�سيد  برئا�سة  الجتماع  وعقد 
اأ�سهما  يحملون  وم�ساهمني  التنفيذي  العام  واملدير  الإدارة  جمل�ص  اأع�ساء 
كما  املال،  راأ�ص  من   %٧٨.٧٥ حوايل  ي�سكلون  ووكالة«  واإنابة  »اأ�سالة 
العرموطي. وائل  الدكتور  عطوفة  ال�سركات  عام  مراقب  الجتماع   وح�سر 
العادية. العامة  الهيئة  اأعمال  جدول  على  املدرجة  البنود  اإقرار  الجتماع  خالل   ومت 

وبهذه املنا�سبة اأ�سار ال�سيد �سبيح امل�سري - رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك العربي اإلى اأن 
القت�ساد العاملي �سهد خالل العام ٢٠٢١ بداية ملحوظة للتعايف من اآثار جائحة كورونا 
والقطاعات  املناطق  الأداء عرب خمتلف  تقلبات كبرية يف موؤ�سرات  بالرغم من وجود 
يف  التو�سع  بينها  من  التعايف  هذا  ظهور  يف  عوامل  عدة  �ساهمت  حيث  القت�سادية. 
اإلى  وال�ستهالكية  النتاجية  العمليات  عجلة  وحترك  الفريو�ص  �سد  التلقيح  حمالت 
التو�سعية.  والنقدية  املالية  لل�سيا�سات  املتقدمة،  خا�سة  الدول،  تبني  ا�ستمرار  جانب 
العاملي  الطلب  ارتفاع  ظل  يف  الدولية  التجارة  حجم  يف  حت�سن  مع  ذلك  ترافق  وقد 
�سواء ال�ستهالكي اأو ال�ستثماري. غري اأن الختاللت يف �سال�سل التوريد وما �ساحبها 
وقد  الدولية.  والتجارة  النمو  على  بظاللها  األقت  العاملية  ال�سحن  كلف  يف  ارتفاع  من 

�ساهمت هذه الختاللت، املقرونة بالرتفاع الكبري يف الطلب العاملي، يف زيادة حادة يف 
ال�سغوط الت�سخمية والتي تعّمقت خالل العام. وقد تباطاأ زخم منو القت�ساد العاملي 
مع نهاية عام ٢٠٢١ بفعل النت�سار ال�سريع للمتحورات اجلديدة للفريو�ص، اإلى جانب 
التو�سعية لكبح جماح  النقدية  �سيا�ستها  املركزية باحلد من  البنوك  بداأت بع�ص  ذلك 

الت�سخم، الأمر الذي اأثر على اأداء الأ�سواق املالية العاملية وجعله اأكرث تذبذبًا.
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صافي أرباح مجموعة بنك اإلسكان يرتفع بنسبة %18.6 
ليصل الى 30.1 مليون دينار في الربع األول من عام 2022

اأعلنت جمموعة بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل عن نتائجها املالية للثالثة اأ�سهر الأولى 
من عام ٢٠٢٢، حيث حققت املجموعة اأرباحًا �سافية بعد املخ�س�سات وال�سرائب بلغت 
3٠.١ مليون دينار، بارتفاع ن�سبته ١٨.٦% مقارنة مع ما مت حتقيقه خالل نف�ص الفرتة 

من العام املا�سي.
ت�سغيلية  اأرباح  حتقيق   ٢٠٢٢ عام  من  الأول  الربع  خالل  البنك  جمموعة  وا�سلت  وقد 
للموارد املتاحة �سمن خمتلف  الفعال  التوظيف  قوية، مما يعك�ص قدرة املجموعة على 

قطاعاتها الت�سغيلية، الى جانب القدرة على �سبط وتر�سيد التكاليف.
جودة  على  املحافظة  مع  بفعالية  املايل  املركز  ادارة  يف  املتوا�سلة  البنك  جهود  واأدت 
الأ�سول ومتانتها اإلى ارتفاع اإجمايل الت�سهيالت امل�سرفية بن�سبة ٤.٨% منذ نهاية العام 

املا�سي لت�سل الى ٤.٨ مليار دينار كما يف 3١ اآذار ٢٠٢٢.
عن  اخلطيب،  الإله  عبد  الإدارة،  جمل�ص  رئي�ص  اأعرب  النتائج،  هذه  على  تعقيبه   ويف 
اعتزازه مبوا�سلة جمموعة البنك حتقيق نتائج مالية متميزة وت�سجيل ربح ت�سغيلي قوي 
و�سايف اأرباح بعد املخ�س�سات وال�سرائب بلغ 3٠.١ مليون دينار مع نهاية الربع الأول 

من العام احلايل.

اأن املجموعة وا�سلت اتباع النهج املتحفظ املعتمد، حيث مت ت�سجيل  واأو�سح اخلطيب، 
خم�س�سات اإ�سافية للخ�سائر الئتمانية املتوقعة بلغت اأكرث من ١١ مليون دينار خالل 
الربع الأول من العام احلايل، وتهدف هذه اخلطوات الوقائية اإلى حماية البنك وتعزيز 
وا�ستمرار  القت�ساد،  يواجهها  التي  والتحديات  الظروف  �سوء  يف  املايل،  مركزه  قوة 

التداعيات الناجمة عن وباء كورونا، والتطورات اجليو�سيا�سية الدولية.
اإدارة  وفعالية  القرو�ص  حمفظة  جودة  تعزيز  يف  املجموعة  جهود  اأن  اخلطيب  وبني 
املخاطر الئتمانية، قد اأدت الى زيادة متانة املركز املايل للبنك وحتقيق منو م�ستدام يف 
العائد على حقوق امل�ساهمني، الذي ارتفع بنهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٢ لي�سل الى 
١٠.١%.  من جانبه، اأكد الرئي�ص التنفيذي للبنك، عمار ال�سفدي، اأن املجموعة وا�سلت 
حتقيق معدلت منو قوية يف خمتلف موؤ�سراتها املالية، حيث ارتفع اإجمايل الدخل املتاأتي 
من العمليات البنكية الرئي�سية بن�سبة ٤.٥% لي�سل اإلى ٩3.١ مليون دينار للربع الأول 
من عام ٢٠٢٢، مقارنة مع ٨٩.١ مليون دينار مت حتقيقها خالل نف�ص الفرتة من العام 
املا�سي، وذلك بدعم من كافة القطاعات الت�سغيلية التي �سجلت منوًا قويًا خالل الثالثة 

اأ�سهر الأولى من العام ٢٠٢٢.

الصفدي: البنك مستمر في تقديم 
أحدث التطبيقات اإللكترونية، إلى 

جانب مواكبته المستمرة للتطورات 
المستجدة في عالم الصناعة المصرفية

الخطيب: المجموعة واصلت اتباع 
النهج المتحفظ المعتمد وحققت نتائج 

مالية متميزة مع تسجيل ربح تشغيلي 
قوي
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توفر المجموعة االردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية حزمة من الفرص االستثمارية 
في مختلف أوجه النشاط االقتصادي )الصناعي، التجاري، السياحي، الخدمي(

 بكلف استثمار منافسة وبيئة إستثمارية جاذبة، وعلى النحو التالي:

الفرص االستثمارية في المناطق الحرة والمناطق التنموية األردنية

المنطقة  المساحاتالفرص االستثماريةالنشاط 

الحــرة  المناطــق 
ــاء،  ــة: )الزرق العام
الموقــر،  ســحاب، 
الكــرك، الكرامــة(

صناعي

§ وحدات أراضي مطورة للتأجير مخصصة لألنشطة الصناعية. 	

غازيــة  مشــروبات  معدنيــة،  مســبوكات  آليــات،  غيــار  )قطــع 
تصفيــح  ولحــوم،  غذائيــة  مــواد  معدنيــة،  زيــوت  وعصائــر، 
لوحــات  قــوارب،  وأدويــه،  طبيــه  أجهــزه  وهيــاكل،  مركبــات 
المســتثمرون(. بهــا  يتقــدم  جديــدة  صناعــات  الكترونيــة، 

1000 م² 

فأكثر

تجاري

§ وحدات أراضي مطورة للتأجير مخصصة لألنشطة التجارية.	

جديــده  مركبــات  بضائــع،  وكاالت  ســيارات،  )وكاالت 
أدوات  ســيارات،  »قطــع  مختلفــة   بضائــع  ومســتعمله، 
أثــاث، تحــف، أجهــزه كهربائيــة، الكترونيــات، مــواد  منزليــه، 
غذائيــة، أدويــه، مســتلزمات طبيــة، معــدات زراعيــه وصناعيــه 
وحرفيــه، ماكنــات صناعيــه«، أيــة انشــطه تجاريــة جديــدة يتــم 

اســتحداثها(.

خدمي
مكاتب مخصصة لشركات الخدمات اللوجستية:	§

)تأميــن، بنــوك، صرافــه، تخليــص، مطاعــم، ســوبر ماركــت، 
صيانــة مركبــات، تخزيــن، أي خدمــات أخــرى(.

حسب 
الطلب

المنطقة الحرة 
مطار الملكة 

علياء الدولي

صناعي

§ وحدات أراضي مطورة للتأجير مخصصة لألنشطة الصناعية.	

صناعــات صغيــر ومتوســطة  )المــواد الغذائيــة والمشــروبات، 
الكهربائيــة  والمعــدات  اآلليــات  صناعــة  الخشــب،  صناعــة 
المســتلزمات  األدويــه،  الغذائيــة،  المــواد  الثمينــة،  والمــواد 

.) الــخ   ... الطبيــة 

2000 م²  
للوحدة

تجاري

§ وحدات أراضي مطورة للتأجير مخصصة لألنشطة التجارية.	

)التخزيــن اللوجســتي، األدويــة، المســتلزمات الطبيــة، المــواد 
لألدويــة  المبــرد  التخزيــن  الثمينــة،  المــواد  االســتهالكية، 

الــخ(.  .... المتنوعــة  والبضائــع 

1080 م²  
للوحدة

§خدمي مكاتب مخصصة لشركات الخدمات اللوجستية.	
      )خدمات بنوك، خدمات تخليص، خدمات تأمين، محالت تجارية(.

50م² - 100م² 
- 150م² 
أو أكثر 

مخصصة 
للتأجير

مجمع االعمال
مكاتب مخصصة للشركات للتأجير	§

§	 Desk( للتأجيــر   الديســك  مكاتــب 
)Services

إدارة، خدمات 	§
برمجيات تصديرية، 

استشارات ماليه، 
استشارات 

هندسية، خدمات 
التدريب، المكاتب 

اإلقليمية، 
وشركات 

  ،OFFSHORE
وشركات أخرى

المساحاتالفرص االستثماريةالنشاطالمنطقة 

منطقة 
البحر الميت 

التنموية
سياحي

§	) Boutique Hotels( فنادق البوتيك

تطوير فنادق من فئة 3 نجوم	§

فلل وشقق فندقية مخدومة	§

والنــوادي 	§ العالجيــة   الصحيــة  المنتجعــات 
والنقاهــة العــالج  ومراكــز  الصحيــة 

المحالت التجارية والمرافق الترفيهية 	§

مشــاريع متعــددة االســتعمال ) تشــمل فنــادق 	§
ووحــدات فندقيــة مخدومــة ومحــالت تجاريــة 

ومطاعــم (

المطاعم والمقاهي	§

تطويــر فنــادق عالميــة مــن فئــة أربــع وخمــس 	§
ذات  محــدودة  أراضــي  قطــع  فــي   ( نجــوم 

الكبيــرة( المســاحات 

1000 م² فأكثر

منطقة 
الصوان 

– عجلون 
التنموية

سياحي

محــالت تجاريــة عــدد )6(، عــدد )4( محــالت 	§
ــي  ــالت ف ــدد )2( مح ــة )43(، وع ــي القطع ف

ــة )36(.  القطع

§ مطعــم عــدد )2(، بقــدرة اســتيعاب )592( 	
زائــر فــي القطعــة )43(، وبقــدرة اســتيعاب 

)396( زائــر فــي القطعــة )36(. 

§ ــر 	 ــر واآلخ ــدرة )50( زائ ــدد )2(، بق ــي ع مقاه
بقــدرة )120( زائــر، وكالهمــا فــي القطعــة 

 .)36(

§ نجــوم 	  )5( وفنــدق  مؤتمــرات  مركــز 
مطاعــم.  وعــدة  فندقــي  وســكن 

§ نــزل بيئــي باإلضافــة إلــى مطعــم ومقهــى 	
بيــن  ومشــرفة  متدرجــة  وجلســات 

موســمي. وســوق  األشــجار 

حسب الطلب
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توفر المجموعة االردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية حزمة من الفرص االستثمارية 
في مختلف أوجه النشاط االقتصادي )الصناعي، التجاري، السياحي، الخدمي(

 بكلف استثمار منافسة وبيئة إستثمارية جاذبة، وعلى النحو التالي:

الفرص االستثمارية في المناطق الحرة والمناطق التنموية األردنية

المنطقة  المساحاتالفرص االستثماريةالنشاط 

الحــرة  المناطــق 
ــاء،  ــة: )الزرق العام
الموقــر،  ســحاب، 
الكــرك، الكرامــة(

صناعي

§ وحدات أراضي مطورة للتأجير مخصصة لألنشطة الصناعية. 	

غازيــة  مشــروبات  معدنيــة،  مســبوكات  آليــات،  غيــار  )قطــع 
تصفيــح  ولحــوم،  غذائيــة  مــواد  معدنيــة،  زيــوت  وعصائــر، 
لوحــات  قــوارب،  وأدويــه،  طبيــه  أجهــزه  وهيــاكل،  مركبــات 
المســتثمرون(. بهــا  يتقــدم  جديــدة  صناعــات  الكترونيــة، 

1000 م² 

فأكثر

تجاري

§ وحدات أراضي مطورة للتأجير مخصصة لألنشطة التجارية.	

جديــده  مركبــات  بضائــع،  وكاالت  ســيارات،  )وكاالت 
أدوات  ســيارات،  »قطــع  مختلفــة   بضائــع  ومســتعمله، 
أثــاث، تحــف، أجهــزه كهربائيــة، الكترونيــات، مــواد  منزليــه، 
غذائيــة، أدويــه، مســتلزمات طبيــة، معــدات زراعيــه وصناعيــه 
وحرفيــه، ماكنــات صناعيــه«، أيــة انشــطه تجاريــة جديــدة يتــم 

اســتحداثها(.

خدمي
مكاتب مخصصة لشركات الخدمات اللوجستية:	§

)تأميــن، بنــوك، صرافــه، تخليــص، مطاعــم، ســوبر ماركــت، 
صيانــة مركبــات، تخزيــن، أي خدمــات أخــرى(.

حسب 
الطلب

المنطقة الحرة 
مطار الملكة 

علياء الدولي

صناعي

§ وحدات أراضي مطورة للتأجير مخصصة لألنشطة الصناعية.	

صناعــات صغيــر ومتوســطة  )المــواد الغذائيــة والمشــروبات، 
الكهربائيــة  والمعــدات  اآلليــات  صناعــة  الخشــب،  صناعــة 
المســتلزمات  األدويــه،  الغذائيــة،  المــواد  الثمينــة،  والمــواد 

.) الــخ   ... الطبيــة 

2000 م²  
للوحدة

تجاري

§ وحدات أراضي مطورة للتأجير مخصصة لألنشطة التجارية.	

)التخزيــن اللوجســتي، األدويــة، المســتلزمات الطبيــة، المــواد 
لألدويــة  المبــرد  التخزيــن  الثمينــة،  المــواد  االســتهالكية، 

الــخ(.  .... المتنوعــة  والبضائــع 

1080 م²  
للوحدة

§خدمي مكاتب مخصصة لشركات الخدمات اللوجستية.	
      )خدمات بنوك، خدمات تخليص، خدمات تأمين، محالت تجارية(.

50م² - 100م² 
- 150م² 
أو أكثر 

مخصصة 
للتأجير

مجمع االعمال
مكاتب مخصصة للشركات للتأجير	§

§	 Desk( للتأجيــر   الديســك  مكاتــب 
)Services

إدارة، خدمات 	§
برمجيات تصديرية، 

استشارات ماليه، 
استشارات 

هندسية، خدمات 
التدريب، المكاتب 

اإلقليمية، 
وشركات 

  ،OFFSHORE
وشركات أخرى

المساحاتالفرص االستثماريةالنشاطالمنطقة 

منطقة 
البحر الميت 

التنموية
سياحي

§	) Boutique Hotels( فنادق البوتيك

تطوير فنادق من فئة 3 نجوم	§

فلل وشقق فندقية مخدومة	§

والنــوادي 	§ العالجيــة   الصحيــة  المنتجعــات 
والنقاهــة العــالج  ومراكــز  الصحيــة 

المحالت التجارية والمرافق الترفيهية 	§

مشــاريع متعــددة االســتعمال ) تشــمل فنــادق 	§
ووحــدات فندقيــة مخدومــة ومحــالت تجاريــة 

ومطاعــم (

المطاعم والمقاهي	§

تطويــر فنــادق عالميــة مــن فئــة أربــع وخمــس 	§
ذات  محــدودة  أراضــي  قطــع  فــي   ( نجــوم 

الكبيــرة( المســاحات 

1000 م² فأكثر

منطقة 
الصوان 

– عجلون 
التنموية

سياحي

محــالت تجاريــة عــدد )6(، عــدد )4( محــالت 	§
ــي  ــالت ف ــدد )2( مح ــة )43(، وع ــي القطع ف

ــة )36(.  القطع

§ مطعــم عــدد )2(، بقــدرة اســتيعاب )592( 	
زائــر فــي القطعــة )43(، وبقــدرة اســتيعاب 

)396( زائــر فــي القطعــة )36(. 

§ ــر 	 ــر واآلخ ــدرة )50( زائ ــدد )2(، بق ــي ع مقاه
بقــدرة )120( زائــر، وكالهمــا فــي القطعــة 

 .)36(

§ نجــوم 	  )5( وفنــدق  مؤتمــرات  مركــز 
مطاعــم.  وعــدة  فندقــي  وســكن 

§ نــزل بيئــي باإلضافــة إلــى مطعــم ومقهــى 	
بيــن  ومشــرفة  متدرجــة  وجلســات 

موســمي. وســوق  األشــجار 
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اإلستثمار في القطاع المصرفـي
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كابيتال بنك يحقق أرباحًا قياسية
 للربع األول 2022 وصلت إلى 40.2 مليون دينار

42

وافقت الهيئة العامة مل�ساهمي كابيتال بنك خالل اجتماعها ال�سنوي العادي بتاريخ 
امل�ساهمني  على  نقدية  اأرباح  بتوزيع  الإدارة  جمل�ص  تو�سية  على   ،)٢٠٢٢/٠3/٢٤(
اأردين، كما �سادقت  البنك ومبا جمموعه 3٠ مليون دينار  بن�سبة ١٥% من راأ�سمال 

على تقرير جمل�ص الإدارة والبيانات املالية للبنك للعام ٢٠٢١ وخططه امل�ستقبلية.
 ووافقت الهيئة العامة للبنك يف اجتماعها غري العادي الذي عقد يف نف�ص اليوم، على 
�سراء ١٠٠% من الأ�سهم املكونة لراأ�سمال بنك �سو�سيته جرنال - الأردن، وتفوي�ص 
رئي�ص جمل�ص الإدارة ل�ستكمال اإجراءات عملية ال�سراء وانتقال ملكية الأ�سهم املكونة 
لراأ�سمال بنك �سو�سيته جرنال - الأردن، وكافة عمليات وحقوق وموجودات ومطلوبات 

البنك اإلى كابيتال بنك )بنك املال الأردين(، واتخاذ الإجراءات الالزمة لذلك.
 وتراأ�ص الجتماعني اللذين عقدا بوا�سطة تقنية الت�سال املرئي والإلكرتوين، رئي�ص 
اأع�ساء  ال�سامل، وبح�سور عدد من  با�سم خليل  اإدارة جمموعة كابيتال بنك  جمل�ص 
جمل�ص الإدارة والرئي�ص التنفيذي للمجموعة داود الغول، وم�ساهمني يحملون اأ�سهمًا 
كما وح�سر  املال،  راأ�ص  ي�سكلون حوايل )٨١.3٨%( من  والوكالة  والإنابة  بالأ�سالة 

مدققي  ومندوب  العرموطي،  وائل  الدكتور  عطوفة  ال�سركات  عام  مراقب  الجتماع 
ح�سابات البنك.

هذا وقد �سجل كابيتال بنك مع نهاية العام املا�سي ٢٠٢١ اأداًء ماليًا قويًا ومتميزًا، 
وذلك بعد ارتفاع �سايف اأرباحه اإلى )٦١ ( مليون دينار مقابل) 3٠.3 ( مليون دينار 
للعام   ٢٠٢٠، وبن�سبة) ١٠٠%(، يف حني بلغت ن�سبة النمو يف الأرباح بعد ا�ستبعاد كافة 
العمليات غري املتكررة ومن �سمنها ناجت عملية ال�ستحواذ  على العمليات امل�سرفية 

لبنك عوده    ٧٠%.
كما وحققت اأ�سول جمموعة كابيتال بنك منوًا ملحوظًا وبن�سبة )٥٧%( لتبلغ )3.٤( 
مليار دينار   مع نهاية العام  املا�سي مقابل)٢.٨ (مليار دينار يف نهاية العام ٢٠٢٠، 
اأي بزيادة قدرها )١.٦( مليار دينار منها )٥٢3( مليون دينار جاءت نتيجة ل�سفقة 

ال�ستحواذ على فروع واأعمال بنك عوده يف الأردن والعراق.
اإلى )٢.١(  لت�سل  بن�سبة )٤٩%(  الئتمانية  الت�سهيالت   فيما منت �سايف حمفظة 
ارتفعت  العام ٢٠٢٠.كما  مليار دينار يف عام ٢٠٢١، مقابل )١.٤( مليار دينار يف 

الغول: البنك تمكن من المضي 
قدمًا في تنفيذ خططه المتعلقة 

بالتوسع والتحول الرقمي

السالم: االقتصاد الوطني أسدل 
الستار على مرحلة الركود 

االقتصادي الطارئ الذي ألم به 

الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين
 وبنسبة 15% من رأس المال عن العام 2021
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ودائع العمالء بن�سبة )٦٥.٥%( لت�سل اإلى )٢.٨( مليار دينار يف العام ٢٠٢١ مقابل 
اأما العائد على حقوق امل�ساهمني مع نهاية العام  )١.٧( مليار دينار يف العام ٢٠٢٠، 
املا�سي فقد �سجل ما ن�سبته ) ١٦.3% (، حيث تعترب هذه الن�سبة من اأعلى الن�سب يف 

القطاع امل�سريف الأردين.  
حجم  ارتفع  فقد  بنك  كابيتال  ملجموعة  التابعة  لل�سركات  املالية  بالنتائج  يتعلق  وفيما 
دينار  مليون  لتبلغ ٨٧٦  وبن�سبة ١٠3%  ملمو�ص  ب�سكل  العراقي  الأهلي  امل�سرف  اأ�سول 
اأردين، مقابل ٤33 مليون دينار اأردين للعام ٢٠٢٠، فيما ارتفعت جمموع ودائع العمالء 
بن�سبة ١٧٦% لت�سل الى ٥٦٢ مليون دينار اأردين يف العام ٢٠٢١ مقارنة ب ٢٠3 مليون 

دينار اأردين يف العام ٢٠٢٠.
اأما بالن�سبة للذراع ال�ستثماري ملجموعة كابيتال بنك، فقد ارتفعت اأرباح �سركة كابيتال 
لال�ستثمارات بعد ال�سريبة بن�سبة ٩٥% لت�سل اإلى 3.٨ مليون دينار، مدعومة بزيادة يف 
حجم الأ�سول املدارة التي و�سلت اإلى ٤٢٥ مليون دولر، بالإ�سافة الى زيادة يف ح�سابات 

الو�ساطة املالية بن�سبة 3٥% مقارنة بالعام ٢٠٢٠.
وقال ال�سامل يف كلمته اأمام الهيئة العامة، اأن جمموعة كابيتال بنك ا�ستطاعت خالل 
ال�سنتني املا�سيتني حتقيق نتائج ايجابية طالت اغلب موؤ�سرات الربحية واملتانة املالية، 
الأردن  امل�سريف يف  ال�سوق  مكانتها يف  تعزيز  الى  اأف�ست  تو�سعية طموحة  روؤية  �سمن 
وفروعه  عوده  بنك  اأعمال  على  ال�ستحواذ  عملية  اأن  مبينًا  �سواء،  حد  على  والعراق 
اأ�سهم يف حتقيق املجموعة منوًا مدرو�سًا و�سع م�سلحة امل�ساهمني  يف الأردن والعراق 
اأن عملية ال�ستحواذ على  والقيمة القت�سادية امل�سافة يف مقدمة الأولويات، مو�سحًا 

�سو�سيته جرنال �ست�سهم اأي�سًا يف زيادة  منو املجموعة.
واأ�ساف اأن جمموعة كابيتال بنك عززت �سبكة تواجدها يف املنطقة عن طريق تاأ�سي�ص 
روؤية  انطالقًا من  ال�سعودية، وذلك  العربية  اململكة  العراقي يف  للم�سرف الهلي  فرع 
املجموعة الرامية الى �سرورة التو�سع اقليميا للبناء على الفر�ص القت�سادية الكامنة 

يف املنطقة و�سعيا منها لتعزيز اأوجه التكامل القت�سادي العربي.
جائحة  من  تعافيًا  ي�سهد  بداأ  الذي  الأردين  القت�ساد  تطورات  اإلى  ال�سامل  وتطرق 
كورونا منذ بدايات العام ٢٠٢١، حيث انعك�ص هذا التح�سن على العديد من املوؤ�سرات 
القت�سادية احليوية، ما دفع املوؤ�س�سات املالية والئتمانية العاملية، مثل وكالة �ستاندرد 
خالل  والنقدية  املالية  لل�سلطات  والفعالة  ال�سريعة  بال�ستجابة  الإ�سادة  اإلى  بورز  اند 
من  التخفيف  يف  الوا�سح  الأثر  لها  كان  والتي  املا�سيني  للعامني  ال�ستثنائية  الظروف 

حدة ال�سدمات.
وترتجم النتائج املالية القيا�سية التي حققتها جمموعة كابيتال بنك خالل العام املا�سي 
كفاءة  ا�سرتاتيجيتها التو�سعية ال�سليمة وخططها املحكمة والقدرة على التنفيذ الفّعال، 
وبهذا ال�سدد قال الرئي�ص التنفيذي ملجموعة كابيتال بنك، داود الغول، اأن املجموعة 
خطت خطوات كبرية وهامة خالل العام ٢٠٢١، عززت من مكانتها املتقدمة يف ال�سوق 
اأحدث  اعتماد  خالل  من  �سواء  والتو�سع،  النمو  لتحقيق  والإقليمي  الأردين  امل�سريف 
املتزايدة  قاعدة عمالئها  تطلعات  لتلبية  امل�سريف  القطاع  التكنولوجية يف  الجتاهات 
التي منت باأكرث من 3 اأ�سعاف لدى كل من فروع كابيتال بنك الأردن وامل�سرف الأهلي 

العراقي، اأو من خالل عمليات ال�ستحواذ يف الأ�سواق املختلفة.
)راأ�سمال  الأول  ال�سق  املال  راأ�ص  �سندات  اأ�سدر  بنك  كابيتال  اأن  اإلى  الغول  واأ�سار 
 ٧٠ يعادل  ما  )اأي  دولر  مليون   ١٠٠ بقيمة   ) Perpetual Bonds( اإ�سايف( 
القاعدة  لدعم  وذلك   ، ATالإ�سايف ١ املال  راأ�ص  �سمن  ت�سنف  اأردين(  دينار  مليون 
بالتو�سع  الراأ�سمالية للمجموعة، ومتكينها من امل�سي قدمًا يف تنفيذ خططها  املتعلقة 
والتحول الرقمي، مبينًا اأن هذا الإ�سدار يعد الأول من نوعه لبنك اأردين يف البور�سة 
املالية الدولية للمنطقة حيث ُتعترب دبي اأكرب مراكز اإدراج اأدوات الدين املقومة بالدولر 

الأمريكي يف ال�سرق الأو�سط.

الأردين  ال�سوق  الرقمي Blink  يف  البنك  اأطلق  اأن كابيتال بنك  بالذكر  ومن اجلدير 
ليقدم خدماته من خالل من�سته الرقمية الذكية التي ت�ستهدف فئة ال�سباب واأ�سحاب 
بالإ�سافة  املالية،  التكنولوجيا  معايري  اأف�سل  وفق  ال�سيدات،  وخا�سة  املنزلية  امل�ساريع 

اإلى وجود خطط لإطالق Blink اأي�سًا يف ال�سوق العراقي.
العام  من  الأول  الربع  خالل  قيا�سية  اأرباح  �سايف  حتقيق  عن  بنك  كابيتال  اأعلن  كما 
احلايل بارتفاع ن�سبته 3٤.٨ % عن الأرباح املن�سورة للفرتة نف�سها من العام ال�سابق، 

وهي اأعلى اأرباح ربعية منذ تاأ�سي�ص البنك.
وبح�سب النتائج املالية الأولية فقد بلغ �سايف اأرباح البنك يف الربع الأول من العام احلايل 
يف اآذار )مار�ص( ٤٠.٢ مليون دينار، مقابل ٢٩.٨ مليون دينار وفق البيانات املن�سورة 
للفرتة ذاتها من العام املا�سي، فيما و�سل �سايف اأرباح البنك، بعد ا�ستبعاد البنود غري 
 املتكررة، اإلى ١٩.٥ مليون دينار مقابل ١٠.٢ مليون دينار للفرتة نف�سها من العام ٢٠٢١.
نف�سها  الفرتة  خالل  ملحوظ  ب�سكل  بنك  كابيتال  جمموعة  موجودات  منت  كما 
جرنال. �سو�سيته  بنك  على  ال�ستحواذ  عملية  بنتائج  مدعومة   ،%  3٨.٦ وبن�سبة 
 .٢٠٢١ العام  نهاية  يف  دينار  مليار   ٤.3 مقابل  دينار  مليارات   ٦ اإلى  لت�سل  الأردن، 
 ٢.٩ اإلى  اآذار)مار�ص(  لنهاية  الئتمانية  الت�سهيالت  حمفظة  �سايف  ارتفع  فيما 
.%  3٨ ن�سبته  وبنمو  املا�سي،  العام  نهاية  يف  دينار  مليار   ٢ مقابل  دينار،   مليار 
و�سجلت ودائع العمالء اأي�سًا ارتفاعًا ملحوظًا لنهاية الربع الأول من العام احلايل بن�سبة 
العام ٢٠٢١. اإلى ٤.١ مليار دينار، مقابل ٢.٨ مليار دينار يف نهاية   ٤٧.٥ % لت�سل 
واأكد با�سم خليل ال�سامل، رئي�ص جمل�ص الإدارة، يف معر�ص تعليقه على النتائج املالية اأن 
البنك ا�ستطاع اأن يحقق نتائج اإيجابية خالل الربع الأول من هذا العام طالت غالبية 
املوؤ�سرات املالية، م�سددًا على ن�سب النمو الكبرية التي حتققت يف الأرباح دون اأخذ البنود 
 غري املتكررة بعني العتبار، ومعتربًا ذلك موؤ�سرًا على تعايف الأو�ساع القت�سادية يف البالد.
و�سدد ال�سامل على اأن القت�ساد الوطني قد اأ�سدل ال�ستار على مرحلة الركود القت�سادي 
الكفوؤ  التوظيف  بفعل  ب�سبب جائحة كورونا، وذلك  به لفرتة وجيزة  اأمل  الذي  الطارئ 
لالأدوات املالية والنقدية املتاحة وعلى نحو موؤ�س�سي تظافرت فيه اجلهود حتى متكنت 
اأن الفرتة ال�سابقة قد  اململكة من جتاوز حتدي كورونا باأقل اخل�سائر املمكنة. معتربًا 
 جاءت لتذكرنا مبدى متانة القت�ساد وقدرته على مواجهة اأعتى الظروف القت�سادية.
واأظهرت النتائج املالية للم�سرف الأهلي العراقي، ارتفاعًا قيا�سيًا اأي�سا يف �سايف الأرباح 
بعد ال�سرائب وبن�سبة 3٦ % لت�سل اإلى 3.٥ مليون دينار اأردين يف الربع الأول من العام 
ارتفع  فيما  املا�سي،  العام  من  نف�سها  الفرتة  خالل  دينار  مليون   ٢.٦ مقابل  احلايل، 
 اإجمايل الأ�سول لي�سل اإلى ٩٠٥ ماليني دينار وبن�سبة منو بلغت 3 % عن العام املا�سي.
قبل  من  املدارة  الأ�سول  حجم  و�سل  فقد  لال�ستثمارات،  كابيتال  ل�سركة  بالن�سبة  اأما 
ال�سركة مع نهاية �سهر اأذار)مار�ص( املا�سي اإلى ٥٥٠.٤ مليون دولر، مقارنة مع ٤٢٥ 
مليون دولر يف نهاية العام ٢٠٢١، فيما حققت ال�سركة ١.3 مليون دينار كاأرباح �سافية 

خالل الفرتة نف�سها.
النتائج  الغول: عززت  داود  بنك،  كابيتال  التنفيذي ملجموعة  الرئي�ص  قال  من جانبه، 
وهيكلة  اإيراداته  حت�سني  على  بنك  كابيتال  قدرة  من  حتقيقها  مت  التي  القوية  املالية 
راأ�سماله بكفاءة خ�سو�سًا بعد اإ�سدار �سندات ال�سق الأول، هذا اإ�سافة اإلى جناحه يف 
اإدارة الأن�سطة الت�سغيلية الرئي�سية يف البنك، وتنمية اأ�سوله واحلفاظ على جودتها ب�سكل 
 فعال ومبا انعك�ص ب�سكل لفت على العائد على حقوق امل�ساهمني الذي و�سل اإلى ١٩ %.
الرقمي، من خالل  التحول  تنفيذ خططه يف  م�ستمر يف  بنك  كابيتال  اأن  الغول،  واأكد 
امل�سرفية  املمار�سات  اأف�سل  �سمن  والرقمية  الإلكرتونية  التطبيقات  اأحدث  تقدمي 
 Blink الرقمي  البنك  املا�سي  )فرباير(  �سباط  يف  اأطلق  حيث  عامليًا،  بها  املعمول 
وذلك خالل زمن قيا�سي يعك�ص بو�سوح توجهات البنك الرامية الى الإ�سراع يف مواكبة 

التطورات التكنولوجية.

اإلستثمار في القطاع المصرفـي
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البنك اإلسالمي يحقق 15.1 مليون دينار
 أرباحًا صافية لنهاية الربع األول 2022

الإدارة  تو�سية جمل�ص  والأربعني  الثالث  اجتماعها  الأردين خالل  الإ�سالمي  للبنك  العامة  الهيئة   اقرت 
العام ٢٠٢١ ومبا جمموعه ٥٠  البنك عن  راأ�سمال  بن�سبة ٢٥ % من  امل�ساهمني  اأرباح نقدية على  بتوزيع 

مليون دينار.
رئي�ص  �سحادة  مو�سى  الأ�ستاذ  برئا�سة  والإلكرتوين  املرئي  الت�سال  بوا�سطة  الجتماع  وُعقد 
�سعيد  ح�سني  الـدكتـور  العام  املديـر  التنفيذي/  والـرئي�ص  املجل�ص  اأع�ساء  وبح�سور  الإدارة  جمل�ص 
وح�سور   )%  ٧٢.٦٨( حوايل  بن�سبة  والوكالة(  وبالإنابة  )بالأ�سالة  ا�سهما  يحملون  وم�ساهمني 
ل�سنة   ٥ رقم  الدفاع  اأمر  باأحكام  عمال  وذلك  العرموطي،  وائل  الدكتور  ال�سركات  عام  مراقب 
معايل  عن  ال�سادرة  والإجراءات   ١٩٩٢ ل�سنة   ١3 رقم  الدفاع  قانون  مبقت�سى  ال�سادر   ٢٠٢٠
.٢٠٢٢ �سباط   ٩ بتاريخ  املوؤرخة  واملوافقة   ٢٠٢٠/٤/٩ بتاريخ  والتموين  والتجارة  ال�سناعة   وزير 
ومت خالل الجتماع م�سادقة الهيئة على تقرير جمل�ص الإدارة واأعمال البنك وح�ساب الأرباح واخل�سائر 
اعمال  جدول  على  املدرجة  والبنود  امل�ستقبلية،  واخلطة   ٢٠٢١/١٢/3١ يف  املنتهية  املالية  لل�سنة 
البنك. حل�سابات  مدققا  الأردن  كوبرز/  ووترهاو�ص  براي�ص  مكتب  ال�سادة  انتخاب  مت  كما   الجتماع 
خالل  م�سرفنا  ا�ستطاع  لقد  �سحادة  مو�سى  الأ�ستاذ  البنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  قال  املنا�سبة   وبهذه 
الرغم   على  الإجنازات  من  املزيد  وحتقيق  واجهته  التي  التحديات  وجتاوز  العقبات  تذليل   ٢٠٢١ عام 
القت�سادية  القطاعات  خمتلف  على  اثرت  متحورة  �ساللت  من  تبعها  وما  كورونا  جائحة  تاأثريات  من 
التنفيذية  والإدارة  الإدارة  لتظافر جميع اجلهود من جمل�ص  كان  انه  مبينا  وعامليا،  والجتماعية حمليا 
التحديات،  �ساهمت  يف جتاوز  التي  القوة  متعاملينا  وثقة  البنك  والعاملني  يف  ال�سرعية  الرقابة  وهيئة 
موؤكدا على ال�ستمرار لتحقيق املزيد من الإجنازات مع ال�سكر املو�سول للبنك املركزي الأردين يف احلفاظ 
على ال�ستقرار املايل والنقدي ودعمه وم�ساندته للم�سارف الإ�سالمية، كما دعا بالرحمة واملغفرة للمغفور 
 له باإذن اهلل معايل املهند�ص رائف جنم ع�سو جمل�ص الإدارة ال�سابق الذي توفاه اهلل خالل عام ٢٠٢١.
واأو�سح �سحادة انه على الرغم من املناف�سة ال�سديدة يف القطاع امل�سريف ال اأن م�سرفنا ا�ستطاع اأن يحافظ 
على ح�سته من ال�سوق امل�سريف الأردين حتى ٢٠٢١/١٢/3١ حيث بلغ جمموع اأر�سدة التمويل وال�ستثمار 
للبنك من الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة للبنوك العاملة يف الأردن ما ن�سبته حوايل ١٥.٥ % وبلغ جمموع 
اأر�سدة الأوعية الدخارية للبنك من اإجمايل ودائع وح�سابات العمالء لدى البنوك العاملة يف الأردن حوايل 
 ١3 % وبلغ جمموع موجودات البنك اإلى جمموع موجودات البنوك العاملة داخل الأردن ما ن�سبته ٩.٦ %.
التي  التحديات  من  الرغم  على  اأنه  �سعيد  ح�سني  الدكتور  للبنك  العام  املدير  التنفيذي/  الرئي�ص  وقال 
ا�سرتاتيجيته  تطبيق  على  عمل  م�سرفنا  اأن  اإل  املحلي  امل�سريف  القطاع  يف  كورونا  جائحة  تركتها 
امل�سريف  القطاع  يف  واملتقدم  املايل  مركزه  على  احلفاظ  مع  املخاطر  خمتلف  مواجهة  على  املرتكزة 
املحلي و�سالمة وجودة الأ�سول مع ال�ستعانة بالتقنيات والأنظمة احلديثة دعمًا مل�ساريع التحول الرقمي 
وخدمة  مل�سرفنا  الجتماعي  الدور  بتاأدية  ال�ستمرار  مع  واملنتجات  باخلدمات  الرتقاء  جانب  الى 
وذلك   ٢٠٢١ عام  نهاية  حتى  مالية  خم�س�سات  بر�سد  املتحفظة  �سيا�سته  جانب  اإلى  املحلي،  املجتمع 

التحديات. من  وغريها  كورونا  جائحة  تبعات  من  م�ستقبلية  �سلبية  تاأثريات  او  حتديات  اأي   ملواجهة 
املالية  املوؤ�سرات  خمتلف  يف  ومنوًا  ارتفاعًا  ي�سجل  ان  ا�ستطاع  البنك  ان  �سعيد  ح�سني  الدكتور  وبنّي 
دينار  مليون  حوايل٩٦.٥  بلغت  ال�سريبة  قبل  �سافية  ارباحا  حقق  حيث   ٢٠٢١/١٢/3١ يف  كما 
ال�سريبة  بعد  الرباح  و�سلت  بينما   %  ١٥.١ بلغت  منو  بن�سبة  دينار  مليون   ٨3.٨ حوايل  مقابل 
بلغت منو  بن�سبة   ٢٠٢٠ عام  نهاية  يف  دينار  مليون   ٥٢.١ حوايل  مقابل  دينار  مليون   ٥٩.١  حوايل 
حوايل  مع  مقارنة  دينار  مليون   ٢١٤ حوايل  الى  لت�سل  امل�سرتك  ال�ستثمار  ارباح  وارتفعت   ،%  ١3.3
 ٧.٤ حوايل  بن�سبة  امل�ساهمني  حقوق  ومنت   % منو٧.١  وبن�سبة   ٢٠٢٠ العام  نهاية  يف  دينار  مليون   ٢٠٠
املال  راأ�ص  كفاية  ن�سبة  وبلغت  دينار،  مليون   ٤٧٤ حوايل  مقابل  دينار  مليون   ٥١٠ حوايل  الى  لت�سل   %
الئتمانية  حمفظته  �سالمة  على  البنك  وحافظ   ،%  ٢3.٠١ حوايل   ٢٠٢١ عام  نهاية  يف   )CAR(
.%  ١١٥.٤ حوايل  تغطيتها  ون�سبة   %  ٢.٥٧ العاملة  غري  الديون  ن�سبة  بلغت  حيث  ا�سوله   وجودة 
الوكالة  وح�سابات  املخ�س�ص  ال�ستثمار  )ح�سابات  فيها  مبا  البنك  موجودات  وبلغت 
مليار   ٥.٩٥3 حوايل  الى  لت�سل   ٢٠٢١ عام  نهاية  يف  ال�ستثمارية(  )املحافظ  بال�ستثمار 
.%  ٩.٧ حوايل  منو  بن�سبة   ٢٠٢٠ عام  نهاية  يف  دينار  مليار   ٥.٤٢٧ حوايل  مقابل   دينار 
اأر�سدة  حققت  فقد  متعامليه  من  كبرية  ثقة  من  البنك  به  يحظى  ملا  تاأكيدًا  انه  ح�سني  الدكتور  واأ�سار 
)املحافظ  بال�ستثمار  الوكالة  وح�سابات  املخ�س�ص  ال�ستثمار  )ح�سابات  فيها  مبا  الدخارية  الوعية 
 ١١٤٦ على  موزع  دينار  مليار   ٥.٢٨3 حوايل  لتبلغ   % حوايل١٠  الى  و�سل  منوًا  ال�ستثمارية(( 
عامل. ح�ساب  حوايل١٠٨٠األف  على  موزع  دينار  مليار   ٤.٨٠3 حوايل  مقابل  عامل  ح�ساب   األف 
القطاعات  ملختلف  املقدمة  والتمويالت  ال�ستثمارات  وتوزيع  تنويع  مراعاة  الى  البنك  �سعى  كما 
التمويل  ار�سدة  اجمايل  يف  النمو  ن�سبة  بلغت  حيث  ومتو�سطة  �سغرية  وموؤ�س�سات  افراد  من 
)املحافظ  بال�ستثمار  الوكالة  وح�سابات  املخ�س�ص  ال�ستثمار  )ح�سابات  فيها  مبا  وال�ستثمار 
 ٢3٤.١ على  موزع  دينار  مليار   ٤.٧٤١ حوايل  الى  لت�سل   %  ١٠.٧ حوايل  ال�ستثمارية(( 
معاملة. ٢3١.٥األف  على  موزع   ٢٠٢٠ نهاية  يف  دينار  مليار  حوايل٤.٢٨٢  مقابل  معامله   األف 
اآذار املا�سي  اأرباحه قبل ال�سريبة لنهاية �سهر  اإجمايل  كما حقق البنك الإ�سالمي الأردين، ارتفاعا يف 

لت�سل اإلى ٢٤ مليون دينار، مقارنة مع ٢١.٩ مليون دينار لنف�ص الفرتة من عام ٢٠٢١.
واأظهرت      بيانات  البنك  يف   اف�ساح  له على     موقع  بور�سة  عمان  اللكرتوين،  اأن البنك  حقق �سايف  
اأرباح بعد ال�سريبة  لنهاية  الربع الأول من العام  احلايل  بلغ ١٥.١ مليون   دينار،  مقابل ١3.٩مليون 

دينار  لنف�ص  فرتة   املقارنة.
وبلغت اجمايل م�سروفات البنك ٢٢.٢ مليون دينار للربع الأول من العام احلايل، مقارنة مع ٢١.3 مليون 

دينار لنف�ص الفرتة من العام املا�سي.
دينار  مليار   ٥.٢٧٥ الى  للبنك  امللكية  وحقوق  املطلوبات  جمموع  يف  انخفا�سا  املالية  البيانات  و�سجلت 

لنهاية الربع الأول من العام احلايل، مقارنة مع ٥.3٠٢ مليار دينار لنهاية العام املا�سي.

اإلستثمار في القطاع المصرفـي

سعيد: البنك استطاع أن 
يسجل ارتفاعًا ونمواً في مختلف 

المؤشرات المالية

شحادة: على الرغم من المنافسة 
الشديدة اال أن مصرفنا استطاع أن يحافظ 

على حصته من السوق المصرفي األردني 

البنك اإلسالمي األردني يوزع أرباحا بـ50 مليون دينار عن العام 2021

ان يحقق 7,7 مليون بنك القاهرة عمَّ
 دينار أرباحًا في الربع األول من 2022
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ان يحقق 7,7 مليون بنك القاهرة عمَّ
 دينار أرباحًا في الربع األول من 2022

وافقت الهيئة العامة لبنك القاهرة عمان يف اجتماعها العادي الذي عقدته 
يوم الأحد املوافق ٢٤ ني�سان ٢٠٢٢ بوا�سطة الت�سال املرئي واللكرتوين على 
ارباح  لعام ٢٠٢١ وكافة بنود جدول العمال مبا فيها توزيع  املالية  البيانات 
 ١٦،٠٧٨،٩٨٤ توزيع  الى  بالإ�سافة   %٩ بن�سبة  البنك  م�ساهمي  على  نقدية 
عمان  القاهرة  لبنك  واململوكة  فل�سطني   / ال�سفا  م�سرف  ا�سهم  من  �سهم 
على م�ساهميه وذلك بن�سبة وتنا�سب من ملكية امل�ساهمني يف راأ�ص مال البنك 

بتاريخ انعقاد الهيئة العامة مل�ساهمي البنك .
حقق البنك نتائج مميزة حيث بلغت الرباح ال�سافية العائدة مل�ساهمي البنك 
لعام ٢٠٢١ بعد �سريبة الدخل مبلغ 3٢.٨ مليون دينار مقابل ١٨.٢ مليون 
�سريبة  قبل  ال�سافية  الرباح  بلغت  حني  يف   ،  %٨٠.٦ زيادة  بن�سبة  دينار 
دينار  مليون   3٠.٧ مع  مقارنة  دينار  مليون   ٥١.3 مبلغ   ٢٠٢١ لعام  الدخل 

للعام ال�سابق.
بف�سل  متكن  البنك  اأن   ، الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  املفتي  يزيد  ال�سيد  بني  وقد 
اإلى  بالإ�سافة  للمخاطر  واإدارته احل�سيفة  ا�سرتاتيجيته و�سيا�سته املتحفظة 
باأف�سل معايري العمل امل�سريف من حتقيق نتائج جيدة ، حيث منت  التزامه 
دينار  مليون   3٦١٤ لتبلغ   %٧.٨ بن�سبة   ٢٠٢١ عام  خالل  البنك  موجودات 
دينار.  مليون   ٢،٤3٨ اإلى  لت�سل   %٩.٥ بن�سبة  منوا  العمالء  ودائع  وحققت 
مليون   ١،٩٥١ الى  لت�سل   %٨.٨ بن�سبة  الئتمانية  الت�سهيالت  ر�سيد  وارتفع 
غري  الت�سهيالت  ن�سبة  بلغت  حيث  املحفظة  جودة  على  املحافظة  مع  دينار 
العاملة ٤.٧٤% وهي اقل من املعدل �سمن القطاع امل�سريف يف الردن. هذا 
وقد بلغ معدل العائد على حقوق امل�ساهمني ٨.٧% فيما بلغت ن�سبة كفاية را�ص 

املال ١٥.٢% وهي اعلى من الن�سب املقررة من البنك املركزي الأردين.
تنفيذ  يف   ٢٠٢٢ عام  خالل  �سي�ستمر  البنك  اأن  اإلى  املفتي  يزيد  ال�سيد  ونوه 
على  املحافظة  خالل  من  اأعماله  تطوير  يف  الإ�سرتاتيجية  وخطته  �سيا�ساته 
دعم  يف  امل�ساهمة  اإلى  بالإ�سافة  الئتمانية،  املحفظة  وجودة  ال�سيولة  ن�سب 

املجتمع املحلي كجزء من م�سوؤولية البنك الإجتماعية.
البنك  عمالء  اإلى  بال�سكر  املفتي  يزيد  ال�سيد  تقدم  الجتماع  نهاية  ويف 
وم�ساهميه على ثقتهم وم�ساندتهم املتوا�سلة والتي مكنت البنك من حتقيق 
هذه النتائج، واإلى موظفي البنك ، والبنك املركزي الأردين جلهوده املخل�سة 
الأعوام  يف  والنجاح  النمو  من  املزيد  حتقيق  اإلى  متطلعا  الدائم،  ودعمه 

القادمة.
ان، منًوا يف  عمَّ ببور�سة  املدرج   ،)CABK( ان عمَّ القاهرة  بنك  كما حقق 
الربع الأول من عام ٢٠٢٢، بن�سبة ٤.٢٩ باملائة، على  اأرباحه الف�سلية عن 

اأ�سا�ص �سنوي.
على  عائدة  ف�سلية  اأرباحًا  حتقيقه  للبنك  الأولية  املالية  النتائج  واأظهرت 
امل�ساهمني قيمتها ٧.٧٤ مليون دينار )١٠.٩٢ مليون دولر( يف الربع الأول 
من العام، مقارنة باأرباح قيمتها ٧.٤٢ مليون دينار )١٠.٤٧ مليون دولر( يف 

الربع الأول من عام ٢٠٢١.

المفتي: البنك تمكن بفضل استراتيجيته 
وسياسته المتحفظة وإدارته الحصيفة 

للمخاطر من تحقيق نتائج جيدة

الهيئة العامة لمساهمي بنك القاهرة عمان
تقر نتائج أعمال البنك لعام 2021
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ارتفاع صافي أرباح INVESTBANK إلى 7.2 مليون دينار
 في الربع األول من العام 2022

 INVESTBANK أبو خضرا: النتائج المتحققة ترسخ من مكانة
المتقدمة في السوق المصرفي األردني ونموه  المتسارع في  محفظة 
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بتحقيق  اجلاري  العام  من  الأول  الربع  ال�ستثماري،  البنك   INVESTBANK اأنهى 
نتائج متميزة يف كافة موؤ�سراته املالية عززت من مكانته املتميزة يف ال�سوق امل�سريف 

الأردين.
اأذار  نهاية  مع  ال�سريبة  بعد  البنك  اأرباح  �سايف  ارتفعت   ، املالية  البيانات  وبح�سب 
العام احلايل لت�سل اإلى قرابة  ٧.٢ مليون دينار مقابل 3.٤ مليون دينار خالل ذات 
الثالثة  ال�سهور  يف  ال�سريبة  قبل  املتحقق  الربح  بلغ  كما  املا�سي،  العام  من  الفرتة 
الأولى من العام اجلاري قرابة ٩ ماليني دينار، مقابل ٥.١ مليون دينار لذات الفرتة 

من العام املا�سي بارتفاع ن�سبته ٧٦.٤%.
قدمها  التي  الئتمانية  الت�سهيالت  �سايف  يف  منوا  املالية  البيانات  واأظهرت 
INVESTBANK لعمالئه من الأفراد وال�سركات يف الربع الأول بن�سبة ٤.٢% لت�سل 

اإلى ٨٢٢ مليون دينار، مقابل ٧٨٩ مليون دينار كما يف نهاية العام املا�سي، فيما بلغت 
ودائع العمالء لنهاية اأذار املا�سي ما قيمته ٨٢٥ مليون دينار، مقابل ٧٩3 مليون دينار 

كما يف نهاية العام ٢٠٢١ بارتفاع ن�سبته ٤.٢%.
كما �سهدت اإجمايل موجودات البنك اأي�سًا ارتفاعًا ن�سبته 3.٩% لت�سل اإلى 33٠.١ 
مليار دينار يف نهاية الربع الأول من العام اجلاري مقابل  ١.٢٨١ مليار دينار يف نهاية 

العام ٢٠٢١، فيما بلغ العائد على الأ�سول ١.٤%
قوية  راأ�سمالية  قاعدة  على  املحافظة  يف  البنك  قدرة  ال�سادرة  البيانات  وعك�ست 
اأذار املا�سي،  ومتينة، حيث بلغ جمموع حقوق امللكية ١٩٢مليون دينار كما يف نهاية 
بلغ  ن�سبته 3.٦%، فيما  بارتفاع  العام ٢٠٢١،  نهاية  مقابل ١٨٥ مليون دينار كما يف 

العائد على حقوق امل�ساهمني ٩.٥%.
INVESTBANK عن �سعادته بتحقيق  اإدارة  اأبو خ�سرا رئي�ص جمل�ص  واأعرب  فهمي 
هذه النتائج املتميزة وقال:«وا�سل البنك خالل الربع الأول من العام اجلاري حتقيق 
واملرونة  املو�سوعة  ال�سرتاتيجية  خلطته  تنفيذه  ح�سن  يعك�ص  ا�ستثنائي  مايل  اأداء 
العالية يف مواجهة خمتلف التطورات املتعلقة بال�سوق امل�سريف، اإلى جانب متيزه يف 
مبتكرة  تواكب  رقمية  م�سرفية  خدمات  بتقدمي  العاملية  املتعلقة  التطورات  مواكبة 

تطلعات واحتياجات عمالءه من الأفراد وال�سركات على حد �سواء.
ولفت  اأبو خ�سرا اإلى اأن النتائج املتحققة تر�سخ من مكانة INVESTBANK املتقدمة 
يف ال�سوق امل�سريف الأردين ومنوه  املت�سارع يف  حمفظة التمويل، م�سريًا اإلى اأن هذه 
الإجنازات هي نتاج اجلهود املميزة التي قام بها فريق عمل البنك على كافة م�ستوياته 

الإدارية والوظيفية.
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4.14 مليون دينار صافي
 ارباح بنك االستثمار العربي الربع االول 2022 

الول  للربع  ال�سريبة  بعد  �سافية  ارباحا  العربي  ال�ستثمار  بنك  حقق 
٢٠٢٢ )٤.١٤ (مليون دينار مقارنة بارباح بقيمة )٤.١3( مليون دينار 

للربع الول عام ٢٠٢١
وقد بلغ اجمايل الدخل للربع الول ٢٠٢٢ )١٥.٧ (مليون دينار مقابل 

١٤.٦ مليون دينار للربع الول ٢٠٢١
للعام  الول  للربع  دينار  مليون   ٩.١٢ الى  امل�سروفات  اجمايل  وارتفع 

احلايل مقابل ٨.١٩ مليون دينار للعام املا�سي بنف�ص الفرتة
الأمد  طويلة  ا�سرتاتيجيتة  تطبيق  البنك  موا�سلة  على  القا�سي  واأكد 
بتوفري  امل�سريف،  العمل  وتطوير  الأداء  موؤ�سرات  حت�سني  اإلى  الهادفة 
اأف�سل اخلدمات واملنتجات لعمالئه. اإ�سافة اإلى تعزيز م�سادر الدخل، 
واملحافظة على جودة  املخاطر  لتقليل  الهادفة  �سيا�سته  وال�ستمرار يف 

حمفظة البنك الإئتمانية.

القاضي: البنك يسعى لتوفير أفضل 
الخدمات والمنتجات لعمالئه
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3.56 مليون دينار أرباح 
بنك صفوة اإلسالمي الربع االول 2022

الإ�سالمي  �سفوة  بنك  مل�ساهمي  العادي  اجتماعها  العامة  الهيئة  عقدت 
واللكرتوين،  املرئي  الت�سال  بوا�سطة   ،٢٠٢٢/٤/٢٤ بتاريخ 
واأمر   ١٩٩٢ ل�سنة   )١3( رقم  الدفاع  قانون  باأحكام  عماًل  وذلك 
بتاريخ  الر�سمية  اجلريدة  يف  املن�سور   ٢٠٢٠ ل�سنة   )٥( رقم  الدفاع 
وزير  معايل  عن  ال�سادرة  الإجراءات  مراعاة  مت  قد  و   ٢٠٢٠/3/3١
اأعاله. اإليه  امل�سار  الدفاع  اأمر  مبوجب  والتموين  والتجارة   ال�سناعة 
الإدارة  رئي�ص جمل�ص  اأبو حمور  د. حممد  معايل  برئا�سة  الجتماع  ُعقد 
وبح�سور اأع�ساء املجل�ص واملدير العام ال�سيد �سامر التميمي وم�ساهمني 
مال  راأ�ص  من   %٨3.٧٠٢ حوايل  ي�سكلون  ووكالة  اأ�سالة  اأ�سهما  يحملون 
وائل  د.  عطوفة  ال�سركات  عام  مراقب  الجتماع  وح�سر  كما  البنك، 
العرموطي، ومدققي احل�سابات ال�سادة ديلويت اند تو�ص ومندوبي البنك 

املركزي الأردين وممثل هيئة الرقابة ال�سرعية للبنك .
ومت خالل الجتماع امل�سادقة على البنود املدرجة على جدول اأعمال الهيئة 
العامة حيث �سادقت الهيئة العامة على تقرير جمل�ص الإدارة ال�سنوي عن 

ال�سنة املالية ٢٠٢١، تقرير مدققي احل�سابات عن ال�سنة املالية ٢٠٢١،
اأرباح  وتوزيع   ٢٠٢١/١٢/3١ يف  املنتهية  لل�سنة  املوحدة  املالية  القوائم   
به.  املكتتب  البنك  راأ�سمال  من   %٦ بن�سبة  البنك  م�ساهمي  على  نقدية 
كما �سادقت الهيئة العامة على تعيني ال�سادة ديلويت اند تو�ص كمدققني 
عن  الإدارة  جمل�ص  ذمة  واإبراء   ٢٠٢٢ املالية  لل�سنة  البنك  حل�سابات 

اأعماله ل�سنة ٢٠٢١.
بتحقيق  ا�ستمر  البنك  ان  الى  اأبو حمور  د. حممد  اأ�سار  الجتماع  خالل 
نتائج مميزة خالل عام ٢٠٢١، حيث حقق البنك منًوا ملحوًظا يف حجم 
موجوداته بلغ ٥١٦ مليون دينار و بن�سبة منو و�سلت الى ٢٨%، فنمت بذلك 
موجوداته املدرة للدخل مببلغ ٥٠٨ مليون دينار. اما ودائع العمالء فنمت 
مببلغ ٤٧٦ مليون دينار وبن�سبة منو بلغت 3١% والتي كان لها دور كبري يف 
دعم ن�سب وموؤ�سرات ال�سيولة لدى البنك وقدرته على التو�سع، كما اأ�سار 
بن�سبة  ال�سريبة  بعد  البنك  ربح  �سهد منوا يف �سايف  اأن عام ٢٠٢١  اإلى 
3٨% مرتفًعا من ١٠.٢ مليون دينار يف عام ٢٠٢٠ اإلى ١٤.١ مليون دينار 
يف عام ٢٠٢١ وقد جاءت النتائج املالية املميزة التي حققها البنك خالل 
عام ٢٠٢١ انعكا�ًسا ل�سرتاتيجيات البنك الطموحة للقيام باأعماله ب�سكل 

ريادي.
يف نهاية الجتماع توجه د. اأبو حمور بال�سكر اجلزيل الى احلكومة والى 
الأردين  املركزي  وللبنك  والرقابية  والأمنية  الر�سمية  اجلهات  جميع 

�سامر  ال�سيد  التنفيذي  وللرئي�ص  الإدارة  جمل�ص  ولأع�ساء  وللم�ساهمني 
على  الإ�سالمي  �سفوة  بنك  موظفي  ولأ�سرة  احل�سور  ولكافة  التميمي 
جهودهم ملا فيه م�سلحة هذه املوؤ�س�سة وخدمة الأردن الغايل يف ظل قيادة 

�سيد البالد جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني حفظه اهلل ورعاه.
كما حقق بنك �سفوة الإ�سالمي )SIBK(، منوًا يف اأرباحه الف�سلية عن 

الربع الأول من العام اجلاري بن�سبة ١٤.٦١ باملائة، على اأ�سا�ص �سنوي.
واأظهرت النتائج املالية الأولية حتقيق البنك لأرباح قيمتها 3.٥٦ مليون 
دينار  مليون   3.١ قيمتها  باأرباح  مقارنة  دولر(،  مليون   ٥.٠٢( دينار 

)٤.3٨ مليون دولر( يف الربع الأول من العام املا�سي.
واأ�سارت البيانات املالية للبنك اإلى زيادة اإجمايل دخله خالل الربع الأول 
من العام اجلاري بن�سبة ١٦.٤١ باملائة، لت�سل اإلى ١٢.٧٧ مليون دينار، 

مقارنة بنحو ١٠.٩٧ مليون دينار يف الربع الأول من عام ٢٠٢١.

أبو حمور: النتائج المالية المميزة 
التي يحققها البنك تؤكد نجاح 

استراتيجيات البنك و قيامه 
بأعماله بشكل ريادي

اجتماع الهيئة العامة العادي لبنك صفوة اإلسالمي

1.3 مليون دينار أرباح البنك األردني الكويتي
 الصافية لنهاية الربع االول 2022
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1.3 مليون دينار أرباح البنك األردني الكويتي
 الصافية لنهاية الربع االول 2022

اللوزي: شهدت الفترة الماضية جهوداً 
استثنائية شاركت فيها مختلف قطاعات 
العمل في البنك مدفوعة بالتصميم على 

مواجهة التحديات القائمة

اجتماعها  الكويتي  الأردين  البنك  مل�ساهمي  العادية  العامة  الهيئة  عقدت 
املرئي  الت�سال  و�سيلة  بوا�سطة   ،٢٠٢٢/٤/٢٧ بتاريخ  والأربعني  اخلام�ص 
 ١٩٩٢ ل�سنة   )١3( رقم  الدفاع  قانون  باأحكام  عماًل  وذلك  والإلكرتوين، 
بتاريخ  الر�سمية  اجلريدة  يف  املن�سور   ٢٠٢٠ ل�سنة   )٥( رقم  الدفاع  واأمر 
والتجارة  ال�سناعة  وزير  معايل  عن  ال�سادرة  والإجراءات   ٢٠٢٠/3/3١
الجتماع  وتراأ�ص  اأعاله.  الدفاع  اأمر  مبوجب   ٢٠٢٠/٤/٩ بتاريخ  والتموين 
معايل املهند�ص نا�سر اللوزي رئي�ص جمل�ص الإدارة وبح�سور اأع�ساء جمل�ص 
واإنابة  »اأ�سالة  اأ�سهما  يحملون  وم�ساهمني  التنفيذي  العام  واملدير  الإدارة 
ووكالة« ي�سكلون حوايل ٨3.٧٤ % من راأ�ص املال، وح�سر الجتماع عطوفة 
املركزي،  البنك  ومندوبي  ال�سركات   عام  مراقب  العرموطي  وائل  الدكتور 
ح�سابات  ومدققي  الجتماعي،  ال�سمان  اأموال  ا�ستثمار  �سندوق  ومندوب 
البنك ال�سادة براي�ص ووتر هاو�ص كوبرز، الأردن. وقد �سادقت الهيئة العامة 
على البيانات املالية لعام ٢٠٢١ وعلى بنود جدول اأعمال الجتماع العادي مبا 
فيها توزيع ١٠.٥ مليون دينار كاأرباح نقدية للم�ساهمني تعادل ٧% من راأ�ص 
واملرتبطة  ال�سائدة  الظروف  من  الرغم  وعلى  اأنه  اإلى  اللوزي  واأ�سار  املال. 
بجائحة كوفيد-١٩ التي امتدت لعامني متتاليني، فقد �سهد عام ٢٠٢١ جهودًا 
ا�ستثنائية �ساركت فيها خمتلف قطاعات العمل يف البنك مدفوعة بالت�سميم 
على مواجهة التحديات القائمة وا�ستغالل كل الإمكانيات والطاقات املتوفرة 
يف  ملمو�ص  اأثر  ذلك  لكل  وكان  اجلائحة.  واآثار  الراهنة  احلالة  لتجاوز 
عك�ص النتائج ال�سلبية التي �سهدها البنك يف ال�سنة ال�سابقة. حقق الن�ساط 
وال�سغرية  املتو�سطة  واملوؤ�س�سات  الكبرية  ال�سركات  م�ستوى  على  الئتماين 
الت�سهيالت  يف  منو  حتقيق  مت  حيث  جيدة،  منو  ن�سب  الأفراد  ومنتجات 
الئتمانية بن�سبة ٨.٤% وبلغت حوايل ١.٦٨٧ مليار دينار. وارتفعت ودائع 
العمالء بن�سبة 3.٢% وبلغت ١.٩3٧ مليار دينار يف نهاية عام ٢٠٢١.  و�سجل 
جمموع املوجودات ارتفاعًا بن�سبة ٧% وبلغ 3.٠٠٥ مليار دينار فيما �سجلت 
جمموع حقوق امللكية مل�ساهمي البنك ٤٦٧ مليون دينار بنمو قدره ٢.٥% عن 
عام ٢٠٢٠، وحافظت ن�سبة كفاية راأ�ص املال على م�ستواها املرتفع و�سجلت 
١٨.٩٤%. وكمح�سلة لنتائج الأعمال مت حتقيق اأرباح عن العام ٢٠٢١ مببلغ 
 ٤.٥١١ خ�سارة  مقابل  وال�سريبة،  املخ�س�سات  بعد  دينار،  مليون   ٧.٧٠٤
مليون دينار يف عام ٢٠٢٠، مع الإ�سارة اإلى اأن �سايف املخ�س�سات املاأخوذة 
امل�سرتدة(  املبالغ  بلغ 3٢.٨٤٧ مليون دينار )بعد احت�ساب  عن عام ٢٠٢١ 
مقابل حوايل ٥٤.3٠٧ مليون دينار مت اأخذها يف عام ٢٠٢٠. فيما انخف�ست 
 .٢٠٢٠ عام  يف   %١١ مقابل   %٧.٩٩ لت�سجل  العاملة  غري  الديون  ن�سبة 
 .٢٠٢٠ عام  يف   %٥٥ مقابل   %٦٨ و�سجلت  للديون  التغطية  ن�سبة  وارتفعت 
واأعرب اللوزي يف نهاية الجتماع عن امتنانه اإلى عمالء البنك وم�ساهميه 
لإدارة  اجلزيل  ال�سكر  وقدم  كما  املو�سول  وتعاونهم  املقدر  دعمهم  على 

وموظفيها،  املالية  الأوراق  ولهيئة  اأجهزته،  بكافة  الأردين  املركزي  البنك 
وكل التقدير وبالغ املودة جلميع امل�سوؤولني واملوظفني، اأع�ساء اأ�سرة البنك 
وتطوره.   البنك  جناح  يف  املقدر  ودورهم  جلهودهم  التابعة،   و�سركاته 
للعام  اآذار  �سهر  لنهاية  الجمالية  الكويتي  الردين  البنك  ارباح  بلغت  و 
احلايل لت�سل الى٢.١ مليون دينار مقارنة مع ١ مليون دينار لنف�ص الفرتة 

من عام ٢٠٢١ .
واظهرت بيانات البنك يف اف�ساح له على موقع بور�سة عمان اللكرتوين، 
مقابل  دينار  مليون   ١.3 بلغ  ال�سريبة  بعد  ارباح  �سايف  حقق  البنك  ان 
املا�سي. العام  من  املقارنة  فرتة  لنف�ص  دينار  مليون  بلغت١.١   خ�سائر 

وانخف�ص خم�س�ص تدين الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة للبنك لنهاية اذار 
 الى ٧.٥ مليون دينار مقارنة ٩.٦مليون دينار لذات الفرتة من عام ٢٠٢١.

و �سجلت البيانات املالية ارتفاعا يف جمموع املطلوبات وحقوق امللكية للبنك 
الى 3.١١٨ مليار دينار لنهاية الربع الول من العام احلايل مقارنة مع 3 

مليارات دينار لنهاية العام املا�سي .

من خالل وسيلة االتصال المرئي واإللكتروني 
نتائج اجتماع الهيئة العامة للبنك األردني الكويتي

اإلستثمار في القطاع المصرفـي



أخبار البنوك

مع  وبالتعاون  »معًا«،  الجتماعية  للم�سوؤولية  العربي  البنك  برنامج  مبادرات  اإطار  يف 
اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة، تطّوع موؤخرًا عدد من موظفي البنك العربي وعائالتهم 
جر�ص. حمافظة  يف  الواقعة  دّبني  غابات  حممية  يف  حرجية  �سجرة   ٥٠٠ وري  زراعة   يف 
وتهدف م�ساركة موظفي البنك �سمن حملة الت�سجري اإلى تعزيز اجلهود الرامية اإلى زيادة 
املحمية  �سّبت يف  التي  اململكة، ل�سيما عقب موجة احلرائق  امل�ساحات اخل�سراء يف  رقعة 
املحمية.  يف  وا�ستدامته  احليوي  التنوع  على  اأّثر  الذي  املناخي  التغري  تاأثريات  جانب  اإلى 
حيث ا�ستملت هذه احلملة على تنفيذ اأعمال الب�ستنة من حفر ونقل للرتبة الزراعية وغر�ص 

الأ�ستال وال�سقاية بالإ�سافة اإلى تن�سيق الأر�ص.
»اإن  النا�سر:  فادي  بالوكالة،  الطبيعة  حلماية  امللكية  اجلمعية  عام  مدير  قال  جانبه  من 
بني  التكاملية  على  مبني  وهو  جديدًا  لي�ص  العربي  والبنك  اجلمعية  بني  ما  املثمر  التعاون 
موؤ�س�سات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص التي ت�سعى اإلى دعم وتطوير العديد من املبادرات 
البيئية التي بدورها ت�ساهم يف رفع القت�ساد الوطني ودعم املجتمعات املحلية.« واأ�ساف 
النا�سر: »نعتز بهذا التعاون امل�ستمر مع موؤ�س�سة عريقة مثل البنك العربي �سمن براجمه 
مبداأ  تطوير  على  عملت  التي  املوؤ�س�سات  اأكرب  من  واأنه  خا�سة  الجتماعية،  للم�سوؤولية 
امل�سوؤولية الجتماعية ودعم مفهوم ال�ستدامة واإ�سراك عدد كبري من موظفي البنك للتطوع 
يف العديد من املبادرات وهو ما ن�سعى على الدوام اإلى ال�ستمرار به وتطويره والبناء عليه 

بهدف حت�سني واقع املجتمعات املحلية والواقع البيئي على حد �سواء.
للتعليم والتنمية بالتعاون مع البنك العربي تنفيذ برنامج  كما توا�سل موؤ�س�سة امللكة رانيا 
تدريب »�سنوات طفلي الأولى« املجاين للرعاية الوالدية، والذي يهدف اإلى متكني الوالدين 

وم�ساعدتهم على دعم تعّلم اأطفالهم وتطّورهم يف ال�سنوات الأولى من العمر. حيث يوؤّكد 
املجتمعية  امل�سوؤولية  جمال  يف  بدوره  ال�سطالع  على  العربي  البنك  حر�ص  التعاون  هذا 
لالأطفال.  والرتبوية  التعليمية  البيئة  تطوير  اإلى  الرامية  اجلهود  يف  امل�ساهمة  خالل   من 
ويعمل برنامج »�سنوات طفلي الأولى« على تعزيز التعّلم يف مرحلة الطفولة املبكرة وزيادة 
واأهمية  للطفل،  الرعاية  ومقدمي  والوالدين  الأطفال  بني  الإيجابي  التفاعل  حول  الوعي 
ال�سنوات  تعد  حيث  امل�ستمر؛  وتطّورهم  اأطفالهم  لتعّلم  داعمة  منزلية  تعليمية  بيئة  توفري 
الأولى من حياة الطفل الأهم يف تطوره ومنوه ال�سليم مبا يف ذلك التطور اللغوي والعاطفي 
والبدين وغريها العديد من جوانب التطور. كما يلعب الوالدان دورًا رئي�سًا يف تعّلم الأطفال 
يهدف  ولذلك  معهم؛  وتفاعلهم  و�سلوكهم  ولعبهم  حتدثهم  طريقة  خالل  من  وتطّورهم 
هذه  اأهمية  حول  الوالدين  وعي  زيادة  اإلى  اأ�سا�سي  ب�سكل  الأولى«  طفلي  �سنوات  »برنامج 
والعائلة. الطفل  على  بالفائدة  تعود  التي  الرتبوية  واملهارات  الوالدية  واملمار�سات   املرحلة 
وي�ستهدف برنامج »�سنوات طفلي الأولى« الذي اأطِلق عام ٢٠١٧  اأولياء الأمور ممن لديهم 
اأطفال يف الفئة العمرية لغاية ٥ �سنوات، عن طريق تقدمي ار�سادات حول تعّلم الطفل وتطّوره 
خالل ال�سنوات اخلم�ص الأولى، وما قد يالحظه الوالدان يف تلك املرحلة بالإ�سافة اإلى الأن�سطة 
التعليمية املختلفة التي ميكنهم من خاللها دعم تعّلم اأطفالهم وتطّورهم ال�سليم. كذلك يقدم 
 التدريب اأفكارًا واأن�سطة عرب فيديوهات تعر�ص كيفية التوا�سل الإيجابي بني الأهل والطفل.
العبداهلل  رانيا  امللكة  اجلاللة  �ساحبة  مبادرات  اإحدى  »مدر�ستي«،  مبادرة  توا�سل  كما 
توفري  ل�سمان  العربي  البنك  من  بدعم  احلكومية  املدار�ص  يف  م�ساريعها  تنفيذ  املعظمة، 
م�ساحات اآمنة للطلبة حتفزهم على التعليم وتعزز اإمكانياتهم وتفتح لهم اآفاق م�ستقبلية. 
املبادرة انطالقًا من م�سوؤوليته جتاه املجتمع املحلي وتفعياًل لقيم  البنك لهذه  وياأتي دعم 
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بيئة  توفري  اإلى  الهادفة  املبادرات  دعم  نحو  اجلهود  ت�سافر  خالل  من  الفاعلة  املواطنة 
مدر�سية داعمة وممّكنة للتعلم والتعليم.

كما رعى البنك العربي موؤخرا وبالتعاون مع بنك املالب�ص اخلريي  اأحد اإدارات الهيئة اخلريية 
الأردنية الها�سمية   برنامج ك�سوة العيد والذي �سمل توزيع ك�سوة عيد الفطر ال�سعيد بالإ�سافة 
 اإلى الهدايا والألعاب واحللويات على ١٥٠ طفل من الأيتام يف حمافظتي العا�سمة واإربد.
العربي وبنك املالب�ص اخلريي،  البنك  التعاون امل�ستمر ما بني  وياأتي هذا الربنامج �سمن 
وان�سجاًما مع روؤية البنك العربي وامل�سوؤولية املجتمعية والتي مّكنت بنك املالب�ص اخلريي من 

تاأمني اأكرث من ٧٠٠٠ طفل يتيم باملالب�ص والألعاب يف خمتلف اأنحاء اململكة.

اإطالق بطاقات الدفع من )ريفِلكت( نيو بنك

�سمن �سل�سلة اخلدمات املميزة التي يقدمها )ريفِلكت( - اأول نيو بنك يف اململكة والذي اأطلقه 
البنك العربي نهاية العام املا�سي، اأ�سبح بامكان عمالء )ريفِلكت( احل�سول على بطاقات 
 دفع فريدة من نوعها من حيث الت�سميم الع�سري واملّيزات واخلدمات التي تقّدمها حلامليها. 
طلب  تقدمي  ُمفّعل  اإلكرتونية  حمفظة  ح�ساب  لديهم  الذين  )ريفِلكت(  عمالء  وي�ستطيع 
ال�سهولة وذلك من خالل تطبيق )ريفِلكت(، حيث  اإ�سدار بطاقة دفع )ريفِلكت( مبنتهى 
يتم اإ�سدار البطاقة وتو�سيلها للعميل بدون اأي ر�سوم خالل ٥ اأيام عمل كحد اأق�سى. كما 
توفر البطاقة اجلديدة باقة متكاملة من املزايا واخلدمات امل�سرفية احل�سرية التي تواكب 
اأ�سلوب حياة عمالء )ريفِلكت( والتي ت�سمل: احل�سول على ا�سرتداد نقدي بقيمة ١% وبحد 
اأق�سى 3 دينار �سهريًا مقابل كل معاملة م�سرفية ينفذها العميل ليتم قيدها يف ح�سابه على 
هيئة نقاط ولء، وال�ستفادة من خ�سومات ح�سرية عند ا�ستخدام البطاقة للدفع لدى اأكرث 
من ١٠٠ متجر، واإمكانية ا�ستخدام البطاقة للدفع عرب الإنرتنت وعرب اأجهزة نقاط البيع 
حمليًا ودوليًا، بالإ�سافة اإلى اإمكانية اإجناز العديد من املعامالت امل�سرفية بوا�سطة تقنية 
الالتالم�سية عرب جمموعة وا�سعة من �سرافات البنك العربي الآلية املجهزة بهذه التقنية. 
واإمتام  ح�ساباتهم  على  الطالع  البطاقة  هذه  خالل  من  )ريفِلكت(  عمالء  ي�ستطيع  كما 
العربي  البنك  �سرافات  خالل  من   PIN رمز  وتغيري  النقدي  والإيداع  ال�سحب  عمليات 
 الآلية، بالإ�سافة اإلى تنفيذ عمليات ال�سحب النقدي من خالل اأي �سراف اآيل حمليًا ودوليًا. 
الن�سخة املحدثة من )ريفِلكت(، وذلك  اإ�سدار  بالتزامن مع  البطاقات  اإطالق هذه  وياأتي 
وتي�سري  امل�سرفية  عمالئه  جتربة  اإثراء  على  املتوا�سل  العربي  البنك  حر�ص  اإطار  يف 
املتعددة.  واهتماماتهم  املتغري  حياتهم  منط  يوائم  ب�سكل  اليومية  املالية   معامالتهم 
البتكار  دائرة  مدير  البيطار،  في�سل  ال�سيد  قال  البطاقة  اإطالق  على  تعليقه  ويف 
التقنيات  تطوير  اإلى  )ريفِلكت(  خالل  من  »نتطلع  املالية:  التكنولوجيا  وت�سريع 
مع  تن�سجم  بحلول  تزويدهم  خالل  من  امل�سرفية  عمالئنا  جتربة  وتعزيز  الرقمية 
يعد  والذي  الألفية  جيل  فئة  ل�سيما  احتياجاتهم،  وتواكب  الع�سري  حياتهم  منط 
)ريفِلكت(  بطاقة  »متنح  واأ�ساف:  الرقمية.«  التكنولوجيا  ل�ستخدام  توجهًا  الأكرث 
�سنوية،  ر�سوم  اأي  اأو  الإ�سدار  ر�سوم  من  الإعفاء  منها  املزايا؛  من  العديد  حامليها 
الإنرتنت.  عرب  للت�سوق  البطاقة  ا�ستخدام  واإمكانية  والعاملي،  املحلي   والقبول 

       البنك العربي و اأبل Apple  يطلقان عر�س
 »ا�صرت االآن وادفع الحقًا«

اأطلق البنك العربي بالتعاون مع وكالء اأبل املعتمدين يف الأردن حملة ترويجية خا�سة تتيح 
حلملة بطاقات البنك العربي �سراء منتجات اأبل لدى جمموعة من املحالت امل�ساركة حيث 
يقدم البنك العربي يف الأردن ولأول مرة اإمكانية �سراء منتجات اأبل والبدء بالدفع بعد 3 
 �سهور، هذا بالإ�سافة اإلى خدمة التق�سيط املريح ملدة ١٢ �سهر بدون اأية فوائد وعمولت.
�سركة  املعتمدين،  والوكالء  املتاجر  اأكرب  من  �سل�سلة  لدى  اأبل  منتجات  احلملة  و�سملت 
باي. و�سمارت  �سنرت،  وليدرز   ،iSystemو  ،eStoreو  ،DNA Lifestyleو  زين، 
ويف تعليقه على هذا التعاون مع �سركة اأبل، قال ال�سيد يعقوب معتوق، مدير اإدارة اخلدمات 
امل�سرفية لالأفراد يف البنك العربي - الأردن: »نحر�ص يف البنك العربي على التعاون مع 
تطلعات  تواكب  ومناف�سة  متكاملة  متويلية  حلول  وتقدمي  العاملية  التجارية  العالمات  اأبرز 
واأ�ساف: »تتيح احلملة اجلديدة لكافة حملة  الكرام وتلبي احتياجاتهم املتنوعة«  عمالئنا 
بطاقات البنك العربي الئتمانية الفر�سة لقتناء اأي من منتجات اأبل من خالل جمموعة 
من املحالت املختارة مع احل�سول على فرتة �سماح لأول 3 �سهور وذلك �سمن مزايا تف�سيلية 

وخيارات دفع مي�سرة..

البنك العربي يطلق حملة خا�صة 
ببطاقة فيزا »معــًا« االئتمانية البالتينية

اأطلق البنك العربي حملة خا�سة على بطاقة فيزا »معــًا« الئتمانية البالتينية مبنا�سبة حلول 
�سهر رم�سان املبارك. وتعتربهذه البطاقة الإئتمانية الأولى من نوعها على �سعيد املنطقة، 
حيث متكن حامليها من دعم جمموعة من املوؤ�س�سات غري الربحية عند ا�ستخدامهم لهذه 
البطاقة يف ت�سديد قيمة م�سرتياتهم مما ميكنهم، بالتعاون مع البنك العربي، من امل�ساهمة 

يف دعم املجتمع املحلي ب�سكل مبا�سر.
وقد اأطلقت هذه احلملة يف اإطار حر�ص البنك العربي على دعم اجلهات التي ت�سهم بتحقيق 

تنمية اجتماعية م�ستدامة، ل �سيما يف �سهر رم�سان الف�سيل، �سهر اخلري والعطاء.
وبالإ�سافة الى املزايا املتعددة لبطاقة فيزا »معــًا« الئتمانية البالتينية من البنك العربي، 
م�ستمر  ب�سكل  وامل�ساهمة  الدعم  تقدمي  مل�ستخدميها  تتيح  اإ�سافية  مبيزة  تنفرد  فاإنها 
البطاقة  فيها  ي�ستخدمون  مرة  كل  يف  تلقائي  ب�سكل  التربع  خالل  من  املجتمع  خدمة  يف 
ن�سبة ب�سيطة مقدارها ٠.٥% من قيمة امل�سرتيات امل�سددة  مل�سرتياتهم. حيث يتم اقتطاع 
بوا�سطة البطاقة ليتم التربع بها بالت�ساوي للجهات امل�ساركة والتي ت�سمل: موؤ�س�سة احل�سني 
لل�سرطان، تكية اأم علي، �سندوق الأمان مل�ستقبل الأيتام واجلمعية امللكية حلماية الطبيعة. 
ويتم اإظهار قيمة التربع من خالل ك�سف ح�ساب البطاقة ال�سهري، ويف مقابل كل تربع، يقوم 
البنك العربي بالتربع بن�سبة مماثلة ٠.٥% يتم توزيعها بالت�ساوي على هذه املوؤ�س�سات، اإلى 

جانب تربع البنك بـ ٥٠% من قيمة ر�سوم البطاقة ال�سنوية لهذه املوؤ�س�سات.
»نقاط  برنامج  �سمن  جمانية  ترحيبية  نقطة   3٠٠ على  احل�سول  فر�سة  احلملة  واتاحت 

العربي« عند اإ�سدار بطاقة »معًا« الئتمانية البالتينية خالل �سهر رم�سان املبارك.
اأجهزة  جميع  عرب  اإك�سربي�ص  اأمريكان  بطاقات  قبول  اإتاحة  عن  العربي  البنك  اأعلن  كما 
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نقاط البيع اخلا�سة به وامل�ستخدمة لدى جمموعة وا�سعة من املحالت التجارية يف اململكة. 
منظومة  تطوير  اإلى  الرامية  البنك  ا�سرتاتيجية  اإطار  يف  اخلدمة  هذه  اإطالق  وياأتي 
م�سرفية  حلول  توفري  خالل  من  الدفع  عمليات  وتي�سري  به  اخلا�سة  اللكرتوين  الدفع 
والأفراد. الأعمال  قطاعي  من  عمالئه  ومتطلبات  احتياجات  تلبي  و�ساملة   مبتكرة 

 البنك العربي يطلق حملة »حتدي العربي فيتن�س« من خالل 
 ”Arabi Fitness“ خدمة

 ”Arabi Fitness“ اأطلق  البنك العربي حملة »حتدي العربي  فيتن�ص«   من خالل خدمة
عرب تطبيق »عربي موبايل« وذلك بالتعاون مع ”FittiCoin”، وهو تطبيق مقدم من احدى 
ال�سركات الأردنية النا�سئة والذي يهدف اإلى ت�سجيع تبني اأ�سلوب حياة �سحي مل�ستخدميه. 
وقد مت اإطالق هذه احلملة يف اإطار ا�سرتاتيجية البنك الرامية اإلى تقدمي عرو�ص وبرامج 
حياتهم. اأ�سلوب  وتواكب  املتجددة  عمالئه  تطلعات  مع  تن�سجم  مميزة  رقمية   ترويجية 
العربي  البنك  من   ”Arabi Fitness“ خدمة  خالل  من  املتاحة  احلملة  وقدمت 
�سمن  مكافاآتهم  نقاط  م�ساعفة  من  التحدي  يف  �ساركو  الذين  البنك  لعمالء  الفر�سة 
امل�سي  خطوات  م�ساعفة  عرب  وذلك  املبارك  رم�سان  �سهر  خالل  العربي«  »نقاط  برنامج 
العربي  نقاط  ال�ستفادة من  “FittiCoin” وميكن   . تطبيق  لهم عرب  املحت�سبة  والرك�ص 
اأي وقت لدى العديد من التجار ومقدمي اخلدمات امل�ساركني بالربنامج مثل املطاعم  يف 
كذلك  ميكن  كما  وغريها.  البنزين  وحمطات  املختلفة  واملتاجر  الت�سوق،  وحمالت 
النت�سار  وا�سعة  الآلية  العربي  البنك  �سرافات  خالل  من  نقديًا  النقاط  هذه  ا�ستبدال 
ا�ستخدام  امكانية  الى  بال�سافة  هذا  موبايل«  »عربي  تطبيق  عرب  حتويلها  خالل  من  اأو 
كا�ص  موبي  عربي  داخل  املوجودة  الولء  بطاقة  خالل  من  مبا�سرة  لل�سراء  النقاط  هذه 
كا�ص”. موبي  »عربي  العربي  البنك  من  الدفع  تطبيق  لديها  يتوفر  التي  املتاجر  كل   يف 
ويف تعليقه على اإطالق اخلدمة، قال ال�سيد يعقوب معتوق، مدير دائرة اخلدمات امل�سرفية 
لالأفراد يف البنك العربي – الأردن: »تاأتي هذه احلملة تزامنا مع �سهر رم�سان املبارك ويف 
اطار حر�ص البنك العربي على مكافاأة عمالئه الكرام وتوفري احلمالت والعرو�ص املنا�سبة 
لهم عند ا�ستخدامهم خلدمة “Arabi Fitness” من البنك العربي عرب تطبيق »عربي 
موبايل«.« واأ�ساف: »ن�سعى دائمًا اإلى تقدمي باقة متكاملة من اخلدمات والعرو�ص التي تلبي 
اأ�سلوب حياتهم واحتياجاتهم املختلفة على  احتياجات وتطلعات عمالئنا ومبا يتنا�سب مع 

مدار اأ�سهر العام.
البنك العربي يجدد دعمه لربنامج الرياديني

!the leap من »اإنديفر« االأردن 
اإنديفر الأردن !the leap )القفزة(  جّدد البنك العربي رعايته لربنامج زمالة منظمة 
قطاعات  من  التنفيذيني  املوظفني  لدى  الريادة  مهارات  و�سقل  بناء  اإلى  يهدف  والذي 
خمتلفة مل�ساعدتهم على النتقال من مرحلة املوظف اإلى مرحلة رواد الأعمال اأو اأ�سحاب 
والثالثة من الربنامج، حيث  الثانية  للدفعتني  التقدمي  الأعمال. ومت الإعالن عن فتح باب 
ميكن لالأفراد الذين لديهم معرفة وتخ�س�ص يف قطاع معني، والذين حددوا منوذجًا ملنتج 
املوقع  الزمالة من خالل  التقدم بطلب الن�سمام لربنامج  للتطبيق،  اأو خدمة ذات قابلية 

الإلكرتوين لإنديفر الأردن.
الربنامج  زمالء  من  �سغرية  جمموعة  تدريب  على   the leap! الزمالة  برنامج   ويعمل 
حول فن وعلم تاأ�سي�ص �سركات جديدة من خالل ع�سر جل�سات يتم تقدميها من قبل اأفراد 
اإلى رياديني وموؤ�س�سي  اإ�سافة  اأ�سا�سيني وحمركي بيئة ريادة الأعمال،  ذوي خربة ولعبني 
تتعار�ص مع  الأربعاء حتى ل  ال�سبت وم�ساء  اأيام  و�سيتم عقد اجلل�سات  �سركات ناجحني. 
اأوقات الدوام العتيادية للموظفني، كما �سيتم م�ساركة املنهج م�سبقًا معهم لتحفيز واإثراء 
فقرة املناق�سة، بينما �سيتم توزيع املواد التدري�سية الإ�سافية بعد كل ح�سة لتعزيز معلومات 

امل�ساركني حول املادة التي در�سوها مع اإمكانية مراجعتها لحقًا. 
اإدارة  تت�سمن:  مهمة  حماور  الزمالة  برنامج  �سمن  والعلمية  العملية  اجلل�سات   وتغطي 
املنتج، واإن�ساء منوذج العمل، وحتديد مفهوم الفريق وثقافة ال�سركة، كما ت�سمل اجلل�سات 
تدريب مكّثف حول كيفية الت�سويق وتعزيز الهوية املوؤ�س�سية، واملحا�سبة، وبرنامج ال�ستعداد 
�سيتم  واأخريًا  وال�سرائب(،  )العقود  ال�سركات  لتاأ�سي�ص  القانونية  واجلوانب  للم�ستثمرين، 

اختتام برنامج الزمالة بجل�سة عر�ص الأفكار وال�سركات على م�ستثمرين حمتملني.
واجلدير بالذكر اأنه يف الن�سخة الأولى من برنامج الزمالة !the leap والتي مت اإطالقها 
يف اأيلول العام املا�سي، مت ا�ستالم ٥٩ طلبًا واختيار ١٦ منهم لالن�سمام، حيث كانت ن�سبة  
اإنديفر  من  كل  توجهات  مع  متا�سيًا  وذلك   %٥٠ املختارين  الزمالء  جمموع  من   الإناث  
اإلى ذلك، فقد تفاوت امل�ستوى  اإ�سافة  والبنك العربي لدعم الأعمال التي تقودها الإناث. 
التعليمي والقطاعات العملية و�سنوات اخلربة بني الزمالء امل�ساركني، فكان منهم حاملي 
درجة البكالوريو�ص ومنهم حاملي الدكتوراه، ونحو ثلث الزمالء امل�ساركني كان لديهم خربة 

تزيد عن ٢٠ عامًا.
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توقيعهما  عن  يعلنان  اأن   Traydstream و�سركة  الكويتي  الأردين  البنك  ي�سر 
  FinTech ب  اخلا�سة  التجارية  والأمتتة  الرقمنة  من�سة  ل�ستخدام  اإتفاقية 
لزيادة �سعة البنك لإدارة كميات اأكرب من امل�ستندات، وبالتايل ت�سريع عملية خدمة 

العمالء.
الأحرف    الب�سري على  التعرف  تقنيات  اأحدث   Traydstream تت�سمن حلول 
)OCR(، مما يح�سن ب�سكل اأكرب من كفاءة فح�ص امل�ستندات التجارية، مبا يف 

ذلك  الإعتمادات امل�ستندية والمتثال للمعايري واملمار�سات امل�سرفية الدولية. 
هذا وقال مدير العمليات التجارية يف البنك حممد اأبو تك : » ي�سعى البنك الأردين 
الكويتي جاهدًا ليكون رائدًا اإقليميًا يف تنفيذ اأحدث واأف�سل التقنيات املتاحة، مثل 
 ،Traydstream مثل FinTech من خالل ال�سراكة مع �سركات الـ .OCR

مما ميكننا من احلفاظ على خدمة عمالئنا على اأعلى م�ستوى.«
كما تعمل التكنولوجيا املبتكرة ل�سركة Tradystream على اأمتتة عملية التحقق 
اإمتثاليًا، مبا يف ذلك التحقق من الأطراف امل�ساركة يف العملية التجارية  وموانئ 

ال�سحن، وعملية التجارة وتقليل املخاطر املرتبطة بالعقوبات الدولية.  
  Lloyds List Intelligence تكاملية مع  اإطالق اخلدمة بخا�سية  »و�سيتم 
و  اخلطر  موؤ�سرات  من  التحقق  ال�سفن،  تتبع  ب�سهولة  للم�ستخدمني  تتيح  والتي 

احل�سول على معلومات بولي�سة ال�سحن البحري.
يف  العاملي  والتنفيذ  املبيعات  رئي�ص  �سوبرامانيان،  �سريفيديا  اأ�سارت  جهتها،  من 
منطقة اآ�سيا واملحيط الهادئ يف Traydstream، الى اأن احللول القائمة على 

التعلم الآيل هي بداية جديدة يف التحول الرقمي يف جمال التجارة.
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القاهرة عمان عمالئه  بنك  ا�ستقبل   
بعد  الفحي�ص  يف  فرعه  مقر  يف 
املنطقة  حاجات  لتلبية  حتديثه 

م�سرفيا وخدمة كافة ال�سرائح . 
يف  يقع  الذي  القاهرة  بنك  وفرع 
و  الفحي�ص  دوار  على  الفحي�ص، 
الت�ساميم  اأحدث  وفق  حتديثه  مت 
�سمان  بهدف  والتقنية  الع�سرية 
قاعدة  وتو�سيع  العمالء  �سرعة خدمة 
اخلدمات  اف�سل  بتقدمي  العمالء 

امل�سرفية. 
مقر  يف  عمالئه  البنك  ا�ستقبل  كما 
حتديثه  بعد  مو�سى  وادي  يف  فرعه 
م�سرفيا  املنطقة  حاجات  لتلبية 

وخدمة كافة ال�سرائح . 
وفرع بنك القاهرة الذي يقع يف وادي 
فندق  مبنى  يف  البلد-  و�سط  مو�سى 
الأرا�سي  دائرة  قرب    – جي   ال 
الت�ساميم  اأحدث  وفق  حتديثه  ومت 
�سمان  بهدف  والتقنية  الع�سرية 
وتو�سيع  العمالء  خدمة  �سرعة 
اف�سل  بتقدمي  العمالء  قاعدة 
وحتاكي  امل�سرفية.   اخلدمات 
الداخلية  والت�ساميم  العمال 
والنه�سة  التجديد  عملية   للفروع 
ي�سهدها  التي  املتوا�سلة  امل�سرفية 
املوؤ�س�سية  الهوية  مع  لتتنا�سب  البنك 
ع�سرية  خدمة  لتقدمي  وذلك  للبنك 
وراعى  وان�سيابية.  وامان  براحة 
البنك يف حتديث فرعي وادي مو�سى 
والفحي�ص توفري كافة و�سائل الراحة  
و�سرعة تقدمي خدماته لعمالئه داخل 
الفرعني مبا فيها توفري جهاز �سراف 
اآيل لتقدمي كافة اخلدمات امل�سرفية 

على مدار ٢٤ �ساعة.
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»بنك القاهرة عمان«  يستقبل عمالئه في 
فرعي الفحيص ووادي موسى بحلة جديدة

 



اأعلن بنك ال�ستثمار العربي الأردين – AJIB عن ا�ستكماله جلميع  اإجراءات 
انتقال العمليات امل�سرفية لبنك الكويت الوطني يف الأردن  مع نهاية �ساعات 

العمل ليوم الأربعاء املوافق ٢٥/اأيار/ ٢٠٢٢.
القا�سي،  هاين  الأردين،  العربي  ال�ستثمار  بنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  واأ�سار 
ب�سال�سة  الأردن متت  الوطني يف  الكويت  بنك  الإ�ستحواذ على  اأن عملية  الى 
توقيع  تاريخ   من  اأ�سهر  ثالثة  من  اأكرث  ي�ستغرق  مل  قيا�سي  وقت  يف  واأجنزت 

الإتفاقية مع بنك الكويت الوطني ل�سراء اأعماله يف الأردن.  
ورّحب القا�سي بان�سمام عمالء بنك الكويت الوطني - الأردن ال�سابقني الى 
بنك ال�ستثمار العربي الأردين، موؤكدًا التزام البنك بتقدمي خدمات ومنتجات 

م�سرفية  �ساملة ومتقدمة تلبي كافةاحتياجاتهم امل�سرفية.
التو�سع  ا�سرتاتيجية  من  جزء  هي  الإ�ستحواذ  عملية  اأن  اإلى  القا�سي،  واأ�سار 
العقد  خالل  وتريتها  ت�سارعت  والتي  الأردين  العربي  ال�ستثمار  بنك  لأعمال 
املا�سي وكان من �سمنها ال�ستحواذ على الأعمال امل�سرفية لبنك HSBC يف 
الأردن عام ٢٠١٤، والذي كان  يعد يف حينه اأكرب بنك اأجنبي عامل يف ال�سوق 
الأردين، مو�سحًا اأن قدرة بنك ال�ستثمار العربي الأردين  وخربته يف عمليات 
يف  اأ�سهمت  املايل  و�سعه  ومتانة  و�سالمة  الأعمال  نقل  واجراءات  ال�ستحواذ 
ال�سوق  يف  البنك  مكانة  من  �سرت�سخ  والتي  هذه،  الإ�ستحواذ  عملية  اإجناح 

امل�سريف الأردين.
ال�سابقني  الأردن  يف  الوطني  الكويت  بنك  عمالء  اأن  الإ�سارة  اإلى  وجتدر 

�سيتمتعون بخدمات متكاملة ومميزة من خالل جمموعة متطورة من املنتجات 
ال�ستثمارية  واخلدمات  وال�سركات  بالأفراد  اخلا�سة  امل�سرفية  واحللول 
واخلدمات امل�سرفية اخلا�سة، بالإ�سافة اإلى �سبكة وا�سعة من الفروع واملكاتب 
ال�سكانية  والتجمعات  ا�سرتاتيجية  مواقع  يف  املنت�سرة  الآلية  وال�سرافات 
حزمة  البنك  يوفر  كما  الأردن،  امتداد  على  الرئي�سية  التجارية  واملناطق 
عري�سة من اخلدمات امل�سرفية الإلكرتونية الأكرث تقدمًا وميزات ا�ستثنائية 
تتيح للعمالء باإدارة ح�ساباتهم باأمان و�سهولة واإجراء معامالت مالية متنوعة 
امل�سرفية  اأي وقت من خالل اخلدمات  اأي مكان ويف  ال�ساعة من  على مدار 
 AJIB( البنكي  املوبايل  تطبيق  عرب  اأو   )AJIB Online( الإنرتنت  عرب 

.)Mobile
من  ال�سابقني  الوطني  الكويت  بنك  عمالء  �سيتمكن  ذلك،  الى  بالإ�سافة 
ال�سعيد  بنك AJIB على  يقدمها  التي  امل�سرفية  اخلدمات  من  الإ�ستفادة 
اخلارجي يف  فرعه يف ليما�سول – قرب�ص والحتاد الأوروبي املرخ�ص خلدمة 
كما  اأو خارج قرب�ص،  داخل  امل�سرفية  العمليات  اأنواع  كافة  ولإجراء  العمالء 
الأردين  العربي  ال�ستثمار  بنك  خدمات  من  ال�ستفادة  من  العمالء  �سيتمكن 
ومنطقة  قطر  يف  البنك  اأعمال  اإدارة  على  يعمل  والذي  )ذ.م.م.(  قطر   –
بنك  يعترب  والذي   )JIB( الدويل  الأردن  بنك  الى  بالإ�سافة  اخلليج،  دول 
ويقدم خدمات م�سرفية  املتحدة،  اململكة  لندن -  لبنك AJIB ومقره  حليف 
املتحدة  اململكة  داخل  وال�سركات  للعمالء  خا�سة  بنكية  وخدمات  وا�ستثمارية 

اأو خارجها.

 AJIB – بنك االستثمار العربي األردني
يستكمل استحواذه على األعمال المصرفية

 لبنك الكويت الوطني في األردن
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حتت رعاية �سمو الأمرية غيداء طالل، رئي�سة هيئة اأمناء موؤ�س�سة ومركز احل�سني 
لل�سرطان، كّرمت مبادرة اجلبال ال�سبعة كابيتال بنك، باعتباره اأحد رعاة املبادرة، 

الهادفة لدعم موؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان.
هذا  دعم  على  الجتماعية  للم�سوؤولية  ا�سرتاتيجيته  �سمن  بنك،  كابيتال  ويحر�ص 

النوع من املبادرات، التي تركز على دعم مر�سى ال�سرطان.
وقالت رئي�ص اإدارة الت�سويق والت�سال املوؤ�س�سي يف كابيتال بنك، تولني بارطو، اإن 
»البنك ينتهج ا�سرتاتيجية بامل�سوؤولية الجتماعية، تركز على دعم قطاعات خمتلفة 
مثل التعليم، وال�سحة، والتنمية الجتماعية والقت�سادية، حيث ن�سعى دومًا لتفعيل 
هذه املحاور عن طريق �سراكاتنا مع موؤ�س�سات دعم املجتمع املحلي، واإقامة فعاليات 

داخلية وخارجية لتعظيم الفائدة«.

كابيتال بنك يعيد اإطالق برنامج التق�صيط املريح مبزايا اإ�صافية
بعد جناح ن�سخته الأولى يف حتقيق القيمة امل�سافة للعمالء، اأعلن كابيتال بنك عن 

اإعادة اإطالق برنامج التق�سيط املريح مبزايا اإ�سافية وب�سعر فائدة ٠%.
)املحلية  واجلامعية  املدر�سية  الر�سوم  تق�سيط  للربنامج؛  الإ�سافية  املزايا  وت�سمل 
وتذاكر  الريا�سية  الأندية  وا�سرتاكات  اأنواعها،  بكافة  التاأمني  وعقود  والدولية(، 
اأق�سى  وبحد  دينار   ١٠٠ هو  التق�سيط  ملبلغ  الأدنى  احلد  يكون  اأن  على  الطريان، 
١٠،٠٠٠ دينار اأو ما يعادلها بالعمالت الأجنبية الأخرى، وملدة ت�سل لغاية ١٢ �سهرًا 

با�ستخدام بطاقات كابيتال بنك الئتمانية املختلفة.
وللتي�سري على العمالء، اأتاح البنك لهم عملية الت�سجيل يف خدمة التق�سيط التي ت�سل 
مدتها لغاية ١٢ �سهرًا من خالل الت�سال مبركز خدمة العمالء على ٠٦٥١٠٠٢٢٠ 

واإعالمهم بعملية التق�سيط خالل ١٤ يومًا من تاريخ �سراء ال�سلعة بحد اأق�سى.

كما يوفر كابيتال بنك لعمالئه اإمكانية تق�سيط ال�سلع غري امل�سمولة بربنامج التق�سيط 
املريح، والتي مت �سراوؤها من اأي مكان بالعامل، ب�سعر فائدة مناف�ص ٠.٧٥% وذلك 

عن طريق الت�سال مبركز خدمة العمالء وطلب تفعيل خدمة التق�سيط. 
هذا واأكد رئي�ص اإدارة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد يف كابيتال بنك حممد عثمان، 
اأن البنك يقوم با�ستمرار بتلم�ص احتياجات عمالئه والعمل على تلبيتها وفق اأف�سل 
املعايري امل�سرفية املعمول بها يف ال�سوق املحلي، مو�سحًا اأن اإعادة اإطالق الربنامج 
باإ�سافات ومزايا جديدة جاء بعد النجاح الكبري الذي حققه عند اإطالقه اأول مرة 
اأن  اإلى  عثمان،  واأ�سار  منه.  ال�ستفادة  على  البنك  واإقبال عمالء  العام ٢٠٢٠،  يف 
املنتجات  اأف�سل  اإطالقه  خالل  من  املالية  عمالئه  �سحة  يف  ي�ستثمر  بنك  كابيتال 
واخلدمات امل�سرفية ذات القيمة امل�سافة، والتي حتقق لهم نقلة نوعية ومميزة يف 

حياتهم واأعمالهم. 
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»مكتب اأبوظبي لل�صادرات« يوقع اتفاقية متويل مع »كابيتال بنك« 
لو�صع االأطر امل�صتقبلية لتنمية ال�صادرات الوطنية 

للتنمية  اأبوظبي  ل�سندوق  التابع  )اأدك�ص(،  لل�سادرات  اأبوظبي  مكتب  وقع 
ائتمان  اإلى فتح خط  اتفاقية متويل مع كابيتال بنك، حيث تقت�سي التفاقية 
دينار  مليون   ١٤.٢( يعادل  ما  اإماراتي،  درهم  مليون   ٧3.٤ تقارب  بقيمة 
اأردين(، وذلك لتعزيز الن�ساط القت�سادي للبلدين، ودعم اجلهود امل�سرتكة 
وت�ساهم  املنطقة،  دول  مع  الإمارات  لدولة  اخلارجية  التجارة  حركة  لتنمية 
التفاقية يف اإن�ساء خطوط ائتمان اإ�سافية لت�سهيل عمليات التمويل امل�سرتك، 

�سعيًا لدعم ال�سادرات الإماراتية وتعزيز تواجدها يف الأ�سواق الأردنية.
اأبوظبي  �سندوق  عام  مدير  ال�سويدي،  �سيف  حممد  �سعادة  التوقيع  ح�سر 
خليل  با�سم  ال�سيد  ومعايل  لل�سادرات،  التنفيذية  اللجنة  رئي�ص  للتنمية، 
ال�سامل، رئي�ص جمل�ص اإدارة جمموعة كابيتال بنك، وعدد من امل�سوؤولني يف كال 
اجلانبني. وجرت مرا�سم توقيع التفاقية يف املقر الرئي�سي للبنك يف الأردن، 
اأبوظبي لل�سادرات  ال�سيد خليل فا�سل املن�سوري، مدير عام مكتب  من قبل 

بالإنابة، وال�سيد داود الغول، الرئي�ص التنفيذي لكابيتال بنك. 
والتي  ال�سراكة  بهذه  �سعادته  عن  ال�سامل  خليل  با�سم  ال�سيد  معايل  وعرّب 
امل�سرتك بني اجلانبني  التعاون  �ساأنها تطوير عالقات  تعترب خطوة مهمة من 
التجاري  التبادل  تعزيز حركة  وت�ساهم يف  القت�سادية،  املجالت  يف خمتلف 
التفاقية غايتها  باأن حتقق هذه  للبلدين، متطلعًا  النمو القت�سادي  وانتعا�ص 
التنمية  م�سرية  حتقيق  يدعم  مبا  امل�سرتكة،  والأهداف  الطموحات  وتلبي 

امل�ستدامة.
»مكتب  التمويل مع  اتفاقية  بتوقيع  » فخورون  الغول:  داود  ال�سيد  اأفاد  بدوره، 
اأبوظبي لل�سادرات« والتي �سنقدم من خاللها خدمات متويلية اإ�سافية وباأ�سعار 
مع  التجارية  تعامالتهم  دعم  بهدف  ال�سركات  قطاع  من  لعمالئنا  تف�سيلية 
دولة الإمارات العربية املتحدة، حيث �ستوفر التفاقية لل�سركات الأردنية ميزة 
ال�ستفادة من التمويالت واملزايا التناف�سية التي يقدمها »اأبوظبي لل�سادرات« 

والتي تدعم ا�سترياد ال�سلع واملنتجات الإماراتية بطرق مي�سرة واآمنة«.

كابيتال بنك يدعم مبادرة تنظيف مياه 
»ProjectSea« خليج العقبة بالتعاون مع

بالتزامن مع اليوم العاملي للبيئة، واإميانًا من البنك باأهمية دعم مبادرات ال�ستدامة 
البيئية، اأعلن كابيتال بنك عن دعمه ملبادرة »ProjectSea« التي نظمها غوا�سون 

اأردنيون لتنظيف البحر الأحمر من النفايات التي تهدد احلياة البحرية فيه.
احلياة  على  للحفاظ  تهدف  التي  الرائدة  املبادرة  هذه  �سمن  الغوا�سون  ومتكن 
العقبة،  خليج  من  بال�ستيكية  قطعة   ١٥٠٠ جمع  من  التلوث،  من  واحلد  البحرية 
حيث ت�سري الدرا�سات اإلى اأن ٧٠% من النفايات املوجودة يف البحر اأو على ال�ساطئ 
يف مدينة العقبة هي نفايات بال�ستيكية، واأن نحو ٨ ماليني قطعة بال�ستيك تدخل 

حميطاتنا ب�سكل يومي.
 واأعربت رئي�ص اإدارة الت�سويق والت�سال املوؤ�س�سي يف كابيتال بنك، تولني بارطو، عن 
اعتزاز وفخر كابيتال بنك بامل�ساركة يف دعم مبادرة ProjectSea املحلية، والتي 
تن�سجم اأهدافها مع ا�سرتاتيجية البنك للم�سوؤولية املجتمعية وخا�سة يف احلفاظ على 
البيئة وحتقيق ال�ستدامة، م�سريًة الى اأن هدف كابيتال بنك من دعم هذه املبادرة 
هو ت�سليط ال�سوء على التحديات البيئية التي تواجه البحر الأحمر يف منطقة خليج 
العقبة، وذلك �سعيًا منه لتعزيز وزيادة وعي الزوار مبثل هذه املمار�سات اخلاطئة 

التي ت�سر بالبيئة البحرية والعمل على اإيقافها.
ProjectSea  عن تقديره  املوؤ�س�ص ملبادرة  ال�سريك  املدانات  ال�سيد �سيف  عرّب 
لدعم كابيتال بنك لآخر حملة تنظيف جلوف البحر و اأ�ساف »متكننا لغاية اليوم 
من التخل�ص من  ٢١،٠٠٠قطعة بال�ستيك وما يتجاوز 3 طن من النفايات خالل ١١ 

حملة �سهرية منذ بدء املبادرة”.
واأكدت الآن�سة بي�سان ال�سريف ال�سريك املوؤ�س�ص ملبادرة ProjectSea  اأن القيم 
عن  الوعي  ن�سر  و  املراأة  متكني  و  املحلي،  املجتمع  دعم  ت�سمل  للمبادرة  الأ�سا�سية 

التحديات التي تواجهها البيئة البحرية.
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يوم  الذي عقد  العادي  لكابيتال بنك خالل اجتماعها غري  العامة  الهيئة   �سادقت 
الأربعاء ١٥ حزيران بوا�سطة تقنية الت�سال املرئي والإلكرتوين، على تو�سية جمل�ص 
�سندوق  مل�سلحة  جديدة  اأ�سهم  اإ�سدار  خالل  من  البنك  راأ�سمال  بزيادة  الإدارة 

ال�ستثمارات العامة )»ال�سندوق«( كم�ستثمر ا�سرتاتيجي يف البنك )»ال�سفقة«(. 
وقال رئي�ص جمل�ص اإدارة جمموعة كابيتال بنك، با�سم خليل ال�سامل، خالل تروؤ�سه 
اجتماع الهيئة العامة غري العادي بح�سور الرئي�ص التنفيذي للمجموعة، داود الغول 
وما ن�سبته ٨٦.٩% من حملة الأ�سهم، اإن �سفقة دخول »ال�سندوق« ب ٢3.٩٧ % من 
راأ�سمال املجموعة وبقيمة ١3١.٢ مليون دينار اأردين، تعد من اأهم ال�سفقات التي 
�سهدها القطاع امل�سريف يف املنطقة والتي �ستنعك�ص اإيجابًا على مكانة كابيتال بنك 

ومركزه املايل على املدى الطويل.
ال�ستثمارات  �سندوق  مل�سلحة  �سهم  مليون   ٦3 اإ�سدار  �سيتم  اأنه  ال�سامل،  واأ�ساف 
العامة عند اإمتام ال�سفقة، الأمر الذي �سينعك�ص اإيجابًا على حقوق امل�ساهمني التي 

�سرتتفع اإلى اأكرث من ٦٠٠ مليون دينار اأردين.
يف  ا�سرتاتيجي  كم�ستثمر  العامة  ال�ستثمارات  �سندوق  دخول  اأن  ال�سامل،  واأكد 
ال�سمعة الطيبة  راأ�سمال جمموعة كابيتال بنك خطوة يف غاية الأهمية، وتعرب عن 
واملكانة املرموقة التي تتمتع بها املجموعة يف املنطقة العربية والإقليم، م�سريًا اإلى 
اأن ال�سفقة �ست�ساهم يف متكني املجموعة من تنفيذ ا�سرتاتيجيتها التو�سعية وطرح 

منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات العمالء والأ�سواق املتزايدة والتي تنعك�ص 
متنامي،  ب�سكل  الأرباح  توزيع  على  قدرتها  على  وبالتايل  ربحيتها،  على  اإيجابًا 
كابيتال  جمموعة  ل�سهم  التداول  �سعر  على  الإيجابية  النعكا�سات  اإلى  اإ�سافًة 

بنك.
اأن كابيتال بنك قادر على حتقيق عوائد للم�ساهمني بن�سب  و�سدد ال�سامل على 
ذات اأرقام مزدوجة على الرغم من زيادة راأ�ص املال وذلك من خالل اخلطط 
التو�سعية والفاق ال�ستثمارية التي تنوي املجموعة القيام بها، موؤكدًا اأن دخول 
ال�سندوق كم�ستثمر ا�سرتاتيجي يف جمموعة كابيتال بنك دليل ثقة، خا�سة واأن 
واأثبت  الأردين،  امل�سريف  القطاع  م�ستوى  على  متميزًا  اأداًء  حقق  بنك  كابيتال 
جدارته يف مواجهة التحديات، بل وحتويلها الى فر�ص للنمو يف فرتة ا�ستثنائية 
على  اإيجابية  بعوائد  الفر�ص  هذه  اأتت  حيث  باأكمله،  والعامل  الأردن  �سهدها 

امل�ستثمرين والعمالء على حد �سواء.
جمموعة  حققتها  التي  الإجنازات  اإلى  كلمته،  بداية  يف  اأ�سار  قد  ال�سامل  وكان 
كابيتال بنك خالل ال�سنتني من حيث ال�ستحواذ على اإثنني من اأعرق امل�سارف 
 - جرنال  �سو�سيته  وبنك  عوده،  بنك  مثل  والعراق  الأردن  يف  العاملة  الأجنبية 
الأردن، واإطالق البنك الرقمي – Blink، اإ�سافة اإلى اإ�سدار اأول اأ�سناد قر�ص 

دائمة بـقيمة ١٠٠ مليون دولر.
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الصندوق مستثمر بـ 23.97% من رأسمال المجموعة
 وبقيمة 131.2 مليون دينار أردني

الهيئة العامة غير العادية لـ » كابيتال بنك« تصادق على زيادة 
رأس المال لمصلحة صندوق االستثمارات العامة 

السالم: الصفقة من أهم الصفقات على مستوى القطاع المصرفي 
في المنطقة وانعكاساتها إيجابية وطويلة األمد على المجموعة  

»بنك صفوة اإلسالمي« يفتتح فرعه الواحد واألربعون



اململكة،  والأربعون يف  الواحد  لفرعه  افتتاحه  الإ�سالمي، عن  �سفوة  بنك  اأعلن   
مد�سنًا اإياه  يف �سارع اجلي�ص - اأوتو�سرتاد ماركا.

تواجد  لتعزيز  الرامية  البنك  ا�سرتاتيجية  اإطار  يف  اجلديد  الفرع  افتتاح  وياأتي 
عالمته التجارية من خالل تو�سيع �سبكة فروعه التي تعد من اأهم قنوات التوا�سل 
بينه وبني املتعاملني معه، والذين يحر�ص على الو�سول اإليهم يف اأماكن تواجدهم 
لت�سهيل ح�سولهم على خدماته ب�سهولة وي�سر وعلى وجه ال�سرعة، ل �سيما يف ظل 
النمو الذي ت�سهده قاعدة هوؤلء املتعاملني، جم�سدًا �سعاره »اإلى جانبكم واأقرب 

اإليكم«.
البنك،  فروع  من  كغريه  عاليًا  جتهيزًا  املجهز  ماركا  اأوتو�سرتاد  فرع  ويتميز 
واملنتجات  اخلدمات  تقدمي  يف  الراقية  واملعايري  املريح،  املوحد  بالت�سميم 
احتياجات  توائم  والتي  الإ�سالمية،  ال�سريعة  �سوابط  مع  املتوافقة  امل�سرفية 
اإلى  ال�سغرية،  واملن�ساآت  وال�سغرية،  الكربى  ال�سركات  من  القطاعات  خمتلف 

جانب الأفراد.

موظفو بنك �صفوة االإ�صالمي ي�صاركون �صيوف
 تكية اأم علي على موائد الرحمن اإفطارهم

تطوع موظفو بنك �سفوة الإ�سالمي كما يف كل عام ل�سكب وتقدمي طعام الإفطار 
منطقة  يف  الكائن  مقرها  يف  علي  اأم  تكية  تقيمها  التي  الرحمن  موائد  ل�سيوف 
لها  ت�سنح  ل  والتي  خدماتها،  من  امل�ستفيدة  العفيفة  العائالت  ملئات  املحطة 

ظروفها تاأمني وجبات اإفطار م�سبعة لأفرادها يف منازلها.
وقد جاءت هذه املبادرة انطالقًا من ح�ص املواطنة وروح التكافل والرتابط التي 
ممن  وموظفني  كاإدارة  منها  وحر�سًا  الإ�سالمي،  �سفوة  بنك  اأ�سرة  بها  تتميز 
ي�سرتكون بنف�ص القيم الجتماعية على امل�ساركة يف متكني قطاع العمل اخلريي 
ب�سمان  حظًا  الأقل  املجتمع  اأبناء  مل�ساندة  الرامية  اأهدافه  حتقيق  من  والإغاثي 

اأمنهم الغذائي خا�سة خالل ال�سهر الف�سيل.
التميمي  �سامر  الإ�سالمي،  �سفوة  لبنك  العام  املدير  اأعرب  ال�ساأن،  هذا  وعلى 

اأم علي، والذي ي�سمل  عن البنك بالنطاق الوا�سع لل�سراكة التي جتمعه مع تكية 
على  مثنيًا  املايل،  الدعم  على  يقت�سر  ول  براجمها،  من  العديد  يف  النخراط 
حر�ص موظفي البنك على اأن يكونوا جزءًا من هذا اجلهد الإيجابي، الأمر الذي 

يج�سدون عربه مفهوم الأ�سرة الكبرية الواحدة التي متيز الأردن واأبناءه.
الإ�سالمي  �سفوة  بنك  نفذ  اخلري،  �سهر  يف  عادته  على  وجريًا  الثانية،  ولل�سنة 
وقت  واملاء«  التمر  »توزيع  حملة  املركزية  ال�سري  اإدارة  مع  والتن�سيق  وبالتعاون 
املركبات  �سائقي  من  لوجهاتهم  الو�سول  يف  املتاأخرين  ال�سائمني  على  الإفطار 

وامل�ساة.
وكانت احلملة وعملية توزيع التمر واملاء التي �سهدت م�ساركة وا�سعة من املتطوعني 
َذت على  ُنفِّ اإدارة ال�سري، قد  من موظفي البنك، واإلى جانبهم عدد من مرتبات 
نطاق وا�سع يف اأماكن التجمعات واملناطق الرئي�سة يف خمتلف حمافظات اململكة؛ 

حيث �سيتم ك�سر �سيام ١٠ اآلف �سائم حلني و�سولهم ملنازلهم.
للم�سوؤولية  ا�سرتاتيجيته  من  املنبثقة  البنك  مبادرات  اإحدى  املبادرة  هذه  وتعد 
من  وللحد  جهة،  من  ال�سائمني  لإطعام  تهدف  والتي  املجتمعية،  املوؤ�س�سية 

احلوادث املرورية الناجمة عن ال�سرعة قبل موعد الإفطار.

»بنك صفوة اإلسالمي« يفتتح فرعه الواحد واألربعون
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البنك   ”INVESTBANK”لـ العادية  العامة  الهيئة  �سادقت 
برئا�سة  عقد  الذي  العادي  ال�سنوي  اجتماعها  خالل  ال�ستثماري، 
املرئي  الت�سال  و�سيلة  بوا�سطة  جردانه،  ب�سر  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
دينار  ماليني   )١٠( بتوزيع  الإدارة  جمل�ص  تو�سية  على  واللكرتوين، 
املال. راأ�ص  من   )%  ١٠( ن�سبته  ومبا  امل�ساهمني  على  نقدية   اأرباحًا 

جمل�ص  اأع�ساء  ح�سره  الذي  الجتماع  خالل  العامة  الهيئة  واأقرت 
اأ�سهما  يحملون  وم�ساهمون  دّوا�ص،  منت�سر  للبنك  العام  واملدير  الإدارة 
جمل�ص  تقرير  املال  راأ�ص  من   )%  ٩٢( من  اأكرث  والوكالة  والإنابة  بالأ�سالة 
والتي  امل�ستقبلية  وخططه   ٢٠٢١ للعام  للبنك  املالية  والبيانات  الإدارة 
اأمتتة  جانب  اإلى  الإلكرتونية،  امل�سرفية  البنك  خدمات  تطوير  على  تركز 
على  تنعك�ص  والتي  امل�سرفية  والعمليات  امل�ستخدمة  اأنظمته  وحتديث 
الإلكرتونية،  التعامالت  من  اآمنة  م�ستويات  توفري  خالل  من  العمالء 
بها. املرتبطة  املخاطر  من  ويقلل  العمليات  كفاءة  من  يزيد   ومبا 

وقال جردانه، يف كلمته اأمام الهيئة العامة اإن البنك حافظ على حتقيق منو 
اأدائه املايل، حيث بلغت  اإيجابًا على  اأعماله، الأمر الذي انعك�ص  م�ستمر يف 
اأرباح البنك ال�سافية بعد ال�سريبة ١٨ مليون دينار يف عام ٢٠٢١، مقابل ٦ 
ماليني دينار يف العام ٢٠٢٠، فيما بلغت اأرباح البنك قبل ال�سريبة ٢٨ مليون 

دينار يف العام ٢٠٢١ مقابل ٧.٩ مليون دينار يف العام ٢٠٢٠.
التحفظية  ال�سيا�سة  بالتوازي مع  املتحققة جاءت  النتائج  اأن هذه  اإلى  ولفت 
تاأثريات  ملواجهة  حتوطية  خم�س�سات  ر�سد  يف  البنك  اإدارة  تتبعها  التي 
التحديات القت�سادية املرافقة جلائحة كورونا مقابل اأي خ�سائر م�ستقبلية 

قد تنجم عن الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة.
لـ  جديدا  اإدارة  جمل�ص  العامة  الهيئة  انتخبت  الجتماع،  نهاية  ويف 

INVESTBANK ملدة اأربع �سنوات.
يف �سياق مت�سل، كّرم جمل�ص اإدارة INVESTBANK رئي�ص جمل�ص الإدارة 
ب�سر جردانة بعد م�سرية حافلة بالعطاء والتميز دامت ١٥ عامًا حيث اأ�ساد 
املجل�ص بالرئي�ص املحتفى به، م�سلطًا ال�سوء على اأبرز الإجنازات التي حققها 

البنك طيلة فرتة رئا�سة جردانة.
واأ�سار املجل�ص اإلى دور جردانة املحوري واأخالقيات عمله الرفيعة وتوجيهاته 
امل�ستنرية والتي اأ�سهمت يف بناء �سرح م�سريف ومايل قوي ت�ساعفت خالل 
�سنوات عمله القاعدة الراأ�سمالية للبنك حيث �سهدت الفرتة ما بني )٢٠٠٨- 

٢٠٢١( منوًا بالأرباح مبعدل )١٨ %( �سنويا.

»INVESTBANK«الهيئة العامة لـ
 توزع 1٠% أرباحًا وتنتخب مجلس إدارة جديد

 
البنك يكرم رئيس مجلس إدارته بشر جردانة
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واأو�سح جمل�ص الإدارة اأن جردانة وّظف خرباته الطويلة خلدمة البنك واأحدث 
نقلة نوعية يف اأعماله ومتابعة اإدارة البنك يف تنفيذ توجيهات املجل�ص واأهدافه 
الدخل  ذوي  من  عمالئه  وتطلعات  احتياجات  تلبية  يف  املتمثلة  الإ�سرتاتيجية 
املرتفع وال�سركات املتو�سطة وال�سغرية، مع تنويع م�سادر الدخل �سواء من خالل 
البنك اأو ال�ستحواذات التي متت على �سركاته التابعة املختلفة )التي تتيح اأي�سًا 
الت�سغيلية  البنك  عمليات  كفاءة  وتعزيز  متعددة(  ملنتجات  الإ�سالمي  التمويل 
الأمر الذي �ساعد يف حتقيق نتائج متميزة رغم العديد من الظروف والتحديات 

اخلارجية التي مّر بها القت�ساد الوطني.
واأو�سح جمل�ص الإدارة، اأن الإدارة التنفيذية عملت على تنفيذ توجيهات املجل�ص 
العاملية  امل�سرفية  التطورات  مبواكبة  واقتدار  بحنكة  جردانه  تراأ�سه  الذي 
املت�سارعة، وحتويل البنك اإلى م�سرف اإلكرتوين متكامل رائد يف تقدمي احللول 
جعل  يف  اخلطط  هذه  جميع  اأ�سهمت  حيث  املبتكرة،  واخلدمات  واملنتجات 
ا�ستخدام  جمال  يف  اململكة  يف  العاملة  البنوك  بني  من  الأول   INVESTBANK
البطاقات الئتمانية والأكرث تقديًرا على م�ستوى اخلدمات املقدمة للعمالء من 
املتو�سطة  ال�سركات  على  كبري  ب�سكل  الرتكيز  على  عالوة  املرتفع  الدخل  ذوي 
وال�سغرية وتوفري اأق�سى معايري الأمن املتبعة عامليًا، وذلك بهدف تقدمي جتربة 
ثرية واآمنة لقاعدة متنامية من عمالء البنك من الأفراد وال�سركات من خالل 

ال�سعي اإلى التوظيف الأمثل للموارد املالية وراأ�ص املال اإلى جانب الإدارة الكفوؤة 
ومبا ين�سجم وتطوير عمليات اإدارة املخاطر يف جميع عملياته.

العديد من اجلوائز  على  رئا�سة جردانه  INVESTBANK خالل فرتة  وح�سل 
و�سهادات التقدير التي تعد مبثابة التقدير العاملي والإقليمي للجهود التي بذلها 
اخلدمات  بتقدمي  املتعلقة  تلك  وخ�سو�سًا  عمله  جمالت  خمتلف  يف  البنك 
التزام  الوقت  ذات  يف  تعك�ص  والتي  العالية،  املوثوقية  وذات  املتطورة  الرقمية 

البنك الثابت نحو التحول الرقمي.
واأعرب اأع�ساء جمل�ص اإدارة INVESTBANK واإدارته التنفيذية وجميع العاملني 
 يف البنك عن اأمنياتهم بالتوفيق والنجاح جلردانه يف خططه امل�ستقبلية اجلديدة.

 INVESTBANK ومن جانبه، اأعرب جردانه عن فخره واعتزازه مبا و�سل اليه
من متانة مالية، ون�سج يف الأداء وخدمة العمالء، وحاكمية موؤ�س�سية يعتد بها، 
باأدائها  متميزة  تنفيذية  واإدارة  املمار�سات،  اأف�سل  وفق  ورقابة  �سبط  واأنظمة 
اإلى  بال�سكر  جردانه  وتقدم  الرا�سخة.  املوؤ�س�سية  والثقافة  بالقيم  ومتم�سكة 
على  واحلاليني،  ال�سابقني  ونوابهم  وحمافظيه  وجهازه  الأردين  املركزي  البنك 
�سراكاتهم احلقيقية خالل ال�سنوات املا�سية. كما �سكر املجل�ص وكبار امل�ساهمني 
يف البنك ومتنى ملجل�ص الدارة اجلديد ولرئي�سه ال�سيد فهمي اأبو خ�سرا التوفيق 

وال�سداد.

البنك يكرم رئيس مجلس إدارته بشر جردانة
 بعد مسيرة دامت 15 عامًا
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رعى رئي�ص جامعة فيالدلفيا الأ�ستاذ الدكتور معتز ال�سيخ �سامل فعاليات موؤمتر الأدب الن�سوي 
�سمن  اإربد  ببلدية  الها�سمية  القاعة  يف  الثقايف  للعمل  املراأة«  »ملتقى  جمعية  نظمته  الذي 

احتفالية اإربد عا�سمة للثقافة العربية ٢٠٢٢.حيث �سارك فيه �سخ�سيات حملية وعربية.
وقال ال�سيخ �سامل،  من خالل كلمته  اإن املراأة �سكلت احد روافع الأدب العربي ودوافعه ونقطة 
الو�سل يف التقاء الأدب ب�سنوفه واأركانه املختلفة، م�سريا اإلى تطور احلركة الأدبية الن�سوية يف 
الأردن والوطن العربي. ولفت اإلى مناذج من الأدب الن�سوي الذي اأثر يف امل�سهد الثقايف عموما 
الت�ساركية  اأهمية  الأديبة واملنتجة واملربية واملعلمة واملوجهة، موؤكدا  املراأة  اإلى  النظرة  وتغيري 
يف اإجناح احتفالية اإربد كعا�سمة للثقافة العربية ونوه �سامل اإلى الدور املهم للجامعات يف هذا 

اجلانب ل�سيما اأن احلدث وطنيا بامتياز.
اإثراء الأدب الن�سوي ودعمه حتى يربز  واأكدت رئي�سة اجلمعية واملوؤمتر فايزة الزعبي، اأهمية 
اأثره ب�سكل اأكرب اأمام حالة التغيري التي ي�سهدها العامل، والذي يجب على املراأة اأن تلعب دورا 
العربيات  الأديبات  بالعديد من  وا�ست�سهدت  والثقافية.  الأدبية  اأدواته ل�سيما  ومهما يف  بارزا 
ال�ساحات  على  والثقافية  والأدبية  الفكرية  احلياة  اإثراء  يف  ودورهن  الرائدات  والأردنيات 
على  ال�سوء  ت�سليط  اإلى  يهدف  الذي  املوؤمتر  فعاليات  يف  امل�سرية  امل�ساركة  مثمنة  الوطنية، 
اإ�سكاليات الأدب الن�سوي. و�سكرت املحا�سرين واملحا�سرات يف املوؤمتر واجلهات الداعمة له، 
الأدب  املراأة يف  �ساأنها تطوير م�ساهمة  تو�سيات من  املوؤمتر  ينتج عن  اأن  اأملها يف  معربة عن 

وفنونه املختلفة.

»علوم فيالدلفيا« تقيم حفل تكرمي
 لنخبة من اأ�صاتذته

يف  العلوم  لكلية  الأ�سا�سية  والعلوم  والريا�سيات  احليوية  التكنولوجيا  ق�سمي  ن�ساطات  �سمن 
الهيئتني  من  الق�سمني  منت�سبي  بني  والتوا�سل  املودة  جذور  تر�سيخ  ولأجل  فيالدلفيا،  جامعة 
لنخبة من  تكرميي  العلوم حفل غداء  كلية  الجتماعية يف  اللجنة  اأقامت  والإدارية  التدري�سية 
العلوم  كلية  وتطورها ح�سره عميد  الكلية  تقدم  وموؤثر يف  بارز  دور  لهم  كان  الذين  الأ�ساتذة 
ق�سم  ورئي�ص  حالوة  اأبو  مروان  الدكتور  اجلينات  ق�سم  �سمحان ورئي�ص  معروف  الدكتور 
احلفل  الكلية، ا�ستهل  وموظفي  اأ�ساتذة  من  كبري  وجمع  العفيفي  غادة  الدكتورة  الريا�سيات 
بكلمة ق�سرية للدكتور خالد حيا�سات الذي اأ�ساد بالدور املميز لالأ�ساتذة الذين انهوا عملهم 
يف اجلامعة وعلى اجلهود التي بذلوها خالل م�سريتهم العلمية يف رعاية طلبة الكلية وخدمة 
اجلامعة ، تالها كلمة للدكتور مروان اأبو حالوة الذي اأثنى على ذلك .وبدورهم �سكر املكرمني 
الهيئتني  واأع�ساء  فيالدلفيا  جامعة  قوطه  لوليتا  والدكتورة  �سمحان  معروف  الدكتور  من  كل 
قامت  التي  املبادرة  لهذه  و�سكرهم  امتنانهم  معربني عن  العلوم  كلية  والدارية يف  التدري�سيه 

بها الكلية .

رئيس جامعة فيالدلفيا يرعى فعاليات
 مؤتمر األدب النسوي في إربد

االستثمار في القطاع التعليمي
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اأعلنت �سركة التاأمني الأردنية حتقيقها اأرباحا متوقعة �سافية بعد ال�سريبة ٢٥٧.٦ 
األف دينار للربع الأول ٢٠٢٢، مقابل �سايف ربح بلغ ٤٦٤.٥ مليون دينار للربع الأول 

.٢٠٢١
واأ�سارت ال�سركة يف اف�ساح لهيئة الأوراق املالية باأن جمموع الإيرادات للفرتة املنتهية 
يف 3١ اآذار ٢٠٢٢ بلغ ١٠.٢ مليون دينار، مقارنة مع الفرتة املنتهية يف 3١ اآذار ٢٠٢١ 

والتي بلغت الإيرادات ٩.٥ مليون دينار.
وبينت ال�سركة باأنه �سايف الأق�ساط املكتتبة للربع الأول ٢٠٢٢ بلغت )١٠.٦( مليون 
التعوي�سات  بلغت  للعام ٢٠٢١، كما  للفرتة نف�سها  دينار مقابل )٩.٤( مليون دينار 
املدفوعة للربع الول للعام احلايل )٥.٨( مليون دينار مقابل )٥.٦( مليون دينار 
للعام املا�سي، وارتفع اجمايل امل�ساريف الى  ٨٦3.٤ األف دينار للربع الأول ٢٠٢١ 
مقابل )٧٤١.٩( الف دينار للربع الأول ٢٠٢٠، كما بلغ جمموع املوجودات حتى نهاية 

اآذار ٢٠٢١ ما قيمته )١١3.3( مليون دينار .
  ٢٠٢٢-3-3١ الى   ١-١-٢٠٢٢ من  ربح  من  لل�سهم  ال�ساي�سية  احل�سة  بلغت  كما 
)٠.٠٠٩ ( فل�ص /دينار يف حني بلغت للفرتة ذاتها من العام املا�سي )٠.٠١٥( فل�ص 

/دينار.
وجاءت نتائج الربع الأول �سمن التوقعات واأعرب رئي�ص جمل�ص اإدارة التاأمني الأردنية 
تخطيط  من  قدمته  وما  ال�سركة  يف  الإدارة  جلهود  �سكره  عن  بدير  عثمان  ال�سيد 

ا�سرتاتيجيات ت�سب يف خدمة العمالء ور�ساهم. 
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املتخذ  اإدارتها  جمل�ص  قرار  عن  للـتاأمني  العربي  ال�سرق  �سركة  اعلنت 
بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٤ والذي يت�سمن موافقة الهيئة العامة بالتو�سية على 
توزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني بن�سبة ٥% من راأ�سمال ال�سركة املدفوع 

والبالغ ٢٥.٤3٨.٢٥٢ �سهم/ دينار.
وقد حققت �سركة ال�سرق العربي للتاأمني ارتفاعا يف �سايف اأرباحها بعد 
دينار  مليون   ٢.٤ اإلى  لت�سل  املا�سي  العام  اآذار  �سهر  لنهاية  ال�سريبة 

مقارنة مع ٢.٢ مليون دينار لنف�ص الفرتة من عام ٢٠٢١ .
عمان  بور�سة  موقع  على  لها  اف�ساح  يف  ال�سركة  بيانات  واأظهرت 
 ٢.٧ بلغ  ال�سريبة  قبل  اأرباح  اإجمايل  حققت  ال�سركة  اأن  الإلكرتوين، 

مليون دينار مقابل 3.٢ مليون دينار لنف�ص فرتة املقارنة.
وبلغ جمموع الأق�ساط املكتتبة لل�سركة للربع الأول من العام احلايل نحو 
3٨ مليون دينار، مقارنة مع ما �سجلته ال�سركة من اأق�ساط لنف�ص الفرتة 
من عام ٢٠٢١ والبالغة اآنذاك 3٢.٧ مليون دينار، يف حني دفعت ال�سركة 
جمموع تعوي�سات بلغ ١٦.٨ مليون دينار مقابل ١3.٩ مليون دينار لنف�ص 

فرتة املقارنة. و�سجلت البيانات املالية ارتفاعا يف جمموع املوجودات بلغ 
نحو ١٤٤.٧ مليون لنهاية الربع الأول من العام احلايل مقارنة مع ١33 

مليون دينار لنهاية العام املا�سي.
وقد عرب رئي�ص جمل�ص الإدارة نا�سر اللوزي عن ارتياحه لأداء ال�سركة 
من  ال�سركة  به  قامت  ما  اأن  واأكد  احلايل  العام  من  الأول  الربع  خالل 
الواقع  اأر�ص  على  نتائجها  حققت  قد  املا�سية  الفرتة  خالل  اإجراءات 
اإلى  اأ�سار  كما  العام.  هذا  من  الأول  الربع  اأرقام  على  انعك�ست  والتي 
عمالئها  تطلعات  ت�سع  التي  ا�سرتاتيجيتها  يف  م�ستمرة  ال�سركة  اأن 
لعبًا  تكون  اأن  وت�سعى  اأولوياتها،  مقدمة  يف  م�ساهميها  وم�سالح 
عام.  ب�سكل  الوطني  الإقت�ساد  ويف  الأردن  يف  التاأمني  قطاع  يف  رئي�سيًا 
باأن  لل�سركة،  التنفيذي  الرئي�ص   - الوزين  علي  الدكتور  �سرح  كما 
مع  من�سجماً   جاء  احلايل  العام  من  الأول  الربع  خالل  ال�سركة  اأداء 
القادمة  املرحلة  يف  ال�سركة  تركيز  واأن   ، لل�سركة  التقديرية  الأرقام 
الإكتتاب. عمليات  من  ممكن  عائد  اأعلى  حتقيق  على  يكون   �سوف 
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مليون  بتوزيع ١،٢٠٠  الإدارة  تو�سية جمل�ص  الإ�سالمية  التاأمني  ل�سركة  العامة  الهيئة  اأقرت 
البالغ ١٥ مليون دينار  ال�سركة  راأ�سمال  بن�سبة ٨% من  امل�ساهمني  نقدية على  ارباحًا  دينار 
وذلك يف اجتماعها العادي الذي عقد بوا�سطة الت�سال املرئي واللكرتوين برئا�سة مو�سى 
�سحادة رئي�ص جمل�ص الإدارة واع�ساء املجل�ص واملدير العام ر�سا دحبور وبح�سور مراقب عام 
يحملون  الذين  للم�ساهمني  القانوين  الن�ساب  واكتمــال  العرموطي  وائل  الدكتور  ال�سركات 
رقم  الدفاع  قانون  باأحكام  عماًل  وذلك   ،  %٧٧ حوايل  بن�سبة  والوكالة(  )بالأ�سالة  اأ�سهمًا 
ال�سناعة  ال�سادرة عن وزير  ل�سنة ٢٠٢٠ والإجراءات  الدفاع رقم ٥  ل�سنة ١٩٩٢ وامر   ١3

والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ مبوجب امر الدفاع اأعاله .
ال�سركة وح�ساب  اأعمال  الإدارة عن  تقرير جمل�ص  لل�سركة على  العامة  الهيئة  وقد �سادقت 
الأرباح واخل�سائر لل�سنة املالية املنتهية يف ٢٠٢١/١٢/3١ واخلطة امل�ستقبلية لل�سركة، واإبراء 
ذمة اأع�ساء جمل�ص الإدارة عن ال�سنة املالية ال�سابقة وباقي جميع البنود املدرجة على جدول 

اأعمال الجتماع وذلك يوم اخلمي�ص املوافق 3/3١/٢٠٢٢.
القطاع  يف  املميزة  مكانتها  على  املحافظة   ٢٠٢١ خالل  ال�سركة  ا�ستطاعت  �سحادة  وقال 
التاأميني الأردين والتميز يف التاأمني التكافلي الإ�سالمي لتكون �سمن اأوائل ال�سركات بتحقيق 
�سايف ارباح وحتقيق نتائج جيدة، وذلك تاأكيدًا على قوة وكفاءة اعمال ال�سركة، فقد بلغت 
اأرباح امل�ساهمني قبل ال�سريبة لعام ٢٠٢١ حوايل ٢،٦3١ مليون دينارًا مقابل حوايل 3٨٩،٢ 

مليون دينار لعام ٢٠٢٠.
واأ�ساد �سحادة بجهود الإدارة التنفيذية والعاملني يف ال�سركة لتحقيق تطلعات جمل�ص الإدارة 
والتي انعك�ست على النتائج الإيجابية التي حققتها ال�سركة خالل العام ٢٠٢١ ، على الرغم 

من خمتلف التحديات القت�سادية والتبعات ال�سلبية جلائحة كورونا .
ال�سلبية  والتاأثريات  ال�سعبة  القت�سادية  الظروف  من  الرغم  على  دحبور  قال  جانبه  من 
الناجتة عن تبعات جائحة كورونا وغريها من ال�سغوطات التي اأفرزت تغيريات على اأعمال 
خمتلف القطاعات ومنها القطاع التاأميني واملناف�سة ال�سديدة يف �سوق التاأمني املحلي اإل اأننا 

نعتز مبا ا�ستطاعت �سركتنا من حتقيقه وجتاوزه لتحقق نتائج مميزة للعام ٢٠٢١ وتوؤكد على 
قوة وكفاءة ال�سركة يف املحافظة على مكانة متقدمة بني �سركات التاأمني العاملة يف الأردن 
حيث بلغ اإجمايل الأق�ساط املكتتبة يف عام ٢٠٢١ حوايل ٢٥،١٨٨ مليون دينار مقابل حوايل 
٢٢،٥٨٨ مليون دينار لعام ٢٠٢٠، اأما التعوي�سات املدفوعة خالل عام ٢٠٢١ فقد بلغت حوايل 

١٨،٥٧٢ مليون دينار مقابل ١٥،٧3٩ مليون دينار لعام ٢٠٢٠.
وبلغ جمموع موجودات ال�سركة لعام ٢٠٢١ حوايل ٤3،٠٤٢ مليون دينار مقابل حوايل ٤١،٥٥٢ 
مليون دينار لعام ٢٠٢٠ بن�سبة منو حوايل ٤%، يف حني بلغت حقوق امل�ساهمني حوايل ٢٢،٦٤٧ 

مليون دينار مقابل حوايل ٢١،١٩١ مليون دينار لعام ٢٠٢٠ بن�سبة منو حوايل ٧% .
وبنّي دحبور انه خالل العام ٢٠٢١ باأنه قد مت الحتفاظ باحتياطيات كافية ملواجهة املخاطر 
التي تدعم منو الأعمال وحت�سن من الربحية ، وحققت ال�سركة هام�ص مالءة مالية يف عام 
٢٠٢١ بلغت ن�سبتها 33٦% مقابل 3٢٧% لعام ٢٠٢٠، مع وجود هيئة رقابة �سرعية ت�سرف على 

اأعمال ال�سركة وفق اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية الغراء.
وا�ساف دحبور انه تاأكيدًا ملا حتظى به ال�سركة من ثقة كبرية يف الأ�سواق العاملية مع احلر�ص 
الكبري على م�سلحة حملة الوثائق وامل�ساهمني ، الى جانب وجود نظام حا�سوب متطور يلبي 
جميع متطلبات عمل ال�سركة وتطورها و�سرعة تقدمي خدماتها فقد مت جتديد كافة اتفاقيات 
والتو�سع يف التفاقيات، وتوجت جميع هذه  التاأمني  اإعادة  التاأمني مع كربى �سركات  اإعادة 
لعام ٢٠٢١  الأردن  تكافلي يف  تاأمني  اأف�سل �سركة  ال�سركة على جائزة  الإجنازات بح�سول 
من جملة )World Finance( العاملية كما اكدت الوكالة الإ�سالمية الدولية للت�سنيف للمرة 
 )A( بدرجة  الإ�سالمية  التاأمني  ل�سركة  الئتماين  الت�سنيف  قوة  على  التوايل  على  الثامنة 
ومبنظور م�ستقبلي م�ستقر ، الى جانب حمافظة ال�سركة على تقييم الدرجة الئتمانية مبعدل 
)٧٦ – ٨٠( مما ي�سري اإلى كفاية معايري احلماية املتوفرة يف ال�سركة. وقد بلغ ربح ال�سركة 
للربع   ) دينار  مليون  دينار ( مقابل )١.٢  مليون  للعام ٢٠٢٢ ) ١.٤  الول  للربع  ال�سايف 

الول ٢٠٢١.

شحادة:
كلي فخر بجهود اإلدارة التنفيذية 

والعاملين في الشركة  والتي حققت 
تطلعات مجلس اإلدارة

دحبور:
نعتز بما استطاعت شركتنا من تحقيقه 

والذي يؤكد على قوة وكفاءة الشركة في 
المحافظة على مكانة متقدمة بين شركات 

التأمين العاملة في األردن

1.4 مليون دينار أرباح التأمين اإلسالمية الصافية للربع األول 2022
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1.2  مليون دينار أرباح شركة الشرق األوسط للتأمين الربع األول 2022

بعد  �سافية  متوقعة  اأرباحا  حتقيقها  للتامني  الأو�سط  ال�سرق  �سركة  اأعلنت 
ال�سريبة ١.٢ مليون دينار للربع الأول ٢٠٢٢، مقابل �سايف ربح بلغ ٨٥١.٩ األف 

دينار للربع الأول ٢٠٢١.
للفرتة  الإيرادات  باأن جمموع  املالية  الأوراق  ال�سركة يف اف�ساح لهيئة  واأ�سارت 
املنتهية يف 3١ اآذار ٢٠٢٢ بلغ ٦.٧مليون دينار، مقارنة مع الفرتة املنتهية يف 3١ 

اآذار ٢٠٢١ والتي بلغت الإيرادات ٦.٥ مليون دينار.
 )٥.٥( بلغت   ٢٠٢٢ الأول  للربع  املكتتبة  الأق�ساط  �سايف  باأنه  ال�سركة  وبينت 
مليون دينار مقابل )٥.٠3( مليون دينار للفرتة نف�سها للعام ٢٠٢١، كما بلغت 
مقابل  دينار  مليون   )٦.3( احلايل  للعام  الول  للربع  املدفوعة  التعوي�سات 
)٥.٥( مليون دينار للعام املا�سي، وانخف�ص اجمايل امل�ساريف الى  ٥.3 مليون 

دينار للربع الأول ٢٠٢٢ مقابل )٥.٤( مليون دينار للربع الأول ٢٠٢١، كما بلغ 
جمموع املوجودات حتى نهاية اآذار ٢٠٢١ ما قيمته )٩٤( مليون دينار .

كما بلغت احل�سة ال�ساي�سية لل�سهم من ربح من ١-١-٢٠٢٢ الى 3-3١-٢٠٢٢  
)٠.٠٥٤ ( فل�ص /دينار يف حني بلغت للفرتة ذاتها من العام املا�سي )٠.٠3٩( 

فل�ص /دينار.
ال�سرق  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  �سوي�ص  رجائي  قال  النتائج  على  تعليقه  ويف 
الأو�سط للتاأمني باأن ال�سركة قامت بتجديد اتفاقياتها لعام ٢٠٢٢ مع جمموعة 
من كربى ال�سركات العاملية وب�سروط جيدة وبذلك ا�ستطاعت ال�سركة يف الربع 
املايل  املركز  متانة  على  واملحافظة  الرباح  زيادة  من  احلايل  العام  من  الول 

لل�سركةٍ.

صويص:
استطاعت الشركة في الربع االول 

من العام الحالي من زيادة األرباح 
والمحافظة على متانة المركز 

المالي للشركة

اأعلنت �سركة التامني الوطنية حتقيقها اأرباحا متوقعة �سافية بعد ال�سريبة ٤٧٦.٥ 
الف دينار للربع الأول ٢٠٢٢، مقابل �سايف ربح بلغ ٤3٠.3 الف دينار للفرتة نف�سها 

العام املا�سي.
واأ�سارت ال�سركة يف اف�ساح لهيئة الأوراق املالية باأن جمموع الإيرادات للعام ٢٠٢٢ 
بلغ ٤.١ مليون دينار، مقارنة مع عام ٢٠٢١ والتي بلغت الإيرادات 3.٥ مليون دينار.
وبينت ال�سركة باأنه بلغت �سايف الأق�ساط املكتتبة لعام ٢٠٢٢ )3.٩( مليون دينار 
مقابل )١١.١( مليون دينار لعام ٢٠٢٠، كما بلغت التعوي�سات املدفوعة لعام ٢٠٢١ 
اجمايل  وانخف�ص   ،٢٠٢١ لعام  دينار  مليون   )٢.٩( مقابل  دينار  مليون   )١٥.٩(
للعام  دينار  الف   )٩٧.٦( مقابل   ٢٠٢٢ للعام  دينار  الف   ٩١.٢ الى   امل�ساريف 

.٢٠٢١

كما بلغت احل�سة ال�ساي�سية لل�سهم من ربح ال�سنة ٢٠٢٢ )٠.٠٦٠ ( فل�ص /دينار 
يف حني بلغت يف العام املا�سي ٢٠٢١ )٠.٠٥٤( فل�ص /دينار

باأن قطاع  الوطنية  للتاأمني  العام  املدير  النتائج قالت منال جرار  تعليقها على  ويف 
التاأمني تاأثربالواقع القت�سادي ال�سعب و اآثاره ال�سلبية التي  ت�ستمر لعام ٢٠٢٢.

اأخذ  على  تعمل   ، احلالية  الظروف  ظل  ويف  للتامني  الوطنية  باأنه  جرار  وبينت 
اللتزامات  ت�سديد  العمالء على  ،وذلك حتوطًا من عدم قدرة  كافية  خم�س�سات 
اجلميع  احتياجات  تلبي  �سغرية  منتجات  عن  البحث  وحماولة  لل�سركات،  املالية 

وباأ�سعار ي�ستطيع �سراءها.
موؤكدة باأن ال�سركة حافظت على مكانتها ال�سوقية يف قطاع التاأمني الردين.

جرار:
الشركة حافظت على مكانتها 

السوقية في قطاع التأمين األردني

476.5 الف دينار أرباح شركة التأمين الوطنية الربع األول 2022
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عقدت الهيئة العامة ل�سركة املجموعة العربية الأردنية للتاأمني م.ع.م. 
يف  والع�سرين  اخلام�ص  العادي  العامة  الهيئة  اجتماع  ال�سركة  مقر  يف 
 ٢٠٢٢/٥/٢٤ املوافق  الثالثاء  يوم  ظهر  بعد  من   ١٢:٠٠ ال�ساعة  متام 
وذلك من خالل و�سائل التوا�سل عن بعد، تاله مبا�سرة اجتماع الهيئة 

العامة غري العادي.
وقد ترا�ص الجتماع �سعادة ال�سيد اأحمد عمر الرجوب - رئي�ص جمل�ص 
اإدارة ال�سركة، بح�سور كامل اأع�ساء جمل�ص الإدارة وال�سيد نا�سر فايز 
الديك مدير عام ال�سركة، وح�سر الجتماع الأ�ستاذ اأ�سرف الربيحات 
مندوب مراقب عام ال�سركات، ومندوبا البنك املركزي الأردين/ دائرة 
مفت�سة  طعامنة/  يارا  الفا�سلة  من  كل  التاأمني  اأعمال  على  الرقابة 
�سركات التاأمني وال�سيد حممود �سنانة/ اخ�سائي المتثال والت�سريعات، 
كما ح�سر كل من ال�سيد حممد الأزرق/ املدير التنفيذي وال�سيد غ�سان 
تي�سري/ مدير التدقيق من مكتب ال�سادة �سركة طالل اأبو غزالة و�سركاه 
الدولية - املدقق اخلارجي حل�سابات ال�سركة، وال�سيد عاهد العنانزة 

مندوبًا عن امل�ست�سار القانوين من �سركة الروؤية الدولية للقانون.
الدفاع  قانون  لأحكام  وتطبيقًا  ال�سركات  قانون  لأحكام  وا�ستنادًا 
وكافة  ل�سنة ٢٠٢٠،  الدفاع رقم )٥(  واأمر  ل�سنة )١٩٩٢(  رقم )١3( 
والتموين يف  والتجارة  ال�سناعة  ال�سادرة عن معايل وزير  الإجراءات 
الجتماع  قانونية  عن  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اأعلن  فقد   ،٢٠٢٠/٤/٩

م�ساهمًا   )١٥( ح�سرها  التي  للجل�سة  القانوين  الن�ساب  واكتمال 
بالإ�سالة  �سهمًا   )٢،٩١٨،3٧3( يحملون  م�ساهمًا   )١١٩( اأ�سل  من 
اأي  �سهمًا   )٨،٢3٢،٦33( جمموعه  مبا   ، بالوكالة  و)3١٤،٢٦٠،٥( 
والبالغ  املدفوع  ال�سركة  راأ�سمال  اإجمايل  من   )%٨٦.٦٦( يعادل  ما 
دينار/  األف  وخم�سمائة  ماليني  )ت�سعة  �سهم  دينار/   )٩،٥٠٠،٠٠٠(

�سهم(.
ويف نهاية الجتماع توجه رئي�ص جمل�ص الإدارة بال�سكر اجلزيل لكل من 
مندوب عطوفة مراقب ال�سركات ومندوبي اإدارة التامني ومندوبي �سركة 
امل�ساهمني  �سكر  كما  القانوين،  امل�ست�سار  واملندوب  احل�سابات  تدقيق 
على تلبية الدعوة املوجهة لهم وعلى ثقتهم العالية وح�سن ظنهم، متمنيًا 
لل�سركة التقدم والنجاح يف ظل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك عبداهلل 

الثاين املعظم وحكومته الر�سيدة.
ومن اجلدير بالذكر اأن املجموعة العربية الأردنية للتاأمني، و�سعت منذ 
عنه  حتيد  ل  اأ�سا�سيًا  هدفًا  اأعينها  ن�سب  ١٩٩٦م،  عام  يف  تاأ�سي�سها 
يتلخ�ص باأن تكون الأميز والأكرث اأ�سالة وجدارة بالثقة يف تقدمي احللول 
لعمالئها  اجلودة  عالية  تاأمينية  حماية  ذات  املتخ�س�سة  التاأمينية 

و�سركائها يف ال�سوق املحلي.
متوقعة  اأرباحا  حتقيقها  للتامني  الردنية  العربية  املجموعة  واأعلنت 

�سافية بعد ال�سريبة 33٥.٥  األف دينار للربع الأول ٢٠٢٢.

الديك:
المجموعة العربية األردنية 

للتأمين، األميز واألكثر أصالة 
وجدارة بالثقة في تقديم الحلول 
التأمينية المتخصصة لعمالئها 

وشركائها في السوق المحلي 

335.5 ألف دينار صافي أرباح المجموعة العربية األردنية للتأمين للربع األول 2022

المجموعة العربية األردنية للتأمين تعقد اجتماع الهيئة 
العامة العادي وغير العادي لعام 2022



بعد  �سافية  متوقعة  اأرباحا  حتقيقها  للتاأمني  الفرن�سية  الأردنية  ال�سركة  اأعلنت 
ال�سريبة ٤٨.٧ األف دينار للربع الأول ٢٠٢٢، مقابل �سايف ربح بلغ ٢٢٤.٨ األف 

دينار للربع الأول ٢٠٢١.
للفرتة  الإيرادات  جمموع  باأن  املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
املنتهية يف 3١ اآذار ٢٠٢٢ بلغ ٧.٨ مليون دينار، مقارنة مع الفرتة املنتهية يف 3١ 

اآذار ٢٠٢١ والتي بلغت الإيرادات ٧.٠٢ مليون دينار.
وبينت ال�سركة اأن �سايف الأق�ساط املكتتبة للربع الأول ٢٠٢٢ بلغت )٦.٨( مليون 
دينار مقابل )٩.٥( مليون دينار للفرتة نف�سها للعام ٢٠٢١، كما بلغت التعوي�سات 
مليون   )٥.٢( مقابل  دينار  مليون   )٦.3( احلايل  للعام  الول  للربع  املدفوعة 

دينار للعام املا�سي، وانخف�ص اجمايل امل�ساريف الى  ٢٩٩ األف دينار للربع الأول 
٢٠٢٢ مقابل )3٥٢.٢( الف دينار للربع الأول ٢٠٢١.

لل�سهم من ربح من ١-١-٢٠٢٢ الى 3-3١-٢٠٢٢   كما بلغت احل�سة ال�سا�سية 
)٠.٠٠٥ ( فل�ص /دينار يف حني بلغت للفرتة ذاتها من العام املا�سي )٠.٠٢٥( 

فل�ص /دينار.
ويف تعليقه على النتائج قال الدكتور عودة اأبوجودة املدير العام لل�سركة الردنية  
القت�سادية  الزمات  من  لكثري  يتعر�ص  زال  ل  العامل  باأن  للتامني  الفرن�سية 

املتتالية والتي من �ساأنها حتتاج خطط ا�سرتاتيجية متغرية ومتجددة با�ستمرار.
واأ�ساف اأبوجودة ان نتائج ال�سركة جاءت ايجابية ومر�سية باملقارنة مع الظروف 
املحيطة، وقد عززت ال�سركة مكانتها يف ال�سوق واأثبتت قدرتها على املناف�سة مع 

اف�سل ال�سركات على امل�ستوى املحلي والعربي.

أبوجودة:
نتائج الشركة جاءت ايجابية بالمقارنة 

مع األزمات االقتصادية المحيطة

48.7 ألف دينار أرباح الشركة األردنية الفرنسية للتأمين للربع األول 2022

اأعلنت �سركة الأولى للتامني حتقيقها اأرباحا متوقعة �سافية بعد ال�سريبة ٢٦٨.٢ 
األف دينار للربع الأول ٢٠٢٢، مقابل �سايف ربح بلغ ٤٠٦.٢ األف دينار للربع الأول 

.٢٠٢١
للفرتة  الإيرادات  جمموع  باأن  املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
املنتهية يف 3١ اآذار ٢٠٢٢ بلغ ٢.٩ مليون دينار، مقارنة مع الفرتة املنتهية يف 3١ 

اآذار ٢٠٢١ والتي بلغت الإيرادات ٢.٦ مليون دينار.
بلغت )٧.٤(  الأول ٢٠٢٢  للربع  املكتتبة  باأنه �سايف ال�سرتاكات  ال�سركة  وبينت 
بلغت  كما   ،٢٠٢١ للعام  نف�سها  للفرتة  دينار  مليون   )٥.٤( مقابل  دينار  مليون 

التعوي�سات املدفوعة للربع الول للعام احلايل )٤.٩( مليون دينار مقابل )٥.٢( 
مليون دينار للعام املا�سي، وارتفع اجمايل امل�ساريف الى  ٢.3 مليون دينار للربع 

الأول ٢٠٢٢ مقابل )١.٩( مليون دينار للربع الأول ٢٠٢١.
لل�سهم من ربح من ١-١-٢٠٢٢ الى 3-3١-٢٠٢٢   كما بلغت احل�سة ال�سا�سية 
)٠.٠١٠ ( فل�ص /دينار يف حني بلغت للفرتة ذاتها من العام املا�سي )٠.٠١٥( 

فل�ص /دينار.
 ويف تعليقه على النتائج قال عالء عبد اجلواد الرئي�ص التنفيذي لل�سركة الأولى 
للتاأمني باأنه فخور مبا اجنزته ال�سركة بالرغم من �سعوبة الظروف وما رافقها 
لكافة  و  املوظفني  جميع  كفاءة  تطوير  على  تركز  بان ال�سركة  و  حتديات  من 

امل�ستويات  للو�سول الى اأعلى م�ستوى يف تقدمي اخلدمات.

عبد الجواد:
الشركة تركز على تطوير كفاءة 

جميع الموظفين و لكافة 
المستويات  للوصول الى أعلى 

مستوى في تقديم الخدمات 

268.2 الف دينار أرباح األولى للتأمين للربع األول 2022

اإلستثمار في قطاع التأمين
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اأعلنت �سركة الأولى للتمويل حتقيقها اأرباحا متوقعة �سافية بعد 
ال�سريبة ٢٤٤ الف دينار الربع الأول ٢٠٢٢، مقابل ارباح بقيمة 

٨٨ الف دينار للربع الأول ٢٠٢١.
جمموع  باأن  املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
الربع  للربع الأول ٢٠٢٢ بلغ مليون دينار، مقارنة مع  الإيرادات 

الول ٢٠٢١ والتي بلغت فيه الإيرادات ٥٨٠ الف دينار.
الف   ٢٦٦ الى   والعمومية  الدارية  امل�ساريف  اجمايل  وارتفع 
دينار للفرتة املنتهية يف 3١-3-٢٠٢٢ مقابل )٢٥3( الف دينار 
حتى  املوجودات  جمموع  بلغ  كما  املا�سي،  العام  نف�سها  للفرتة 

نهاية اآذار ٢٠٢١ )٥٠.3( مليون دينار .
كما بلغت احل�سة ال�سا�سية لل�سهم يف الربع الول للعام احلايل 

٠.٠٠٧ فل�ص /دينار مقابل ٠.٠٠3 فل�ص / دينار .
للتمويل  الأولى  النتائج اعرب مدير عام �سركة  تعليقه على  ويف 
ال�سيد عبداهلل ابو خديجة اأن  كادر ال�سركة بذل جمهودا كبريا  
نتائج  اتت  القت�ساد وقد  بها  التي مر  ال�سعبة  املرحلة  ملواجهة 
ال�سركة   مكانة  من  عززت  ايجابية  احلايل  للعام  الول  الربع 

املتقدمة يف �سوق التمويل الأردين ..
 

أبو خديجة: نتائج الربع األول االيجابية للعام الحالي عززت من 
مكانة الشركة  المتقدمة في سوق التمويل األردني ..

٢44 ألف دينار أرباح األولى للتمويل للربع األول ٢٠٢٢
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4.6 مليون دينار أرباح بندار للتجارة واالستثمار للربع األول ٢٠٢٢

893.3 ألف دينار أرباح شركة 
التسهيالت التجارية للربع األول ٢٠٢٢

اأعلنت �سركة الت�سهيالت التجارية حتقيقها اأرباحا متوقعة �سافية بعد ال�سريبة 
٨٩3.3 الف دينار الربع الأول ٢٠٢٢، مقابل اأرباح بقيمة ٧٦٩.٢ الف دينار للربع 

الأول ٢٠٢١.
للربع  الإيرادات  جمموع  باأن  املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
الأول ٢٠٢٢ بلغ ٢.٨3 مليون دينار، مقارنة مع الربع الول ٢٠٢١ والتي بلغت فيه 

الإيرادات ٢.١٥ مليون دينار.
للفرتة  دينار  مليون   ١.٦ الى   والعمومية  الدارية  امل�ساريف  اجمايل  وارتفع 
املنتهية يف 3١-3-٢٠٢٢ مقابل ١ مليون دينار للفرتة نف�سها العام املا�سي، كما 

بلغ جمموع املوجودات حتى نهاية اآذار ٢٠٢٢ ما قيمته ٧٧.٧ مليون دينار
وبلغت احل�سة ال�سا�سية لل�سهم يف الربع الول للعام احلايل ٠.٠٥٤ فل�ص /دينار 

مقابل ٠.٠٤٧ فل�ص / دينار يف الربع الول العام املا�سي.
ان  ال�سيد جمال فريز  ال�سركة  ادارة  رئي�ص جمل�ص  قال  النتائج  تعليقه على  ويف 
مبنية  ادارية  وحنكة  بذكاء  كورونا  جائحة  تداعيات  �سعوبات  واجهت  ال�سركة  
على خطط ا�سرتاتيجية وترتجم هذا على النتائج املالية القيا�سية التي حققتها 
ال�سركة خالل الربع الول والتي تدل على كفاءة  ا�سرتاتيجيتها ال�سليمة وخططها 

املحكمة وقدرتها على التنفيذ الفّعال، 

اأعلنت �سركة بندار للتجارة وال�ستثمار حتقيقها اأرباحا متوقعة �سافية 
بقيمة  ارباح  الأول ٢٠٢٢، مقابل  الربع  ال�سريبة ٤.٦ مليون دينار  بعد 

٦3٢ الف دينار للربع الأول ٢٠٢١.
واأ�سارت ال�سركة يف اف�ساح لهيئة الأوراق املالية باأن جمموع الإيرادات 
الربع الول ٢٠٢١  بلغ ٢.٤ مليون دينار، مقارنة مع  الأول ٢٠٢٢  للربع 

والتي بلغت فيه الإيرادات ١.٩ مليون دينار.
دينار  مليون  الى  ١.٠٢  والعمومية  الدارية  امل�ساريف  اجمايل  وارتفع 
للفرتة املنتهية يف 3١-3-٢٠٢٢ مقابل ١.٠١ مليون دينار للفرتة نف�سها 
العام املا�سي، كما بلغ جمموع املوجودات حتى نهاية اآذار ٢٠٢١ ما قيمته 

٦١.3 مليون دينار
وبلغت احل�سة ال�سا�سية لل�سهم يف الربع الول للعام احلايل ٠.٢3٠٢ 
فل�ص /دينار مقابل ٠.٠3١٦ فل�ص / دينار يف الربع الول العام املا�سي.

اأن  ال�سركة  عام  مدير  ر�ساع  ابو  رعد  اعرب  النتائج  على  تعليقه  ويف 
املتميزة  النتائج  هذه  بتحقيق  �سعادته  عن  وال�ستثمار  للتجارة  بندار 
وقال:«وا�سلت ال�سركة خالل الربع الأول من العام اجلاري حتقيق اأداء 
املو�سوعة  ال�سرتاتيجية  تنفيذها خلطتها  يعك�ص ح�سن  ا�ستثنائي  مايل 
واملرونة العالية يف مواجهة خمتلف التطورات املتعلقة ب�سوق التمويل، اإلى 

جانب متيزها يف مواكبة التطورات العاملية .

أبو رصاع: واصلت الشركة خالل 
الربع األول من العام الجاري تحقيق 
أداء مالي استثنائي يعكس المرونة 

العالية في مواجهة مختلف التطورات 
المتعلقة بسوق التمويل

فريز: الشركة حققت نتائج ايجابية 
تدل على كفاءة  استراتيجيتها 

السليمة وخططها المحكمة
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Jordan Free & Development Zones Group Provides a Bundle of Investment 
Opportunities in Various Aspects of Economic Activities

 (Industrial, Commercial, Tourism, Services) with Competitive Investment 
Costs & an Attracting Investment Environment, as Follows:

The Investment Opportunities at Jordan Free & Development Zones

Zone Activity Investment Opportunities Area

Free Zones:
(Al-Zarqa Free 
Zone, Sahab 
Free Zone, 
Almowaqar Free 
Zone, Al-Karak 
Free Zone, 
Al-Karama Free 
Zone)

Industrial

Developed Rental Land Units for Lease 
to Industrial Activities: (Machines Spare 
Parts, Metal Castings, Fizzy Drinks and 
Juices, Foodstuffs and Meat, Mineral 
Oils, Vehicles and Body Armoring, 
Medical Devices & Equipment, Medicine, 
Lubricants, Boats, Electronic Boards, Any 
Other New Proposed Industries).

1000 M2 & 
More

Commercial

Developed Rental Land Units for Lease 
to Commercial Activities: (Car Agencies, 
Cargo Agencies, New & Used Vehicles, 
Various Goods, Spare Parts, Household 
Appliances, Furniture, Antiques, Electrical 
Appliances, Electronics, Foodstuffs, 
Medicines, Medical Supplies, Medical 
Devices & Equipment, Agricultural, 
Industrial and Craft Equipment, Industrial 
Machinery, Any Other New Proposed 
Commercial Activities).

Services

Developed Offices for Lease to Logistics 
Companies Activities: (Insurance, 
Banks, Exchange, Clearance, Restaurants, 
Supermarkets, Vehicle Maintenance, Storage, 
Any Other Proposed Services).

as
Requested

Queen Alia 
International 
Airport Free 
Zone.

Industrial

Developed Rental Land Units for Lease 
to Industrial Activities: Small and Medium 
Industries (Foodstuffs and Beverages, 
Wood Industry, Machinery and Electrical 
Equipment, Precious Materials, Medicine, 
Medical Devices & Equipment).

2000 M2 & 
More

Commercial

Developed Rental Land Units for Lease 
to Commercial Activities: (Logistics 
Storage, Medicines, Medical Supplies, 
Consumables, Precious Materials, 
Refrigerated Storage of Various 
Medicines and Goods, Vegetable and 
Fruit Grading).

1080 M2 & 
More

Services
Developed Offices for Lease to Logistics 
Companies Activities: (Bank Services, 
Clearance Services, Insurance Services, 
Shops).

50 M2, 150 M2, 
150 M2 & More

Business 
Park

Developed Offices for Lease to Cervices 
Companies & Desk Services’ Offices: 
(Management, Export Software Services, 
Financial Consultancy, Engineering 
Consultancy, Training Services, Regional 
Offices).

Zone Activity Investment Opportunities Area

Dead Sea Devel-
opment Zone. Tourism

o Boutique Hotels
o Development of 3-Star 

Hotels
o Serviced Villas and Hotel 

Apartments
o Therapeutic Spas, Health 

Clubs and Treatment and 
Recovery Centers

o Shops and Leisure Fa-
cilities 

o Multi-Use Projects (In-
cluding Hotels, Serviced 
Hotel Units, Shops and 
Restaurants)

o Restaurants and Cafes
o Development Of Four- 

And Five-Star Internation-
al Hotels (In Limited Plots 
Of Large Areas)

1000 M2 & 
More

Al Sawan-Ajloun 
Development 
Zone.

Tourism

o (6) Shops: (4) Shops in 
Plot (43), And (2) Shops in 
Plot (36). 

o (2) Restaurants: One with 
a Capacity of (592) Visitors 
in Plot (43), And The Oth-
er with a Capacity of (396) 
Visitors in Plot (36). 

o (2) Cafés: One with a Ca-
pacity of (50) Visitors and 
The Other with a Capacity 
of (120) Visitors, Both in 
Plot (36). 

o Conference Center, 5-Star 
Hotel, Hotel Accommoda-
tion and Several Restau-
rants.

o An Eco-Lodge (Park) as 
well as a Restaurant, Café 
and a Seasonal Market.

as
Requested

+962 79 6831433Tel:
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AB received 
its customers 
at its branch 
headquarters 
in Fuhays, after 
m o d e r n i z i n g 

it to meet the region’s banking 
needs and serves all segments. 
Cairo Bank branch, which is 
located in Fuhays, Fuhays 
circle, has been modernized 
according to the latest modern 
and technical designs in order to 
ensure speedy customer service 
and expand the customer base 
by providing the best banking 
services. 
CAB received its customers 
at its branch headquarters in 
Wadi Musa, after modernizing 
it to meet the region’s banking 
needs and serves all segments. 
The Cairo Bank branch, located 
in Wadi Musa in the center of the 
country, in the building of the LG 
Hotel - near the land department 
and updated in accordance with 
the latest modern and technical 
designs with the aim of ensuring 
the speed of customer service 
and expanding the customer 
base by providing the best 
banking services. 
The work and interior designs 
of the branches simulate the 
process of renewal and the 
continuous banking boom 
witnessed by the bank to match 
the bank’s corporate identity 
in order to provide modern 
service in comfort, safety and 
smoothness.
In modernizing the Wadi Musa 
nad Fuhays branches, the bank 
took into account its location to 
provide all amenities and speed 
up provision of its services to its 
customers inside the branch, 
including the provision of an 
ATM machine to provide all 
banking services 24 hours a 
day.

CAIRO AMMAN BANK (CAB) RECEIVES ITS 
CUSTOMERS IN THE FAHAIS AND WADI MUSA 

BRANCHES WITH A NEW SUIT

C
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he Ordinary General Assembly of InvestBank 
approved the recommendation of the Board of 
Directors to distribute JD (10) million in cash 
dividends to shareholders and 10% of the capital. 
During the meeting attended by the members of 
the Board of Directors and the Managing Director 

of the Bank, Montaser Dawas, and shareholders holding shares 
in person and by proxy, more than (92%) of the capital, the report 
of the Board of Directors and the financial statements of the Bank 
for 2021 and its future plans, which focus on the development of 
the Bank’s electronic banking services, in addition to automating 
and updating its used systems and banking operations, 
which are reflected on customers by providing safe levels of 
electronic transactions, in a way that increases the efficiency 
of operations and reduces the risks associated with them. 
In his address to the General Assembly, Jardaneh said that the 
bank maintained a continuous growth in its business, which 
reflected positively on its financial performance, as the bank’s 
net profits after tax amounted to JD 18 million in 2021, compared 
to JD 6 million in 2020, while the bank’s pre-tax profits amounted 
to JD 28 million in 2021, compared to JD 7.9 million in 2020. 
He pointed out that these achieved results came in 
parallel with the precautionary policy followed by 
the Bank’s management in allocating precautionary 
allocations to face the effects of the economic challenges 
accompanying the Corona pandemic in exchange for any 

future losses that may result from direct credit facilities. 
At the end of the meeting, the Plenary elected a new 
Board of Directors for Investbank for a term of four years. 
In a related context, the Board of Directors of Investbank honored 
Chairman Bishr Jardaneh after a 15-year long career of giving 
and excellence where the Board paid tribute to the celebrated 
Chairman, highlighting the most prominent achievements 
of the Bank during the period of Jardaneh’s presidency. 
The Board pointed to the pivotal role of Jardaneh and 
its high work ethics and enlightened directives, which 
contributed to building a strong banking and financial 
edifice that doubled during its years of work the capital 
base of the Bank, where the period between (2008-
2021) witnessed a profit growth of (18%) annually. 
The Board of Directors explained that Jardaneh has used his long 
experience to serve the Bank and brought about a qualitative 
shift in its work and follow-up of the Bank’s management in 
implementing the Board’s directives and strategic objectives of 
meeting the needs and aspirations of its high-income customers 
and medium and small companies, while diversifying the 
sources of income, whether through the Bank or the acquisitions 
made on its various subsidiaries (which also provide Islamic 
financing for multiple products) and enhancing the efficiency 
of the Bank’s operational operations, which helped to achieve 
distinguished results despite many external conditions 
and challenges experienced by the national economy. 

THE GENERAL AUTHORITY OF”INVESTBANK” DISTRIBUTES %10 OF 
THE PROFITS AND ELECTS A NEW BOARD OF DIRECTORS

THE BANK HONORS ITS CHAIRMAN OF THE BOARD OF 
DIRECTORS, BISHR JARDANEH, AFTER A -15YEAR MARCH

T

JARDANEH:
IAM PROUD OF THE 
FINANCIAL STRENGTH, 
MATURITY IN 
PERFORMANCE AND 
CUSTOMER SERVICE, 
AND INSTITUTIONAL 
GOVERNANCE THAT 
INVESTBANK HAS 
ACHIEVED 
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between the Arab Bank and the Charitable Clothing Bank, and in 
line with the Arab Bank’s vision and community responsibility, which 
enabled the Charitable Clothing Bank to secure more than 7000 
children orphaned by clothes and toys throughout the Kingdom.

 Release of payment cards from (Reflect) New Bank 

As part of the series of premium services offered by Reflect - the first new 
bank in the Kingdom and launched by the Arab Bank at the end of last year, 
Reflect customers are able to obtain unique payment cards in terms of 
modern design and the features and services they provide to their holders.  
Refelect customers with an active e-wallet account can easily apply 
for a Revelect payment card through the Revelect app, where the 
card is issued and delivered to the customer free of charge within a 
maximum of 5 business days. The new card also offers an integrated 
package of exclusive benefits and banking services that go hand in 
hand with the lifestyle of RevealCat customers, which includes: Obtain 
a cash refund of 1% and a maximum of 3 dinars per month for each 
banking transaction carried out by the customer to be credited to his 
account as loyalty points, and benefit from exclusive discounts when 
using the card to pay at more than 100 stores, and the possibility of 
using the card to pay online and through POS devices locally and 
internationally, in addition to the possibility of completing many 
banking transactions by contactless technology through a wide range 
of Arab Bank ATMs equipped with this technology. Through this card, 
Reflect customers can view their accounts, complete withdrawals and 
cash deposits, change the pin code through Arab Bank ATMs, and 
execute cash withdrawals through any ATMs locally and internationally.  
The launch of these cards coincides with the release of 
the updated version of (Reflect), as part of the Arab Bank’s 
continuous keenness to enrich the banking experience of its 
customers and facilitate their daily financial transactions in a 
way that adapts to their changing lifestyle and multiple interests.  
Commenting on the launch of the card, Mr. Faisal Al-Bitar, Director of 
the Department of Innovation and Acceleration of Financial Technology, 
said: “Through Reflect, we look forward to developing digital technologies 
and enhancing our customers’ banking experience by providing them 
with solutions that match their modern lifestyle and keep pace with 
their needs, especially the millennial category, which is the most digital 
oriented.” He added “The Reflect card gives its holders many advantages, 
including exemption from issuance fees or any annual fees, local and 
global acceptance, and the ability to use the card for online shopping.“  

 Arab Bank and Apple Launches the Offer
 “Buy Now, Pay Later” 

The Arab Bank, in cooperation with Apple’s authorized agents in Jordan, 
has launched a special promotional campaign that allows Arab Bank 
cardholders to buy Apple products at a group of participating stores. For 

the first time, the Arab Bank in Jordan offers the possibility of buying Apple 
products and starting payment after 3 months, in addition to a convenient 
installment service for 12 months without any interest and commissions. 
The campaign included Apple products from a series of largest stores 
and authorized agents, Zain, DNA Lifestyle, eStore, iSystem, Leaders 
Center, and Smart Bay.
Commenting on this cooperation with Apple, Mr. Yaqoub Maatouk, 
Director of Retail Banking Services at Arab Bank - Jordan said: ”At the 
Arab Bank, we are keen to cooperate with the most prominent international 
brands and provide integrated and competitive financing solutions that 
meet the aspirations of our valued customers and meet their diverse 
needs,“ he added: ”The new campaign provides all Arab Bank credit 
card holders with the opportunity to acquire any Apple product through 
a selection of selected stores with a grace period for the first 3 months, 
within preferential benefits and easy payment options.”

 Arab Bank Launches Campaign for Visa “Together” 
Platinum Credit Card 

The Arab Bank launched a special campaign on the Platinum Visa 
”Together“ card on the occasion of the holy month of Ramadan. This 
credit card is the first of its kind in the region, as its holders were able to 
support a group of non-profit organizations when they used this card to 
pay for their purchases, which enables them, in cooperation with the Arab 
Bank, to contribute to supporting the local community directly.
The campaign was launched in the context of the Arab Bank’s desire 
to support those who contribute to sustainable social development, 
particularly during the holy month of Ramadan, the month of charity.
In addition to the multiple benefits of the Arab Bank Platinum Visa “Ma3an” 
credit card, it has an additional advantage that allows its users to provide 
support and contribute continuously to the service of the community by 
donating automatically each time they use the card for their purchases. 
A small percentage of 0.5% of the value of purchases paid by the card 
is deducted to be donated equally to the participating parties, which 
includes: Al Hussein Cancer Foundation, Umm Ali Tikya, Safe Fund for 
the Future of Orphans and the Royal Society for the Protection of Nature. 
The value of the donation is shown through the monthly card statement, 
and for each donation, the Arab Bank makes a similar donation of 0.5%, 
which is distributed equally to these institutions, in addition to the bank’s 
donation of 50% of the value of the annual card fees of these institutions.
The campaign provided an opportunity to receive 300 free Arabic points 
of welcome when a platinum ”Together“ credit card was issued during the 
holy month of Ramadan. The Arab Bank also announced that American 
Express cards are available to be accepted through all of its POS devices 
and are used by a wide range of shops in the Kingdom. The launch of 
this service comes within the framework of the Bank’s strategy to develop 
its electronic payment system and facilitate payment processes by 
providing innovative and comprehensive banking solutions that meet 
the needs and requirements of its business and individual customers. 
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ithin the framework of the initiatives of the 
Arab Bank’s ”Together“ social responsibility 
program in cooperation with the Royal Society 
for the Protection of Nature, a number of 
Arab Bank employees and their families have 
recently volunteered to plant and irrigate 500 

forest trees in the Debbin Forest Reserve in Jerash Governorate.  
The Bank’s participation in the afforestation campaign aims to enhance 
efforts to increase the area of green spaces in the Kingdom, especially 
in the wake of the wave of fires that broke out in the reserve, as well 
as the effects of climate change that have affected the biodiversity 
and sustainability of the reserve. This campaign included the 
implementation of gardening works such as pits, transport of agricultural 
soil, planting of seedlings and watering in addition to land coordination. 
For his part, the Acting Director General of the Royal Society for the 
Protection of Nature, Fadi Al-Nasser, said: ”The fruitful cooperation 
between the Association and the Arab Bank is not new and is based on 
the complementarity between civil society institutions and the private 
sector, which seeks to support and develop many environmental 
initiatives that in turn contribute to raising the national economy and 
supporting local communities.“ Al-Nasser added: ”We are proud of this 
ongoing cooperation with an established institution such as the Arab 
Bank within its social responsibility programs, especially since it is 
one of the largest institutions that has worked to develop the principle 
of social responsibility and support the concept of sustainability 
and involve a large number of Bank employees to volunteer in many 
initiatives, which we always seek to continue, develop and build on with 
the aim of improving the reality of local communities and environmental 
reality alike.“
The Queen Rania Foundation for Education and Development, in 
cooperation with the Arab Bank, continues to implement the ”My Child’s 
First Years“ free parenting training programme, which aims to empower 
parents and help them support their children’s learning and development 
in the early years. This cooperation confirms the Arab Bank’s keenness 
to play its role in the field of social responsibility by contributing 

to efforts to develop the educational environment for children.  
The ”Early Years of My Child“ program promotes early childhood 
learning and raises awareness about positive interaction between 
children, parents and child caregivers, and the importance of providing 
a supportive home learning environment for their children’s learning and 
continuous development. The early years of a child’s life are the most 
important in his or her development and healthy development, including 
linguistic, emotional, and physical development, and many other aspects 
of development. Parents also play a key role in children’s learning and 
development through the way they speak, play, behave and interact with 
them; therefore, the ”Early Years of My Child Program“ aims primarily to 
raise parents’ awareness about the importance of this stage, parenting 
practices and educational skills that benefit the child and the family. 
Launched in 2017, the ”My Child’s Early Years“ program targets parents 
with children in the age group up to 5 years, by providing guidance on 
the child’s learning and development during the first five years, and what 
parents may notice at that stage as well as various educational activities 
through which they can support their children’s learning and healthy 
development. The training also provides ideas and activities via videos 
that show how to positively communicate between parents and the child. 
The ”My School“ initiative, one of Her Majesty Queen Rania Al-Abdullah’s 
great initiatives, continues to implement its projects in government 
schools with the support of the Arab Bank to ensure that students are 
provided with safe spaces that motivate them to learn, enhance their 
potential and open up future prospects. The Bank’s support for this 
initiative stems from its responsibility towards the local community and 
the activation of the values of active citizenship through concerted 
efforts towards supporting initiatives aimed at providing a supportive 
and enabling school environment for learning and education.
Recently, the Arab Bank, in cooperation with the Charitable Clothing Bank, 
one of the departments of the Jordanian Hashemite Charity Organization, 
sponsored the Eid Cladding Programme, which included the distribution 
of the Eid al-Fitr cladding, in addition to gifts, games and sweets, to 
150 orphaned children in the two governorates of the capital and Irbid. 
This program comes within the framework of the ongoing cooperation 
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Mohamed Osman, Head of Retail Banking at Capital 
Bank, said the bank is constantly touching the needs of its 
customers and working to meet them in accordance with the 
best banking standards in the local market, explaining that 
the relaunch of the program with new additions and benefits 
came after the great success it achieved when it was first 
launched in 2020, and the demand of the bank’s customers 
to benefit from it.
Osman said Capital Bank invests in the financial health of 
its customers by launching the best value-added banking 
products and services, which bring them a qualitative and 
distinctive shift in their lives and businesses. 

Abu Dhabi Export Office signs financing agreement with 
Capital Bank to develop future frameworks for national 

export development 

The Abu Dhabi Export Office (ADEX), a subsidiary of the Abu 
Dhabi Development Fund(ADDF), has signed a financing 
agreement with Capital Bank, requiring the opening of a 
credit line of approximately AED 73.4 million (JD 14.2 million) 
to enhance the economic activity of the two countries, support 
joint efforts to develop the UAE’s foreign trade with the 
countries of the region, and contribute to the establishment 
of additional credit lines to facilitate co-financing, in an effort 
to support UAE exports and enhance their presence in the 
Jordanian markets.
The signing was attended by H.E. Mohammed Saif al-
Suwaidi, General Manager of the Abu Dhabi Development 
Fund, Chairman of the Executive Committee for Exports, His 
Excellency Bassem Khalil Al Salem, Chairman of Capital 
Bank Group, and a number of officials on both sides. The 
signing ceremony was held at the Bank’s headquarters in 
Jordan by Khalil Fadhil al-Mansouri, Acting Director General 
of the Abu Dhabi Export Office, and Mr. Daoud Al Ghoul, Ceo 
of Capital Bank. 
His Excellency Mr. Bassem Khalil Al-Salem expressed 
his happiness with this partnership, which is an important 
step that will develop the relations of cooperation between 
the two sides in various economic fields, and contribute 
to strengthening the movement of trade and reviving the 
economic growth of the two countries, looking forward to 
achieving this agreement its goal and meeting common 
ambitions and goals, in order to support the achievement of 
the process of sustainable development.

In turn, Mr. Reported Daoud Al-Ghoul : ” We are proud to 
sign a financing agreement with the Abu Dhabi Export Office 
through which we will provide additional financing services 
at preferential prices to our corporate customers in order 
to support their business dealings with the UAE, where 
the agreement will provide Jordanian companies with the 
advantage of benefiting from Abu Dhabi exports’ competitive 
financing and benefits that support the import of UAE goods 
and products in a soft and secure manner.

Capital Bank supports the Aqaba Gulf Water Clean-up 
Initiative in collaboration with ProjectSea

In conjunction with World Environment Day and believing in 
the importance of supporting environmental sustainability 
initiatives, Capital Bank announced its support for projectSea, 
organized by Jordanian divers, to clean the Red Sea of waste 
that threatens its marine life.
As part of this pioneering initiative, which aims to preserve 
marine life and reduce pollution, divers have collected 1,500 
plastics from the Gulf of Aqaba, with studies indicating that 
70% of waste at sea or on shore in Aqaba is plastic waste, 
and that about 8 million plastics enter our oceans on a daily 
basis.
 Capital Bank’s Head of Marketing and Corporate 
Communication, Tolin Barto, expressed Capital Bank’s 
pride and pride in participating in supporting projectSea’s 
local initiative, whose objectives are consistent with the 
Bank’s strategy of community responsibility, particularly in 
environmental conservation and sustainability, noting that 
Capital Bank’s goal of supporting this initiative is to highlight 
the environmental challenges facing the Red Sea in the Gulf 
of Aqaba region, in an effort to enhance and increase visitor 
awareness of such environmentally damaging practices. 
navy and work to stop it.
ProjectSea co-founder Saif Al Madanat expressed his 
appreciation for Capital Bank’s support for the latest sea 
hollow clean-up campaign, adding, ”To date, we have been 
able to dispose of 21,000 pieces of plastic and more than 3 
tons of waste in 11 monthly campaigns since the initiative 
began.“
Ms. Besan Sharif, co-founder of ProjectSea, stressed that 
the core values of the initiative include community support, 
women’s empowerment and awareness-raising of the 
challenges faced by the marine environment.
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nder the auspices of His Highness Princess 
Gida Talal, Chairman of the Board of Trustees of 
the Hussein Cancer Foundation and Center, the 
Seven Mountains Initiative honored Capital Bank 
as one of the sponsors of the initiative, aimed at 
supporting the Al Hussein Cancer Foundation.

As part of its social responsibility strategy, Capital Bank is keen 
to support this type of initiative, which focuses on supporting 
cancer patients.
”The Bank is pursuing a strategy of social responsibility, 
focused on supporting various sectors such as education, 
health, social and economic development, as we always seek 
to activate these hubs through our partnerships with community 
support institutions and internal and external activities to 
maximize interest,“ said Tolin Barto, Head of Marketing and 
Corporate Communication at Capital Bank.

Capital Bank Relaunches Convenient Installment 
Program with Additional Benefits

After the success of its first version in achieving value added 
to customers, Capital Bank announced the relaunch of the 
convenient installment program with additional benefits and 
an interest rate of 0%.
Additional benefits of the program include the installment 
of school and university fees (domestic and international), 
insurance contracts of all kinds, subscriptions to sports clubs 
and airline tickets, with a minimum installment amount of 100 
dinars and a maximum of 10,000 dinars or its equivalent in 

other foreign currencies, and for up to 12 months using various 
Capital Bank credit cards.
To facilitate customers, the Bank has allowed them to register 
for a installment service of up to 12 months by contacting the 
customer service center on 065100220 and informing them of 
the installment process within 14 days of the purchase of the 
item up to a maximum of 14 days from the date of purchase 
of the item.
Capital Bank also provides its customers with the possibility to 
installment goods not covered by the convenient installment 
program, purchased from anywhere in the world, at a 
competitive interest rate of 0.75% by contacting the customer 
service center and requesting the activation of the installment 
service. 
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KB  and Traydstream are pleased to announce  
Signature  Agreement  to use  Platform  
Digitization  and Automation  Commercial  that 
are related to FinTech  to increase  bank’s 
capacity   to manage  quantities  larger  from  
documents,  thus  acceleration  of   Service   

Customers  Operation. 
 Traydstream Solutions include  Latest  Technologies  
Recognition  Optical at  characters (OCR) ,  from  improves  
Larger  from Efficiency  Check  Documents 1h Commercial  
including  at  so  credits  documentary  and compliance  to 
standards  and International banking practices. 
 Bank Commercial Operations manager- Mohammed Abu 
Tech- said in : ” JKB seeks   to be  Pioneer  Regionally  at  
Implementation  Latest  and best    technologies available,  
such as OCR.  during  partnership  with  companies  the 

FinTech such as Traydstream ,  which we can  from &t@  
Preservation   to  Service   Our customers   On   Top   
Level .“ 
 Also,     innovative technology   of Tradystream operates at  
Automation  Process  Verification  Compliance,  including  at  
So  Check  from  Parties  Share  in  Operation  Commercial  
ports  shipping,  and   trade operation  and reduce   risk  
associated with  International Sanctions    .  
”Will Be Launched Service with property Integrative with 
Lloyds List Intelligence which allows for users easily 
Tracking Ships, Check from Indicators Risk and get on info 
policy shipping marine.
 Rearding  Subramanian,  Head  Sales  and implementation  
Global  at  region  Asia  and ocean  Pacific
 At Traydstream ,  to  that Solutions  Menu  at  Learning  
Automated  are  new start  at  switch  digital  in  trade domain.

J

JORDAN KUWAIT BANK (JKB) SUPPORTS THE 
TECHNOLOGY TRAYDSTREAM FOR DIGITIZATION 

AND AUTOMATION PROCESSES
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SAFWA ISLAMIC BANK (SIB)
  OPENS ITS FORTY-ONE BRANCH

 IB announced the opening of its 41st branch in the 
Kingdom, and we inaugurated it on Army Street - 
The Marca Highway.
The opening of the new branch is part of the Bank’s 
strategy to enhance the presence of its brand by 
expanding its network of branches, which is one 

of the most important channels of communication between it 
and its customers, who are keen to reach them in their places 
of presence to facilitate their access to its services easily and 
quickly, especially in light of the growth witnessed by the base of 
these customers, embodying the slogan ”Besides you and closer 
to you“.
The highly equipped Marka Highway branch, like other branches 
of the Bank, features a comfortable unified design, high standards 
in the provision of Shariah-compliant banking services and 
products, which match the needs of various sectors of large and 
small companies, small businesses, as well as individuals.

Employees of Safa Islamic Bank Participate in Guests of 
Tekkiyat um Ali at Rahman’s Breakfast Tables

Employees of the bank volunteer every year to serve food for poor 
people in (tables of Al-Rahman) which evaluates her tekkiyat um 
Ali on in her headquarter the chaste being in area the station for 
the hundred families her the beneficiary from services,  which 
does not occur her circumstances have fun insurance essential of 
satisfactory breakfast for her individuals in her houses.
This initiative came departure from feeling of the citizen and 
soul of the solidarity and the connection which be distinguished 
in her family bank of choice Islamic, and compliance from her 
as administration and employees whereof breath of the values 
participates in social on the participation in enablement of sector 
his the good deed and rescuing from investigation of goals the 
thrower for support is sons gathered little nutritious luck in security 
their security especially during the month the virtuous person.
On the matter raved, choice expressed the general manager 
your yogurt Islamic, Samer Al-Tamimi about the bank in the range 

wide for the partnership which his gathering with tekkiyat um Ali 
includes many programs, followed the financial supporting limits 
on, folded on compliance employees of the bank provided that 
part is from the positive effort raved, the matter who materializes 
crosses its the understandable family big the one which Jordan 
distinguishes Jordan.
 For the second year, and in keeping with its habit in the month 
of good, the Islamic Elite Bank, in cooperation and coordination 
with the Central Traffic Department, carried out the campaign 
”Distribution of dates and water“ at Iftar time to fasting people late 
in reaching their destinations of motorists and pedestrians.
The campaign and operation distribution of the dates and the 
water was which wide participation witnessed from volunteer from 
employees of the bank, otherwise their side enumerated from 
arranged administration of the walk, already nuffidhat on full scale 
in places of the gatherings and the areas the head in different 
preservations of the kingdom; Where breakage fasting 10 of 
thousand fasting will be complete to arrival for their approached 
their houses.
This initiative is one of the Bank’s initiatives stemming from its 
strategy for community institutional responsibility, which aims 
to feed fasting people on the one hand, and to reduce traffic 
accidents caused by speed before breakfast.
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rab Jordan Investment Bank (AIB-AJIB) 
announced that it has completed all the 
transfer procedures for NBK banking 
operations in Jordan by the end of working 
hours on Wednesday, May 25, 2022.
Hani al-Qadi, Chairman of the Board of 

Directors of The Arab Investment Bank of Jordan, 
noted that the acquisition of NBK Jordan was smooth 
and completed in a record time that did not take more 
than three months from the date of the signing of the 
agreement with NBK to buy its business in Jordan.  
The judge welcomed the accession of former NBK-Jordan 
clients to the Arab Investment Bank of Jordan, stressing 
the bank’s commitment to providing comprehensive and 
advanced banking services and products that meet all 
their banking needs.
The judge pointed out that the acquisition is part of the 
expansion strategy of the business of Arab Investment 
Bank of Jordan, which accelerated over the past decade, 
including the acquisition of the banking business of 
BankHSBCin Jordan in 2014, which was at the time the 
largest foreign bank operating in the Jordanian market, 
explaining that the ability of Arab Investment Bank 
Jordan and its experience in acquisitions and business 
transfer procedures and the safety and durability of 

its financial position contributed to the success of this 
acquisition, which will establish From the bank’s position 
in the Jordanian banking market.
NbK’s former customers in Jordan will enjoy integrated 
and distinctive services through a wide range of 
individual, corporate, investment and private banking 
products and solutions, as well as a wide network of 
branches, offices and ATMs deployed in strategic 
locations, communities and major business areas 
throughout Jordan.  Easy and conduct various financial 
transactions 24 hours a day from anywhere and at any 
time through online banking (AJIB Online) or via the 
Mobile Banking App (AJIB Mobile).
In addition, former NBK customers will be able to 
benefit from the banking services provided by BANK 
AJIB externally at its Limassol-Cyprus branch and the 
European Union licensed to serve customers and to 
conduct all types of banking operations inside or outside 
Cyprus, customers will also be able to benefit from the 
services of Arab Jordan Investment Bank Qatar (LLC), 
which manages the bank’s business in Qatar and the 
Gulf states, as well as The Jordan International Bank ( JIB 
), which An ally bank of London-based AJIB , it provides 
private banking, investment and banking services to 
customers and companies within or outside the UK.
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 JD 48.7 Thousand, Profits of the Jordanian French Insurance 
Company, First Quarter 2022 

Jordan French Insurance 
Company announced an after- 
tax net profit of JD 48.7 thousand 
for the first quarter of 2022, 
compared to a net profit of JD 
224.8 thousand for the first 
quarter of 2021.
The company said in a statement 
to the Securities and Exchange 
Commission that total revenues 
for the period ended on 
31/3/2022 amounted to JD 7.8 
million, compared to the period 
ended on 31/3/2021, which 
amounted to JD 7.02 million.
The company stated that net 
premiums subscribed for the 
first quarter of 2022 amounted to 
JD (6.8) million compared to JD 
(9.5) million for the same period 
for 2021. The compensation paid 

for the first quarter of this year JD 
(6.3) million compared to (5.2) 
last year. The total expenses 
decreased to JD 299 thousand 
for the first quarter of 2022 
compared to JD 352.2 thousand  
for the first quarter of 2021. 
The share of earnings from 1-1-
2022 to 31-3-2022 (0.005) fils/

JD was also, while for the same 
period last year it was 0.025 fils/
dinar.
Commenting on the results, Dr. 
Odeh Abu Joudeh, General 
Manager of the Jordanian-French 
Insurance Company, said that 
the world is still exposed to many 
successive economic crises, 
which would require constantly 
changing and renewed strategic 
plans.
Abu Joudeh added that the 
company’s results were positive 
and satisfactory compared to 
the surrounding conditions, and 
the company has strengthened 
its position in the market and 
proved its ability to compete with 
the best companies at the local 
and Arab levels.

The Jordan French Insurance Company
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Abu Joudeh: 
The Company’s 

results were 
positive compared 
to the surrounding 
economic crises    



 JD 476.5 Profits of the National Insurance Company 
for the First Quarter of 2022 

The national insurance company 
announced a net profit of 476.5 
thousand dinars for the first quarter of 
2022, compared to a net profit of 430.3 
thousand dinars for the same period 
last year.
The company said in a statement to the 
Securities and Exchange Commission 
that total revenues for 2021 amounted 
to JD 14.1 million, compared to 2020, 
which amounted to JD 14.4 million.
The company indicated that net written 
premiums for 2021 JD (11.8) million  
compared to JD (11.1) million for 2020, 
and compensation paid for 2021 JD 
(15.9) million compared to JD(15.2)  for 
2020. The total expenses decreased to 
JD 450 thousand for 2021 compared 
to JD 667 thousand for 2020, and total 
assets for 2021 JD (28.9) million.
The share of the 2021 profit (0.115) fils/
jd, while last year it was 0.111 fils/JD 
in 2020.
 Commenting on the results, Manal 
Jarrar, Director General of National 

Insurance, said that the year of the 
insurance sector has been affected 
as all sectors have been affected, as 
the appearance of this impact from the 
outside has appeared positive, but the 
reality and negative effects currently 
appear on the sector and according 
to the projections may continue for the 
year 2022.
Jarrar pointed out that under the 
current circumstances, insurance 
companies must work to take sufficient 
allocations, in order to avoid the 
inability of customers to pay the 
financial obligations of companies and 
to try to search for small products that 
meet the needs of everyone and at 
prices that all can buy.
Stressing that the company always 
seeks to provide the best service and 
continuity to customers and introduce 
new programs at simple prices that 
are in the interest of the customer and 
serve him in the circumstances we live 
in.

First Insurance Company announced 
an after- tax net profit of JD 268.2 for 
the first quarter of 2022, compared to 
a net profit of JD 406.2 thousand for 
the first quarter of 2021.
The company said in a statement 
to the Securities and Exchange 
Commission that total revenues 
for the period ended on 31/3/2022 
amounted to JD 2.9 million, 
compared to the period ended on 
31/3/2021, which amounted to JD 
2.6 million.
The company stated that net 
premiums subscribed for the first 
quarter of 2022 amounted to JD 
(7.4) million compared to JD (5.4) 
million for the same period for 2021. 
The compensation paid for the first 
quarter of this year JD (4.9) million 

compared to (5.2) last year. The 
total expenses decreased to JD 2.3 
million for the first quarter of 2022 
compared to JD (1.9) million  for the 
first quarter of 2021. 
The share of earnings from 1-1-2022 
to 31-3-2022 (0.010) fils/JD was also, 
while for the same period last year it 
was 0.015 fils/dinar.
 Commenting on the results Alaa 
Abdul Jawad, CEO of the first 
company Insurance said that he 
is proud of the achievements of 
the company despite the difficult 
circumstances and the challenges 
that accompanied it and that 
company focuses on developing the 
efficiency of all employees and all 
levels to reach the highest level of 
service delivery.

National Insurance’s Company

 JD 268.2 Thousand, First Insurance’s First Quarter’s 
Profit of 2022 

Jarrar:
The Company seeks 
to provide the best 
to customers and 

introduce new programs 
at simple prices that 

are in the interest of the 
customer and serve him 
in the circumstances we 

live in

Abdul-Jawad:
  The Company 

focuses on developing 
the efficiency of all 

employees and all levels 
to reach the highest 

level of service delivery.

The First Insurance Company
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JD 1.4 million Net Profits of the
 Islamic Insurance First Quarter of 2022 

Islamic Insurance Company’s

Dahbour: 
We are proud of what our company has been 

able to achieve, which emphasizes the strength 
and efficiency of the company in maintaining an 
advanced position among insurance companies 

operating in Jordan

Shehadeh: 
I am proud of the efforts of the executive 

management and employees of the 
company, which achieved the aspirations 

of the Board of Directors

The General Authority of the Islamic 
Insurance Company approved the 
recommendation of the Board of 
Directors to distribute 1,200 million 
dinars in cash profits to shareholders 
8% of the company’s capital of 15 
million dinars at its regular meeting 
held by visual and electronic 
communication headed by Musa 
Shehada Chairman of the Board of 
Directors and members of the Board 
and General Manager Reda Dahbour 
and in the presence of the Comptroller 
General dr. Wael Al-Armouti and 
the completion of the quorum 
of shareholders holding shares 
(originally and agency) by about 77%, 
in accordance with the provisions of 
the Defense Act No. 13 For the year 
1992, Defense Order No. 5 of 2020 
and the actions issued by the Minister 
of Industry, Trade and Supply on April 
9, 2020 under the above defense 
order.
The General Authority of the Company 
has approved the Board of Directors’ 
report on the company’s business and 
the calculation of profits and losses 
for the fiscal year ended December 
31, 2021, the company’s future plan, 
the discharge of board members for 
the previous fiscal year and all other 
items on the agenda of the meeting on 
Thursday, March 31, 2022.
Shehada said that during 2021 the 
company was able to maintain its 
distinctive position in the Jordanian 
insurance sector and excellence in 
Islamic takaful insurance to be among 
the first companies to achieve net 
profits and achieve good results, in 
order to confirm the strength and 
efficiency of the company’s business, 
shareholders’ pre-tax profits for 2021 

amounted to about 2,631 million 
dinars compared to about 2,389 
million dinars for 2020.
Shehada also praised the efforts 
of the executive management and 
all employees in the company to 
achieve the aspirations of the Board 
of Directors, which were reflected in 
the positive results achieved by the 
company during 2021 to maintain 
its distinguished position in the 
insurance sector and Islamic Takaful 
insurance in Jordan, despite the 
various economic challenges and 
negative consequences of the Corona 
pandemic.
For his part, Dahbour said despite 
the difficult economic conditions 
and negative effects resulting from 
the consequences of the Corona 
pandemic and other pressures that 
have produced changes in the work of 
various sectors including the insurance 
sector and strong competition in 
the local insurance market, we are 
proud of what our company was able 
to achieve and exceed to achieve 
remarkable results for 2021 and 
emphasize the strength and efficiency 
of the company in maintaining an 
advanced position among insurance 
companies operating in Jordan where 
the total premiums written in 2021 
amounted to about JD 25,188 million 
compared to about JD 22,588 million 
for 2020, while compensation paid 
during 2021 was about JD 18,572 
million  compared to JD 15,739 million 
for 2020.
As for the total assets of the company 
for 2021, it amounted to about JD 
43.042 million, compared to about 
JD 41.552 million for 2020, a growth 
rate of about 4%, while shareholders’ 

equity amounted to about JD 22.647 
million compared to about JD 21.191 
million for 2020, a growth rate of about 
7%.
Dahbour said that during 2021, 
sufficient reserves were maintained to 
address risks that support business 
growth and improved profitability, and 
the company achieved a solvency 
margin of 336% in 2021 compared 
to 327% for 2020, with a legitimate 
oversight body overseeing the 
company’s business under Shariah.
All reinsurance agreements with 
major reinsurance companies have 
been renewed and agreements have 
been expanded to confirm the great 
confidence that our company enjoys in 
the global markets, with great concern 
for the interest of policyholders and 
shareholders, in addition to the 
existence of a sophisticated computer 
system that meets all the requirements 
of the company’s work, its development 
and the speed of providing its 
services. All these achievements 
culminated in the company obtaining 
the award of the best Takaful 
insurance company in Jordan for 2021 
from World Finance magazine. The 
International Islamic Rating Agency 
also confirmed the strength of the 
credit rating of the Islamic Insurance 
Company with a grade (A) and a 
stable future perspective, in addition 
to the company’s preservation of 
credit rating at a rate of (76 – 80), 
which indicates the adequacy of the 
protection standards available in the 
company.
The company’s net profit for the first 
quarter of 2022 was JD 1.4 million  
compared to (JD 1.2 million) for the 
first quarter of 2021.
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 Arab Orient Insurance of 2022 

Al Sharq Al Arabi Insurance 
Company announced the decision 
of its Board of Directors adopted 
on February 24, 2022, which 
includes the approval of the 
General Authority to recommend 
the distribution of cash dividends 
to shareholders of 5% of the 
company’s paid-up capital of 
25,438,252 shares/JD.
At the end of March, Arab Orient 
Insurance Company achieved 
a rise in net profit after tax to JD 
2.4 million compared to JD 2.2 
million for the same period in 2021. 

In a statement on the ASE website, 
the company reported a total 
pre-tax profit of JD 2.7 million 
compared to JD 3.2 million for 
the same comparison period. 
The company’s total premiums 
for the first quarter of this year 
amounted to about JD 38 million, 
compared to the company’s JD 
32.7 million for the same period 
in 2021, while the company paid 
a total compensation of JD 16.8 
million compared to JD 13.9 million 
for the same comparison period. 
Financial statements recorded an 
increase in total assets of about 
144.7 million at the end of the first 
quarter of this year compared to JD 
133 million at the end of last year.
Chairman Nasser Allouzi expressed 
satisfaction with the company’s 
performance during the first quarter 
of this year and confirmed that the 
company’s actions during the past 
period achieved its results on the 
ground, which reflected the figures 
for the first quarter of this year. He 
also pointed out that the company 
continues its strategy that puts the 
aspirations of its customers and 

the interests of its shareholders 
at the forefront of its priorities, 
and seeks to be a major player 
in the insurance sector in Jordan 
and in the national economy in 
general. Dr. Ali Al-Wazni, CEO of 
the company, also stated that the 
company’s performance during 
the first quarter of this year was 
consistent with the company’s 
estimated figures, and that the 
company’s focus in the next phase 
will be to achieve the highest 
possible return from subscriptions.  

The Arab Orient Insurance Company

COMPREHENSIVE
INSURANCE
SOLUTIONS

Al-Wazni: 
The company’s 

performance during 
the first quarter of this 

year was consistent 
with the company’s 
estimated figures

Allouzi: 
The company continues 

its strategy that puts 
the aspirations of 
its customers and 
the interests of its 

shareholders at the 
forefront of its priorities
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 JD 257.6 Thousand, Jordanian Insurance Profits First Quarter of 2022 

The Jordanian Insurance Company 
announced an after- tax net profit of 
JD 257.6 for the first quarter of 2022, 
compared to a net profit of JD 464.5 
million for the first quarter of 2021.
The company said in a statement to the 
Securities and Exchange Commission 
that total revenues for the period 
ended on 31/3/2022 amounted to JD 
10.2 million, compared to the period 
ended on 31/3/2021, which amounted 
to JD 9.5 million.
The company stated that net 
premiums subscribed for the first 
quarter of 2022 amounted to JD (10.6) 
million compared to JD (9.4) million 
for the same period for 2021. The 
compensation paid for the first quarter 
of this year JD (5.8) million compared 

to JD (5.6) million last year. The total 
expenses decreased to JD 863.4 
thousand for the first quarter of 2021 
compared to JD (741.9) thousand  
for the first quarter of 2020. The total 
assets as of the end of March 2021 
amounted to JD (113.3) million.
The share of earnings from 1-1-2022 
to 31-3-2022 (0.009) fils/JD was also, 
while for the same period last year it 
was 0.015 fils/dinar.
The results of the first quarter came 
within the expectations. The Chairman 
of the Board of Directors of Jordan 
Insurance, Mr. Othman Badir, 
expressed his thanks for the efforts of 
the management in the company and 
for its planning strategies that serve 
customers and their satisfaction.

Jordan Insurance Company

Arab Jordan Insurance Company 
announced an after- tax net profit  
of JD 1.2 million for the first quarter 
of 2022, compared to a net profit 
of JD 851.9 thousand for the first 
quarter of 2021.
The company said in a statement 
to the Securities and Exchange 
Commission that total revenues 
for the period ended on 31/3/2022 
amounted to JD 6.7 million, 
compared to the period ended on 
31/3/2021, which amounted to JD 
6.5 million.
The company stated that net 
premiums subscribed for the 
first quarter of 2022 amounted to 
JD (5.5) million compared to JD 
(5.03) million for the same period 
for 2021. The compensation paid 
for the first quarter of this year JD 
(6.3) million compared to (5.5) 

last year. The total expenses 
decreased to JD 5.3 million for the 
first quarter of 2022 compared to 
JD (5.4) million for the first quarter 
of 2021. The total assets as of the 
end of March 2021 amounted to 
JD (94) million.
The share of earnings from 1-1-
2022 to 31-3-2022 (0.054) fils/
JD was also, while for the same 
period last year it was 0.039 fils/
dinar.
 Commenting on the results -  
Rajaei Sweiss, CEO of the Middle 
East Insurance Company, said 
that the company has renewed its 
agreements for  2021 with a group 
of major international companies 
on good terms. The policies 
followed by the company in its 
performance, which enabled it to 
achieve positive results.

Middle East Insurance Co.

Sweiss:
The company was able 

in the first quarter of this 
year to increase profits 

and maintain the strength 
of the company’s financial 

position

Badir:
The results of the first 

quarter were positive and 
within the expectations of 

its priorities

JD 1.2 million, Profits of the Middle East Insurance 
Company, First Quarter of 2022
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The regular general assembly of Jordan Kuwait Bank’s 
shareholders held its regular 45 meeting on 27/4/2022, by 
means of video and electronic communication, pursuant to the 
provisions of Defense Law No. (13) Of 1992 and Defense Order 
No. (5) of 2020 published in the Official Gazette on 3/31/2020 and 
the procedures issued by his excellency the Minister of Industry, 
Trade and Supply on 9/4/2020 in accordance with the above 
defense order. The meeting was chaired by His Excellency 
Eng. Nasser Allouzi, Chairman of the Board of Directors, in 
the presence of the members of the Board of Directors, the 
Executive Director and shareholders holding shares ”in person, 
proxy and agency“, constituting about 83.74% of the capital. 
The meeting was attended by the kindness of Dr. Wael Al-
Armouti, the General Auditor of Companies, the representatives 
of the Central Bank, the representative of the Social Security 

Fund Investment Fund, and the bank auditors of Price 
water house Coopers, Jordan. The General Assembly 
has approved the financial statements for 2021 and the 
items of the agenda of the ordinary meeting, including 
the distribution of JD 10.5 million in cash dividends to 
shareholders equivalent to 7% of the capital. Allouzi pointed 
out that despite the prevailing conditions associated with 
the Covid-19 pandemic, which lasted for two consecutive 
years, 2021 witnessed exceptional efforts in which the 
various sectors of the Bank’s work participated, driven by 
the determination to face the existing challenges and exploit 
all the capabilities and capacities available to overcome 
the current situation and the effects of the pandemic. All of 
this has had a significant impact in reversing the negative 
results experienced by the Bank in the previous year. Credit 
activity at the level of large companies, medium and small 
enterprises and individual products has achieved good 
growth rates, with a growth in credit facilities of 8.4% and 
reaching about JD 1.687 billion. Customer deposits rose 
by 3.2% to JD 1.937 billion at the end of 2021.  The total 
assets recorded an increase of 7% and reached JD 3.005 
billion, while the total equity of the bank’s shareholders 
recorded JD 467 million, a growth of 2.5% from 2020, and 
the capital adequacy rate maintained its high level and 
recorded 18.94%. As a result of the business results, profits 
were achieved for 2021 in the amount of JD 7.704 million, 
after allocations and taxes, against a loss of JD 4.511 
million  in 2020, noting that the net allocations taken for 2021 
amounted to JD 32.847 million (after calculating the refunds), 
compared to about JD 54.307 million  taken in 2020. .    
   The bank’s data showed in a disclosure on the Amman 
Stock Exchange website that the bank achieved a net profit 
after tax of JD 1.3 million compared to losses of 1.1 million 
dinars for the same comparison period from last year.    
   The provision for the decline of the Bank’s direct credit 
facilities to the end of March decreased to JD 7.5 million 
compared to JD 9.6 million for the same period in 2021.    
 The financial statements recorded an increase in total 
liabilities and equity of the bank to JD 3.118 billion at the 
end of the first quarter of this year, compared to JD 3 billion 
at the end of last year.

Allouzi: The last period witnessed 
exceptional efforts in which 
various sectors of the work in the 
bank participated, driven by the 
determination to face the existing 
challenges

JD 1.3 million net profits of the Jordanian Kuwait 
Bank for the end of the first quarter 2022

Through the means of video and electronic communication, the results 
of the General Assembly meeting of the Jordanian Kuwait Bank
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JD 3.56 million Profits of the Islamic Bank of 
Safwa, First Quarter 2022

The regular general plenary meeting of Safwa Islamic Bank’s 
shareholders held its regular annual meeting on 24/4/2022, 
by means of video and electronic communication, 
pursuant to the provisions of Defense Law No. (13) Of 
1992 and Defense Order No. (5) Of 2020 published in 
the Official Gazette on 3/31/2020. The procedures issued 
by his Excellency the Minister of Industry, Trade and 
Supply in accordance with the above defense order. 
 The meeting was held under the chairmanship of His 
Excellency Dr. Muhammad Abu Hammour, CEO, in the 
presence of the members of the Board of Directors, the 
General Manager Samer Al-Tamimi, and shareholders 
holding original and proxy shares who constitute about 
82.62% of the bank’s capital. The meeting was also attended 
by the General Controller of Companies, His Excellency 
Dr. Wael Al-Armouti, the auditors of Deloitte & Touche, 
the representatives of the Central Bank of Jordan and the 
representative of the Sharia Supervisory Board of the Bank.  
 During the meeting, the items on the agenda of the General 

Assembly were approved, as the General Assembly 
approved the annual report of the Board of Directors for 
the fiscal year of 2021, the report of the auditors for the 
fiscal year of 2021, the consolidated financial statements 
for the year ended 31/12/2021 and the distribution of cash 
dividends to the Bank’s shareholders at a rate of 6% of 
the Subscribed Bank’s capital. The General Assembly 
also approved the appointment of Deloitte and Touche 
as the bank’s auditors for the fiscal year of 2022 and the 
discharge of the Board of Directors from its work for 2021.  
 During the meeting, Dr. Mohammed Abu Hamour: The 
Bank continued to achieve distinguished results during 
2021, as the Bank achieved a remarkable growth in the 
volume of its assets of 516 million dinars, a growth rate 
of 28%, thus growing its income-generating assets by 
JD 508 million. As for customer deposits, they grew by 
JD 476 million, with a growth rate of 31%, which played 
a major role in supporting the bank’s liquidity ratios and 
indicators and its ability to expand. He also pointed out 
that 2021 witnessed a growth in the bank’s net profit 
after tax by 38%, up from JD 10.2 million in 2020 to JD 
14.1 million in 2021. The distinctive financial results 
achieved by the bank during 2021 were a reflection of the 
bank’s ambitious strategies to carry out its work pioneer.  
 At the end of the meeting, Dr. Abu Hamour: Thank you very 
much to the government and to all the official, security and 
supervisory authorities, to the Central Bank of Jordan, to 
the shareholders, to the members of the Board of Directors, 
to the CEO, Mr. Samer Al-Tamimi, to all the attendees, and 
to the family of the employees of the Islamic Elite Bank for 
their efforts in the interest of this institution and to serve the 
dear Jordan under the leadership of the country’s master, 
His Majesty King Abdullah II Ibn Al Hussein, may God 
protect him.
Safwa Islamic Bank (SIB), which is listed on the Amman 
Stock Exchange, achieved a growth in quarterly profits for 
the first quarter of this year, by 14.61 percent, on an annual 
basis.
The preliminary financial results showed that the bank 
achieved profits of JD 3.56 million ($5.02 million), compared 
to JD 3.1 million ($4.38 million) profits in the first quarter of 
last year.
The bank’s financial statements indicated that its total 
income during the first quarter of this year increased by 
16.41 percent, reaching JD 12.77 million, compared to JD 
10.97 million in the first quarter of 2021.

Abu Hammour: The 
distinctive financial results 
achieved by the Bank 
confirm the success of the 
Bank’s strategies and its 
pioneering work
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The Arab Investment Bank achieved net 
profits after tax for the first quarter 2022 
(4.14) million dinars, compared to profits of 
(4.13) million dinars for the first quarter of 
2021.
The total income for the first quarter 2022 
amounted to (15.7) million dinars, compared 
to 14.6 million dinars for the first quarter of 
2021
Total expenses rose to 9.12 million dinars 
for the first quarter of the current year, 
compared to 8.19 million dinars last year in 
the same period
Alqadi stressed that the bank will continue 
to implement its long-term strategy aimed 
at improving performance indicators and 
developing banking work, by providing the 
best services and products to its customers. 
In addition to enhancing sources of income, 
and continuing its policy aimed at reducing 
risks and maintaining the quality of the 
bank’s credit portfolio.

JD 4.14 million Net Profits of the Arab Investment 
Bank First Quarter of 2022 

Alqadi: The Bank continues to apply 
its long-term strategy aimed at 
improving performance indicators 
and providing the best services and 
products to its customers
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Investbank ended the first quarter of this year with 
distinguished results in all its financial indicators that 
enhanced its distinguished position in the Jordanian 
banking market.
According to the financial statements, the bank’s 
net profits after tax increased by the end of last 
March to reach about JD 7.2 million compared to JD 
3.4 million during the same period last year, and the 
profit achieved before tax in the first three months 
of this year was about JD 9 million, compared to JD 
5.1 million for the same period last year, an increase 
of 76.4%.
The financial statements showed a growth in the 
net credit facilities provided by INVESTBANK to 
its individual and corporate customers in the first 
quarter by 4.2% to reach JD 822 million, compared 
to JD 789 million as at the end of last year, while 
customer deposits at the end of last March amounted 
to JD 825 million, compared to JD 793 million as at 
the end of 2021, an increase of 4.2%.
The total assets of the Bank also witnessed an 
increase of 3.9% to JD 1.330 billion at the end of 
the first quarter of this year compared to JD 1.281 
billion at the end of 2021, while the return on assets 
reached 1.4%
The issued data reflected the bank’s ability to 
maintain a strong and solid capital base, as the total 
equity reached JD 192 million as at the end of last 
March, compared to JD 185 million as at the end 
of 2021, an increase of 3.6%, while the return on 
shareholders’ rights reached 9.5%.
Fahmy Abu Khadra, Chairman of InvestBank, 
expressed his pleasure at achieving these 
outstanding results and said: “During the first 
quarter of this year, the Bank continued to achieve 
exceptional financial performance that reflects its 
good implementation of its set strategic plan and high 

flexibility in the face of various developments related 
to the banking market, in addition to its excellence in 
keeping pace with global developments related to 
the provision of innovative digital banking services 
that keep pace with the aspirations and needs of its 
customers, individuals and companies alike.“
Abu Khadra pointed out that the results achieved are 
anchored in the advanced position of INVESTBANK 
in the Jordanian banking market and its rapid 
growth in the financing portfolio, noting that these 
achievements are the result of the distinguished 
efforts made by the bank’s team at all administrative 
and functional levels.

INVESTBANK’s Net Profit rose to JD 7.2 million in 
the First Quarter of 2022

Abu Khadra: The results achieved are solidified by the advanced 
position of Investbank in the Jordanian banking market and its 
accelerated growth in the financing portfolio

22

Investment In The Banking Sector

ISSUE 68    June 2022

Investment In The Banking Sector



Investment In The Banking Sector

 Cairo Amman Bank Makes JD 7.7 million in 
Profits in the First Quarter of 2022 

The General Authority of Cairo Amman Bank, at its 
regular meeting held on Sunday, April 24, 2022, 
approved by video and electronic communication the 
financial statements for 2021 and all agenda items, 
including the distribution of cash dividends to the 
Bank’s shareholders at a rate of 9%, in addition to the 
distribution of 16,078,984 shares of Safa Bank/ Palestine 
shares owned by Cairo Amman Bank to its shareholders, 
at a percentage and proportion of the shareholders’ 
ownership of the Bank’s capital on the date of the 
General Authority for Shareholders of the Bank .
The Bank achieved distinguished results, as the net 
profits attributable to the Bank’s shareholders for the 
year 2021 after income tax amounted to JD 32.8 million 
compared to JD 18.2 million, an increase of 80.6%, while 

the net profits before income tax for 2021 amounted to JD 
51.3 million compared to JD 30.7 million for the previous 
year.
Mr. Yazid Al-Mufti, Chairman of the Board of Directors, 
stated that the bank managed to achieve good results 
due to the conservative policy, conservative policy and 
risk management, in addition to the commitment to the 
best standards of banking work, , as the bank’s assets 
during 2021 grew by 7.8% to reach JD 3,614 million and 
customer deposits grew by 9.5% to reach to JD 2,438 
million. The balance of credit facilities increased by 8.8% 
to reach JD 1,951 million, while maintaining the quality 
of the portfolio, as the ratio of non-performing facilities 
reached 4.74%, which is lower than the average within 
the banking sector in Jordan. The rate of return on 
shareholders’ equity reached 8.7%, while the capital 
adequacy ratio was 15.2%, which is higher than the rates 
prescribed by the Central Bank of Jordan.
Mr. Yazid Al-Mufti, Chairman of Cairo Amman Bank, 
commented that during the 2022, the Bank will continue 
to implement its policies and strategic plan to develop 
its business by maintaining liquidity ratios and quality of 
the credit portfolio, in addition to contributing to the local 
community as part of the Bank’s social responsibility. .
At the end of the meeting, Mr. Yazid Al-Mufti thanked 
the bank’s clients and shareholders for their continuous 
confidence and support that enabled the bank to achieve 
these results, and thanked the bank’s employees for their 
hard work, affiliation and loyalty, and the Central Bank 
of Jordan for its sincere efforts and permanent support, 
looking forward to achieving more growth and success in 
the coming years. .
Cairo Amman Bank ( CABK ), listed on the Amman Stock 
Exchange, grew its quarterly profit for 2022, by 4.29 
percent, on an annual basis.
Preliminary financial results showed that it achieved 
quarterly profits attributable to shareholders of JD 7.74 
million ($10.92 million) in the first quarter of the year, 
compared to profits of JD 7.42 million ($10.47 million) in 
the first quarter of 2021.

AlMufti: The Bank, thanks 
to its conservative strategy 
and policy and prudent risk 
management, has achieved 
good results

The General Authority of Cairo Amman Bank 
Shareholders Approves the Bank’s

 Business Results of 2021
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The General plenary of Capital Bank’s shareholders on 
24/3/2022 approved the Board of Directors’ recommendation 
to distribute cash dividends to shareholders at a rate of 15% 
of the bank’s capital, with a total of JD 30 million, and also 
approved the report of the Board of Directors, the bank’s 
financial statements for the year 2021 and its future plans.
 The General Assembly of the Bank, at its extraordinary meeting 
held on the same day, approved the purchase of 100% of the 
shares constituting the capital of Société Générale – Jordan, 
and authorized the Chairman of the Board of Directors to 
complete the procedures of the purchase process and the 
transfer of ownership of the shares constituting the capital 
of Société Générale – Jordan, and all the operations, rights, 
assets and liabilities of the Bank to Capital Bank (Jordan 
Money Bank), and take the necessary measures for that.
 He chaired the two meetings held by video and electronic 
communication technology, the Chairman of the Board of 
Directors of Capital Bank Group in the name of Khalil Al-Salem, 
and in the presence of a number of members of the Board 
of Directors and the CEO of the Group, David Al-Ghoul, and 
shareholders holding shares in originality, proxy and agency, 
constituting about (81.38%) of the capital. The meeting was 
also attended by the General Auditor of Companies, Dr. Wael 
Al-Armouti, and the representative of the bank’s auditors.
By the end of 2021, Capital Bank recorded a strong and 

distinguished financial performance, after its net profits rose 
to JD (61 ) million compared to JD  (30.3) million  for 2020, 
and by( 100%), while the growth rate in profits after excluding 
all non-recurring operations, including the product of the 
acquisition of banking operations for Bank Audi reached 70%.
The standard financial results achieved by Capital Bank 
Group during the past year translate the efficiency of its 
sound expansion strategy and its tight plans and the ability 
to implement effectively. In this regard, the CEO of Capital 
Bank Group, David Al Ghoul, said that the Group has made 
great and important steps during the year 2021, which 
strengthened its advanced position in the Jordanian and 
regional banking market to achieve growth and expansion, 
whether through the adoption of the latest technological 
trends in the banking sector to meet the aspirations of its 
growing customer base, which has grown more than 3-fold in 
each of the branches of Capital Bank of Jordan and Ahli Bank 
of Iraq, or through acquisitions in various markets.
  According to the preliminary financial results, the 
Bank’s net profits in the first quarter of last year in March 
amounted to JD 40.2 million, compared to JD 29.8 million 
according to the data published for the same period 
last year, while the Bank’s net profits, after excluding 
non-recurring items, amounted to JD 19.5 million 
compared to JD 10.2 million for the same period in 2021.   

Capital Bank Makes Record Profits for the First 
Quarter of 2022 amounting to JD 40.2 Million 
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Approve the Distribution of Cash Dividends to 
Shareholders at 15% of the Capital for 2021

Al- Salem: The national economy 
has closed the curtain on its 
emergency recession

Al- Ghoul: The Bank was able 
to proceed with its plans 
for expansion and digital 
transformation
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Al-Sadiq stressed that the bank continues to maintain high 
liquidity rates, which contributes to supporting future growth 
and development plans, and enhancing its position in the 
target markets, in addition to expanding the offer of innovative 
digital products and solutions within the various works of the 
group and promoting a distinctive customer experience. 
In conclusion, Mr. Sabih Al-Masri stressed that the Bank 
will continue to create new opportunities for growth at all 
levels and that the Bank will continue to achieve good and 
sustainable returns for its shareholders and work alongside 
its customers and the communities within which it is present.
The Ordinary General Assembly of the shareholders 
of the Arab Bank held its meeting on 31/3/202 by visual 
and electronic means of communication, pursuant to the 
provisions of the Defense Law No. (13) of 1992 and the 
Defense Order No. (5) of 2020 published in the Official 
Gazette on 31/3/2020 and the procedures issued by His 
Excellency the Minister of Industry, Trade and Supply 
on 9/4/2020 under the above Defense Order and his 
approval to hold the ordinary General Assembly meeting 
through visual and electronic means of communication.  
The meeting was chaired by his Excellency Sabih 
Al-Masri Chairman of the Board of Directors, in the 
presence of members of the Board of Directors, the 
General Manager, and shareholders holding shares of 
”Authenticity, representation and agency“, who make up 
about 78.75% of the capital. Wail Armouti, the general 
controller of the companies attended the meeting.  

Items on the agenda of the ordinary general body were 
approved during the meeting.
On this occasion, Mr. Sabih Al-Masri, Chairman of the 
Board of Directors of the Arab Bank, pointed out that 
during 2021, the global economy witnessed a noticeable 
beginning of recovery from the effects of the Corona 
pandemic, despite the presence of large fluctuations 
in performance indicators across various regions and 
economic sectors. Several factors contributed to the 
emergence of this recovery, including the expansion 
of vaccination campaigns against the virus and the 
movement of production and consumption processes, 
as well as the continued adoption of countries, especially 
developed countries, of expansionary fiscal and monetary 
policies. This has been accompanied by an improvement 
in the volume of international trade amid rising global 
consumer and investment demand. However, imbalances 
in supply chains and the concomitant rise in global freight 
costs have overshadowed growth and international trade. 
These imbalances, coupled with a significant rise in global 
demand, contributed to a sharp increase in inflationary 
pressures, which deepened during the year. By the end 
of 2021, the growth momentum of the global economy 
slowed due to the rapid spread of the new mutants of the 
virus, along with some central banks beginning to limit 
their expansionary monetary policy to curb inflation, which 
affected the performance of global financial markets and 
made it more volatile.

AL-Masri: The positive results 
achieved by the Bank in the 
first quarter reflect its ability to 
continue to achieve sustainable 
growth and keep pace with 
developments

Sadiq: Bank profits came as a 
result of improved operational 
performance supported by a solid 
budget, a high liquidity base, and 
a strong financial position 
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  JD 117.8 million Arab Bank Group Profits for the 
First Quarter of 2022 and a Growth Rate of 29.4%  

The Arab Bank Group achieved positive results during the 
first quarter of 2022, where net profits after tax amounted 
to $ 166 million compared to $ 128.3 million as at 31 March 
2021, achieving a growth of 29.4%, and these results 
came to prove the Group’s financial solidity and the 
quality of its assets. The Group also maintained a strong 
financial position. The equity reached $ 10.2 billion and the 
capital adequacy ratio according to Basel III instructions 
reached 16.5%, which is higher than the minimum required 
according to the instructions of the Central Bank of Jordan. 
Credit facilities showed a growth of 5% by the end of the 
first quarter of 2022 to reach $ 35.2 billion compared to $ 
33.5 billion in the same period of the previous year. This 
growth came in line with the Bank’s strategy of expansion 
through the introduction of new products and services while 
maintaining the quality of assets, while customer deposits 
increased to reach$ 47.3 billion as at 31 March 2022 
compared to $ 45.8 billion at the end of 31 March 2021 with a 
growth rate of 3%. The rise in deposits in most of the regions 
where the Bank is present represents a continuation of its 
strategy of expanding a diversified and stable deposit base. 
Mr. Sabih Al-Masri, Chairman of the Board of Directors, 

stated: ”The positive results achieved by the Bank in 
the first quarter of this year reflect the Bank’s ability to 
continue to achieve sustainable growth and keep pace with 
developments and changes in the region and the world. It 
also stressed the Bank’s continued preservation of the quality 
of the credit facilities portfolio and the solidity of its financial 
position. The Bank is constantly exploiting the opportunities 
available and latent in its various areas of presence. 
For her part, Ms. Randa Al-Sadiq, the CEO of the Arab 
Bank, explained that the profits of the Arab Bank Group 
came as a result of the improvement of operational 
performance supported by a solid budget, a high 
liquidity base and a strong financial position. The Group 
was able to deal with many challenges and continue 
with distinguished performance, which was reflected 
through growth in customer deposits and credit facilities 
in addition to reducing the cost of risk. She also pointed 
out that the Bank achieved a growth in net interest and 
commissions from major banking at a rate of 6.3%. The 
Bank also continued to maintain solid liquidity ratios, with 
the ratio of loans to deposits reaching 74.3%, while the 
ratio of coverage of non-performing loans exceeded 100%. 
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 The meeting of the General plenary of the Arab Bank 
by means of visual and electronic communication 
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The General Authority of Bank al-Etihad has 
approved the recommendation of the Bank’s 
Board of Directors to distribute cash dividends to 
shareholders for the fiscal year of 2021 by 10% of 
the Bank’s capital of JD 160 million by JD 16 million.  
 At the extraordinary General Assembly meeting, 
it approved the Bank’s business and financial 
statements for 2021, and the amendment of four 
items of of the Bank’s Articles of Association related 
to the possibility of issuing a loan to support the 
implementation of the Bank’s strategic plans.  
 The Chairman of the Board of Directors, Issam Salafiti, 
pointed out, during the meeting held remotely via ”Zoom“ 
technology that the results of the financial business for 
the year 2021 resulted in a profit for the bank before 
tax amounting to JD 65.2 million compared to JD 46.9 
million for the previous year, an increase of 38.9 percent.  
 Net profits after tax and allocations amounted to JD 41.4 
million at the end of 2021 compared to JD 30 million for 
the previous year, an increase of 37 percent, while total 
assets rose to reach JD 6.263 billion, an increase of 18.8 
percent over the previous year, while the facilities portfolio 
increased net to reach JD 3.351 billion, an increase 
of 13.5 percent over the previous year, in addition to 
the increase in customer deposits to reach JD 4.910 

billion, an increase of 22.7 percent over the previous 
year as well, while continuing to exercise prudence and 
hedging to strengthen the financial position of the bank.  
 The Bank’s market share of direct credit facilities became 
12.1 percent in 2021 compared to 11.1 percent in 2020 
and a growth rate of 14.7 percent, while the total growth 
of facilities in the market for 2021 reached 4.9 percent. 
As for the market share of total deposits, it reached 12.4 
percent in 2021 compared to 10.9 percent in 2020 and 
a growth rate of 22.7 percent, while the total growth of 
deposits in the market for 2021 reached 7.4 percent.
Bank al-Etihad achieved an increase in its total pre-tax 
profits to the end of last March to reach JD 16.8 million 
compared to JD 14.6 million for the same period in 2021 .   
 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 10.5 million, compared 
to JD 9.7 million for the same comparison period.  
  The bank’s allocation for expected credit losses to the 
end of March decreased to JD 5.2 million compared 
to JD 10.3 million for the same period in 2021.   
 The financial statements recorded an increase in total 
liabilities and equity of the bank to JD 6.346 billion at 
the end of the first quarter of this year, compared to JD 
6.262 billion at the end of last year.
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Salfiti: The 
bank has been 
enhancing the 
strength of the 
bank’s financial 
position
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JD 10.5 million Net Profits of Bank al-Etihad 
First Quarter of 2022

Bank al-Etihad Distributes JD 16 million in cash 
profits to its shareholders

STOP & GO
 IS A SHINING NAME IN THE WORLD OF SELLING 

AND MAINTAINING CELLULAR DEVICES

OTHMAN AL MAHDAWI STRENGTH,
DETERMINATION AND CHALLENGE FOR 
CONTINUITY AND PRESERVATION OF ACHIEVEMENTS
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oung people’s ambitions and attempts 
remain the thin thread of survival that 
creates everything new and different to find 
a source of income.
Because ”Investors“ magazine is a 
scavenger hunt and always sponsors 

the entrepreneurial ideas of young people, especially 
those who were able to make a shiny name and a bright 
reputation and were able to create a profession in the 
labor market.
Othman Al-Mahdawi, who holds a certificate of 
engineering in electricity, an electronic specialization 
and communications from Iraq, was among those 
young people who decided to establish a new project 
after several experiments, and ended with the idea of a 
project specialized in the field of maintenance and repair 
of mobile devices.
Al-Mahdawi proved that dreams and ambitions never stop, 
and always need determination and will to reach success 
specifically under the current economic conditions, and 
over time requires strength, determination and challenge 
in order to continue  and maintain achievements.
As for the idea of the project, Al-Mahdawi said: ”The 
beginning of the idea was from the graduation project, 

which was about GSM technology (Global System For 
Mobile Communication) is the most famous standard 
in the operation of phone networks, and it is a protocol 
that works on the transfer of data in the field of mobile 
communications, where each user is allocated a special 
frequency on the network.And of course the phone was 
the most important tool for this project, and therefore 
after the graduation project, the future vision of my next 
project in the maintenance of mobile devices crystallized 
before my eyes, and I have the permanent search to 
know everything related to it.“
Al-Mahdawi added: ” My father taught us to rely on 
ourselves and implanted in us the desire to be masters 
of ourselves. One of my priorities in that period was to 
be the employer and to be in my own interest so that I 
could exert all my energy and my efforts and not provide 
anything. The father had a conviction that escaped us 
without us knowing that the owner of the craft that he 
mastered with his hand and supports with his knowledge 
and paves the way with his experience and watering it 
with his money  makes his work life a challenge and I 
and I, thank God, took the challenge and succeeded in 
it, and I knew that this is the most appropriate area to be 
practical. ”
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nflation is a satisfactory situation that 
harms everyone. Increased economic 
activity, disruption of supply chains and 
a sharp rise in commodity prices together 
in 2021pushed global inflation to its 
highest level since 2008). In emerging and 

developing economies, inflation is at its highest level 
since 2011, now exceeding target levels in more than 
half of these economies with a framework for setting 
inflation targets.
With the outbreak of war in Ukraine, things are moving at 
an accelerated pace from bad to worse or horrific. Food 
and fuel prices have raised sharply, with Russia and 
Ukraine being major exporters of many commodities 
including gas, oil, coal, fertilizers, wheat, corn and 
vegetable oils. Many economies in Europe, Central Asia, 
the Middle East and Africa rely almost entirely on Russia 
and Ukraine for their wheat imports. For lower-income 
countries, supply disruption, in addition to high prices, 
may increase the risk of hunger and food insecurity. 
Disruption of supply chains may exacerbate pressures 
from large-scale inflation. 
For many households around the world, high inflation is a 
major challenge. High prices can erode the value of real 
wages and savings, making families poorer. However, 
the feeling of these effects varies from category to 
category:  Where low- and middle-income families are 
more at risk of high inflation than wealthier families. This 
reflects the composition of their income, their property 
and the types of basket of their consumer goods. 
Nevertheless, the impact of inflation on the poorest 
families living below the global poverty line may be less 

indirect. This is because the poorest families have a 
minimum income from wages or property. They usually 
depend on non-cash income - such as subsistence 
agriculture, or bartering - that may be less vulnerable to 
inflation risks. 
Inflation can reduce the income of poorer households 
compared to that of wealthier families. This situation 
is similar between emerging and developing market 
economies. In Brazil, for example, income from self-
employment and investment represents a greater 
proportion of the income of high-income families than in 
low- and middle-income families. However, the poorest 
families also rely on non-cash income.
Once inflation is prevalent throughout the economy, 
as many countries now do, expecting more inflation 
becomes a major concern in the awareness of 
consumers and businesses, as well as governments 
alike.
Central banks in advanced economies are the same on 
the inflation index, including the U.S. Federal Reserve, 
which sets an inflation target of about 2%, and adjusts 
monetary policy to combat inflation if prices rise too 
much or too quickly. 
But now it faces a major challenge after inflation in the 
United States rose to its highest level since 1981, 8.6% 
from 8.3% in April, while President Joe Biden called for 
a ”greater and rapid effort“ to contain the crisis.
Inflation can also be a concern because it makes the 
money saved today less valuable in the future, eroding 
the purchasing power of the consumer. The question 
remains where will the level of inflation in the world 
reach????

I

INFLATION THREATENS
 THE WORLD ECONOMY AND

 PUSHES IT TO EXPLODE
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UNIVERSITY OF PHILADELPHIA 
PRESIDENT SPONSORS WOMEN’S LITERATURE 

CONFERENCE IN IRBID

he President of the University of 
Philadelphia, Dr. Moataz Sheikh Salem, 
sponsored the women’s literature 
conference organized by the Women’s 
Forum for Cultural Work in the Hashemite 
Hall of Irbid Municipality as part of the Irbid 

Celebration as the Capital of Arab Culture 2022, in which 
local and Arab personalities participated.
Sheikh Salem said that women were one of the levers 
and motives of Arabic literature and the focal point in the 
convergence of literature with its different characters and 
pillars, pointing to the development of the feminist literary 
movement in Jordan and the Arab world. He pointed 
to examples of women’s literature that influenced the 
cultural scene in general and changed the perception 
of women writers, producers, educators, teachers and 
mentors, stressing the importance of participatory in the 
success of the Irbid celebration as the capital of Arab 
culture and Salem noted the important role of universities 
in this aspect, especially since the event is national with 
distinction.
Faiza Al Zoubi, president of the association and 
conference, stressed the importance of enriching and 
supporting women’s literature in order to make its impact 
more prominent in the face of the change taking place 
in the world, which women must play a prominent and 
important role in their tools, particularly literary and 
cultural. She cited many leading Arab and Jordanian 
literature and their role in enriching intellectual, literary 
and cultural life on national arenas, praising Egyptian 

participation in the conference, which aims to highlight 
the problems of women’s literature. She thanked the 
conference’s lecturers and supporters, hoping that the 
conference would produce recommendations that would 
develop women’s contribution to literature and its various 
arts.

Philadelphia Science Holds a Ceremony
 Honoring its Teachers

As part of the activities of the departments of 
biotechnology, mathematics and basic sciences of the 
Faculty of Science at the University of Philadelphia, and in 
order to establish the roots of affection and communication 
between members of the two departments of teaching 
and administrative bodies, the Social Committee of the 
Faculty of Science held a luncheon honoring a group of 
professors who played a prominent and influential role in 
the progress and development of the college attended 
by the Dean of the Faculty of Science Dr. Marouf Saman 
and the head of the department of genes Dr. Marwan Abu 
Halawa and head of the department of mathematics Dr. 
Ghada Al-Afifi and a large gathering of professors and 
staff of the college, the ceremony was initiated by the 
Dean of the Faculty of Science Dr. Marouf Saman and 
the head of the department of genes Dr. Marwan Abu 
Halawa and the head of the department of mathematics 
Dr. Ghada Al-Afifi and a large gathering of professors 
and staff of the college. In a short speech to Dr. Khaled 
Haysat, who praised the 
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he profession of doctor is the great dream 
that most of our children have had since their 
childhood nails as if they see him as the hero 
who achieves justice and treats pain and has a 
magical hand that heals wounds and removes 
pains. 

We all know that medicine is not just a professional profession 
in which compassion and morality manifest in my name their 
images, and there is no doubt that doctors are our angels on 
Earth, capable of protecting society and health care, which is 
indispensable for the loss of anything.
Dr. Katebah Haron Rabadi Consultant on Kidney Diseases 
and Transplantation and General Internal Diseases instills the 
beautiful meanings of this profession among its patients. 

•  She is a graduate of the University of Jordan – Amman 
( 1996 ).

• She obtained certificates that are the result of great 
efforts, long days, and hours devoted to studying and 
requesting knowledge to achieve the highest meanings 
of giving, whose goal from the beginning was to highlight 
the role of the doctor in humanitarian solidarity and 
deepen his responsibility in helping others and fatigue 
for their comfort. She obtained the certificate of the 
Jordanian Board in diseases and transplantation of the 
kidneys and the Jordanian Board in internal diseases.

• British Fellowship for Kidney Disease and 
Transplantation – Sheffield/UK.

• She holds the International Society of Nephrology 
Certificate in Clinical Histology of Kidney Diseases

• ISN-ANIO-CNC
• Member of the International Society of Kidney Diseases 

(ISN).
• Member of the Jordanian Society for Kidney Diseases 

and Transplantation JSNRT. 
• Member of the Jordanian Association of Internal 

Diseases.

According to Dr. Al-Rabadi, who spoke to(the investors ) 
about her medical career, which is full of well-established 
strides in the face of great challenges and obstacles that 
are not without any way of success, Dr. Al-Rabadi recalled 
her work in the Royal Medical Services for 23 years in the 
field of general internal diseases and kidney diseases and 
transplantation. This experience has been credited with 
refining her personality, increasing her experience and 
learning the right way in diagnosing the disease, which is half 
of the treatment.
Rabadi said about her work in the Royal Medical Services: 
When the doctor graduates, he has the knowledge and 
great energy stored inside him, full of endless giving, and he 
translates it into his workplace without fatigue. This is exactly 

what happened to me. It was an interesting, exhausting and 
fruitful journey. At the same time, we met large numbers of 
patients from different sectors of Jordanian society and we 
were exposed to difficult and strange cases. There are difficult 
cases. We faced various challenges with a medical team that 
differs each time to add to each case that we succeed with 
a new victory and leave us with a clear impact every year 
that changed the way we think and deal with patients for the 
better. 
 Dr. Katebah added: After years of experience and friction and 
putting my hand on the correct treatment for every medical 
condition I dealt with, I was able to open my own clinic, which 
receives cases of diseases, kidney transplants and internal 
diseases; patients suffering from acute renal insufficiency, 
chronic renal insufficiency, kidney immune infections, urinary 
tract infections, high blood pressure, kidney disease resulting 
from diabetes, dialysis, kidney transplant, in addition to 
general internal diseases affecting the kidneys. 
Rabadi addressed the treatment technique, which 
was a lifeline for thousands of patients, which is kidney 
transplantation. In this regard, she said:
“The first kidney transplantation took place in the Middle 
East in Jordan – Royal Medical Services in 1972. Kidney 
transplantation in Jordan has developed since then and 
has kept pace with scientific and surgical progress and the 
availability of modern medicines.
A kidney transplant procedure requires a donor identical to 
the patient’s blood group and must be a relative, usually the 
father, mother, or siblings, whereas the Jordanian law and 
legislation prohibits donation from non-relatives. ”

To communicate with Dr. Kateb Al Rabadi’s clinic
Amman - Jordan/ Near the Arab Center Hospital 
Al-Bader Medical Complex - Building No. 9/Third Floor
Phone no. +962772310048  , +962791500323

T

12

MEDICINE IS A PROFESSION IN WHICH MORALITY AND 
COMPASSION MANIFEST THEMSELVES IN THEIR HIGHEST FORMS
DR. KATEBAH HARON RABADI CONSULTANT ON 
KIDNEY DISEASES AND TRANSPLANTATION AND 
GENERAL INTERNAL DISEASES INSTILLS THE BEAUTIFUL 
MEANINGS OF THIS PROFESSION AMONG ITS PATIENTS

Investing in the medical sector
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LATEST AWARDS RECEIVED BY THE GROUP BEST 
TRADING PLATFORM OF 2022 AND E-BUSINESS 

AWARD BY ENTREPRENEUR MAGAZINE  

 » E-Business Award by Entrepreneur Magazine 

 » In 2021 Winner in the Middle East best user experience 
in trading by Entrepreneur magazine 

 » In 2020 winner in the East Of Aos best trading platform of 
the year by international finance and the most innovative 
foreign exchange broker by international finance

 » In 2019, the Middle East winner of the best online 
financial trading services by International Finance and 
preferred white card solutions by the JFEX Regulatory 
Award 

 » In 2018, the best forex execution broker by JFEX 
Regulator Award

In the end, Azer touched on the most important names 
that are hard to do in this group to become the best in 
everything accomplished Mr. Hisham Mansour is an expert 
and innovator in the global financial markets, and an award-
winning businessman with successful experience in leading 
companies from the stage of formation to the stage of 
generating profit and growth. Mr. Mansour is a visionary and 
deeply thought-out owner of an international business that 
includes MIG Bank. 
Mr. Mansour manages the group’s strategic operations, with 
the support of a team of senior management with experience. 
Mr. Mansour is managing director and founding member of 
the CFA Group and has been listed as one of the 50 most 
influential figures in the global financial markets. He has 
a financial background and an MBA from the Lausanne 
Business School.

Mr. Eduardo Fakhoury Mr. Eduardo Fakhoury works in the 
banking sector, and loves financial markets, and is one of the 
first advocates and initiators of access to financial markets in 
Lebanon, the Middle East and the world. After the founding 
of Credit Financier Invest SAL in 1998, Mr. Fakhoury founded 
another licensed company in Cyprus before his alliance with 
Hisham Mansour, which eventually led to the formation of the 
CFA Group with 6 internationally licensed companies. Prior 
to that, Mr. Eduardo has been CEO of Credit Financer Sal 
since 1994.
His ambition to bring online trading to the world played an 
important role in his work. Moreover, his always positive 
mentality and leadership style allowed him to control 
Lebanon’s financial market and became a well-known name 
in the region.
Mr. Eduardo is a board member and chairman of libank’s risk 

committee, and is also part of a special edition of Forbes 100, 
focusing on the 35 most influential figures  in Lebanon. 
Mr. Eduardo holds a bachelor’s degree in finance and banking 
with a distinction from the Lebanese American University as 
well as a Master of Finance and Banking from the American 
University of Beirut. He remains an industry-focused person 
known throughout the financial world.
.
Mr. Mazen Abbas is a senior financial officer and risk 
specialist, with more than 18 years of experience in forex 
trading and CFDs. His areas of specialization include finance 
and management, accounting, risk management, regulatory 
reporting and financial control. 
Mr. Mazen joined THE CFA of Swissquote Bank, an institution 
based in Switzerland, where he served as chief risk officer 
and person in charge of financial risk management and 
control. Prior to that, he was part of the management team 
at MIG Bank in Switzerland, where he was Vice President 
of Finance and Risk. He also served as Director of Finance 
and Accounting for various financial institutions throughout 
Jordan and previously worked with Mr. Hisham Mansour, who 
owns MIG.
Mr. Abbas is currently CFA Group’s Chief Financial Officer, 
where his wise and tactical approach to managing the 
company’s financial field has contributed significantly to 
its success. Mr. Abbas holds a bachelor’s degree from 
the Private University of Zaytouna, Jordan, with a dual 
specialization in accounting and finance. He is also highly 
certified by CySEC and is accredited by the Dubai Financial 
Services Authority as Senior Manager.
  Mr. Azer concluded by saying that the Group seeks to 
provide the best possible services, providing execution 
services for trading orders only, and that any information, 
reports, opinions, comments or other material received 
by the customer directly from the CFA, from one of its 
representatives or through any analytical tools provided to 
him by the Company is an investment advice and cannot be 
relied upon to make trading decisions. 
Azer pointed out that Forex and CFDs are highly leveraged 
products that involve a high degree of risk and the small 
adverse market movement may expose the client to the 
loss of fully invested capital. The vast majority of individual 
customer accounts lose money when trading CFDs. Ask 
customers to pay attention to the risks of trading and that 
you may experience a loss exceeding your deposited funds, 
even if stop loss is used. Credit Financial Invest for Financial 
Brokerage Ltd provides general information without taking 
into account your objectives, financial situation or needs.
Noted to be licensed by the Jordanian Securities Commission 
and holds the license number (49631).
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 » shares trading thousands of shares in the United States, 
the United Kingdom and the European Union and from a 
single interface

 » LISTED INVESTMENT FUNDS ARE CONSIDERED TO BE 
ONE OF THE MOST CUSTOMIZABLE TRADING METHODS. 
Discover our wide range of listed investment funds and 
invest in the future.

 » Metals hedges against uncertainty and trade in gold, 
silver, copper and other precious metals.

 » Indices offers you a variety of indicators that give you 
the opportunities you are looking for.

 » Energy Trade Some from More Commodities Required in 
World including at so oil and gas natural and many more.

 » “CFA’s diversified product range is the best technology in 
its class and creates an improved trading cycle.” Traders 
can choose from two of the most advanced platforms , 
which ensures continuous updates and improvements as 
well as absolute ease of use to meet their trading needs.

 » MetaTrader 5 MetaTrader 5 is the new generation in trading 

platforms and one of the most used trading interfaces in 
the world. is the newest generation of Metatrader4 that 
has achieved similar success for many years.

 » C-Tradersi Trader is a powerful trading platform that is 
very popular in the trading world and gives a glimpse into 
the future of trading. It offers advanced features that go 
beyond what is normally available on other platforms.”

Azer noted that competitive trading conditions include zero 
commission, price spreads starting from zero, and quick 
execution. With the possibility of trading more than 13,000 
products including stocks, currencies, commodities, indices 
and ETFs, across 21 global markets. Metatrader 5 and C Trader 
support trading on Windows, Android, and AOS operating 
systems, and with free all-week educational seminars covering 
all topics and suiting all levels of experience from beginners 
and applicants. Advanced tools and analysis are provided 
with daily market reports. Supported and customized services 
for customers 24/7.

 » On the most important awards received by the group, Mr. 
Azer praised the group’s work, recalling the latest awards 
it received in  2022 
 » Middle East winner of the best trading platform of the 

year

GROUP BELIEVES THAT INTEGRITY, 
HONESTY ABOVE ALL, GOOD REPUTATION 

IS THE MAIN WEALTH  
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Invest for Financial Brokerage Ltd, or CFI Jordan, was founded 
in 2017 under the umbrella of the CFI Group. It is licensed by 
the Jordan Securities Commission. The CFA team, which has 
more than 24 years of experience, advanced technology and 
strength in the trading world, is supported. Its main branch is 
in Al Rabia Towers, Amman and has other branches in Irbid, 
Zarqa and Aqaba.
 ”CFI offers its customers competitive trading terms, including 
trading at price differences starting from zero, without 
commissions, and implementing high-speed.“ It also offers 
the possibility of trading without a minimum deposit of more 
than 13,000 products of shares, forex, bonds, indices and 
listed investment funds in more than 21 financial markets. CFI 
Group is renowned for its excellence in serving and following 
its customers and providing them with daily technical reports 
and analysis, providing them with free online seminars and 
dedicated support, ensuring the best trading experience in 
more than 100 countries around the world.“
Asked about the company’s history, Mr. Azer said, ”The 
company’s assets belong to a private banking division 
established in 1998 within a sister institution based in 
Beirut, Lebanon, Credit Financier. After several years of 
success, the first company was established under the name 
Credit Financier Invest in 2005, after the banking side was 
separated from the trading side. Since then, the company 
has served thousands of customers, executed millions of 
deals, and today owns many companies around the world 
including London, Dubai, Larnaca, Beirut, Amman and 
others. CFA provides its services to private or financial 
institution customers.“
Azer stressed that the group’s success is due to two main 
factors: the commitment to provide the best services and the 
strongest competitive trading conditions with technological 
progress, while recognizing that reputation and customer 
and employee confidence are the main assets of success.
  As for the most important achievements of the group, the 
general manager of the company, Mr. Azer, referred to a 
series of achievements classified as follows:

1998
 » The private banking department has been established
 » At Credit Financier

2005
 » Credit Financier Invest was founded in Lebanon
 » The continued legacy of the CFA began

2012
 » CFA Cyprus was founded to meet 
 » European market needs

2015
 » Hisham Mansour, a veteran of the online trading industry,
 » CFI Financial Group as an umbrella for all companies in 

partnership with Eduardo Fakhoury

2016
 » THE CIA SPONSORED THE FIA WORLD RALLY 

CHAMPIONSHIP (WRC)

2017
 »  CFA Jordan was founded to meet the needs of

Middle East and specifically Jordanians’ appetite for 
investment
 »  CFA Dubai was established as a hub for the Middle East

And in one of the fastest growing cities in the world.

2018
 »  CFA London was established as a subsidiary of CFA 

Cyprus
 »  Sponsored by THE CFA Nissan E. Damas, Team Formula E

2019
 »  CFA Mauritius was established as a hub for international 

investors
 »  CFA London has become an independent CFA Group 

company, fully licensed by FCA

2020
 » Provides more than 5,000 trading products

2021
 »  Provides more than 7,000 trading products
 »  The CFA sponsors the Jordanian Basketball Federation 

and the National Basketball Team

2022
 »  Provides more than 13,000 trading products
 »  Offering the possibility of owning shares on the Mettrader 

platform
Electronic trading on shares on the ASE.
 »  The CFA sponsors the Lebanese Basketball Federation 

and the national basketball team.
 »  Pep Guardiola“ - New Global Ambassador for CFA Brand.

In our question to him about the CFI mission, vision and 
values of CFI,

”CFA simply aims to create a regular link between individuals 
looking to invest in the global financial markets,” Mr. Azer 
said. Our passion at CFA for financial markets and for 
this work  drives us to the full dedication of our clients in 
supporting their trading needs and our importance lies in to 
provide with passion innovative trading services with high 
competitiveness and accessible to all.
Our vision is to be the familiar name for everything related to 
investment and trading.
The Group has many values, the most important of which is 
integrity and honesty above all - our reputation is our main 
wealth as  we constantly strive for excellence with discipline 
and dedication andprofessionalism in a personal style and 
we work on support and empowerment for each of our 
customers, employees and partners.

Azer touched on the group’s products, which consist of  
more than 13,000 products available for trading

ISSUE MEETING
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FI Group is an award-winning global trading 
provider in the financial markets with over 24 
years of experience and includes a range of 
licensed companies in London, Larnaca, Beirut, 
Amman, Dubai, Port Louis and others.
In an interview with Mr. Louay Azer, the Company’s 

CEO is an expert in the financial markets and has more than 
24 years of experience across a wide range of asset classes. 
His knowledge is focused on trading, sales, operations, and 
management. Mr. Louay joined the CFA in 2017 as Director 

General of the CFA Jordan, and continues to hold this position 
to this day. He previously worked as an investment manager 
at Al Barah General Trading Company for 8 years and spent 
11 years at NCB as Foreign Investment Manager. 
Mr. Louay is currently general manager of CFA Jordan, where 
he manages operations throughout the company. He holds a 
bachelor’s degree in economics from Yarmouk University and 
is licensed as an intermediary and investment consultant by 
the Jordan Securities And Exchange Commission.
Mr. Azer spoke about the beginnings where Credit Financial 

C
CFI REPUTATION AND CUSTOMER AND EMPLOYEE 
CONFIDENCE ARE THE MAIN ASSET OF SUCCESS

CFI COMMITMENT TO PROVIDE THE BEST SERVICES 
AND THE STRONGEST COMPETITIVE TRADING 
CONDITIONS WITH TECHNOLOGICAL ADVANCES  
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AZER:
WILL IS IMPORTANT 
FOR SUCCESS BUT 
MOST IMPORTANT 
IS HOW YOU 
PREPARE FOR 
THAT JOURNEY  
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ISSUE MALF

The Jordanian Development Zones 
Development Company was established 
in 2010 as a result of the merger of the 
Dead Sea Development Company and the 
Ajloun Mountain Development Company 
to act as a ”major developer“ of the Dead 
Sea region and Ajloun, which was annexed 
to the system of development areas, to 
exploit the advantages of its picturesque 
natural resources and archaeological areas 
to implement tourism projects and other 
economic activities that would stimulate 
and supplement the economy of the region, 
taking into account at the same time the 
preservation of forest wealth and other 
natural resources in it, and the Jordanian 
Group of Free Zones and Development 
Zones emerged after the integration of the 
development of Jordanian development 
areas into the Free Zones Company.
The group now serves as a major developer 
for the Dead Sea and Ajloun development 
areas:
For the Dead Sea Development Area, the 
eastern shore of the Dead Sea in Jordan 
is one of the most attractive natural and 
spiritual sites in the world, as this serves a 
new network of roads, hotels, archaeological 
sites and is considered the lowest spot of 
sea level in the world by about 423 meters, 
attracting many tourists from around the 
world, as it attracted kings, emperors, 
merchants and prophets in the past.
The Dead Sea Development Zone is 55 km 
from the Jordanian capital, Amman, and 
is located on the shores of the Dead Sea, 
which is one of the most attractive and 
historic areas in the world.
 The Jordanian Group of Free Zones and 
Development Zones is developing the region 
within a comprehensive plan that depends 
on the rehabilitation of the areas under its 
responsibility according to a studied time 
plan. The comprehensive plan is centered 
on the creation of a series of 12 investment 
areas with centers whose size is related to 
the size of the area that it mediates and is 
characterized by preserving the natural and 
economic characteristics of that region. This 
series also included the existing projects 
on the shore of the Dead Sea as interacting 

parts within the new development chain.
One of the most important parts of the Dead 
Sea development area is the Corniche area 
or the sea walkway, located in the northern 
part of the Dead Sea with a length of 2.1 
kilograms, which is dedicated to small and 
medium-sized investments, with a total of 
fifty-nine investment opportunities in the 
Corniche area with land areas varying 
between the dunum and the seventeen 
dunums. Plots of land have been distributed 
and their areas have been determined 
to meet the ambitions of internal tourism 
and the requirements of local investors, 
especially in terms of areas and uses, so that 
investments are gradually distributed in line 
with programs of design and construction of 
infrastructure services. 
The group had put forward an incentive offer 
for investment in the region, which includes 
a reduction of the annual rental allowance 
by up to (50%) in addition to facilities 
represented in the method of payment, 
the conditions of implementation and the 
timetable for the completion of the project.
As for the Al-Sawan Development Area - 
Ajloun, in, the Television Project in Ajloun 

Governorate is considered one of the 
leading national projects that enjoyed high 
monarchy sponsorship with the aim of 
contributing to the sustainable development 
of Ajloun Governorate, and highlighting it 
as a destination and a tourist destination 
distinguished by its stunning landscape 
and its effects that combine originality and 
modernity. Therefore, the Jordanian Free 
Zones and Development Zones Group has 
taken on the responsibility of developing 
the Al-Sawan Development Area by forming 
the first nucleus for the development of 
the development area in particular and the 
Ajloun Governorate in general, through 
the establishment of the Ajloun Telephone 
Project in addition to all the supporting 
services and associated projects, including 
the Television Station Station Station, the 
Restaurant, the Café and some shops in 
Plot No. (36), the Television Station Station 
and the Seasonal Market for the marketing 
of local seasonal products from agricultural 
and craft production, the restaurant and 
some shops in Plot No. (43) as a project
 As for the most important exemptions and 
incentives related to the development areas 
in Jordan, with regard to income tax, it is only   
10% on taxable income from all activities 
within the region   And with regard to sales 
tax, it is subject to zero tax   on goods sold 
to (or from) the development area for use 
in economic activities during the period 
of establishing the project   and is subject 
to   7% sales tax on the consumer after the 
operation of the project ( compared to 16% 
outside the development areas).      The 
tax is zero percent for customs duties 
on all materials and equipment for use in 
establishing, building and equipping the 
company . 
The economic importance of free zones 
and development zones is to attract 
foreign, Arab and local capital in various 
qualitative investment sectors that provide 
job opportunities in various fields and 
achieve comprehensive and sustainable 
development, which has a positive impact 
on the living standards of workers in such 
investment projects and the achievement of 
desirable development rates.

TELEVISION IS A 
NATIONAL PROJECT 
UNDER THE AUSPICES 
OF A HIGH MONARCHY 
TO CONTRIBUTE TO 
THE ACHIEVEMENT 
OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT IN AJLOUN 
GOVERNORATE

FREE ZONES ARE A 
CATALYST FOR ECONOMIC 
GROWTH AND INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT
  



he Jordanian Free Zones 
and Development Zones 
Group, which is one of the 
investment economic arms 
of the Government of the 
Hashemite Kingdom of Jordan, 

is an independent government company that 
provides integrated investment services to 
potential investors, in addition to development 
activities and the creation of an investment 
environment to attract various industrial, 
commercial, tourism and service economic 
activities, the establishment of pilot projects, 
and the development of international trade 
exchanges and transit trade.
The Group follows the best practices of good 
governance in all its main and supportive 
work and activities, and adopts the principles 
of integrity, rule of law, disclosure and 
transparency, fairness and equity, equality 
and equality of opportunity, accountability 
and accountability.
In 1966, the idea of establishing free zones 
emerged when the government of the 
Hashemite Kingdom of Jordan considered 
free zones to be a catalyst for economic 
growth and industrial development. In light 
of the success of the experiment in the 

Aqaba free zone, the Jordanian Free Zones 
Foundation was established as a financially 
and administratively independent institution in 
1976 under the Interim Law No. (39) of 1976. 
One of its tasks at that time was to establish 
free zones and manage investment in them, 
bringing the number of free zones to 6 general 
free zones (Zarqa, Airport, Reverend, Zahab, 
Karak and Karama), and 33 private free zones 
operating in all economic activities.
The free zones provide various investment 
opportunities for all different economic 
activities such as industrial, commercial and 
service units of developed land units ready for 
leasing in various areas and multiple spaces, 
business offices, and a business complex 
(Queen Alia International Airport Free Zone).

 The free zones are subject to a set of 
exemptions, the most important of which 
are: Exemption from all customs duties, 
andExemption from income tax for profits for 
both exports of goods and services outside 
the Kingdom and transit trade.  General 
Sales Tax Exemption, it exempts buildings 
and constructions from license fees and 
from building and land taxes Freedom of 
movement and transfer of capital and freedom 
of movement and exchange of foreign 
currencies and profits, very competitive 
wage and service allowances tariffs. Provide 
a single window service and operate an 
electronic portal for the group that enables 
the client investors to follow their transactions 
and view all the information available on the 
portal
In 2008, His Majesty King Abdullah II launched 
the initiative to establish development zones 
in various regions of the Kingdom, believing 
in the possibility of achieving a qualitative shift 
in sustainable development in the Kingdom 
by activating the areas distinguished by their 
location or strategic content and the possibility 
of providing infrastructure and manpower 
services within a socio-economic system and 
then linking them to global markets.

6 ISSUE 68    June 2022

JORDANIAN GROUP OF FREE ZONES AND 
DEVELOPMENT ZONES IS AN IDEAL INVESTMENT 
ENVIRONMENT TO ATTRACT PILOT PROJECTS
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 OF NBK BANKING IN JORDAN
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Quarter of 2022
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LITERATURE CONFERENCE IN IRBID 13

INVESTMENT IN THE EDUCATION SECTOR

BANK NEWS

BANK NEWS



MAGAZINE

AZER:WILL IS IMPORTANT FOR SUCCESS 
BUT MOST IMPORTANT IS HOW YOU 
PREPARE FOR THAT JOURNEY 

JORDAN KUWAIT BANK (JKB) SUPPORTS THE 
TECHNOLOGY TRAYDSTREAM FOR DIGITIZATION AND 
AUTOMATION PROCESSES JORDAN KUWAIT BANK (JKB) 
SUPPORTS THE TECHNOLOGY TRAYDSTREAM FOR 
DIGITIZATION AND AUTOMATION PROCESSES

JORDANIAN GROUP OF FREE ZONES 
AND DEVELOPMENT ZONES IS AN IDEAL 
INVESTMENT ENVIRONMENT TO ATTRACT 
PILOT PROJECTS

SAFWA ISLAMIC BANK (SIB)
OPENS ITS FORTY-ONE BRANCH

8

33

6

32

CFI Commitment to Provide the Best Services and 
the Strongest Competitive Trading Conditions with 
Technological Advances  
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   Inflation is one of the economic problems 
experienced by most, if not all, economies, whether 
developed or developing, and is increasing, and as 
a result of the effects that inflation has on the overall 
and economic lifecycle in particular, economists have 
put inflation as one of the main economic objectives 
that the macroeconomics seeks to address or at the 
very least reduce.

 Inflation in general is the general and continued 
rise in prices. Based on this definition, the high price 
of a commodity within a specified period cannot 
be considered inflation, as it is not continuous and 
included one commodity, not all market goods and 
services. Inflationary pressures today are felt not only 
by developed economies, but also by the majority of 
emerging markets and developing economies. 

Although their causes vary across countries, the 
task of solving the problem will ultimately fall on the 
world’s major central banks. The main drivers of 
inflation vary from country to country, but the disparity 
between developed and developing economies 
is even greater than this comparison suggests, 
as many emerging and developing markets were 
already experiencing declines in per capita pre-

pandemic income, while developed economies were 
often at new high levels. 

 Although many emerging markets and developing 
economies have lowered their estimates of potential 
output over the last two years, there is no indication 
that inflationary pressures there were primarily 
driven by economic hyperactivity in the wake of 
the massive stimulus programme.  A better-timed 
and stronger political response from major central 
banks will certainly not be a good news for emerging 
markets and developing economies in the near term. 
Most will face higher financing costs, and debt crises 
in some of them may become more likely. However, 
the longer-term costs of delaying work will be greater.

 In order to address inflation, the state uses monetary 
policy instruments, for example, to raise interest 
rates, which leads to the withdrawal of cash from 
the markets because everyone is looking for profits 
and since the rise in the interest rate achieves profits 
while uncertain about the future market conditions, 
then investors will resort to depositing their money in 
banks to get interest rate, so cash flow, demand and 
inflation will decrease

aliamaireh@yahoo.com

EDITORS LETTER 

GLOBAL INFLATION? 
CAUSES AND 
SOLUTIONS
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