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Editorialاالفتتــاحيـة

إقليم  في  الموجودة  الهائلة  االقتصادية  الفرص  كم  رغم 
اقتصاديا  تعاني  الدول  من  العديد  تزال  ما  األوسط،  الشرق 
بطالة  ومعدالت  منخفضة  نمو  معدالت  من  كبير،  بشكل 
انعدام  من  األمرين  يعاني  األوسط  الشرق  مرتفعة.  وفقر 
مجاورة  متقدمة  اقتصادات  وجود  ومن  االقتصادية،  العدالة 
ألخرى فقيرة، وهذا حال ال يسر، فانعدام العدالة االقتصادية 
العالم  دول  بين  الحروب  من  لكثير  األساس  السبب  كان 
خاصة أوروبا، ولم تهدأ األمور وتستقر ويعم السلم، إال بعد 
أن أدركت أوروبا أنه ال بد من مواجهة الالعدالة االقتصادية، 
المتبادل،  باالعتماد  تتمثل  التي  العبقرية  بالفكرة  فأتت 
الدول،  بين  تكامليا  االقتصادي  النشاط  يكون  وفيها 

ويستفيد الجميع من االزدهار.

التفرد،  و  للتشتت  نعيشه  الذي  العصر  في  مجال  يبق  لم 
األعراف،  و  العقيدة  و  اللغة  في  تباعدت  أمم  اجتمعت  فقد 
النظام  في  وزنها  لها  اقتصادية  تجمعات  تشكل  أصبحت  و 
تكاملت  قد  غًنى  األكثر  الدول  كانت  إذا  و  الجديد.  العالمي 
بين بعضها و شكّلت تكّتالت كبيرة تتحّكم في مصير أغلب 
شعوب المعمورة، فإنه من الواجب أن تستفيق الدول العربية 
العقيدة  و  كاللغة  واحدة  حضارية  مقّومات  في  تشترك  التي 
هذه  إمكانيات  عن  فضاًل  المشترك،  المصير  و  الحدود  و 
في  أصبح  االقتصادي  تكاملها  فإن  البشرية  و  المادية  الدول 
لمواجهة  اقتصادية  مصلحة  و  حضارية،  ضرورة  الوقت  هذا 

التحّديات المستقبلية و خاصة في الجانب االقتصادي منها.

هذا المنطق والتفكير يجب أن يحدث في الشرق األوسط، الذي 
المتبادل،  االعتماد  فكرة  تبني  عن  البعد  كل  بعيدا  يزال  ما 
والدول فيه ما تزال تعمل بطرق االنعزال االقتصادي، وتفكر 
القرن  نهج  على  سائرة  الذاتي،  السيادي  االكتفاء  بطريقة 
ال  أن  بعد  تقبل  أو  تتبّن  ولم  العشرين،  وبداية  عشر  التاسع 
فيه،  نعيش  الذي  الزمان  في  ذاتيا  االكتفاء  يمكنه  اقتصاد 
اإلنتاج  عناصر  بين  الدول  تتكامل  أن  واألولى  األفضل  وأن 
واالستهالك، وهذا يعود بالخير على الجميع اقتصاديا، فيزيد 
من االزدهار، ويعود أيضا بالخير على معادلة األمن واالستقرار، 
وتنأى  والتفاوض،  السلم  باتجاه  بالنحو  الدول  رغبة  فتزداد 

عن تهديد اآلخرين، ألن ازدهارهم من ازدهارها. 

الكبيرة  االقتصادية  واإلمكانات  الموارد  ذات  الغنية  فالدول 
لن تزدهر، ولن تنعم بالسلم، وهي محاطة بالفقر والبطالة 
تتكامل  أن  للجميع  واألفضل  األولى  وأن  حولها،  من  بالدول 

التكامل االقتصادي اإلقليمي

aliamaireh@investorsmgz.com
رئيـس التحريــر

المتبادل  االعتماد  من  حالة  خلق  يتم  وأن  اإلنتاج،  عناصر 
الحرب  بعد  أوروبا  في  حدث  كما  تماما  كافة،  الدول  بين 
العالمية الثانية، فمن شأن ذلك أن يعزز الرفاه واالستقرار، 
للجميع،  ومصلحة  خير  وهذا  واالستقرار،  األمن  ويرسخ 
النماء  من  لمزيد  الساعية  الغنية  الدول  منها  المستفيد 
وتنمي  عوزها  ستسد  التي  الفقيرة  الدول  وأيضا  والسالم، 
البطالة والفقر قنبلتان موقوتتان ليس على  اقتصاداتها. 
كافة  اإلقليم  دول  على  بل  فقط،  منها  تعاني  التي  الدول 

وعلى معادلة األمن واالستقرار اإلقليمية..
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عادت مدار�ص النظم احلديثة لتحتل املراتب الأولى يف اململكة كما عودنا طلبتها 
خالل الأعوام املا�سية ، اإذ متكن طلبة النظم احلديثة خالل ال�سنني املن�سرمة 
النظم  لتلمع   ، العامة  الثانوية  امتحان  يف  »واحد«  الرقم  على  ال�سيطرة  من 
احلديثة من جديد يف �سماء املوؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية عن جدارة وا�ستحقاق 
وكفاءة قل نظريها وتفاٍن واإخال�ص يف منح طلبتها كل املعلومات واملعرفة الالزمة 
ت�سنع  احلديثة  النظم  ،مدار�ص  وجناح  بتفوق  العامة  الثانوية  امتحان  لجتياز 
من الحالم اجنازات ومتكن الطالب فيها من الو�سول الى هدفه بعزم وارادة 

والنظم  التلقني  بالقدوة ل  الرتبية كالهما ينجح  تقل عن اهمية  ، فاملدر�سة ل 
الهام لكل من يحلم بالنجاح فهو  العفوري  احلديثة بقائدها الدكتور م�سطفى 
ول  طالبه  من  تكون  فكيف  رجل  هيئة  على  الجناز  فيه  امامك  يتج�سد  مثال 

حتتذي به.
والقدوة تبداأمن را�ص الهرم تنتقل كاملر�ص املعدي تت�سلل كل اجل�سد لتجعل من 
لكل  تربويني قدوة  اداريني ومعلمني  النظم احلديثة  موظفني  منظومة مدار�ص 
الطالب فاينما اأدار الطالب وجهه يف مدار�ص النظم احلديثة �سريى امامه اأمثلة 
حية على الخالق والتفاين والنجاح لي�سري هذا امل�سهد هو الرا�سخ يف ذهنه وهو 

مدارس النظم الحديثة
 تحتل المرتبة األولى في المملكة عن استحقاق وكفاءة

لقاء العدد

العفوري: 
التعلم اون الين عن 

طريق المنصات مثل 
جو أكاديمي أثرى 

قطاع التعليم فقد 
وضع المعلم بين 

يدي الطالب وكأنه 
يرافقه

الدكتور مصطفى العفوري عندما يتجسد اإلنجاز على هيئة رجل



المل له وهو الطموح الذي �سي�سعى اليه فرتاهم على قدر امل�سوؤولية .
 كان لنا �سرف احلوار دائما مع الرجل الن�سان املربي املعلم عمالق الريا�سيات 
الذي  كاملحب  معرفته  بحر  من  تغرف  مرة  كل  ويف  العفوري  م�سطفى  الدكتور 
ل ميل مع�سوقه حتى ا�سلوبه يف احلوار ينمي فيك ال�سغف ل�سماع املزيد ان�سان 

متجدد يف اجاباته حتى لو تكررت عليه نف�ص ال�سئلة.
الثانوية  مناهج  تغيري  ان  لـ»امل�ستثمرون«  العفوري  الدكتور  اأكد  العام  هذا  ويف 
العامة هو حتد جديد للمدر�سة لتثبت ان طالبها قادرون على مواكبة كل جديد 
بل  تغيريا جذريا  يكن  املناهج مل  تغيري  وان  ما هو جديد  لكل  مهياأون  انهم  بل 
اعادة هيكلة وبلورة املواد بطابع خمتلف ينا�سب التحديثات التي تتجدد يف كل 
وينخرط  املادة  مع  يندمج  الناجح  ال�ستاذ  وان  التعليم  فيها  ومبا  القطاعات 
خربته  تبني  ومهارة  ب�سال�سة  للطالب  اللوح  على  بقلمه  ت�سميمها  ويعيد  بها 

وامكانياته وع�سالته الذهنية.
واأ�ساف العفوري ح�سد طلبة مدار�ص النظم احلديثة اأعلى الدرجات والعالمات 
يف امتحان الثانوية العامة للعام الدرا�سي ٢٠٢٢/٢٠٢١ ، حيث متكنت الطالبة 
لني املومني من احل�سول على معدل ٩٩،٩ كاأعلى معدل يف اململكة لهذه الدورة .
فيما بلغت ن�سبة النجاح بني طلبة النظم احلديثة للفرع الأدبي رقمًا متميزًا بلغ 
١٠٠% ومل تقل الن�سبة كثريًا لطلبة الفرع العلمي حيث بلغت ٩٧% ، وهي الن�سبة 

الأعلى بني مدار�ص اململكة .
الزرقاء« �سالح حمدان واجتيازه بكل جدارة  الدورة بنجاح »فتى  ومتيزت هذه 

وا�ستحقاق واإرادة لمتحان الثانوية العامة مبعدل ٨٥% .
وبارك الدكتور العفوري با�سمه وبا�سم اأ�سرة مدار�ص النظم احلديثة هذا الإجناز 
والتفوق لطلبتها ، وجدهم واجتهادهم وح�سولهم على اأعلى الدرجات يف هذه 

الدورة ، متمنية لهم دوام التوفيق يف مراحل حياتهم القادمة .
وتطرق العفوري الى ازمة كورونا التي احتلت حيزا كبريا من حياتنا قلبها را�سا 
على عقب قائال« وانت يف خ�سم الزمة ل ترى ال القهر وال�سعوبات والعراقيل 
التي اتت بها الزمة اليك ،�سحيح ل احد ينكر ما خلفته جائحة كورونا على العامل 
ا�ستيقظ من غفوته  الذي  الأ�سر�ص  العدو  بوجود  الأعوام ق�سوة  اأ�سد  فقد كانت 
على حني غرة لينال من �سحة املواطن ويهدد جميع قطاعات احلياة م�سببا قلقا 
خميفا مل تع�سه حكومات العامل من قبل،واأ�ساف العفوري كورونا مل يكن طارئا 
عاديا فقد بداأ احلرب ملثما جمهول الهوية، واإذا كانت ال�سحة �سريان احلياة 
بديل  خيار  من  بد  ل  كان  لذلك  والقلب  العقل  يغذي  الذي  الوريد  هو  فالتعليم 
النظم  مدار�ص  ولأن  الظروف  كانت  مهما  م�سريته  تتوقف  ول  التعليم  لي�ستمر 
احلديثة كعادتها �سباقة يف كل ما هو جديد ومتطور ولأن التعليم الكرتوين كان 
الوجاهي  التعليم  اأثناء  املدر�سة يف  لدى  التدري�ص  ا�ساليب  جزءا من منظمومة 
لدينا  العفوري«  واأ�ساف  الظروف اجلديدة  ال�سعب علينا مواكبة  فلم يكن من 
ا�ساليب تدري�ص تقنية ومنذ اأكرث من اأربع �سنوات ا�ستبقت املدر�سة كل الأحداث 
وعملنا على ت�سجيل الكثري من احل�س�ص التعليمية واإ�سافتها الى احل�سة الفعلية 
الوجاهية التي كان يدوي �سوتها يف الغرفة ال�سفية، مل اأعتقد يوما اأن يكون هذا 
التعليم بديال للتعليم الوجاهي لكني عملت بكل جهد وقد اأكون الول بني مدار�ص 
اململكة الذي جعلت له ق�سما كامال يف ادارة املدر�سة وهو ق�سم التعلم اللكرتوين.

واليوم بعد اجنالء الأزمة نوعا ما �سرت ارى امورا اخرى تتجلى اأمامي تثبت ان 
اهلل ل يرتك اخلري يف اي امر يق�سيه بني النا�ص فكورونا كان لها اثار ايجابية 
تو�سحت على املدى البعيد بعد ان مللمنا جراحنا منها وقررنا عنها الرحيل واهم 
اون لين  التعلم  التعليم وهي  امليزات هو ا�سافة طريقة جديدة ومهمة يف  تلك 
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التعليم فقد  اثرى هذا ال�سلوب قطاع  اكادميي وكم  املن�سات مثل جو  عن طريق 
و�سع املعلم بني يدي الطالب وكانه يرافقه يف بيته ويف ا�سئلته يف امتحاناته جعلته 
النف�سية  الناحية  الهني حتى على  بال�سيء  لي�ص  امل�ستمر وهذا  املعلم  بوجود  يتميز 
اليوم نحن  فانت ت�سعر انك لن تتوه يف املعرفة وهي تتج�سد بني يدك بكب�سة زر، 
على مقربة كبرية من الطالب مقربة كنا نتمّناها من ا�ساتذتنا عندما كنا طالبا 

على مقاعد الدرا�سة.

وانهى العفوري حديثه باجابته على �سوؤالنا له ،،
اليوم بعد كل هذه ال�سنوات يف قطاع العلم والتعليم ماذا يقول العفوري اذا اعت�سر 

خربته الطويلة وخل�سها بكلمات؟؟؟ 
» اجمل ما قد ينع�ص روحي ويثلج �سدري ويثمن تعب ال�سنوات ويجلي امل�سقة عن 
كانوا  طالبا  امل�سهد،  هذا  امامي  ارى  ان  بالعطاء  ارت�سمت  التي  الوجه  جتاعيد 
اطفال ا�سبحوا عظاما وا�سحاب اجنازات وموؤثرين رياديني  ومن ا�سحاب الهمة 
بانف�سهم  فيعرفوين  ا�سخا�ص  العمر  على  مر  ما  كرثة  على  بع�سهم  اعرف  ل  قد 

حمرتمني وقاري �ساكرين ف�سلي انه �سعور الب الذي يفخر باولده ويف كل ولد او 
بنت يرى فرحته تتجدد فماذا اذا قدر لك اهلل ان يكون عندك عدد ل ينتهي من 

الولد وكم ل يتوقف من ال�سعادة والفخر والعتزاز والفرحة«

االستاذ الناجح يندمج مع المادة وينخرط بها ويعيد 
تصميمها بقلمه على اللوح للطالب بسالسة 

ومهارة تبين خبرته وامكانيته وعضالته الذهنية

14

لقاء العدد
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خا�سة  م�ساهمة  ك�سركة   ١٩٧٨ عام  يف  الأدوية  لإنتاج  الأردنية  ال�سركة  تاأ�س�ست 
ثم اندجمت مع �سركة الرازي لل�سناعات الدوائية يف عام ٢٠٠٤ وجنم عن هذا 
�سوق  وادرجت يف   « العامة  امل�ساهمة  الأدوية  لإنتاج  الأردنية  ال�سركة   « الإندماج 

عمان املايل. 
يف  متخ�س�سة  �سركة  وهي  ديال�ص  ب�سركة  تتمثل  اأخرى  �سركات  ال�سركة  ويتبع 
وهي  احليوية  للتقانة  اأراجن  و�سركة  والطبيعية،  الع�سبية  الدوائية  ال�سناعات 

�سركة متخ�س�سة يف اأجهزة الفحو�سات املخربية ال�سريعة واملنزلية .
وت�سويقها  وت�سنيعها  اجلني�سة  الأدوية  بتطوير  الرئي�سي  ال�سركة  ن�ساط  بداأ 
وبيعها مع الرتكيز على جمموعات دوائية حمددة ومتخ�س�سة متيزها عن باقي 

ال�سركات مثل اأدوية القلب، واجلهاز اله�سمي والأدوية الع�سبية والنف�سية .
وقد تو�سع هذا الن�ساط نتيجة لتميز ال�سركة يف جمال البحاث والتطوير والهتمام 
رئي�سية  ن�ساطات  ثالثة  ليطلق  والعامل  املنطقة  يف  الدوائية  ال�سناعة  مب�ستقبل 

األردنية إلنتاج األدوية 
عهد جديد ومرحلة مشرقة

ملف العدد

الشركة تنتهج نظرة ادارية ثاقبة ولديها من الخبرات للنهوض 
بأعمالها لجعلها من الشركات الرائدة في قطاع الصناعات الدوائية



وتطويرالكوا�سف  الع�سبية،  والأدوية  امل�ستح�سرات  وت�سنيع  تطوير  وهي  جديدة 
الطبية واملخربية وتطوير توليفات املواد امل�سافة والالزمة لكافة م�سانع الأدوية 

وقد جنمت هذه الن�ساطات ال�سناعية عن اأعمال بحثية متخ�س�سة.
ومتار�ص ال�سركة الأردنية ن�ساطاتها يف اكرث من 3٠ دولة يف اأ�سيا واأفريقيا واأوروبا 
مع  تعاقدي  ت�سنيع  �سراكات  خالل  من  اأو  املبا�سر  والبيع  الت�سويق  خالل  من 

�سركات �سناعية يف تلك البلدان .
وكان جل اهتمام ال�سركة حت�سني و�سعها حيث مت رفع راأ�ص مال ال�سركة لغايات 
لتميز  لل�سركة  الطيبة  وال�سمعة  و املحافظة على اخلربات  اأف�سل  باأداء  النهو�ص 

منتجاتها باجلودة العالية ومتيز موظفيها باخلربات العلمية املتخ�س�سة .
وقد تطرق حممود جروان الرئي�ص التنفيذي لل�سركة يف حديثة للمجلة الى اهمية 
وجود كوادر فنية من ا�سحاب الخت�سا�ص  يف قطاع ال�سناعة الدوائية واحلر�ص 

على تعيني املوظفني املتخ�س�سني اإيفاًء باملتطلبات الفنية والدارية يف ال�سركة .
واكد جروان اأن هدف جمل�ص اإدارة ال�سركة واإدارتها التنفيذية ال�سالح وحت�سني 
الو�سع املايل ، مبينًا دور البنك ال�سالمي الردين يف دعم ال�سركة كونه امل�ساهم 
الرئي�سي فيها حيث مت و�سع اخلطط املالية جللب املنفعة،لإ�ستثمار هذا املال يف 

املكان املخ�س�ص الذي يجلب املنفعة لل�سركة ويحقق لها اهدافها املن�سودة.

حم�سورة  اين  و  ال�سركة  بديون  يتعلق  فيما  جروان  لل�سيد  �سوؤالنا  على  واإجابة 
بال�سبط؟؟؟

اأجاب جروان باأن كافة ديون ال�سركة قد مت حلها ومعاجلتها اأ�سوليًا.
منتجات  بان  واأكد  وانت�سارها  ال�سركة  منتجات  عن  حديثه  يف  جروان  ذكر  كما 
ممتازة  و�سمعة  بجودة  وحتظى  النت�سار  وا�سعة  الدوية  لنتاج  الردنية  ال�سركة 
اإلى  ال�سركة  وت�سعى  املجتمع  اأفراد  من  كبري  وتغطي عدد  كبري   ب�سكل  ومطلوبه 
تنفيذ خطط ت�سويقية �ساملة وال�ستفادة من الكفاءات واخلربات املوجودة و�سوًل 

لتحقيق الأف�سل .
وعن دور وزارة ال�سحة او�سح جروان اأن موؤ�س�سة الغذاء والدواء تتابع ب�سكل جيد 
والنظمة  التعليمات  لتطبيق  الو�سائل  بكافة  الدوائية  ال�سناعات  قطاع  وحثيث 

�سعيًا للمحافظة على �سحة املواطن بالدرجة الولى .
واأ�ساف جروان اأن للطبيب الردين دورًا فعاًل ورئي�سيًا  يف دعم املنتجات الدوائية 
املحلية فلهاذا فان ال�سركة حري�سة على التوا�سل امل�ستمر والت�سارك مع الطباء 

وال�ستئنا�ص باأرائهم حول امل�ستح�سرات التي تنتجها ال�سركة .
اما عن النظرة امل�ستقبلية لل�سركة فبني جروان وح�سب اخلطط املر�سومة �سوف 
تتقدم ال�سركة بخطى ثابته و�سمن خطط مر�سومه لزيادة  قدرتها على املناف�سة 

17 العدد  69    أيلول    ٢٠٢٢

ملف العدد

مجلس إدارة الشركة وادارتها التنفيذية استطاعت خالل فترة 
وجيزة وضع الشركة على المسار اإليجابي المفيد 



تهتم الشركة وتعتني بأعمال البحث والتطوير
 النتاج وابتكار مستحضرات جديدة

18

على  تكون  ان  وحري�سة  اللتزام  كل  ملتزمة  ال�سركة  فان  ولهذا  واملحلية  الدولية 
م�ستوى عال يف ادائها و جودة منتجاتها ومراعاة جميع متطلبات اجلودة  والت�سنيع 

اجليد �سمن تعليمات وزارة ال�سحة واملوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء.
ول ميكن ان ينتهي احلوار دون التطرق لرمة كورونا وتاثريها على قطاع الدوية الذي 
والت�سدير،ب�سبب  ال�سترياد  يف   معوقات  لن�سوء  العاملية  الزمة  هذه  خالل  تاأثرت 
�سائر  يف  متت  التي  الغالقات  نتيجة  ال�سحن  وعمليات  ال�سترياد  �سعوبات  ن�سوء 

اأنحاء العامل .
املواد  لتوفري  مكثفة  وجهود  اأكرث  تكاليف  ال�سركة  حتملت  املعيقات  هذه  ولتجاوز 

الولية التي تدخل يف ال�سناعات الدوائية  وتكاليف اأكرث لت�سدير املنتجات.
تقرها  واأو  املقررة  بال�سعار  ملتزمة   ال�سركة  فقال جروان:   لال�سعار  بالن�سبة  اما 

موؤ�س�سة الغذاء والدواء.
الكامل  الدعم  تقدم  وطنية  موؤ�س�سة  هي  والدواء  الغذاء  موؤ�س�سة  ان  الذكر  ويجدر 

وامل�ستمر لل�سناعات الدوائية املحلية .
تذليل   يف  التنفيذية  الدراة  مع  كبري  تعاون  يبدي  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  اأن  ويذكر 

النتاجية  قدراتها  زيادة  ويعزز  لل�سركة  العامة  امل�سلحة  يخدم  مبا  العقبات  كافة 
والت�سويقية .

للطبيب االردني دور هام في 
دعم المنتجات المحلية في 

القطاع الدوائي
 

ملف العدد
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بيب جوارديوال
السفير العالمي لشركة سي أف أي

فروعنـــا: عمـــان الرابية - اربد - الزرقـــاء - العقبة

لندن    |    الرنكا    |    بيروت    |    عمان    |    بورت لويس    |    دبي

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

من حيث الرعاية ال�سحية. 
ع�سو  وهو  اله�سمي،  واجلهاز  الكبد  اأمرا�ص  طبيب  هو  �سعيد  با�سم  دكتور 
العقبة  جامعة  ان�ساء  جمل�ص  وع�سو  الها�سمية.  اجلامعة  امناء  جمل�ص 
م�ست�سفى  عام  مدير  من�سب  و�سغل  التعليمي.  العقبة  وم�ست�سفى  الطبية 
املنظار.  باإجراءات  خا�ص  اإهتمام  ولديه  عامًا،    ١3 لفرتة  اجلراحي  عمان 
الكبد  التنظري، تنظري املعدة والقولون، خزعة  با�سم  يف  الدكتور  يتخ�س�ص 
القولون  من  احلميدة  الورام  واإزالة  الوزن  لفقدان  الداخلية  املعدة  وبالون 
اأفرغ  تر�سح  حني  الردنية  امل�ست�سفيات  جلمعية  رئي�سا  انتخابه  مت  املعدة.  و 

ورغبته  عطائه  واأريحية  ولإدراكهم  بعمق  له  لحرتامهم  املكان  زمالوؤه  له 
وله  والأمانة  وامل�سوؤولية  يتمتع  باحلر�ص  الكبري..  قبل  ال�سغري  خدمة  يف 
يف  والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  الطبقة  مع  وا�سعة  عامة  عالقات 

الداخل ويف اخلارج.
هنا  فنحن  اعماله  اجنازاته  وتوثق  اخالقه  عنه  تتحدث  الذي  الرجل  �سعيد 
القدرات  ي�ستغل  ،عقل  بي�ساء  ويد  طويلة   وخربة  متميز  اداري  فكر  امام 

والفكار للتطور والتميز وقلب يعرف الرحمة ويتقن ازالة المل.
 ٤١ رقم  ،عمارة  الطبي  ريا�ص  يف  جممع  �سعيد  با�سم  الدكتور  عيادة   تقع 

الطابق الول، بجانب م�ست�سفى اخلالدي 
الدكتور �سعيد ل يدخر جهدا يف تقدمي يد العون لأي مري�ص ول يتوانى عن 
ابراز الدعم الكامل لهذا الوطن ولهذا القطاع ال�سحي على وجه اخل�سو�ص 
راية  ظل  حتت  واملواطن  الوطن  حلماية  الول  الدفاع  خط  على  واقفا  ليظل 

جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني حفظه اهلل ورعاه.

22

الدكتور باسم سعيد فكر إداري 
متميز وقامة طبية أردنية عظيمة  

االستثمار في القطاع الطبي
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حمارنة يودع روتانا بحفل يليق
بإنجازاته العظيمة

االستثمار في القطاع السياحي 

بوداع  يليق  روتانا  فنادق  جمموعة  اقامته  كبري  حفل  يف 
كبار  من   جمموعة  اجتمع  حمارنة  عطية  العام  املدير 
حمارنة  اجنازات  م�ستذكرين  املهمة  ال�سخ�سيات 
العظيمة والتي ترتجمت على خدمات الفندق طيلة فرتة 
وترك  وموؤثرة  قوية  ا�سافة  كان  فقد  الدارة  ا�ستالمه 

ب�سمة ي�ستمر اثرها حتى بعد غيابه .
فازت ادارة الفندق بقيادته ب�سل�سلة من اجلوائز العديدة  
تقديرا جلهودها اخلا�سة بالرتقاء يف م�ستوى اخلدمات 

املقدمة للمقيمني وال�سيوف 
فقد ر�سخ حمارنة  موقع الفندق كفندق ريادي، وانعك�ص 
الفندق  يقدمها  التي  امل�ستوى  رفيعة  اجلودة  على  ذلك 

على كافة ال�سعدة.
واأ�ساف حمارنة انه �سي�ستمر يف امل�سي قدما يف اعماله 
القادمة مبعايري عالية كما اعتاد عليه كل من تعامل معه 

.
قطاع  يف  ممتازة  مرتبة  يحتل  الردن  ان  الى  واأ�سار 
الفنادق على م�ستوى املنطقة  وانه يالقي ر�سى العمالء 
عن م�ستوى اخلدمات وا�سحا ، واكد انه يف خالل عمله 
يعمل دائما على اإظهار قيمنا العاملية يف قطاع ال�سيافة 

الأردين.
ومن اجلدير ذكره بان عطية حمارنة ولد يف بريوت وهو 
من اأ�سل اأردين واأمت درا�سته يف اإدارة الفنادق يف مركز 
غليون العاملي يف �سوي�سرا ليبداأ حياته املهنية من خالل 
العاملية  الفندقية  ال�سال�سل  من  بالعديد  منا�سب  عدة 
بدول خمتلفة كعمان، الإمارات العربية املتحدة، اململكة 
من  مكَنته  والتي  والأردن  البحرين  ال�سعودية،  العربية 
اكت�ساب خربة كبرية يف قطاع ال�سيافة وال�سياحة. واخر 

من�سب ا�ستلمه هو ادارة جمموعة فنادق روتانا

حمارنة شخصية  
مؤثرة وقوية وصاحب 

بصمة دائمة االثر





قال البنك الدويل يف تقرير جديد اإن اعتماد التقنيات الرقمية يف بلدان ال�سرق الأو�سط 
و�سمال اأفريقيا من �ساأنه اأن يحقق منافع اجتماعية واقت�سادية هائلة ت�سل قيمتها اإلى 

مئات املليارات من الدولرات �سنويًا، وطفرة ت�ستد احلاجة اإليها يف الوظائف اجلديدة.
والتقرير ال�سادر بعنوان »اإيجابيات التكنولوجيا الرقمية ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اأفريقيا: كيف ميكن اأن يوؤدي اعتماد التكنولوجيا الرقمية اإلى ت�سريع وترية النمو وخلق 
اأن ال�ستخدام وا�سع النطاق للخدمات الرقمية،  فر�ص العمل«، ي�سوق �سواهد قوية على 
مثل خدمات الهاتف املحمول واملدفوعات الرقمية، من �ساأنه اأن يعزز النمو القت�سادي. 
التقنيات الرقمية  اأن  اإلى  اأحد الأ�سباب الرئي�سية لتعزيز النمو يرجع  اأن  ويوؤكد التقرير 
واأن  القت�سادية،  املعامالت  تقيد  والتي  للمعلومات  املرتفعة  التكلفة  على خف�ص  ت�ساعد 

هذه التكلفة ترتاجع عندما ي�ستخدم املزيد من املواطنني هذه التقنيات.
وي�سري التقرير اإلى اأن الرقمنة الكاملة لالقت�ساد ميكن اأن ترفع ن�سيب الفرد من اإجمايل 

اأو من حيث القيمة الدولرية  الناجت املحلي بن�سبة ل تقل عن ٤٦% على مدى 3٠ عامًا، 
ملكا�سب طويلة الأجل ل تقل عن ١.٦ تريليون دولر. وت�سري التقديرات الواردة يف التقرير 
اإلى اأنه خالل ال�سنة الأولى، ميكن اأن ي�سل ن�سيب الفرد من اإجمايل الناجت املحلي يف 
املنطقة اإلى 3٠٠ مليار دولر. و�ستكون هذه الزيادة اأكرث و�سوحًا يف البلدان الأقل دخاًل 
يف  الفجوة  ب�سد  مدفوعة  املكا�سب  لأن  نظرًا  الأقل  على   %٧١ بن�سبة  )زيادة  املنطقة  يف 
يف  اأكرب  التمويل  على  احل�سول  اإمكانية  يف  فالفجوة  الرقمية.  التقنيات  على  احل�سول 

البلدان ذات الدخل غري املرتفع(.
معدل  م�ساعفة  اإلى  �ساملة  ب�سورة  الرقمية  التقنيات  اعتماد  يوؤدي  اأن  التقرير  وتوقع 
م�ساركة الن�ساء يف القوى العاملة بنحو ٢٠ نقطة مئوية على مدى 3٠ عامًا )من ٤٠ مليون 
ال�سناعات  �سركات  العمل يف  و�ستزيد فر�ص  الفرتة(.  تلك  مليونًا خالل  اإلى ٨٠  امراأة 
التحويلية بن�سبة ٥% على الأقل على مدى 3٠ عامًا، اأي ما يعادل ١.٥ مليون فر�سة عمل 
التحويلية  ال�سناعات  اإ�سافية يف  األف فر�سة عمل  الأقل على مدى 3٠ عاما، و٥٠  على 
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اأن يحد من البطالة  اأي�سًا  يف املتو�سط �سنويًا. ومن �ساأن تبني هذا النظام ب�سكل �سامل 
اإلى  مليونا  �سنوات )من ١٢  �ست  العمل على مدى  قوة  اإلى ٧% من  الحتكاكية من ١٠% 
نحو ٨ ماليني عاطل عن العمل( واإلى البطالة الحتكاكية ال�سفرية يف غ�سون ١٦ عامًا. 
والبطالة الحتكاكية، اأو الطبيعية، هي الوقت الذي ي�ستغرقه العمال يف البحث عن وظائف 
جديدة اأو النتقال بني الوظائف طواعية. اإذ يتم خف�ص الوقت امل�ستغرق يف التوفيق بني 
مثل  الرقمية  التقنيات  خالل  من  كبرية  بدرجة  ال�ساغرة  والوظائف  عمل  عن  الباحثني 
ال�سبكات  اأو من�سات  الإنرتنت  الوظائف عرب  البحث عن  اأو من�سات  الإلكرتوين  الربيد 

للعثور على الوظائف والتناف�ص عليها بوترية اأكرث �سرعة.
واأبرز التقرير مفارقة رقمية تنفرد بها منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. ففي حني 
املتوقع  من  اأعلى  م�ستوى  على  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ا�ستخدام  املنطقة  �سكان  بداأ 
نظرًا مل�ستويات ن�سيب الفرد من اإجمايل الناجت املحلي فاإن ا�ستخدام ال�سكان لالإنرتنت 
والأدوات الرقمية مثل املعامالت املالية عرب الهاتف املحمول ل�سداد قيمة اخلدمات اأقل 
 %٦٦ نحو  ي�ستخدم  املثال،  �سبيل  فعلى  البلدان.  دخل  م�ستوى  �سوء  يف  متوقعًا  كان  مما 
من �سكان املنطقة الإنرتنت يف حني ل ي�ستخدمها �سوى ٦١% يف منطقة اأمريكا الالتينية 
الهادئ.  واملحيط  اآ�سيا  �سرق  منطقة  يف   %٥٤ �سوى  ي�ستخدمها  ول  الكاريبي،  والبحر 
ويبلغ ا�ستخدام املدفوعات الرقمية يف البلدان النامية يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
يف   %٤3 مقابل   %3٢ اخلليجي(  التعاون  جمل�ص  يف  الأع�ساء  غري  البلدان  )اأي  اأفريقيا 
املتحدة،  العربية  والإمارات  اإيران  وبا�ستثناء  الكاريبي.  والبحر  الالتينية  اأمريكا  منطقة 
تقل احل�سابات على الهاتف املحمول يف معظم بلدان املنطقة ب�سكل اأقل مما كان متوقعًا 
نظرا مل�ستويات دخلها. فعلى �سبيل املثال، تقل ن�سبة �سكان دول جمل�ص التعاون اخلليجي 
الذين لديهم ح�سابات مالية على الهاتف املحمول )٢١%( عن ن�سبة �سكان منطقة اأفريقيا 

جنوب ال�سحراء )٢٤%(.
ويرى التقرير اأن الفتقار اإلى الثقة املجتمعية يف املوؤ�س�سات احلكومية واملوؤ�س�سية، عالوة 
الأ�سباب  بني  من  هي  �سعوبة،  اأكرث  الرقمي  التحول  جتعل  التي  التنظيمية  اللوائح  على 
وتت�سمن  املالية.  املعامالت  الرقمية يف  التكنولوجيا  ا�ستخدام  التحفظ يف  لهذا  املحتملة 
املنطقة  يف  الت�سالت  �سوق  فتح  التقرير  اقرتحها  التي  لل�سيا�سات  التنظيمية  اللوائح 

املعامالت  وا�ستخدام  اإتاحة  معدل  رفع  على  ي�ساعد  اأن  ميكن  ما  وهو  املناف�سة،  لزيادة 
املالية عرب الهاتف املحمول واملدفوعات الرقمية، مع حتقيق فائدة اإ�سافية تتمثل يف زيادة 

ال�سمول املايل من خالل تو�سيع نطاق الو�سول اإلى احل�سابات املالية.
ومن ال�سروري اأي�سًا اتخاذ اإجراءات لتعزيز الإطار التنظيمي الداعم ملعامالت التجارة 
والأمن  البيانات  خ�سو�سية  وحماية  الإلكرتونية  التوقيعات  ذلك  يف  مبا  الإلكرتونية، 
الأولوية  اإعطاء  ي�ستلزم  الرقمي  القت�ساد  نحو  التحول  وترية  ت�سريع  اإن  ال�سيرباين. 
املفارقة  على  للتغلب  وذلك  الرقمية،  املدفوعات  ا�ستخدام  لزيادة  الالزمة  لالإ�سالحات 

الرقمية التي تنفرد بها املنطقة.
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ال بد من اتخاذ إجراءات 
لتعزيز اإلطار التنظيمي 

الداعم لمعامالت التجارة 
اإللكترونية، بما في ذلك 

التوقيعات اإللكترونية 
وحماية خصوصية 

البيانات واألمن السيبراني



اعلنت جملة »وورد فاينن�ص« العاملية التي ت�سدر من لندن، عن فوز �سركة التاأمني 
الإ�سالمية وللعام الثاين على التوايل بجائزة اأف�سل �سركة تاأمني تكافلي يف الأردن 
التكافلي،  التاأمني  �سوق  يف  ودورها  ال�سركة  اأداء  لتميز  تقديرًا  وذلك   ،٢٠٢٢ لعام 

وتنوع خدماتها ومنتجاتها.
التي  والتاأمينية  وامل�سرفية  املالية  املوؤ�س�سات  حول  املجلة  تقرير  يف  ذلك  جاء 
التحديات. خمتلف  من  الرغم  على  بلدانها  م�ستوى  على  اجلوائز   ح�سدت 
تنفيذ  يف  تبذل  التي  اجلهود  جناح  دحبور،  ر�سا  ال�سركة  عام  مدير  واأكد 
مع  املحلي  التكافلي  التاأميني  ال�سوق  يف  مكانتها  لرت�سيخ  ال�سركة  ا�سرتاتيجية 
التطورات  احدث  وفق  التاأمينية  واخلدمات  املنتجات  اف�سل  بتقدمي  اللتزام 
الإ�سالمية. ال�سريعة  ومبادئ  اأحكام  مع  املتوافقة  احلديثة  والرقمية   التكنولوجية 
 ١٩٩٦ عام  منذ  الردين  التاأمني  قطاع  يف  الولى  تعترب  والتي  ال�سركة  ان  وّبني 
لت�سبح جتربتها  وعامليًا  التكافلي حمليًا  التعاوين  التاأميني  العمل  واأ�س�ست  ر�سخت 
العاملية. واملجالت  املوؤ�س�سات  كربى  باهتمام  وحتظى  املجال  هذا  يف   رائدة 
واأ�سار دحبور الى تعزيز قدرات ال�سركة التناف�سية وحفاظها على ح�ستها ال�سوقية 

وحتقيق نتائج مميزة، موؤكدًا حر�ص ال�سركة على ال�ستمرار باحلفاظ على ما حتقق 
من اإجنازات مع بذل املزيد من اجلهود.

التأمين اإلسالمية تفوز بجائزة أفضل 
شركة تأمين تكافلي
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للتاأمني  املنارة  �سركة  اأعلنت 
الربط  اإطالق نظام  اتفاقية  توقيع 
التقرير  معيار  لتطبيق  الإلكرتوين 
عقود   -  ١٧ رقم  الدويل  املايل 
.  AIMS التاأمني من خالل نظام

وقد وقع الإتفاقية عن �سركة املنارة 
للتاأمني املدير العام وليد القططي 
 TechnoSys جمموعة  ومن 
ال�سيد  العام  املدير   Group

ابراهيم قا�سمية .

المنارة للتأمين توقع إتفاقية تعاون مع مجموعة
TechnoSys Group 
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بقلم: عصام قضماني

لماذا ترتفع األسعار !.

مع  تزامنت   كانت  العاملي  الغذاء  اأزمة 
تعمق وباء كورونا ومن ذلك اختاللت يف 
�سال�سل التوريد واإرباك وا�سح يف الإنتاج 
التغري  لأثر  اأحد  يتنبه  ومل  الزراعي 

املناخي يف ذلك كله.

�سببه  اأ�سا�سية  �سلع  اأ�سعار  ارتفاع 
حيال  حيلة  التجار  بيد  ولي�ص  معروف، 
ذلك لكن من ناحية اخرى يتعني عليهم 
هذه  من  املجتمع  ح�سا�سية  اإلى  النتباه 
اغراء  حتت  الوقوع  وتاليف  الرتفاعات 
بع�ص  باأن  ولنعرتف  فيه،  املبالغ  الربح 
التجار يبالغون اأحيانًا، ول�سبط هذا كله 
والوعيد  والتهديد  حمددة  اآليات  هناك 
لن  التي  الأ�سعار  تخفي�ص  يف  يفيدان  ل 
تنخف�ص طاملا اأننا ن�ستورد اأكرث من ٩٠% 
وتوازن  الوفرة  هو  واملعيار  ال�سلع  من 

العر�ص والطلب.

هذه املعادلة لن حتقق ذاتها لن الرتفاع 
تداعيات  وهو   وا�سح  �سببه  املرة   هذه 
وباء كورونا واحلرب الرو�سية الوكرانية.

كلف  ارتفاع  ومنها  الأ�سباب  كل  فوق 
الكبري  النفط  اأ�سعار  لرتفاع  ال�سترياد 
املن�ساأ  بلدان  يف  الإنتاج  كلف  وارتفاع 
الذي  امل�سوه  ال�ستهالكي  النمط  هناك 

يجب اأن يتغري.

ما هي اآليات التخفيف من تاأثري العوامل 
اأدوات  الأ�سعار؟ من بني  اخلارجية على 
التي  البيع  منافذ  تعزيز  ال�سوق  �سبط 
اإلى  اإ�سافة  توجيهها،  احلكومة  ت�ستطيع 
�سلع  با�سترياد  تاجر  من  لأكرث  ال�سماح 
حيوية ارتفعت اأ�سعارها لفك احتكارها.

ال�سلع  ان  يعرفون  ل  النا�ص  من  كثري 
لكن هل  ال�سرائب  ال�سا�سية معفاة من 
اجلمركية  الر�سوم  خف�ص   املمكن  من 
اأو على  امل�ستوردة  ال�سرورية  ال�سلع  على 
خلف�ص  وذلك  الهامة  املنتجات  خامات 
ال�سترياد  ر�سوم  تعليق  اأو  الإنتاج  تكلفة 
ر�سده،  اإلى  ال�سوق  يعود  اأن  اإلى  موؤقتًا 
يكفله  ما  وهي  التوازن،  حالة  مبعنى 

زيادة املعرو�ص ملواجهة زيادة الطلب.

احلل متو�سط وطويل المد هو  ال�ستثمار 
يف  �سناعات يحتاج اإليها ال�سوق وزيادة 
من  باأ�ص  ل  ا�سرتاتيجية  ل�سلع  الزراعة 
هوام�ص  يت�سمن  تاأ�سريي  �سعر  و�سع 
وتتابع  تعلنه  احليوية  لل�سلع  �سعرية 
حتديثه غرف التجارة، وتراقب احلكومة 
يعني ذلك  ل  به حتى  تلزم  ول  تطبيقه، 
يكون  وقد  الت�سعري،  �سيا�سة  اإلى  العودة 
التجار  من  جلنة  تتولى  اأن  املفيد  من 
معقولة  ربح  هوام�ص  حتديد  واحلكومة 

لل�سلع الأ�سا�سية يلتزم بها التجار..

التدخل يف ال�سوق يتم عرب اآليات وطرق 
الجباري  الت�سعري  عن  بعيدة  متعددة 
ومنع  الأ�سواق  على  الرقابة  باإحكام  بل  

تخزين ال�سلع والب�سائع واحتكارها.

الت�سخم اجلامح وقد وقع ما كان متوقعا 
زاد  ما  لكن  كورونا  وباء  ان�سحاب  عقب 
يف  الرو�سية  احلرب  هي  لهيبا  ناره 

اوكرانيا .

ها هو ذا العالم يتصدع تحت ضغط االسعار التي تكاد تعصف 
بحكومات عجزت عن الحلول .

اسعار السلع ارتفعت بال استثناء ما يعني ان االسواق مضطربة 
ما يعني ايضا ان تحقيق التوازن سيحتاج الى اجراءات اهمها 

الوفرة والمنافسة . اليات السوق هي ما يحقق هذا كله لو انها 
تركت لشأنها بمعنى عدم التدخل فيها ومنع االحتكار .

ارتفاع االسعار ليس ناجما عن ارتفاع الطلب انما السبب هو 
ارتفاع التكاليف . والننا نستورد معظم سلعنا من الخارج فكان 

من الطبيعي ان ترتفع االسعار  محليا .
 يتعين على الحكومة أن تشرح أسباب ارتفاع التكاليف، ومنها 
األسعار بداًل من ضغط التجار المضغوطين أصاًل وتبادل اللوم 

واالتهامات ..

آراء ومقاالت
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15.6 مليون دينارصافي أرباح
 بنك اإلتحاد النصفية 2022

سلفيتي: الدخل يرتفع بأرباح بنك 
 االتحاد النصف سنوية

اأرباحه  ان، منًوا يف  عمَّ ببور�سة  املدرج   ،)UBSI( الحتاد بنك   حقق 
الن�سف �سنوية عن الن�سف الأول من العام اجلاري، بن�سبة ٢.٨٦ باملائة 

على اأ�سا�ص �سنوي.
واأظهرت النتائج املالية الأولية حتقيق البنك لأرباح ن�سف �سنوية قيمتها 
١٥.٥٦ مليون دينار )٢١.٩٥ مليون دولر( يف الن�سف الأول من العام 
)٢١.3٤ مليون  دينار  ١٥.١3 مليون  قيمتها  باأرباح  مقارنة  اجلاري، 

دولر( يف الن�سف الأول من العام املا�سي.
الن�سف  الدخل خالل  ارتفاع اإجمايل  اإلى  املالية،  البنك  نتائج  واأ�سارت 
الأول من العام، بن�سبة ٤.٥٧ باملائة، لت�سل اإلى ١٠٢.٩٤ مليون دينار، 

مقارنة بنحو ٩٨.٤٤ مليون دينار يف الن�سف الأول من عام ٢٠٢١.
وكان البنك �سهد منوًا يف اأرباحه ال�سنوية عن عام ٢٠٢١، بن�سبة 3٧.٨٨ 
قيمتها 3٠.٠٤  باأرباح  دينار، مقارنة  مليون  اإلى ٤١.٤3  لت�سل  باملائة، 

مليون دينار خالل عام ٢٠٢٠.
فخره  عن  الحتاد  بنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  �سلفيتي  ع�سام  واأعرب 
م�سيدا  العام  هذا  من  الول  الن�سف  يف  البنك  حققه  الذي  بالجناز 
يحافظ  بنك الحتاد  ان  الى  وم�سريا  العمل  فريق  املبذولة من  باجلهود 

على مكانته املتميزة يف ال�سوق امل�سريف الردين.

اإلستثمار في القطاع المصرفـي
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المصري: النتائج اإليجابية للبنك تعبر 
عن استدامة مسيرة النمو ودلياًل على 

النجاحات التي يحققها في تنويع مصادر 
اإليرادات

الصادق: النمو باألرباح التشغيلية يرتكز 
على قاعدة أصول متينة وهو مدعوم 

بمستويات سيولة مرتفعة تراعي تحقيق 
ربحية أفضل
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182.4 مليون دينار أرباح مجموعة البنك العربي
 للنصف األول من العام 2022 وبنسبة نمو %38

العام  من  الول  الن�سف  خالل  ايجابية  نتائج  العربي  البنك  جمموعة  حققت 
اأمريكي  دولر  مليون   ٢٥٢ ال�سريبة  بعد  ال�سافية  الرباح  بلغت  حيث   ،٢٠٢٢
مقارنة ب ١٨٢.٤ مليون دولر اأمريكي كما يف 3٠ حزيران ٢٠٢١ حمققة منوا 
امللكية  وبلغت حقوق  املجموعة على مركز مايل قوي  بن�سبة 3٨%، كما حافظت 

١٠.٢ مليار دولر امريكي.
من  الول  الن�سف  بنهاية   %٦ بن�سبة  منوا  الئتمانية  الت�سهيالت  اظهرت  وقد 
العام ٢٠٢٢ لت�سل الى 3٥.٧ مليار دولر اأمريكي باملقارنة مع 33.٨ مليار دولر 
اأمريكي يف الفرتة نف�سها من العام ال�سابق، ويتما�سى هذا النمو مع ا�سرتاتيجية 
البنك احل�سيفة يف التو�سع بطرح منتجات وخدمات ملجموعة وا�سعة من العمالء 
مع املحافظة على تنوع جغرايف وقطاعي، يف حني ارتفعت ودائع العمالء لت�سل 
الى ٤٧.١ مليار دولر امريكي كما يف 3٠ حزيران ٢٠٢٢ مقارنة مع ٤٦ مليار 
دولر امريكي بنهاية 3٠ حزيران ٢٠٢١ وبن�سبة منو بلغت ٢%، ويعك�ص ا�ستمرار 

ارتفاع الودائع يف معظم املناطق التي يتواجد فيها البنك قدرته التناف�سية من 
خالل الرتكيز على قاعدة ودائع متنوعة وم�ستقرة.

جمل�ص  رئي�ص   - امل�سري  �سبيح  ال�سيد  �سرح  النتائج،  هذه  على  وتعليقًا 
الأول  الن�سف  يف  البنك  حققها  التي  الإيجابية  النتائج  ان   « قائاًل:  الإدارة 
التي  النجاحات  على  ودلياًل  النمو  م�سرية  ا�ستدامة  عن  تعرب   ٢٠٢٢ العام  من 
امللحوظ  الت�سارع  من  الرغم  على  الإيرادات،  م�سادر  تنويع  يف  البنك  يحققها 
امل�سريف. القطاع  اأداء  على  يوؤثر  الذي  المر  العاملي،  الت�سخم  ن�سب   يف 
من جهتها اأو�سحت الأن�سة رندة ال�سادق  - املدير العام التنفيذي للبنك العربي  
اأن جمموعة البنك العربي حققت اأداًء ت�سغيليا جيدا م�سجلة ارتفاعا بن�سبة ٦% 
يف خمتلف قطاعات اعمالها نتيجة ارتفاع �سايف ايراد الفوائد بن�سبة ٤% و�سايف 
تنويع م�سادر  البنك يف  ا�سرتاتيجية  مع  بالتناغم  وذلك  بن�سبة ١٧%  العمولت 
الدخل وتقدمي احللول التمويلية املنا�سبة التي تلبي احتياجات العمالء، بالإ�سافة 



اأن  الى  ال�سادق  واأ�سارت  الت�سغيلية.  امل�ساريف  �سبط  يف  البنك  ا�ستمرار  الى 
النمو بالرباح الت�سغيلية يرتكز على قاعدة اأ�سول متينة وهو مدعوم مب�ستويات 
�سيولة مرتفعة تراعي حتقيق ربحية اأف�سل، حيث بلغت ن�سبة القرو�ص الى الودائع 
٧٥.٩%، بينما فاقت ن�سبة تغطية القرو�ص غري العاملة ١٠٠%. وبينت ال�سادق 
املال  راأ�ص  �سمن  معظمها  يرتكز  قوية  مال  راأ�ص  بقاعدة  حتتفظ  املجموعة  اأن 
ال�سا�سي حيث بلغت ن�سبة كفاية راأ�ص املال ح�سب تعليمات بازل 3 ن�سبة ١٦.٤% 

وهي اعلى من احلد الدنى املطلوب ح�سب تعليمات البنك املركزي الأردين.
الرقمي  التحول  ي�سكل  التي  البنك  ا�سرتاتيجية  و�سمن  اأنه  ال�سادق  واأ�سافت 
حمورًا اأ�سا�سيًا فيها، وا�سل البنك اإطالق �سل�سلة من الربامج واحللول امل�سرفية 
املتكاملة واملعززة باأحدث اخلدمات والقنوات الرقمية لتقدمي جتربة م�سرفية 
اأعلى م�ستويات ال�سهولة والأمان وملختلف ال�سرائح والقطاعات.  مميزة و�سمن 
حيث اأطلق البنك العربي موؤخرًا تطبيقات بنكية تفاعلية تعد الأولى من نوعها 
ال�سغرية  ال�سركات  لقطاع  املخ�س�ص  نك�ست«  »عربي  تطبيق  �سملت  الأردن  يف 
واملتو�سطة  وتطبيق »عربي جونرَي« املوجه لفئة الطفال واليافعني، بالإ�سافة الى 

الأردن  Neobank يف  اأول   « ريفِلكت   « لتطبيق  امل�ستمرة  التحديثات  اإ�سدار 
تت�سمن مزايا ا�سافية جديدة.

وختاما اأكد ال�سيد �سبيح امل�سري باأن البنك العربي ميتلك اخلربة امل�سرفية املتكاملة 
والتي متتد لأكرث من ت�سعني عاما يف التعامل مع كافة املتغريات والظروف التي مكنته 
 من حتقيق اأرباح م�ستدامة، م�سيدا بنجاعة منوذج اعمال البنك حمليا واإقليميا.

ال�ستدامة  مفهوم  دمج  اإطار  البنك يف  يتبناه  الذي  املوؤ�س�سي  للنهج  وا�ستمرارًا 
مبعناها ال�سرتاتيجي ال�سامل �سمن اأعمال البنك واأن�سطته قام البنك العربي 
باإ�سدار تقرير ال�ستدامة وللعام الثاين ع�سر على التوايل.  كما وجتدر  موؤخرا 
ملكانته  جت�سيدا  العاملية  اجلوائز  بح�سد  ا�ستمر  البنك  اأن  الى  هنا  ال�سارة 
جائزة  على  موؤخرًا  ح�سل  حيث  وعامليا،  اإقليميا  امل�سريف  القطاع  يف  املرموقة 
»غلوبال  قبل جملة  واملقدمة من  لعام ٢٠٢٢«،  الأو�سط  ال�سرق  بنك يف  »اأف�سل 
فاينان�ص Global Finance” العاملية ومقرها نيويورك، وذلك للعام ال�سابع 

على التوايل.

اإلستثمار في القطاع المصرفـي
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صافي أرباح مجموعة بنك اإلسكان يرتفع بنسبة %21.2 
ليصل إلى 63.8 مليون دينار في النصف األول من عام 2022

اأعلنت جمموعة بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل عن نتائجها املالية لل�ستة اأ�سهر الأولى 
من عام ٢٠٢٢، حيث حققت املجموعة اأرباحًا �سافية بعد املخ�س�سات وال�سرائب بلغت 
٦3.٨ مليون دينار، بارتفاع ن�سبته ٢١.٢% مقارنة مع ما مت حتقيقه خالل نف�ص الفرتة 

من العام املا�سي.
 وقد وا�سلت جمموعة البنك خالل الن�سف الأول من عام ٢٠٢٢ حتقيق اأرباح ت�سغيلية 
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 ٨.٥% منذ بداية العام 

احلايل، لت�سل الى ٤.٩ مليار دينار كما يف 3٠ حزيران ٢٠٢٢.
عن  اخلطيب،  الإله  عبد  الإدارة،  جمل�ص  رئي�ص  اأعرب  النتائج،  هذه  على  تعقيبه   ويف 
اعتزازه وفخره بالنتائج التي مت حتقيقها خالل الن�سف الأول من عام ٢٠٢٢، وذلك 
بعد  اأرباح  �سايف  وت�سجيل  متميزة  مالية  نتائج  حتقيق  من  البنك  جمموعة  بتمكن 

املخ�س�سات وال�سرائب بلغ ٦3.٨ مليون دينار.
 واأ�سار اخلطيب، اأن املجموعة وا�سلت اتباع النهج املتحفظ املعتمد من خالل ت�سجيل 
العام  من  الأول  الن�سف  خالل  املتوقعة  الئتمانية  اخل�سائر  خم�س�سات  من  املزيد 

الظروف  �سوء  يف  املايل،  مركزه  قوة  وتعزيز  البنك  حماية  بهدف  وذلك  احلايل، 
كورونا،  وباء  عن  الناجمة  التداعيات  وا�ستمرار  القت�ساد،  يواجهها  التي  والتحديات 

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 الن�سف الأول من عام ٢٠٢٢ لي�سل 

الى ١٠.٦%.
  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 ٥.٩% لي�سل اإلى ١٨٧.٠ مليون دينار للن�سف الأول 
من عام ٢٠٢٢، مقارنة مع ١٧٦.٥ مليون دينار مت حتقيقها خالل نف�ص الفرتة من العام 
املا�سي، وذلك بدعم من كافة القطاعات الت�سغيلية التي �سجلت منوًا قويًا خالل ال�ستة 

اأ�سهر الأولى من العام.
ارتفعت  الدخل، حيث  وتنويع م�سادر  زيادة  املجموعة يف  الى جناح  ال�سفدي    واأ�سار 
ن�سبة الإيرادات من غري الفوائد الى اجمايل الدخل لت�سل الى ١٧.١% بنهاية الن�سف 

الأول من عام ٢٠٢٢، مقابل ١٦.٤% للفرتة املماثلة من العام املا�سي.

الصفدي: المجموعة تمكنت من 
تحقيق نمو قوي في األرباح التشغيلية، 

التي ارتفعت بنسبة ٧.٧% لتبلغ ٧.1٠5 
مليون دينار للنصف األول ٢٠٢٢

الخطيب: جهود المجموعة في تعزيز 
جودة محفظة القروض وفعالية إدارة 

المخاطر االئتمانية أدت الى زيادة متانة 
المركز المالي للبنك

اإلستثمار في القطاع المصرفـي
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كابيتال بنك يحقق أرباحًا نصف سنوية بلغت
 60.2 مليون دينار تعادل أرباح العام المنصرم بأكمله

للعام احلايل ٢٠٢٢  �سنوية  اأرباح ن�سف  اأعلنت جمموعة كابيتال بنك عن حتقيق �سايف 
هي الأعلى يف تاريخ املجموعة لتعادل اأرباح العام املن�سرم باأكمله وبن�سبة منو بلغت ٤٠% 

مقارنة بالأرباح املعلنة للفرتة نف�سها من العام املا�سي.
اأرباح املجموعة ٦٠.٢ مليون دينار لنهاية  وبح�سب النتائج املالية الأولية، فقد بلغ �سايف 
حزيران من العام احلايل ٢٠٢٢، مقارنة مع ٤3 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�سي.

ومنت موجودات جمموعة كابيتال بنك ب�سكل ملحوظ خالل الفرتة نف�سها، وبن�سبة ٥٠% 
با�ستكمال ال�ستحواذ على بنك �سو�سيته جرنال  يعادل ٢.٢ مليار دينار، مدفوعة  اأي ما 
- الأردن، لت�سل اإلى ٦.٥ مليار دينار مقابل ٤.3 مليار دينار يف نهاية العام ٢٠٢١. فيما 
ارتفعت �سايف حمفظة الت�سهيالت الئتمانية اإلى 3.٢ مليار دينار لنهاية حزيران من العام 

احلايل، مقابل ٢.١ مليار دينار يف نهاية العام املا�سي، وبنمو ن�سبته ٤٩%.
كما �سجلت ودائع العمالء ارتفاعًا يف نهاية الن�سف الأول من العام احلايل بن�سبة ٥٧.٦% 

لت�سل اإلى ٤.٤ مليار دينار، مقابل ٢.٨ مليار دينار يف نهاية العام ٢٠٢١.
وت�سري البيانات الأولية اإلى ارتفاع �سايف حقوق امل�ساهمني بن�سبة ٦٢.٤% اإلى ٥٨٩ مليون 

دينار مقابل 3٦3 مليون دينار لنف�ص الفرتة من العام املا�سي.
فخره  عن  ال�سامل،  خليل  با�سم  بنك،  كابيتال  جمموعة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  واأعرب  هذا 
واعتزازه بالنتائج املالية والإجنازات التي حققتها جمموعة كابيتال بنك يف الن�سف الأول 
املبذولة من قبل كافة موظفي املجموعة وعملهم بروح  العام اجلاري، مثمنًا اجلهود  من 

الفريق الواحد، الأمر الذي اأ�سهم ب�سكل وا�سح يف حتقيق هذه النتائج.
واأ�سار ال�سامل، اإلى اأن جمموعة كابيتال بنك طّبقت خالل الأ�سهر القليلة املا�سية حزمة 
والإقليمي، ومبا  الأردين  ال�سوقني  التي عززت من مكانتها يف  والإجراءات  من اخلطوات 
اأن املجموعة عقدت موؤخرًا �سفقة  التو�سعية، مو�سحًا  يتما�سى مع ا�سرتاتيجية املجموعة 

مع �سندوق ال�ستثمارات العامة ال�سعودي الذي يعد واحدًا من اأكرب ال�سناديق ال�سيادية 
البنك وبن�سبة  باأ�سهم  بالكتتاب  ال�سندوق مبوجبها  تاأثريًا، حيث قام  واأكرثها  العامل  يف 

م�ساهمة يف راأ�سمال املجموعة ت�سل الى ٢3.٩٧% وبقيمة ١3١.٢ مليون
اأ�سواق  اأداء املجموعة وميّكنها من دخول  اإيجابًا على  اأردين، الأمر الذي �سينعك�ص  دينار 
جديدة وتو�سيع اأعمالها يف امل�ستقبل، اإ�سافة اإلى تزويد املجموعة ب�سبكة من اأف�سل البنوك 
املرا�سلة الإقليمية والعاملية، وطرح خدمات ومنتجات م�سرفية جديدة ومبتكرة يف الأردن 

والعراق.
املالية  النتائج  اأن  الغول،  داود  بنك،  كابيتال  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص  اأكد  جانبه،  من 
املجموعة  ل�سرتاتيجية  ترجمًة  جاءت  احلايل  العام  من  الأول  الن�سف  يف  املتحققة 
العام  من  الفرتة  بنف�ص  مقارنًة   %٤٥ بن�سبة  الت�سغيلي  الربح  �سايف  منا  حيث  الطموحة، 
وذلك  الى٢٠.٦%  لريتفع  امل�ساهمني  حقوق  على  العائد  على  اإيجابًا  انعك�ص  مما   ،٢٠٢١
بعد ا�ستبعاد البنود غري املتكررة، لفتًا الى اأن البنك قد متّكن من حت�سني اإيراداته وهيكلة 
راأ�سماله بكفاءة، خ�سو�سًا بعد اإ�سدار �سندات ال�سق الأول بقيمة ١٠٠ مليون دولر يف بداية 
اأردين يدرج �سندات  اأول م�سرف  العام واإدراجها يف بور�سة نا�سداك دبي، ليكون بذلك 

قر�ص يف البور�سة الدولية للمنطقة.
ال�سرائب  الأرباح بعد  العراقي، منوًا يف �سايف  الأهلي  للم�سرف  املالية  النتائج  واأظهرت 
و�سل اإلى ٧.٩ مليون دينار اأردين لنهاية حزيران من العام احلايل مقابل ٤.٢ مليون دينار 
اأردين لنف�ص الفرتة من العام املا�سي. اأما بالن�سبة ل�سركة كابيتال لال�ستثمارات، فقد بلغت 
اأرباحها ال�سافية يف الن�سف الأول من العام اجلاري٢.٨ مليون دينار، وبن�سبة منو و�سلت 
اإلى 3٨%، مدعومة بزيادة يف حجم الأ�سول املدارة التي و�سلت اإلى ٥٢٦.٦ مليون دولر، 

بالإ�سافة الى زيادة يف ح�سابات الو�ساطة املالية بن�سبة ٢٠% مقارنة بالعام ٢٠٢١. 

الغول: نمو صافي الربح التشغيلي 
بنسبة 45% مما انعكس إيجابًا على 

العائد على حقوق المساهمين

السالم: رؤية التحديث االقتصادي 
قاعدة أساسية لتحقيق النمو 

المستدام
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33 مليون دينار صافي أرباح البنك
  اإلسالمي األردني النصفية 2022

حّقق البنك الإ�سالمي الأردين خالل الن�سف الأول من عام ٢٠٢٢ اأرباحًا قبل ال�سريبة 
بلغت حوايل ٥٢.٦ مليون دينار مقابل حوايل ٤٩.٧ مليون دينار للن�سف الأول من عام 
٢٠٢١ وبن�سبة منو بلغت ٥.٨ % وبعد ال�سريبة بلغت الأرباح حوايل 33 مليون دينار مقابل 

حوايل 3١.١ مليون دينار وبن�سبة منو بلغت ٦.٢ %.
وبلغ اإجمايل اإيرادات البنك للن�سف الأول من عام ٢٠٢٢ حوايل ١٢٩.٨ مليون دينار 
مقابل حوايل ١٢٢.٥ مليون دينار للن�سف الأول من عام ٢٠٢١ بن�سبة منو بلغت ٥.٩ %.
اإن جمل�ص  �سحادة  مو�سى  الأ�ستاذ  الأردين  الإ�سالمي  البنك  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  وقال 
التي حققها  النتائج  اأن  لغاية ٢٠٢٢/٦/3٠ معتربًا  املالية  البيانات  الإدارة �سادق على 
البنك على  قدرة  تعك�ص  العام احلايل  الأول من  الن�سف  الأردين يف  الإ�سالمي  البنك 
موا�سلة النمو بف�سل من اهلل وتوفيقه ثم متانة مركزه املايل وجودة اأ�سوله وال�سيا�سة التي 
ينتهجها يف �سوء مرحلة ما بعد جائحة كورونا وال�سطرابات ال�سيا�سية والقت�سادية يف 

املنطقة والعامل وانعكا�ساتها على بيئة الأعمال.
لتحقيق  الإدارة  جمل�ص  وتطلعات  البنك  يف  والعاملني  التنفيذية  الإدارة  باأداء  واأ�ساد 
البنك،  متعاملي  ور�سى  ثقة  من  وتعزز  اجلميع  على  بالنفع  تعود  والتي  النتائج  اأف�سل 
ليح�سد البنك العديد من اجلوائز كاأف�سل موؤ�س�سة مالية اإ�سالمية واأف�سل بنك اإ�سالمي 

يف الأردن لعام ٢٠٢٢ من عدة جهات عاملية )جلوبال فاينن�ص وبانكر -الخ(.
التنفيذي  الرئي�ص  اأعرب  العام احلايل  الأول من  الن�سف  املالية خالل  البيانات  وحول 
بالنتائج  اعتزازه  عن  �سعيد  ح�سني  الدكتور  الأردين  الإ�سالمي  للبنك  العام  املدير   /
املتحققة حتى ٢٠٢٢/٦/3٠ والتي اأظهرت ارتفاعًا يف معظم اأرقامها لتوؤكد على �سالمة 
اإجنازات  وحتقيق  التحديات  خمتلف  مواجهة  الى  الهادفة  البنك  اإ�سرتاتيجية  تطبيق 
ت�ساعدية مبختلف املوؤ�سرات فقد بلغت موجودات البنك مبا فيها )ح�سابات ال�ستثمار 
حتى3٠/٢٠٢٢/٦  ال�ستثمارية(  )املحافظ  بال�ستثمار  الوكالة  وح�سابات  املخ�س�ص 
كما يف 3١/٢٠٢١/١٢،  دينار  مليار  مقابل حوايل ٥.٩٥3  دينار  مليار  حوايل ٦.٠٠٩ 

الوكالة  وح�سابات  املخ�س�ص  ال�ستثمار  )ح�سابات  فيها  مبا  العمالء  ودائع  وو�سلت 
حوايل  مقابل  دينار  مليار   ٥.3٦٢ حوايل  اإلى  ال�ستثمارية((  )املحافظ  بال�ستثمار 
٥.٢٨3 مليار دينار يف نهاية العام ٢٠٢١، بن�سبة منو بلغت ١.٥ % وبلغت الت�سهيالت 
وال�ستثمارات مبا فيها )ح�سابات ال�ستثمار املخ�س�ص وح�سابات الوكالة بال�ستثمار 
)املحافظ ال�ستثمارية(( خالل الن�سف الأول من العام احلايل حوايل ٤.٨٨٤ مليار 
دينار مقابل حوايل ٤.٧٤١ مليار دينار يف نهاية العام ٢٠٢١ بن�سبة منو بلغت ٠.3 %.

الأداء  موؤ�سرات  على  انعك�ست  املتحققة  النتائج  هذه  اإن  �سعيد  ح�سني  الدكتور  وقال 
راأ�ص املال  العائد على حقوق امللكية ١3.٢ % ون�سبة كفاية  بلغ  للبنك حيث  الرئي�سية 
٢٢.٩ %، ون�سبة الديون غري العاملة ٢.٨ % ون�سبة تغطية الديون غري العاملة ١٠٨.١ 

.%
اإلى  الهادفة  البنك م�ستمر يف تطبيق ا�سرتاتيجيته  اأن  واأ�ساف الدكتور ح�سني �سعيد 
وتنويع  املخاطر  وجتنب  التحديات  خمتلف  ومواجهة  املجالت  كافة  يف  منو  حتقيق 
ن�ساطات وا�ستثمارات ومتويالت البنك وتقدمي اأحدث اخلدمات واملنتجات امل�سرفية 
تنفيذ  با�ستمرارية  الرقمي  التحول  وتعزيز  الإ�سالمية  ال�سريعة  ومبادئ  اأحكام  وفق 
احلمالت التحفيزية والت�سجيعية ملتعاملي م�سرفنا على ت�سديد فواتريهم من خالل 
 ٨٠٠ بتخ�سي�ص  وذلك  اإنرتنت  واإ�سالمي  موبايل  اإ�سالمي  الإلكرتونية  البنك  قنوات 
العام احلايل، كما يت�سدر البنك املركز الأول  جائزة نقدية حتى الن�سف الول من 
باأكرب عدد من اأجهزة ال�سراف الآيل بني البنوك العاملة على م�ستوى اململكة بـ 3٠٧ 
اإلى جانب اخلدمات  النقدي  الإيداع  تقدم خدمة  اآيل منها ٧٥ جهازًا  جهاز �سراف 
التو�سع  جانب  اإلى  احلايل،  العام  نهاية  حتى  عددها  بزيادة  ال�ستمرار  مع  الأخرى 
اجلغرايف يف ال�سوق امل�سريف الأردين حيث مت خالل الن�سف الأول من العام احلايل 
للبنك ١١٠ فروع  لي�سبح  العاملية  الإ�سالمية  العلوم  افتتاح مكتب م�سريف يف جامعة 

ومكاتب منت�سرة يف جميع اأنحاء اململكة.

اإلستثمار في القطاع المصرفـي

سعيد: النتائج المتحققة أظهرت ارتفاعًا 
في معظم أرقامها لتؤكد على سالمة 
تطبيق إستراتيجية البنك الهادفة الى 

مواجهة مختلف التحديات

شحادة:  النتائج التي حققها البنك 
اإلسالمي األردني في النصف األول من العام 

الحالي تعكس قدرة البنك على مواصلة 
النمو و متانة مركزه المالي
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15.8 مليون دينار أرباح
 بنك القاهرة عمان النصفية 2022

ان، منًوا يف اأرباحه الن�سف  ان )CABK(، املدرج ببور�سة عمَّ حقق بنك القاهرة عمَّ
�سنوية عن الن�سف الأول من عام ٢٠٢٢، بن�سبة ٢.٦3 باملائة، على اأ�سا�ص �سنوي.

امل�ساهمني  على  عائدة  �سنوية  ن�سف  اأرباحًا  حتقيقه  الأولية  املالية  النتائج  واأظهرت 
قيمتها ١٥.٨٢ مليون دينار )٢٢.3١ مليون دولر( يف الن�سف الأول من العام، مقارنة 
باأرباح قيمتها ١٥.٤٢ مليون دينار )٢١.٧٤ مليون دولر( يف الن�سف الأول من عام 

.٢٠٢١
الأول من  الن�سف  باملائة يف  اإلى تر�سيد امل�سروفات بن�سبة ٥3.3  البيانات  واأ�سارت 
اإلى ٥٢.٥٨ مليون دينار، مقارنة بنحو ٥٤.٥ مليون دينار يف الن�سف  العام، لت�سل 

الأول من عام ٢٠٢١.
وحقق البنك منًوا يف اأرباحه ال�سنوية عن عام ٢٠٢١، بن�سبة ٨٠.٦ باملائة، لت�سل اإلى 

3٢.٨ مليون دينار، مقابل اأرباح قيمتها ١٨.١٦ مليون دينار يف عام ٢٠٢٠.
وبني يزيد املفتي رئي�ص جمل�ص الدارة ان البنك متكن بف�سل ا�سرتاتيجيته و�سيا�سته 
عن  ممتاز  منو  ومعدل  جيدة  نتائج  بتحقيق  للمخاطر  احل�سيفة  وادارته  املتحفظة 
العام املا�سي ، واكد ان هدف البنك يف هذه الفرتة احلفاظ على ن�سب ال�سيولة وجودة 
البنك  م�سوؤولية  من  كجزء  املحلي  املجتمع  دعم  يف  وامل�ساهمة  الئتمانية  املحفظة 

الجتماعية .
المفتي: البنك حقق نتائج جيدة وبمعدل 

نمو جيد عن العام الماضي
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17 مليون دينار صافي أرباح
 بنك األردن النصفية 2022

فاخوري:البنك عمل على استدامة 
نتائج البنك اإليجابية

الن�سف  اأرباحه  يف  منوًا  ان،  عمَّ ببور�سة  املدرج   ،)BOJX( الأردن  بنك  حقق 
�سنوي. اأ�سا�ص  على  باملائة،   3.٦٦ بن�سبة  العام،  من  الأول  الن�سف  عن   �سنوية 

 واأظهرت النتائج املالية للبنك حتقيقه اأرباحًا ن�سف �سنوية قيمتها ١٧.٠3 مليون دينار 
مليون   ٢3.١٧( دينار  مليون   ١٦.٤3 قيمتها  باأرباح  مقارنة  دولر(،  مليون   ٢٤.٠٢(

دولر( يف الن�سف الأول من العام املا�سي.
واأ�سارت البيانات املالية اإلى تر�سيد اإجمايل م�سروفات البنك بن�سبة ٤.٢٧ باملائة خالل 
قيمتها  م�سروفات  مقابل  دينار،  مليون   ٤3.٩٢ اإلى  لت�سل  العام،  من  الأول  الن�سف 

٤٥.٨٨ مليون دينار يف الن�سف الأول من عام ٢٠٢١.
باملائة،  بن�سبة ٢.٥٤  ال�سنوية عن عام ٢٠٢١،  اأرباحه  البنك حقق منًوا يف �سايف  وكان 

لت�سل 3٦.3 مليون دينار، مقارنة باأرباح قيمتها 3٥.٤ مليون دينار خالل عام ٢٠٢٠.
و�سرح رئي�ص جمل�ص اإدارة بنك الأردن �ساكر فاخوري ان هذا التح�سن متوقع يف النتائج 
جاءت  والتي  اليجابية  البنك  نتائج  ا�ستدامة  على  عمل  البنك  بان  قائال  للبنك  املالية 
حم�سلة للعمل الدوؤوب على كافة امل�ستويات وتطبيق اف�سل ال�سرتاتيجيات واملمار�سات 

خالل ال�سنوات ال�سابقة.
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10 مليون دينار أرباح االستثماري األردني
 “INVESTBANK” النصفية 2022

أبو خضرا: النتائج المالية تعكس قدرة البنك على تنويع نموذج 
عمله وقدرته على التعامل مع المخاطر بحنكة وحصافة مع تحقيق 
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اأعلن )البنك ال�ستثماري(  الرائد يف تقدمي اخلدمات امل�سرفية املبتكرة- عن 
نتائجه املالية لل�سهور ال�ستة الأولى من العام اجلاري، اإذ ارتفعت �سايف اأرباحه 
بن�سبة  ١3%  لت�سل اإلى ١٠ ماليني دينار، مقابل ٨.٨ مليون دينار يف ذات الفرتة 

من العام ٢٠٢١.
وبح�سب البيانات املالية اال�سادرة عن البنك، فقد ارتفعت اإجمايل اأرباح البنك 
قبل ال�سرائب بن�سبة ١٢% لت�سل اإلى ١٥.٢ مليون دينار يف الن�سف الأول من 

العام اجلاري، مقابل ١3.٦مليون دينار يف نف�ص الفرتة من العام املا�سي.
قدمها  التي  الئتمانية  الت�سهيالت  �سايف  اأن  البيانات،  واأظهرت 
ال�سهور  خالل  ارتفع  قد  وال�سركات  الأفراد  من  لعمالئه   INVESTBANK
كما  البنك  موجودات  اإجمايل  دينار.وبلغ  مليون   ٨٠٦ اإلى  لت�سل  الأولى   ال�ستة 
يف نهاية حزيران نحو ١.٤مليار بارتفاع ن�سبته ٧.٤%، وبلغت ن�سبة العائد على 

املوجودات  ١.٥%.
على اجلانب الآخر ارتفع  جمموع ودائع العمالء كما يف نهاية الن�سف الأول من 

اأن جمموع  اإلى  البيانات  واأ�سارت  دينار.  مليون  اإلى  ٨3٨  لي�سل  العام اجلاري 
حقوق امللكية بلغ مع نهاية حزيران قرابة ١٨3 مليون دينار، فيما بلغ العائد على 

حقوق امل�ساهمني ١٠.٦%.
اأبو خ�سرا، عن فخره  INVESTBANK فهمي  اإدارة  واأعرب رئي�ص جمل�ص 
ال�ستة الأولى  ال�سهور  التي حققها البنك خالل  القوية  واعتزازه بالنتائج املالية 
من العام احلايل رغم الأو�ساع القت�سادية ال�ساغطة التي مير بها الأردن كما 
فريق عمل  بذلها  التي  واملميزة  ال�ستثنائية  باجلهود  م�سيدًا  اأجمع،  العامل  دول 

البنك على م�ستوياته الإدارية والوظيفية كافة، وبتوجيهات جمل�ص الإدارة.
على  البنك  قدرة  تعك�ص  املتحققة  املالية  اأن  النتائج  اإلى  خ�سرا،  اأبو  ولفت 
تنويع منوذج عمله واتباعه ا�سرتاتيجية طموحة ومرنة يف التعامل مع املتغريات 
على  م�سددًا  عالية،  ربحية  م�ستويات  حتقيق  مع  وح�سافة  بحنكة  واملخاطر 
التقليدية  امل�سرفية  واحللول  اخلدمات  تقدمي  يف  ريادته  �سيوا�سل  البنك  اأن 

والرقمية املبتكرة التي تلبي تطلعات واحتياجات عمالئه احلياتية واليومية.
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8.53 مليون دينار صافي أرباح بنك
 االستثمار العربي النصفية  2022

حتقيقه  العربي  ال�ستثمار  لبنك  املدققة  غري  املالية  النتائج  اأظهرت 
لأرباح ن�سف �سنوية قيمتها ٨.٥3 مليون دينار )١٢.٠3 مليون دولر(، 
مقارنة باأرباح قيمتها ٨.٥٥ مليون دينار )١٢.٠٥ مليون دولر( خالل 

الن�سف الأول من عام ٢٠٢١.
الن�سف  خالل  البنك  م�سروفات  زيادة  اإلى  املالية  البيانات  واأ�سارت 
اإلى ١٩.٦٢ مليون دينار،  باملائة، لت�سل  العام بن�سبة ٢٠٢٦  الأول من 
العام  من  الأول  الن�سف  خالل  دينار  ١٦.3١ مليون  بنحو  مقارنة 

املا�سي.
بن�سبة   ،٢٠٢١ عام  خالل  ال�سنوية  اأرباحه  يف  منًوا  حقق  البنك  وكان 
٥٧.٤٤ باملائة، لت�سل اأرباحه ال�سنوية اإلى ١٨.١٦ مليون دينار، مقارنة 

باأرباح قيمتها ١١.٥٤ مليون دينار خالل عام ٢٠٢٠.
 وتطرق رئي�ص جمل�ص الإدارة هاين القا�سي اأن البنك واحلمدهلل اثبت 
جدارته يف ادارة الزمات  يف ظل هذه الظروف ومتكن بف�سل خططه 
للبنك  املايل  الو�سع  متانة  على  احلفاظ  من  املتنوعة  وا�سرتاتيجياته 
�سيا�سته  بف�سل  متكن  العربي  ال�ستثمار  بنك  بان  القا�سي  وا�ساف 
احل�سيفة باحلفاظ على متانة املركز املايل للبنك لذلك نتائج البنك 

جاءت ايجابية من�سجمة مع اخلطط وال�سرتاتيجيات املو�سوعة .
 

القاضي:  نتائج البنك جاءت إيجابية 
منسجمة مع الخطط واإلستراتيجيات 

الموضوعة
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7.6مليون دينار أرباح بنك 
صفوة اإلسالمي النصفية 2022

ان، منوًا يف اأرباحه الن�سف   حقق بنك �سفوة الإ�سالمي )SIBK(، املدرج ببور�سة عمَّ
�سنوية عن الن�سف الأول من العام اجلاري بن�سبة ٩.٤ باملائة، على اأ�سا�ص �سنوي.

واأظهرت النتائج املالية الأولية حتقيق البنك لأرباح ن�سف �سنوية قيمتها ٧.٥٩ مليون 
دينار )١٠.٧١ مليون دولر(، مقارنة باأرباح قيمتها ٦.٩٤ مليون دينار )٩.٧٩  مليون 

دولر( يف الن�سف الأول من العام املا�سي.
واأ�سارت البيانات املالية للبنك اإلى زيادة اإجمايل دخله خالل الن�سف الأول من العام 
اجلاري بن�سبة ١٢.٠٨ باملائة، لت�سل اإلى ٢٦.٦٤ مليون دينار، مقارنة بنحو ٧٧.٢3 

مليون دينار يف الن�سف الأول من عام ٢٠٢١.
وكان البنك حقق منوًا يف اأرباحه ال�سنوية عن عام ٢٠٢١ بن�سبة ١.٥١ باملائة، لت�سل 

اإلى ١٤.٠٦ مليون دينار، مقارنًة باأرباح قيمتها ١٠.١٧ مليون دينار يف عام ٢٠٢٠.
هذا وعلق د. حممد اأبو حمور رئي�ص جمل�ص ادارة البنك على نتائج الن�سف الول من 
و�سالمة  الراأ�سمالية،  قاعدته  ومتانة  للبنك  املالّية  املالءة  قّوة  توؤكد  باأنها  العام  هذا 
لل�سيا�سات  الإجنازات  هذه  وتعود  لديه،  وال�ستثمارية  الئتمانية  املحافظ  وجودة 
احل�سيفة التي يعتمدها البنك للمواقف الداعمة من جمل�ص الإدارة وللجهود املخل�سة 
من الإدارة التنفيذية اإدارة عليا وموظفني، متوّقعًا نتائج اأف�سل يف الن�سف الثاين من 

هذا العام.

أبو حمور: نتائج النصف األول من 
هذا العام تؤكد قّوة المالءة المالّية 

للبنك ومتانة قاعدته الرأسمالية
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8.1 مليون دينار أرباح األهلي األردني
 نصف السنوية 2022

داود: الجهود المبذولة والعمل بروح 
الفريق حقق نتائج إيجابية

ال�سنوية عن  اأرباحه  ان، منًوا يف  ببور�سة عمَّ املدرج   ،)AHLI( الأردين الأهلي  البنك  حقق 
الن�سف الأول عام ٢٠٢١، بن�سبة ٢.١٥ باملائة، على اأ�سا�ص �سنوي.

واأظهرت النتائج املالية الأولية حتقيق البنك لأرباح ن�سف �سنوية عائدة على امل�ساهمني خالل 
الن�سف الأول من العام بقيمة ٨.١ مليون دينار )١١.٤3 مليون دولر(، مقارنة باأرباح قيمتها 

٧.٩3 مليون دينار )١١.١٨ مليون دولر( يف الن�سف الأول من عام ٢٠٢١.
اإلى زيادة م�سروفات البنك الإجمالية خالل الن�سف الأول  البيانات املالية للبنك،  واأ�سارت 
من العام، بن�سبة ٤.3٩ باملائة، لت�سل اإلى ٤١.٥٨ مليون دينار، مقابل ٤3.٧3 مليون دينار يف 

الن�سف الأول من عام ٢٠٢١.
وكان البنك حقق منوًا يف اأرباحه ال�سنوية عن عام ٢٠٢١، بن�سبة 3٦.3١ باملائة، لت�سل اأرباحه 
ال�سنوية العائدة على امل�ساهمني خالل العام اإلى ١٤.٢3 مليون دينار، مقارنة باأرباح قيمتها 

١٠.٤٤ مليون دينار يف عام ٢٠٢٠.
داود  مو�سى  حممد  للبنك،  العام  التنفيذي/املدير  الرئي�ص  اعرب  النتائج  على  تعليقه  ويف 
عن  فخره واعتزازه بالنتائج املالية والإجنازات التي حققها البنك يف الن�سف الأول من العام 
اجلاري، مثمنًا اجلهود املبذولة من قبل كافة موظفي املجموعة وعملهم بروح الفريق الواحد، 

الأمر الذي اأ�سهم ب�سكل وا�سح يف حتقيق هذه النتائج.

7.6 مليون دينار أرباح البنك األردني 
الكويتي النصفية للعام الحالي2022
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7.6 مليون دينار أرباح البنك األردني 
الكويتي النصفية للعام الحالي2022

اللوزي: قدرة البنك الكبيرة والسريعة على 
النهوض قلبت الصورة ليعود البنك األردني 

الكويتي ويتربع على القمة

ان، منًوا يف اأرباحه الن�سف �سنوية  حقق البنك الأردين الكويتي )JOKB(، املدرج ببور�سة عمَّ
عن الن�سف الأول من عام ٢٠٢٢، بن�سبة ١٧٠.٢٨ باملائة، على اأ�سا�ص �سنوي.

واأظهرت البيانات املالية الأولية للبنك، حتقيقه لأرباح قيمتها ٧.٦ مليون دينار )١٠.٧٢ مليون 
مليون   3.٩٧( دينار  مليون   ٢.٨١ قيمتها  باأرباح  مقارنة  العام،  من  الأول  الن�سف  يف  دولر( 

دولر( يف الن�سف من العام املا�سي.
واأ�سارت النتائج املالية اإلى ارتفاع اإجمايل دخل البنك بن�سبة 33.3٩ باملائة، لت�سل اإلى ٧١.٢٢ 
مليون دينار يف الن�سف الأول من العام، مقارنة بنحو ٥3.3٩ مليون دينار يف الن�سف الأول من 
عام ٢٠٢١. وكان البنك حتول لرباح �سنوية عن عام ٢٠٢١، بقيمة ٧.٧٤ مليون دينار، مقابل 

ال�سيد نا�سر  اأعرب  النتائج  خ�سائر قيمتها ٤.٥١ مليون دينار يف عام ٢٠٢٠. ويف تعليقه على 
اللوزي رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك الأردين الكويتي احلايل اأن قدرة البنك الكبرية وال�سريعة على 
النهو�ص قلبت ال�سورة ليعود البنك الردين الكويتي يرتبع على القمة ويخو�ص غمار املناف�سة 

ب�سرا�سة مع اقوى البنوك يف اململكة.
ويف التعليق على النتائج الفنية اأ�ساف اأي�سًا املدير العام هيثم البطيخي باأننا را�سون عن النمو 
الذي حتقق يف ما يتطلع البنك اإلى زيادة هذه الن�سبة مع نهاية العام احلايل  للو�سول اإلى الهدف 
واخلطة املر�سومة التي و�سعها البنك للنهو�ص بامل�ستوى العام واخلدمات املقدمة من قبل البنك 

مما ينعك�ص ايجابًا على النتائج الفنية.
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قبل  من  واملقدمة   ،»٢٠٢٢ لعام  الأو�سط  ال�سرق  يف  بنك  »اأف�سل  جائزة  العربي  البنك  ح�سد 
جملة »غلوبال فاينان�ص Global Finance العاملية ومقرها نيويورك، وذلك للعام ال�سابع 

على التوايل.
املجلة  حمرري  قبل  من  �سامل  تقييم  على  بناء  اجلائزة  هذه  على  البنك  ح�سول  وياأتي 
املتخ�س�سني وا�ستنادًا اإلى اآراء جمموعة خمت�سة من املدراء املاليني التنفيذيني وامل�سرفيني 
العامل.  والئتماين من حول  املايل  ال�سعيد  على  املحّللني  من  ونخبة  امل�سرفيني  وامل�ست�سارين 
والربحية  املوجودات  منو  �سملت:  املعايري  من  جمموعة  اإلى  اختيارها  فى  املجلة  وا�ستندت 
املنتجات،  يف  والبتكار  الأعمال  وتطوير  ال�سرتاتيجية  العالقات  وقوة  اجلغرايف  والنت�سار 
يف  العمالء  متطلبات  تلبية  على  البنك  بقدرة  املتعلقة  العوامل  بالعتبار  الأخذ  مع  هذا 
امل�ستقبلية. للنجاحات  الأ�س�ص  وتر�سيخ  قوية  نتائج  حتقيق  وموا�سلة  ال�سعبة   الأ�سواق 
 ١٥٠ يقارب  ما  العاملية   Global Finance فاينان�ص  »غلوبال  جملة  جوائز  نطاق  ويغطي 
دولة ومنطقة حول العامل ت�سمل مناطق اأفريقيا واآ�سيا واملحيط الهادي ودول الكاريبي واأمريكا 
واأوروبا  اأمريكا  و�سمال  الأو�سط  وال�سرق  الالتينية  واأمريكا  اأوروبا  و�سرق  وو�سط  الو�سطى 

الغربية. 
للبنك  التنفيذي  العام  املدير  ال�سادق،  رندة  الآن�سة  قالت  التكرمي،  هذا  على  تعليقها  ويف 
اإلى �سجل البنك  العربي: »يعد هذا التقدير العاملي وللعام ال�سابع على التوايل اإ�سافة مميزة 
بكفاءة  التعامل  على  وقدرته  الطموحة  ال�سرتاتيجية  البنك  روؤية  يعك�ص  وهو  احلافل،  العربي 
تقدمي  يف  »ن�ستمر  ال�سادق:  واأ�سافت  والعامل.«  املنطقة  تواجهها  التي  التحديات  خمتلف  مع 
متطلباتهم  تلبية  بهدف  القطاعات  خمتلف  من  لعمالئنا  ومتطورة  �ساملة  م�سرفية  حلول 
التي  امل�سرفية  واحللول  اخلدمات  تطوير  يف  ال�ستثمار  خالل  من  وذلك  جتربتهم  واإثراء 
وعامليًا.  واإقليميًا  حمليًا  امل�سرفية  ال�سناعة  ت�سهدها  التي  امل�ستجدات  اأحدث   تواكب 

برعاية البنك العربي تخريج طلبة برنامج
 العودة اإلى املدر�صة ملوؤ�ص�صة احل�صني لل�صرطان

قامت �سمو الأمرية غيداء طالل، رئي�سة هيئة اأمناء موؤ�س�سة ومركز احل�سني لل�سرطان، بتخريج 

الراعي  العربي،  البنك  من  بدعم  وذلك  املدر�سة  اإلى  العودة  برنامج  من  وطالبة  طالب   ١٠٠
العام  املدير  بح�سور  لالأعمال  امللك احل�سني  اأقيم احلفل يف جممع  للربنامج. حيث  الر�سمي 
التنفيذي للبنك العربي، الآن�سة رندة ال�سادق، ومدير عام مركز احل�سني لل�سرطان، الدكتور 

عا�سم من�سور، ومدير عام موؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان، ال�سيدة ن�سرين قطام�ص. 
ومتكن طلبة الربنامج ممن يتلقون العالج يف مركز احل�سني لل�سرطان من اإكمال ال�سنة الدرا�سية 
العالج.  واأعرا�ص  املر�ص  حتديات  من  بالرغم   ،٢٠٢١-٢٠٢٢ الدرا�سي  للعام  انقطاع  دون 
وياأتي دعم البنك العربي امل�ستمر لربنامج »العودة اإلى املدر�سة« يف اإطار م�سوؤوليته املجتمعية 
والتعليم. ال�سحة  بقطاعي  تعنى  التي  الوطنية  واجلهود  املبادرات  امل�ساهمة يف  على   وحر�سه 

كما حقق برنامج العودة اإلى املدر�سة خالل العام اإجنازات عديدة، حيث تطوع ١3 موظفا من 
البنك العربي من خالل تقدمي ح�س�ص تعليمية للمر�سى، كما مت توفري فر�سة التعليم لـ ٤٢٤ 
طالبا، وحتويل ١٧ طالبا ملراكز متخ�س�سة ب�سعوبات التعّلم والحتياجات اخلا�سة، كما ح�سل 
 ٦٩ مري�سا على جهاز لبتوب، وح�سل ١١٩ مري�سا على جهاز تابلت ملتابعة الدرا�سة عن بعد. 
و يتم تنفيذ برنامج العودة اإلى املدر�سة بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم، وله دور مهم يف دعم 
تلقي  اأثناء  لل�سرطان، حيث ميّكنهم من موا�سلة درا�ستهم  الطلبة من مر�سى مركز احل�سني 
العالج، ويحقق الربنامج يف كل عام العديد من الإجنازات من خالل عدد الطلبة اامل�ستفيدين 

من الربنامج وارتفاع ن�سب جناحهم عرب ال�سنوات.

البنك العربي ينظم حملتني للتربع بالدم ملوظفيه بالتعاون مع بنك الدم
حملتني  البنك  اأقام  »معًا«،  الجتماعية  للم�سوؤولية  العربي  البنك  برنامج  مبادرات  اإطار   يف 
للتربع بالدم يف مبنى الإدارة العامة ومبنى وحدة العمليات املركزية، وذلك بالتعاون مع مديرية 

بنك الدم التابعة لوزارة ال�سحة وحتت اإ�سراف طاقم طبي متخ�س�ص. 
وهدفت احلملة ب�سكل رئي�سي اإلى امل�ساهمة يف تعزيز املخزون ال�سرتاتيجي يف بنك الدم وتاأمني 
وحدات الدم للمر�سى الأردنيني يف جميع حمافظات اململكة. وتاأتي هذه املبادرة �سمن حر�ص 
البنك على اإ�سراك موظفيه يف املبادرات املجتمعية الهادفة وتعزيز الوعي لديهم باأهمية التربع 

بالدم للمتربع واملجتمع. 
وقد �سهدت احلملة اإقباًل وم�ساركة ملحوظة من موظفي البنك، حيث �سارك ما يقارب الـ ١٠٠ 

موظفًا يف احلملتني. 
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 البنك العربي »أفضل بنك في الشرق األوسط للعام 2022«
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 البنك العربي يطلق تطبيق«عربي جونَي
ُيعد الأول من  اأطلق البنك العربي تطبيق »عربي جونرَي« وهو عبارة عن تطبيق بنكي تفاعلي 
جونرَي«  »عربي  برنامج  لعمالء  موجهة  ومالية  ترفيهية  خدمات  يقّدم  والذي  الأردن  يف  نوعه 
احلاليني واجلدد من الأطفال واليافعني من الفئة العمرية ما بني ٨ �سنوات و ١٧  �سنة. وياأتي 
اإطالق التطبيق اجلديد يف اإطار حر�ص البنك العربي املتوا�سل على اإثراء جتربة عمالئه من 

خالل تقدمي حلول م�سرفية متكاملة تنا�سب جميع اأفراد العائلة. 
ويقدم التطبيق مزايا عديدة  لكل من الأهل والأبناء على حد �سواء، حيث اأنه ي�ساهم يف زيادة 
الوعي املايل لدى الأبناء وي�ساعد الأهل على مراقبة منط الإنفاق اخلا�ص باأبنائهم واطالعهم 
اإدارة  ثقافة  وتعزيز  خلق  اإلى جانب  العمرية،  الفئة  لهذه  املقدمة  العرو�ص  اأحدث  على 
املال والدخار لدى الأبناء. كما يوفر التطبيق مل�ستخدميه خدمات م�سرفية �ساملة �سمن 
اأعلى م�ستويات ال�سهولة والأمان تت�سمن اأداة حتويل مالية لت�سّهل اإمتام العمليات املالية 
�سمن حدود معينة ومبوافقة الأهل من خالل ر�سالة ن�سية ليتم توثيقها بخا�سية الرقم 
OTP، وميزة معرفة ر�سيد ح�ساب امل�سروف الكرتونيًا، بالإ�سافة اإلى  ال�سري املتغري 
القدرة على التحويل بني احل�سابات داخل التطبيق وغريها. كذلك تت�سمن اأبرز امليزات 
مهام  اإ�سافة  من  الأهل  متكني  اجلديد  جونرَي«  »عربي  تطبيق  يقدمها  التي  التفاعلية 
جديدة عرب تطبيق »عربي موبايل« لأبنائهم امل�ساركني بتطبيق »عربي جونرَي« من خالل 
حتديد قيمة للمهمة وتاريخ ا�ستحقاقها، وحتويل املبلغ القائم حل�ساب امل�سروف املربوط 
امل�ستمر لأداء  التحفيز  الأبناء وذلك كنوع من  ِقبل  التطبيق فور حتقيق املهمة من  على 

املهام املطلوبة وزيادة قدرتهم على ربط العمل املُنجز باملردود املادي. 
ويف تعليقه على اإطالق هذا التطبيق اجلديد، قال ال�سيد يعقوب معتوق، مدير اإدارة اخلدمات 
امل�سرفية لالأفراد يف البنك العربي - الأردن: »ياأتي اإطالق تطبيق عربي جونرَي اجلديد 
�سمن �سل�سلة الربامج واحللول امل�سرفية املتكاملة واملعززة باأحدث اخلدمات والقنوات 
الرقمية والتي يقدمها البنك العربي لتلبية الحتياجات امل�سرفية ملختلف اأفراد العائلة 
عرب مراحل حياتهم املختلفة.« واأ�ساف: »يوفر التطبيق اجلديد الفر�سة لزيادة الوعي 
املايل لدى الأطفال واليافعني �سمن من�سة تفاعلية مميزة متكنهم من اإمتام جمموعة 
والأمان.  ال�سهولة  م�ستويات  اأعلى  و�سمن  الأهل  اإ�سراف  امل�سرفية حتت  العمليات   من 

االأول من نوعه يف اململكة - البنك العربي يطلق تطبيق
 »عربي نك�صت« لل�صركات ال�صغية واملتو�صطة

اأطلق البنك العربي تطبيقه البنكي املخ�س�ص لقطاع ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة حتت 
ا�سم »عربي نك�ست« وهو الأول من نوعه يف اململكة، وذلك يف اإطار �سعي البنك امل�ستمر 
احتياجات  تنا�سب  �ساملة  بنكية  حلول  وتقدمي  امل�سرفية  وخدماته  براجمه  تطوير  نحو 

وتطلعات جميع ال�سرائح والقطاعات.

قنوات  �سعيد  على  الرائدة  التكنولوجية  احللول  من  نك�ست«  »عربي  تطبيق  ويعد 
حيث  واملتو�سطة،  ال�سغرية  ال�سركات  لقطاع  املخ�س�سة  الرقمية  امل�سرفية  اخلدمات 
خ�سي�سًا  �سممت  املتكاملة  الرقمية  واخلدمات  اجلديدة  املزايا  من  �ساملة  باقة  يوفر 
لتلبية احتياجات هذا القطاع ومنها الت�سجيل على التطبيق ب�سكل ذاتي لل�سركة واإدارة 
ح�سابات ال�سركة يف اأي وقت ومن اأي مكان. كما يتيح التطبيق اإجراء التحويالت البنكية 
وكذلك  واخلارجية  املحلية  البنوك  لدى  اأخرى  وحل�سابات  العربي  البنك  داخل  رقميًا 
للتحويالت  لل�سركات  »كليك«  خدمة  من  والإ�ستفادة  رقميًا،  ال�سركة  فواتري  ت�سديد 
املختلفة ح�سب  املعامالت  واملوافقة على  امل�ستخدمني  اإدارة  اإلى جانب  ال�سريعة،  املالية 
ال�سالحيات، هذا بالإ�سافة مليزة الطالع على ح�سابات ال�سركة من خالل �سا�سة عر�ص 
من  العربي  البنك  لعمالء  نك�ست«  »عربي  تطبيق  ويتوفر  الأ�سا�سية.  احل�ساب  معلومات 

خالل اآبل �ستور وجوجل بالي.
والتي  اخرى  رقمية  حلول  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  لقطاع  العربي  البنك  ويوفر 
بخطوات  مكان  اأي  ومن  وقت  اأي  يف  اإلكرتونيًا  ح�ساب  لفتح  طلب  تقدمي  اإمكانية  تتيح 
�سهلة و�سريعة، واإمكانية التقّدم بطلبات قرو�ص الأعمال الت�سغيلية وقرو�ص نقاط البيع 
اإلكرتونيًا عن طريق حتديد مبلغ القر�ص، معلومات ال�سركة والبيانات الأخرى املطلوبة 

على املن�سة بكل �سهولة وي�سر.
اأبو خ�سر، مدير وحدة  ويف تعليقه على اإطالق اخلدمات اجلديدة، قال ال�سيد �سليمان 
ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف البنك العربي - الأردن: »ياأتي اإطالق تطبيق »عربي 
نك�ست« �سمن ا�سرتاتيجية البنك العربي ودوره املحوري يف مواكبة التطورات احلا�سلة 

يف بيئة الأعمال، حيث يتجلى ذلك من خالل توفري خدمات وحلول تلبي متطلبات قطاع 
خمتلف  لإدارة  ومتطورة  �ساملة  رقمية  جتربة  تتيح  كما  تطلعاتهم  وتواكب  ال�سركات 
مم التطبيق اجلديد خ�سي�سًا لدعم اأعمال  معامالت ال�سركات البنكية.« واأ�ساف: »�سُ
ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، اإذ يوفر لهم باقة �ساملة من املزايا واخلدمات الرقمية  

التي متكنهم من اإدارة ح�ساباتهم على مدار ال�ساعة ومن اأي مكان.

البنك العربي اأول بنك يتيح لعمالئه تفعيل هوية
 �صند الرقمية عرب تطبيقه البنكي

الرقمية من خالل تطبيق »عربي موبايل«  �سند  تفعيل هوية  العربي خدمة  البنك  اأطلق 
ليكون بذلك اأول بنك يف اململكة يتيح هذه اخلدمة لعمالئه عرب تطبيقه البنكي. وياأتي 
اإطالق هذه اخلدمة اجلديدة �سمن مبادرة تعاون بني البنك العربي واحلكومة الرقمية 
بهدف امل�ساهمة يف ت�سهيل دخول املواطنني لبوابة اخلدمات احلكومية الرقمية عن طريق 

تفعيل هوية �سند الرقمية الكرتونيًا. 
�سند  هوية  تفعيل  العربي  البنك  عمالء  باإمكان  �سيكون  اجلديدة  اخلدمة  خالل  ومن 
لزيارة  الذكية دون احلاجة  الهواتف  با�ستخدام  واآمنة و�سريعة  الرقمية بخطوات �سهلة 

»مراكز �سند« لإمتام عملية الت�سجيل، وذلك عرب تطبيق »عربي موبايل«.
امل�سرفية  اخلدمات  دائرة  مدير  معتوق،  يعقوب  ال�سيد  قال  املبادرة،  على  تعليقه  ويف 
لالأفراد يف البنك العربي - الأردن: »ي�سكل اإطالق اخلدمة اجلديدة والتي تعترب الأولى 
البنك  التزام  تعك�ص  رائدة  خطوة  الرقمية  احلكومة  مع  بالتعاون  اململكة  يف  نوعها  من 
لإثراء  وتوظيفها  امل�سرفية  ال�سناعة  �سعيد  على  التكنولوجية  احللول  اأحدث  بتبني 
هوية  تفعيل  خدمة  »تعد  واأ�ساف:  املتجددة.«  احتياجاتهم  مع  متا�سيًا  عمالئه  جتربة 
املميزة  الرقمية  اخلدمات  �سل�سلة  �سمن  نوعية  اإ�سافة  ب�سيطة  بخطوات  الرقمية  �سند 
التي يوفرها البنك العربي عرب تطبيق »عربي موبايل« لتقدمي جتربة م�سرفية متطورة 

و�سل�سة لعمالئه.«
وجتدر الإ�سارة هنا اإلى اأن تطبيق »عربي موبايل« من البنك العربي ي�سم باقًة وا�سعًة من 
احللول البنكية الرقمية التي تتيح لعمالء البنك اإجناز الكثري من املعامالت امل�سرفية 
عرب الإنرتنت يف اأي وقت ومن اأي مكان من خالل الهواتف الذكية واأجهزة التابلت �سمن 

اأعلى م�ستويات ال�سهولة والأمان.

البنك العربي يفتتح فرعه اجلديد يف حي الريان - �صارع ياجوز
افتتح البنك العربي فرعه يف منطقة حي الريان مبوقعه اجلديد والواقع يف �سارع ياجوز، 
وذلك يف اإطار خطة البنك الهادفة اإلى تعزيز �سبكة فروعه يف اململكة اإ�سافة الى توفري 

م�ستويات خدمة تواكب متطلبات واحتياجات عمالئه.
وي�سم الفرع اجلديد اإلى جانب اخلدمات امل�سرفية الإعتيادية مركز متخ�س�ص لعمالء 
برنامج »اإيليت« وموظفني خم�س�سني خلدمة عمالء عربي برمييوم بالإ�سافة اإلى ق�سم 
الذي  الذاتية  اخلدمة  جهاز  من  كل  ي�سمل  والذي  ال�ساعة  مدار  على  الذاتية  اخلدمات 
واإ�سدار  وفوريًا  ذاتيًا  الآيل  ال�سراف   / الدفع  بطاقة  جتديد  اأو  اإ�سدار  خدمات  يقدم 
يتيح  والذي   »ITM« التفاعلي  الآيل  ال�سراف  وجهاز  وفوريًا،  ذاتيًا  احل�ساب  ك�سوفات 
وال�سورة  بال�سوت  العمالء  خدمة  موظفي  اأحد  مع  املبا�سر  التوا�سل  اإمكانية  للعمالء 
وذلك مل�ساعدتهم على اإمتام معامالتهم امل�سرفية ب�سكل فوري ومبنتهى ال�سهولة. كذلك 
�سحب  من  العمالء  متكن  والتي   »ATM Plus« الآيل  ال�سراف  خدمات  الفرع  يقدم 
النقد ب�سعف احلد اليومي املعتاد، واإيداع ال�سيكات الفورية والآجلة بالدينار الأردين على 

مدار ال�ساعة، بال�سافة الى كافة خدمات ال�سراف الآيل املعتادة.
كما ويتوفر جهاز ال�سراف الآيل خلدمة العمالء من ال�سيارة )DRIVE THRU( مما 
والراحة  ال�سهولة  الفورية مبنتهى  امل�سرفية  املعامالت  العديد من  اإجراء  للعمالء  يتيح 
مدير  معتوق،  يعقوب  ال�سيد  قال  املنا�سبة،  وبهذه  الر�سمي.  العمل  اأوقات  وخارج  والأمان 
مبوقعه  الفرع  افتتاح  »ياأتي  الأردن:    - العربي  البنك  يف  لالأفراد  امل�سرفية  اخلدمات  دائرة 
اجلديد �سمن حر�ص البنك العربي امل�ستمرعلى توفري احللول واخلدمات امل�سرفية التي تلبي 
احتياجات العمالء وتطلعاتهم وتواكب اأحدث التطورات التكنولوجية يف ال�سناعة امل�سرفية.« 
واأ�ساف: »ميتاز فرع الريان بت�سميمه الع�سري وخدماته الرقمية املتكاملة ليوفر توا�سل اأف�سل 
مع العمالء ومينحهم جتربة م�سرفية رقمية فريدة على مدار ال�ساعة تتما�سى مع متطلباتهم 

واأ�سلوب حياتهم بال�سكل الذي ي�سمن خدمتهم بطريقة اأ�سرع واأكرث فاعلية.«
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لتحويل  اتفاقية  بتوقيعها  عمان  القاهرة  ببنك  ثقتها  البيت  ال  جامعة   جددت 
الهوية اجلامعية لطلبة اجلامعة اإلى بطاقة ذكية متعددة ال�ستخدامات.

ت�سمل  البطاقة  حلامل  نوعية  خدمات  التفاقية  مبوجب  القاهرة  بنك   وي�سيف 
تكنولوجيا الدفع اللكرتوين والعمليات املالية الآمنة عرب �سبكة النرتنت.

 ووقع التفاقية عن البنك الرئي�ص التنفيذي كمال البكري، وعن اجلامعة رئي�سها 
الأ�ستاذ الدكتور هاين ال�سمور.

 ويواكب البنك التطورات التكنولوجية وت�سخريها لتقدمي خدمات بنكية متميزة، 
اأكادمييني واإداريني  وخدمات نوعية للجامعات الأردنية ت�سمل العاملني فيها من 

وطلبة.
 ويقوم بنك القاهرة عمان باإ�سدار وت�سغيل بطاقات هوية ذكية متعددة ال�ستخدام 
الدفع  البطاقة ت�سمل تكنولوجيا  واإ�سافة خدمات نوعية حلامل  لطلبة اجلامعة، 
للطالب  ميكن  فيما  النرتنت  �سبكة  عرب  الآمنة  املالية  والعمليات  اللكرتوين 
ا�ستخدام البطاقة داخل احلرم اجلامعي كبطاقة هوية تعريفية، ولدفع الر�سوم 
 Point of(  اجلامعية، وللدفع ملرافق اجلامعة التي يتوافر فيها اأجهزة نقاط بيع
Sale( كما ميكن للطالب ا�ستخدام البطاقة لل�سراء عرب النرتنت، واإمكانية تعبئة 

Kiosk �سممت خ�سي�سا لهذه  واأجهزة  البنك  بالنقود من خالل فروع  البطاقة 
الغاية. ومن مزايا البطاقة الذكية، متكني الطلبة من ال�ستفادة من اخل�سومات 
التي يوفرها البنك لدى �سبكة خ�سومات )جتار/حمالت جتارية وغريها( ت�سمل 
العديد من القطاعات التي يحتاجها حامل البطاقة، وال�ستفادة من اخل�سومات 
العاملية  الدفع  وخدمات  لبطاقات  امل�سدرة  ال�سركات  ترتبها  التي  والعرو�ص 

واملحلية �سمن �سبكة حمالت معتمدة داخل الأردن.

بنك القاهرة عمان يرعى فعاليات اليوم الطبي والرتفيهي
 لالأطفال امل�صابني بال�صرطان يف اإربد

رعى بنك القاهرة عمان وبالتعاون مع م�ست�سفى امللك املوؤ�س�ص عبداهلل اجلامعي، 
فعاليات اليوم الطبي والرتفيهي الذي اأقامه ق�سم اأورام الدم وال�سرطان / اأطفال 

يف مدينة اربد،
وذلك يف  ال�سرطان،  امل�سابني مبر�ص  الأطفال  على  الهدايا  بتوزيع  البنك  وقام 
خطوة ت�ستهدف ت�سجيعهم ورفع معنوياتهم، كما �سمل الفعاليات اأن�سطة ترفيهية.
وا�ستملت فعاليات اليوم الطبي اأي�سا على ار�سادات قدمها خمت�سون حول كيفية 

التعامل مع مر�ص ال�سرطان وامل�سابني به، وم�ساعفات الأدوية.
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أخبار البنوك

على  العامة  الإدارة  مبنى  ح�سول  عن  البنك  يعلن  مرجي  عزت  جمموعة  مع  بالتعاون 
املجل�ص  طوره  الذي   .)LEED( الذهبية  والبيئة  الطاقة  ت�سميمات  يف  الريادة  �سهادة 
الأكرث  اخل�سراء  املباين  ي�سنف  نظام  وهو   ،)USGBC( اخل�سراء لالأبنية  الأمريكي 
ا�ستخدامًا يف العامل ويعترب رمزًا دوليًا للتميز، من خالل ممار�سات الت�سميم والبناء 
من  املعتمدة  املباين  وت�ساعد  الإن�سان،  و�سحة  البيئية  ال�سحة  حت�سن  التي  والعمليات 

LEED يف جعل العامل اأكرث ا�ستدامة. 
هذا وقد اأقيم حفل ت�سليم ال�سهادة بح�سور ال�سيد هيثم البطيخي املدير العام التنفيذي 
عن  وممثلني  بالبنك،  التنفيذية  الإدارة  اأع�ساء  من  وعدد  الكويتي  الأردين  للبنك 
اخل�سراء  لالأبنية  الأمريكي  واملجل�ص   ،LEED كم�ست�سارين   – مرجي  عزت  جمموعة 
)USGBC(– حيث قامت ال�سيدة ديبثي – املديرة الإقليمية ل GBCI )معهد �سهادات 
هيثم  لل�سيد  الذهبية   LEED �سهادة  بتقدمي  الأو�سط،  ال�سرق  يف  اخل�سراء(  املباين 
البطيخي. حيث ا�ستحق البنك الأردين الكويتي �سهادة »البناء وال�سيانة LEED« لقيامه 
بتنفيذ ا�سرتاتيجيات وحلول عملية قابلة للقيا�ص يف التنمية امل�ستدامة للمواقع والأبنية، 
وكفاءة ا�ستخدام املياه، وبرامج كفاءة الطاقة والغالف اجلوي، واملواد واملوارد، وجودة 
البيئة الداخلية، حيث متنح املباين اخل�سراء بيئة عمل اأكرث ا�ستدامة و�سحة لل�سركات 

وموظفيها. 
مت تنفيذ العديد من ال�سرتاتيجيات يف البنك طيلة امل�سروع وبالأخ�ص كفاءة ا�ستخدام 
املياه من خالل تنفيذ تركيبات منخف�سة التدفق، وجتميع مياه الأمطار، ومعاجلة املياه 
ونظام  الفعالة   LED اإ�ساءة  ا�ستخدام  خالل  من  اجلوي  والغالف  الطاقة   ; الرمادية 
والنظام  املتغرية  املربدات  تدفق  يف  املركزي  والتحكم  املتغرية  املربدات  لتدفق  فعال 
املواد  الكلوروفلوروكربونات;  على  قائمة  مربدات  وجود  وعدم  ال�سم�سي،  الكهرو�سوئي 
واملوارد عن طريق تخزين وجمع املواد القابلة لإعادة التدوير ونوعية البيئة الداخلية من 
خالل توفري التهوية املنا�سبة واملناطق اخل�سراء والراحة احلرارية و�سوء النهار الكايف. 
وقد �سرح ال�سيد هيثم البطيخي – املدير العام التنفيذي يف البنك قائاًل: اإننا فخورون 
الرواد  واأحد  عليها  يح�سل  الأردن  بنك يف  كاأول  الذهبية   LEED ل�سهادة  با�ستحقاقنا 
يف جمال التنمية امل�ستدامة. واليوم نغتنم هذه الفر�سة لالإعراب عن امتناننا لل�سركاء 

القيمني الذين جعلوا هذا ممكنًا. 
العمالء  لدى  املف�سل  املايل  املزود  لي�سبح  يهدف  الكويتي  الأردين  البنك  باأن  اأكد  كما 
لالأمم  ع�سر  ال�سبعة   )SDGs( امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق  يف  يرغبون  الذين 
الأردين  البنك  جعل  على  تركيزنا  ذلك  ويحدد   .٢٠٢٥ الأردن  روؤية  وحتقيق  املتحدة، 

الكويتي قوة دافعة لإحداث تغيري اإيجابي وطويل الأمد للبيئة والإن�سانية.
ياأتي  واملجتمعي  البيئي  املجال  امل�سرفية يف  للموؤ�س�سات  الدور احليوي  اأن  على  م�سددًا 
وم�سروعات  برامج  توفري  خالل  من  بو�سوح  يظهر  ما  وهو  القت�سادي،  للدور  مكماًل 

ومنتجات تعمل على حتقيق اأهداف التنمية �سواء على امل�ستوى املحلي اأو الدويل.
يف  الطاقة  وكفاءة  املتجددة  الطاقة  دائرة  مدير  مرجي،  فادي  ال�سيد  قال  جانبه،  من 
»جمموعة عّزت مرجي« اإن جتديد مبانينا وم�ساحاتنا يحدث م�سروعًا واحدًا تلو الآخر، 
تغيري  يف  اأ�سا�سية  دافعة  قوة  هو  الكويتي  الأردين  البنك  مثل  املبتكرة  املنظمات  وعمل 
نحو  التغيري  بقيادة  ملتزمني  مرجي  عزت  جمموعة  و�سيانتها.  مبانينا  ت�سغيل  طريقة 
املباين اخل�سراء يف الأردن واملنطقة الإقليمية، حيث يرجع جناحنا يف حتقيق الريادة 
يف ت�سميمات الطاقة والبيئة الذهبية )LEED( بالتزام البنك الأردين الكويتي ودعم 
البنك،  وبف�سل  وال�ستدامة.  الأخ�سر  البناء  بتعزيز  الهند�سية  ودائرته  واإدارته  فريقه 
نزيد عدد املباين اخل�سراء ونتجاوز معدلت املباين التقليدية، بينما نكون م�سوؤولني بيئيًا 

واجتماعيًا ونح�ّسن نوعية احلياة لالأجيال القادمة.«
يف  اخل�سراء(  املباين  �سهادات  )معهد   GBCI ل  الإقليمية  املديرة   – ديبثي  ال�سيدة 
ال�سرق الأو�سط قالت: » اإجناز البنك الأردين الكويتي يظهر التزامه بتقدمي ت�سهيالت 
 ،LEED تاأثري كبري وعايل الأداء ملوظفيه واأ�سحاب امل�سلحة، ومن خالل �سهادة  ذات 
�سلط امل�سروع ال�سوء على قدرات املباين احلالية لتحويل بيئاتها املبنية الى اأ�سول مرنة 
على  الكويتي حل�سوله  الأردين  البنك  نهنئ  اأن  اأي�سًا  نود  وهنا  الأداء،  وعالية  و�سحية 

�سهادة O+M LEED v4.1 الذهبية ملبنى الإدارة العامة.«
“اإن احل�سول على  قال:   USGBC التنفيذي يف  واملدير  الرئي�ص   – تبليتون  بيرت  ال�سيد 
�سهادة LEED هو اأكرث من جمرد تنفيذ ممار�سات م�ستدامة بل اإنه ميثل التزامًا بجعل 
البالغة  لالأهمية  نظرًا  اأف�سل.  بعمل  للقيام  الآخرين  على  والتاأثري  اأف�سل  مكانًا  العامل 
حلماية املناخ والدور املركزي الذي تلعبه املباين يف هذا اجلهد، لذا فاإن البنك الأردين 

الكويتي يبني طريقًا للم�سي قدمًا من خالل �سهادة LEED اخلا�سة به.«
املجل�ص الأمريكي لالأبنية اخل�سراء )USGBC( يلتزم مب�ستقبل �سحي ومرن ومن�سف 
عامًا.   ٢٠ من  لأكرث  واملجتمعات  واملدن  اخل�سراء  املباين  تطوير  خالل  من  للجميع، 
وهو   ،LEED تطوير  خالل  من  الأخ�سر  البناء  ممار�سات  تطوير  على  املجل�ص  ويعمل 
برنامج البناء الأخ�سر الأكرث ا�ستخدامًا يف العامل، بدعم من اآلف الأع�ساء واملتطوعني 
وال�سركاء، كما يوفر دورات تعليمية مكثفة عن املباين اخل�سراء وبرنامج اعتماد مهني 

جاد يدعو الى �سيا�سات عامة فعالة. 

البنك األردني الكويتي يحصل على شهادة المباني 
الخضراء )LEED( رفيعة المستوى
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Blink البنك الرقمي املبتكر، حملة العائد النقدي ال�سهري على ح�سابات العمالء  اأطلق  
لأول مرة يف الأردن، يف خطوة تهدف اإلى مواكبة احتياجات عمالئه املتزايدة و�سط اإقبال كبري 

على اخلدمات امل�سرفية الرقمية.  
ومبوجب هذه احلملة التي تطلق لأول مرة يف الأردن والتي �ستبداأ اعتبارًا من ٨/١ وحتى  3١ 
يف  ح�ساباتهم  يف  بر�سيد  يحتفظون  الذين  العمالء  مبكافاأة   Blink �سيقوم  املقبل،   ١٢  /
الفائدة  ت�سل  احل�ساب حيث  ر�سيد  وح�سب  �سريحة  لكل  وفقًا  �سهري  نقدي  Blink مببلغ 

ال�سنوية لـ ٤.٥% وتدفع على اأقل ر�سيد يف احل�ساب.
كما �سيتم منح العمالء ممن تنطبق عليهم ال�سروط، فر�سة الدخول على ال�سحب لربح ثالث 
ح�ساب  يف  للر�سيد  قيمة  اأدنى  ي�ساوي  اإ�سايف  ر�سيد  عن  عبارة  وهي  �سهريًا،  نقدية  جوائز 

العميل خالل ال�سهر. 
ويف تعليقها على هذه اخلدمة، قالت الرئي�ص التنفيذي لـ Blink زين ملح�ص:« منذ اإطالق 
Blink يف ال�سوق الأردين يف �سهر �سباط املا�سي �سهدنا اإقباًل كبريًا من قبل الأردنيني غري 
امل�سمولني باخلدمات امل�سرفية التي تقدمها البنوك التقليدية من الأفراد واأ�سحاب امل�ساريع 
املنزلية وطلبة اجلامعات، لال�ستفادة من خدماتنا، حيث فاق هذا القبال خالل ال�سهر الأول 
من اإطالق البنك توقعاتنا وخططنا املو�سوعة لعام كامل، الأمر الذي يعك�ص مدى جناحنا يف 
دعم خطط البنك املركزي الأردين يف تعزيز ال�سمول املايل يف اململكة وفق الأ�س�ص والتعليمات 

املو�سوعة يف هذا املجال«.
واأ�سافت ملح�ص:« اليوم من خالل ح�سابنا الإلكرتوين واإطالقنا حلملة العوائد ال�سهرية نوا�سل 
واأنهم  خا�سة  لها  عمالئنا  تعط�ص  مل�سنا  والتي  الذكية  الرقمية  خدماتنا  تقدمي   Blink يف 
من فئة ال�سباب التي تتجه ل�ستخدام التكنولوجيا الرقمية وترتاوح اأعمارهم ما بني ١٨- ٤٠ 
عامًا«، م�سرية اإلى اأن معامالت الرقمية امل�سرفية متتاز ب�سرعة اإجنازها واإمكانية احل�سول 
عليها اأينما كان العميل ومتى �ساء، ومب�ستويات اأعلى من الكفاءة والأمان واحلماية املعلوماتية«.
ولفتت ملح�ص اإلى اأن Blink وجميع البنوك الرقمية تخ�سع كما هو احلال بالن�سبة للبنوك 
التقليدية لرقابة واإ�سراف البنك املركزي الأردين الذي ا�سرتط اأن تكون هذه البنوك مملوكة 
والآليات  الأ�س�ص  وفق  الرقمية  البنوك  تعمل  واأن  اململكة،  يف  مرخ�ص  بنك  �سيطرة  حتت  اأو 

واملتطلبات التي تعمل وفقها البنوك التقليدية،

واأكدت ملح�ص اأن البنوك واخلدمات الرقمية هي ثقافة جديدة يف املجتمع الأردين ت�ستوجب 
على كافة الأطراف املعنية من جهات وموؤ�س�سات رقابية وبنوك وغريها اإطالق حمالت توعية 
اإلى  بالإ�سافة  والتزاماتهم  م�سوؤولياتهم  الى  بالإ�سافة  العمالء،  حقوق  على  ال�سوء  لت�سليط 
تعزيز قدرتهم على ا�ستخدام اخلدمات امل�سرفية بال�سكل الأمثل.، م�سددة على �سرورة عدم 

م�ساركة العمالء لبياناتهم ال�سخ�سية ولكلمات ال�سر اخلا�سة بهم مع الأ�سخا�ص الأخرين.
واأ�سارت ملح�ص اإلى اأن حملة العائد النقدي ال�سهري تاأتي لت�سجيع Blink على الدخار من 
جهة وملكافاأتهم بتقدمي املزيد من املزايا واحلوافز مثل دفع فائدة على غرار فوائد الودائع لكن 
تدفع �سهريًا وفق اأدنى ر�سيد متوفر يف احل�ساب عدا عن تقدمينا لثالث جوائز نقدية فورية 
يف نهاية كل �سهر ، مو�سحة اأن العمالء يتمتعون بكامل احلرية يف �سحب وايداع املبالغ املتوفرة 
يف ح�ساباتهم �سواء كانت اأموالهم املودعة من قبلهم اأو الفوائد ال�سهرية بدون اأية قيود، ناهيك 

عن اجلوائز النقدية الفورية املرافقة لهذه احلملة �ست�سجع عمالئنا اأكرث على الدخار ».

مبنا�سبة يوم العطاء الوطني
موظفو كابيتال بنك يتربعون ل�صالح بنك املالب�س اخليي

مبنا�سبة يوم العطاء الوطني الذي �سادف يوم اخلام�ص ع�سر من متوز اجلاري، نظم كابيتال 
بنك حملة تربع داخلية  ل�سالح بنك املالب�ص اخلريي، اأحد م�سروعات الهيئة اخلريية الأردنية 

الها�سمية.
باملالب�ص  التربع  من  الفروع  خمتلف  يف  بنك  كابيتال  موظفي  ت�سجيع  اإلى  احلملة،  وهدفت 

والألعاب والأحذية  ل�سالح الأ�سر العفيفة امل�ستفيدة من بنك املالب�ص اخلريي.
دعم  اإلى  الهادفة  املجتمعية  بنك   كابيتال  ا�سرتاتيجية  اإطار  يف  احلملة،  هذه  تنفيذ  وياأتي 

خمتلف الفئات الأقل حظًا يف املجتمع، كجزء من واجبه الوطني جتاه هذه الفئات.
واأعربت رئي�ص اإدارة الت�سويق والت�سال املوؤ�س�سي يف كابيتال بنك، تولني بارطو، عن �سعادتها 
الوطني  العطاء  »يوم  وقالت:  الإن�سانية،  احلملة  هذه  مع  الكبري  البنك  موظفي  بتجاوب 
لرد  مثالية  اإنه فر�سة  املقابل؛  �سيء يف  اأي  توقع  دون  العطاء  النا�ص على  لت�سجيع  خم�س�ص 

اجلميل للمجتمع من خالل منح الأ�سياء التي نحبها ملن هم اأقل حًظا«.
واأو�سحت بارطو، اأن كابيتال بنك ي�سعى ومن خالل ا�سرتاتيجيته للم�سوؤولية املجتمعية لتعزيز 
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دوره الفاعل وامل�سوؤول يف العمل التطوعي واخلدمة الجتماعية، كما يعمل على تر�سيخ القيم 
واجبهم  اأداء  على  وت�سجيعهم  موظفيه  لدى  والتاآزر  والتكاتف  العطاء  مثل  النبيلة  الإن�سانية 

الوطني  جتاه الفئات املحتاجة يف املجتمع.

Blink يدعم مبادرة SOL ال�صتبدال االأكيا�س البال�صتيكية بـ«الورقية«
 Blink م�ساهمة منه يف احلفاظ على املوارد الطبيعية وحتقيقًا لالأمن البيئي يف اململكة، اأعلن
بدائل  با�ستخدام  بيئيًا  ال�سارة  املواد  تقليل  اإلى  الهادفة   SOL الوطنية  للمبادرة  دعمه  عن 
قابلة للتحلل، من خالل توزيع اأكيا�ص ورقية جمانية على املحالت التجارية يف العا�سمة عّمان 

بدًل عن الأكيا�ص البال�ستيكية.
وتقوم فكرة مبادرة SOL على خلق حالة من الوعي العام باأهمية خف�ص ا�ستخدام الأكيا�ص 
لهذه  اخلاطئ  لال�ستخدام  املحتملة  امل�ستقبلية  امل�سكالت  على  ال�سوء  وت�سليط  البال�ستيكية، 
املواد، مع التنبيه اإلى فوائد الأكيا�ص الورقية التي ميكن اإعادة تدويرها واإدخالها يف �سناعات 

متنوعة كالأ�سمدة مثاًل على خالف الأكيا�ص البال�ستيكية.  
Blink، زين ملح�ص عن اعتزازها بهذا املبادرة الوطنية التي  واأعربت الرئي�ص التنفيذي لـ  
ينفذها جمموعة من ال�سباب احلري�سون على ا�ستدامة املوارد البيئية من خالل ال�ستهالك 
الر�سيد وامل�سوؤول، ورفع الوعي بواحدة من الق�سايا ذات الأولوية اخلا�سة  للحكومة والقطاع 

اخلا�ص على حد �سواء.
 واأ�سارت ملح�ص، اإلى اأن اأهداف مبادرة SOL تن�سجم وتتناغم مع مفهوم Blink القائم على 
تطبيق اأحدث الأنظمة التكنولوجية بهدف خدمة العمالء ببيئة رقمية وخالية من الورق متامًا، 
Blink للم�سوؤولية الجتماعية  اأن دعم هذه املبادرة ياأتي يف �سلب ركائز ا�سرتاتيجية  مبينة 
ال�سلبي  تاأثريها  بتبيان  البال�ستيكية  الأكيا�ص  ا�ستخدام  اإلى خلق وعي بيئي مبخاطر  الهادفة 
واأ�سرارها على البيئة والتعريف باحللول البديلة لالأكيا�ص امل�ستخدمة حاليًا، اإلى جانب دعم 

روح املبادرة لدى ال�سباب الأردين وتعظيم قيم امل�سوؤولية لديهم جتاه البيئة املحيطة بنا.
ومن جانبه، قال قي�ص مرار املدير التنفيذي ملبادرة SOL: »مبادرتنا تطمح ل�ستبدال اأكرب 
عدد ممكن من الكيا�ص ال�سارة للبيئة يف ال�سواق املحلية باأكيا�ص ورقية �سديقة للبيئة، كل 

ال�سكر ل Blink  ل�ستبدالهم ل 3٠،٠٠٠ كي�ص من ال�سواق املحلية، ما يعادل تقريبا ال ١٤٠ 
كيلوغرام من النفايات البال�ستيكية«. 

  
بقيمة ١٠٠ األف دينار لكل رابح

        كابيتال بنك يعلن اأ�صماء اأول خم�صة رابحني باجلائزة الكربى
 حل�صاب توفي »طريقك دهب« 

�سمن باقة جوائز التوفري التي يقدمها البنك على مدار العام لعمالئه، اأعلن كابيتال بنك 
باجلائزة  رابحني  خم�سة  اأول  ا�سماء  عن  اجلاري   ٧/3 الحد  يوم  اأقيمت  احتفالية  �سمن 
األف دينار لكل رابح. وفاز  الكربى يف ح�ساب التوفري » طريقك دهب« والبالغ قيمتها ١٠٠ 
باجلائزة كل من ال�سادة جمانة العايد، �سمري اأبو اآغا، عبري حماد، مروة العطيات وفرناند 

فاخوري.  
اأحر  عثمان  حممد  بنك،  كابيتال  جمموعة  يف  لالأفراد  امل�سرفية  اخلدمات  رئي�ص  وقّدم 
التهاين للفائزين باجلائزة الكربى الأولى، مو�سحًا اأن حملة جوائز ح�ساب توفري » طريقك 
دهب« تعد من اأكرب احلمالت التي يطلقها البنك �سواء من ناحية عدد اجلوائز اأو الفر�ص 

امل�سمونة للفوز بالذهب وفقًا ملعدل ر�سيد احل�ساب ال�سنوي ول�سوابط و�سروط احل�ساب. 
واأ�ساف عثمان باأن كابيتال بنك اأطلق احلملة مبزايا عديدة وجوائز قّيمة �سعيًا منه لت�سجيع 
عمالئه احلاليني واملحتملني على تبني ثقافة الدخار وزيادة اأر�سدة ح�سابات التوفري اخلا�سة 
بهم، وذلك لتعزيز رفاههم املايل يف امل�ستقبل، مبينًا اأن مثل هذه احلمالت التحفيزية ت�سجع 

على زيادة قاعدة عمالء البنك التي �سهدت تناميًا كبريًا خالل ال�سنوات الأخرية.
جتدر الإ�سارة اإلى اأن هذه اجلوائز تاأتي �سمن احلملة الرتويجية حل�ساب توفري » طريقك 
دهب« التي اأطلقها البنك يف بداية العام ٢٠٢٢، ووفر من خاللها لأ�سحاب ح�سابات التوفري 
لديه الفر�ص املرتفعة للفوز بـمجموعة من اجلوائز النقدية الأ�سبوعية والن�سف �سنوية بقيمة 
تقارب ٢ مليون دينار ، وتتوزع كالتايل: ١٠ جوائز اأ�سبوعية بقيمة ٢،٠٢٢ دينار لـ ١٠ رابحني، 
و١٠ جوائز كربى قيمة كل منها ١٠٠ األف دينار تقدم خلم�سة رابحني يف نهاية �سهر حزيران 
وخم�سة رابحني يف نهاية كانون الأول من هذا العام باأعلى فر�ص للربح، بالإ�سافة الى جوائز 

الذهب امل�سمونة .
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 اأَطلق بنك �سفوة الإ�سالمي للعام الرابع على التوايل الربنامج التدريبي ال�سيفي 
»Safwa Future Stars« الذي يهدف لرفد الطالب على مقاعد الدرا�سة 
�سوق  يف  لالندماج  الالزمة  العملية  واملهارات  باملعارف  الأردنية  اجلامعات  يف 
العمل بكفاءة و�سهولة من خالل التدريب الذي يقدم لهم يف البنك قبل التخرج، 

والذي يعد فر�سة حقيقية لتطوير اأنف�سهم. 
وقد اأُطلق هذا الربنامج لتما�سيه مع اأحد اأهم املحاور الرئي�سة التي تركز عليها 
ال�سباب  ومتكني  دعم  يف  واملتمثلة  املجتمعية،  للم�سوؤولية  البنك  ا�سرتاتيجية 
باعتبارهم الن�سيج الأكرب يف املجتمع، بحيث ي�ستهدف البنك من خالل برنامج 
»Safwa Future Stars« تعريف امل�ساركني به من الطلبة بالعمل امل�سريف 
ومتطلباته، وباخلدمات امل�سرفية التي يقدمها البنك ملتعامليه، ف�ساًل عن �سقل 
العمل  جتربة  حتاكي  جتربة  يف  واملهنية  واحلياتية  ال�سخ�سية  مهاراتهم  واإثراء 

احلقيقية؛ حيث يتم تدريبهم يف فروع واأق�سام البنك املختلفة.
ويعد برنامج »Safwa Future Stars« الأول من نوعه على م�ستوى القطاع 
امل�سريف املحلي. وكان الربنامج قد حقق يف ن�سخه ال�سابقة جناحًا كبريًا؛ حيث 
تدريب )١٠٨(  الطالب، مثمرًا عن  ال�سابقة جمموعة من  الأعوام  ا�ستقطب يف 
طالبًا وطالبة، مت تعيني )١٢( منهم يف فروع البنك بعد تخرجهم، و�سط خطط 

لزيادة هذه الأعداد مع ن�سخة العام احلايل والأعوام القادمة.
وي�سار اإلى اأن ن�سخة العام احلايل من الربنامج قد �سهدت اختيار )٤٢( متدربًا 
موقع  عرب  الربنامج  يف  للم�ساركة  متقدم   )٨٠٠( يقارب  ما  اأ�سل  من  ومتدربة 

البنك الإلكرتوين.

بنك �صفوة االإ�صالمي يفتتح فرعه الـ42 يف حمافظة املفرق
�سارع  املفرق، وحتديدًا يف قلب  له يف  الإ�سالمي فرعًا جديدًا  بنك �سفوة  افتتح 
كافة  على  موزعة  فرعًا   ٤٢ اإلى  فروعه  بذلك عدد  لريفع  الثاين،  عبداهلل  امللك 

مناطق وحمافظات اململكة.
املفرق،  حمافظ  رعاية  حتت  اأقيم  والذي  للبنك  اجلديد  الفرع  افتتاح  جاء  وقد 
ح�سد  جانبهم  واإلى  وموظفني،  اإدارة  البنك  م�سوؤويل  وبح�سور  النجادا،  �سلمان 
كبري من �سيوخ ووجهاء واأبناء املفرق، يف اإطار خططه التو�سعية الهادفة لتعزيز 
ال�سريعة  اأحكام  مع  واملتوافقة  املتكاملة  امل�سرفية  خدماته  باقة  وتوفري  ح�سوره 

ل�سريحة اأكرب من �سرائح املجتمع.
وتعليقًا على هذا ال�ساأن، قال املدير العام لبنك �سفوة الإ�سالمي، �سامر التميمي: 
طموحات  تعك�ص  خطوة  يف  اململكة  يف  والأربعني  الثاين  فرعنا  افتتاح  »ي�سعدنا 
اأعماله، كما جت�سد التزامه بامل�ساهمة يف تعزيز  البنك والتزامه بتطوير وتنمية 
يف  ملتعاملينا  واملنتجات  واحللول  اخلدمات  اأف�سل  لتوفري  نتطلع  املايل.  ال�سمول 
»اإلى  ل�سعارنا  ترجمة  يف  تواجدوا  اأينما  خدمتهم  على  نحر�ص  والذين  املفرق، 
للت�سميم  وفقًا  وجتهيزه  املفرق  فرع  ت�سميم  ومت  هذا  اإليكم«.«  واأقرب  جانبكم 
اخلدمة  تقدمي  ل�سمان  ينتهجها  التي  الراقية  املعايري  وح�سب  لفروعه،  املوحد 

باأعلى م�ستويات الراحة وال�سال�سة.

صفوة اإلسالمي يطلق برنامج
»Safwa Future Stars 2022« 



�صفوة االإ�صالمي يفتتح فرعه اجلديد
 يف حمافظة اإربد مبوقعه اجلديد

 اأعلن بنك �سفوة الإ�سالمي عن نقل فرعه الكائن يف �سارع الها�سمي يف حمافظة 
اإربد اإلى موقعه اجلديد يف اجلهة املقابلة للموقع القدمي، يف خطوة ي�ستجيب من 

خاللها لنمو حجم قاعدة متعامليه يف املحافظة.
وقد جاء افتتاح الفرع اجلديد -الثالث يف حمافظة اربد-  والذي يحمل فل�سفة 
الرئي�ص  رعاية  حتت  ومريحًا،  عاليًا  جتهيزًا  واملجهز  للبنك  املوحد  الت�سميم 
وجهاء  من  عدد  وبح�سور  التميمي،  �سامر  الإ�سالمي،  �سفوة  لبنك  التنفيذي 

حمافظة اإربد، بالإ�سافة لعدد من م�سوؤويل وموظفي البنك.
الفرع  افتتاح  »يعترب  التميمي:  �سامر  التنفيذي،  الرئي�ص  قال  ال�ساأن،  وحول هذا 
اجلديد مبثابة اإ�سافة هامة ل�سبكة فروع البنك الآخذة بالتنامي، كونه يحتوي على 
مركز متخ�س�ص خلدمة كبار املتعاملني )�سفوة جولد( ومركز خلدمة ال�سركات 
كافة  ال�سمال  حمافظات  احتياجات  بتغطية  �سيقوم  والذي  وال�سغرية  املتو�سطة 
بالإ�سافة لوجود وحدة خا�سة للخزائن احلديدية التي �سممت حلفظ املقتنيات 

الثمينة ملتعاملينا.

�صفوة االإ�صالمي الراعي البالتيني ملوؤمتر 
ومعر�س التكنولوجيا املالية االأردين

التكنولوجيا  ومعر�ص  ملوؤمتر  الأولى  الدورة  يف  الإ�سالمي  �سفوة  بنك  �سارك 
املالية الأردين الذي عقد على مدار يومي التا�سع والعا�سر من �سهر اآب اجلاري 
بتنظيم من �سركة ومعر�ص وموؤمتر معدات العمليات اخلا�سة »�سوفك�ص«، وذلك 

للحوار  لتوفري من�سة  الذي يهدف  واملعر�ص  للموؤمتر  البالتينية  اإطار رعايته  يف 
بني قادة التكنولوجيا املالية واحللول الرقمية والأمنية والقطاع امل�سريف واملايل 
والقطاعات القت�سادية ذات ال�سلة بالتكنولوجيا، ف�ساًل عن امل�سرعني ووا�سعي 
التكنولوجيا  وم�ستقبل  الرقمي  الع�سر  من  ال�ستفادة  �سبل  ملناق�سة  ال�سيا�سات، 

املالية يف املنطقة.
باأن م�ساركة  التميمي،  �سامر  الإ�سالمي،  لبنك �سفوة  التنفيذي  الرئي�ص  واأو�سح 
البنك يف فعاليات املوؤمتر قد جاءت لن�سجام اأهدافه مع اأهداف وتوجهات البنك 
الرقمية، والتي تركز على ال�ستفادة من الإمكانات الهائلة والفر�ص الواعدة التي 

ينطوي عليها تطور التكنولوجيا الذي يوؤمن البنك باأهمية مواكبته.
وهند�سة خمتلف  الرقمي  التحول  اإحالل  �سباقًا يف  كان  البنك  اأن  التميمي  وبني 
عملياته واأمتتتها بف�سل تطوير من�سة تكنولوجية حديثة كجزء من عمله لتاأ�سي�ص 
وتطوير  املعلومات،  تكنولوجيا  م�ساريع  من  العديد  خالل  من  حديثة  حتتية  بنية 
العديد من القنوات الع�سرية، وتقدمي باقة من احللول الرقمية التي يتم حتديثها 
ال�ساحة  على  املتغريات  تفر�سها  التي  املتطلبات  مع  لتتواءم  با�ستمرار  واإثراءها 
التي تطراأ  التغريات  للمتعاملني بناء على  العاملية، ولتلبي الحتياجات امل�ستجدة 

على ال�سلوك الإن�ساين.
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ال�سمان  متقاعدي  وجمعية  الثقافية  اململكة  رواد  جمعية  مع  وبالتعاون  العمال  كلية  عقدت 
واكت�ساب  ال�سلوك  تعديل  )تكتيكات  بعنوان:  ندوة  من  الثانية  احللقة  التعاونية،  الجتماعي 

العادات اليجابية( متت مب�ساركة جمموعة من اع�ساء اجلمعيتني.
جاءت هذه احللقة الثانية من الندوة؛ تنفيذا لتوجيهات رئا�سة اجلامعة، وعمادة كلية العمال، 
الجتماعية  امل�سوؤولية  مفهوم  لتكري�ص  الكلية؛  يف  املجتمع  وخدمة  الجتماعي  الن�ساط  وجلنة 

للجامعة، الى ممار�سة واقعية جتاه املجتمع املحلي.
هذا وقد نفذ هذه الندوة الدكتور مو�سى ا�سبيح؛ رئي�ص ق�سم ادارة العمال يف كلية العمال، 
مها  والفا�سلة  عادل،  حممد  ال�ستاذ  اجلمعية  برئي�ص  ممثلة  اجلمعية  ادارة  مع  بالتن�سيق 
قا�سم م�سوؤولة الن�ساط الثقايف يف اجلمعية، وقد مت عر�ص جوانب خمتلفة من ال�سلوك الواعي 
العادات  من  التخل�ص  ثم  لعادات،  وحتويلها  اليجابية  العمال  برجمة  من  ابتداء  واملربمج؛ 
ال�سلبية من خالل اعادة برجمة العقل الباطن، وهذه عملية م�ستمرة يحتاجها الأفراد �سمن 

التطورات ال�سريعة يف احلياة.
يف نهاية الور�سة مت تبادل احلوار وال�سئلة مع امل�ساركني يف الندوة وقد ابدى احل�سور رغبتهم 

يف تكرار مثل هذه الندوات ل�سرائح خمتلفة من اأع�ساء اجلمعية.

جمل�س اأمناء جامعة فيالدلفيا ي�صيد بح�صول اجلامعة على املرتبة االأولى
»webometrics and uniranks« يف الت�صنيفات العاملية

اجلامعات  بني  الأولى  املرتبة  على  اجلامعة  بح�سول  فيالدلفيا  جامعة  اأمناء  جمل�ص  اأ�ساد 
اخلا�سة يف ت�سنيفات »webometrics and uniranks« العاملية مهنًئا رئي�ص اجلامعة 
و الهيئتني الكادميية والدارية بهذا الجناز املميز موؤكًدا �سرورة ا�ستمرارية اجلامعة لالرتقاء 

برباجمها وحتقيق الأهداف املن�سودة. 

أعمال فيالدلفيا تعقد ندوة 
في جمعية رواد المملكة الثقافية
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خالل  الدين،  نا�سر  يعقوب  الدكتور  الأو�سط  ال�سرق  جامعة  اأمناء  جمل�ص  رئي�ص  اأكد 
لقائه نقيب املحامني يحيى اأبوعبود اليوم، اإن »حقوق ال�سرق الأو�سط« تقدمت للح�سول 

على العتماد الدويل »جلديتها يف اأن تقدم لطلبتها العلم الذي ي�ستحقونه«.
التحريري،  الذي  املحامني  نقابة  اجلامعة  لمتحان  ا�ست�سافة  مبنا�سبة  اللقاء،  وجاء 
داأبت على ا�ست�سافته منذ �سنوات عدة، بح�سور النقيب وباإ�سرافه، حيث بلغ عدد الذين 

تقدموا لالمتحان من املحامني املتدربني نحو ١3٠٠. 
ويف هذا ال�سدد، قال الدكتور نا�سر الدين، بح�سور عميد كلية احلقوق الأ�ستاذ الدكتور 
جاهزية  نا�سرالدين،  متارا  الدكتورة  الكلية  يف  التدري�ص  هيئة  وع�سو  اللوزي،  اأحمد 

اجلامعة لتطوير التعاون مع النقابة اإلى م�ستوى اآخر من ال�سراكات طويلة الأمد.
قائاًل:  التعاون،  هذا  ا�ستمرار  للغاية  املهم  من  اإنه  عبود  اأبو  النقيب  قال  جانبه،  من 

»نت�سرف بهذه العالقة امل�ستدامة، و�سنعمل على تطويرها، ونثق بروؤيتنا امل�سرتكة«.

ويف �سياٍق مت�سل، قال الدكتور اللوزي اإن ال�سمعة الأكادميية والإدارية التي تتميز بها 
اجلامعة مّكنها من ا�ست�سافة المتحان التحريري للنقابة مراٍت متتالية، ليعك�ص  ذلك 

حجم التعاون مع املجتمع املحليّ .
جتدر الإ�سارة اإلى اأن »حقوق ال�سرق الأو�سط« حققت اإجنازات عديدة، اأبرزها احل�سول 
على  مراكز متقدمة يف امتحان الكفاءة اجلامعية بالإ�سافة اإلى ح�سولها على �سهادة 
�سمان جودة الربامج الأكادميية مب�ستواها الذهبي، حيث اأن الأخرية �سادرة عن هيئة 
ال�سهادة يف  اأول كلية حت�سل على هذه  العايل، لتكون بذلك  التعليم  اعتماد موؤ�س�سات 

اململكة الأردنية الها�سمية.
 ISO الأيزو  �سهادة  على  اجلامعة  ح�سول  يف  الفاعلة  م�ساهمتها  لها  اأن  كما 
كليات  وع�سويتها يف احتاد   ،QS Rating وت�سنيف اجلامعة يف   ،٩٠٠١:٢٠١٥

احلقوق العاملية، واحتاد كليات احلقوق العربية.

»الشرق األوسط« تستضيف امتحان
 نقابة المحامين التحريري
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بعنوان  علمية  ندوة  الأهلية  اإربد  جامعة  يف  املعلومات  وتكنولوجيا  العلوم  كلية  نظمت 
الأ�ستاذ  من  كل  فيها  حتدث  العلمي،  والن�سر  البحث  واأ�ساليب  احلديثة  الريا�سيات 
البواقي  باأم  مهيدي  بن  العربي  بجامعة  العايل  التعليم  اأ�ستاذ  ونا�ص/  عادل  الدكتور 
يف  واحلا�سوبية  التطبيقية  الريا�سيات  اأ�ستاذ  زيدان/  �سياء  والدكتور  اجلزائر،  يف 
البحث  عميد  العودات/  اأحمد  الدكتور  الأ�ستاذ  بح�سور  الأردنية،  الأملانية  اجلامعة 
العلمي والدرا�سات العليا- م�ساعد الرئي�ص، مندوًبا عن الأ�ستاذ الدكتور اأحمد من�سور 
اخل�ساونة رئي�ص اجلامعة، والدكتور معت�سم اأبو دوا�ص عميد كلية العلوم وتكنولوجيا 
املعلومات، وعمداء الكليات، وعدد من اأع�ساء الهيئة التدري�سية، وقدم لربنامج الندوة 

الدكتور عالء عمورة.
وركز كل من: الدكتور عادل، والدكتور �سياء، خالل الندوة للح�سور اإلى اأهمية حتقيق 
الأبحاث بجدية ومتر�ص ومترن  واإجناز  العلمي  النتاج  القدرة على  الباحث مزيد من 
يف  اجلامعة  اعتماد  اأهمية  وعلى  الذات،  لإثبات  العلمية  ال�ست�سهادات  حتقق  والتي 
اأنظمتها وتعليماتها اأ�س�ًسا للرتقية العلمية، و�سددا على اأهمية حت�سني التطوين النظري 
لدى الباحث يف كافة املراحل العلمية، وعلى اأهمية متتع الباحث مبهارة واأ�س�ص البحث 
جمموعات  ت�سكيل  على  واأكدوا  العلمي،  الن�سر  ملهارة  اخلا�سة  الأهمية  وعلى  العلمي، 
الن�سر  يف  النرتنت  با�ستعمال  الإلكرتونية  العلمية  الطرق  تتبع  جامعة  كل  يف  بحثية 
العلمي  الت�سبيك  لأهمية  واأ�ساروا  بحثي،  وطني  رقم  للباحث  وليكون  العلمي،  للتقدم 
الوطني والعربي والعاملي والبتعاد عن الأنانية العلمية الأكادميية، ودعوا اإلى ا�ستغالل 
الوقت بالعلم النافع والذي يخلد �ساحبه، وباأن يتمتع الباحث العامل باملهنية واحليادية 
والتعامل با�ستقاللية وباأخالق اإن�سانية، وبينوا باأن علم الريا�سيات هو علم الع�سر الذي 
تعتمد عليه كافة العلوم و�سوًل به للنجاح والتميز، واأن يكون اهتمام علماء الريا�سيات 

باأهمية تطبيق نتاجاتهم العلمية لتطبق يف حل امل�ساكل املجتمعية، واأ�ساروا اإلى اأن مادة 
الريا�سيات يجب اأن تتطور بذاتها لأن تركز على البحث العلمي ولي�ص للتدري�ص فقط، 
وعر�سوا لأهم املعيقات التي تواجه الباحث العربي، وبينوا لأهمية احلوافز كركن ثاين 

من اأهداف الباحث والذي ي�سعى لتطوير جامعته ووطنه.
يف  الطالب  ومتيز  قدرة  اأهمية  اإلى  له  مبداخلة  العودات  الدكتور  الأ�ستاذ  واأ�سار 
الدرا�سات العليا يف تكوين �سورة ذهنية لأ�سا�سيات البحث العلمي والتي تنمي فيه اإثبات 
�سخ�سيته العلمية يف البحث العلمي و�سياغة ورقته العلمية مب�ساعدة م�سرفه، ودعا اإلى 
اأن يكون حلقات خا�سة تعنى بالبحث العلمي يف اجلامعات، ولأهمية رفع �سوية البحث 
العلمي، و�سدد على اأن يكون لتخ�س�ص الريا�سيات والعلوم الأخرى اأن تالم�ص البحوث 
وباأن  العلمي  بالبحث  ُتعنى  اأن اجلامعة  اإلى  واأ�سار  املجتمع،  الو�سول حللول وحلاجات 
الباحث باجتاه معني  للجامعة جملة خا�سة حُمكمة لهذا الغر�ص، وبني لأهمية توجيه 
من املواد التي تهم درا�سته يف مرحلتي املاج�ستري والدكتوراه، وبنهاية حديثه دعا اإلى 
يتم عقد مزيد من التعاون وعقد مزيد من اللقاءات بهذا اجلانب البحثي، واإلى اأن يتم 
عقد مذكرة تفاهم بني جامعة اإربد الأهلية وجامعتي العربي بن مهيدي باأم البواقي يف 

اجلزائر، ومع اجلامعة الأملانية.
وا�ستمع الدكتور عادل، والدكتور �سياء، خالل اللقاء ملجموعة من الأ�سئلة التي تدور يف 
باجلامعة،  واأ�سادوا  الأخرى،  والتخ�س�سات  الريا�سيات  اأ�ساتذة  من  احل�سور  اأذهان 
وقدما ال�سكر للجامعة لهذه الدعوة الكرمية التي تركت يف نف�سهم الكثري من املعاين، 
ووعدا بنهاية اللقاء باأنه �سيكون لهما تفاعل م�ستمر ومبا�سر مع كلية العلوم وتكنولوجيا 
الأكادميية  التدري�سية  العملية  يخدم  مبا  والطالبية  التدري�سية  بهيئاتها  املعلومات 

والبحثية.

ندوة علمية في جامعة إربد األهلية بعنوان الرياضيات 
الحديثة وأساليب البحث والنشر العلمي
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اإلستثمار في قطاع التأمين

اأعلنت �سركة التاأمني الردنية حتقيقها اأرباحا متوقعة �سافية بعد ال�سريبة ٧١٨.٦ الف 
دينار  مليون   ١.١٤ بلغ  ربح  �سايف  مقابل   ،٢٠٢٢ حزيران   3٠ يف  املنتهية  للفرتة  دينار 

للفرتة املنتهية يف 3٠ حزيران ٢٠٢١.
واأ�سارت ال�سركة يف اف�ساح لهيئة الأوراق املالية باأن جمموع الإيرادات الن�سفية ٢٠٢٢ 
بلغ ٢٠.٦ مليون دينار، مقارنة مع عام ٢٠٢١ والتي بلغت الإيرادات فيها ١٩.٨ مليون 

دينار.
التعوي�سات املدفوعة للفرتة املنتهية يف حزيران ٢٠٢٢   باأنه بلغت �سايف  ال�سركة  وبينت 
وارتفع  لعام ٢٠٢١،  نف�سها  للفرتة  دينار  مليون  دينار مقابل )١٠.٥(   مليون   )١١.٥(
مقابل   ٢٠٢٢ العام  من  الول  الن�سف  يف  دينار  مليون   ١٩.٥ الى   امل�ساريف  اجمايل 
�سنوية   الن�سف  للفرتة  املوجودات  جمموع  بلغ  كما   ،٢٠٢١ للعام  دينار  مليون   )١٨.3(

٢٠٢٢ )١٠3( مليون دينار .
كما بلغت احل�سة ال�سا�سية لل�سهم من ربح االفرتة املنتهية يف 3٠-٦-٢٠٢٢ )٠.٠٢٤ ( 

فل�ص /دينار يف حني بلغت يف العام املا�سي لنف�ص الفرتة )٠.٠3٨( فل�ص /دينار.
ال�سيد عثمان بدير  الأردنية  التاأمني  اإدارة  النتائج اعرب رئي�ص جمل�ص  تعليقه على  ويف 
عن اعتزازه باملجهود الكبري الذي تقدمه ادارة ال�سركة وكافة املوظفني حيث ان النتائج 

الن�سفية لهذا العام كانت جيدة  مقارنة مع الظروف القت�سادية ال�سعبة .
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بدير:
أثمر المجهود الكبير الذي تقدمه 

إدارة الشركة وكافة الموظفين في 
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اإلستثمار في قطاع التأمين

اأعلنت �سركة ال�سرق العربي للتاأمني حتقيقها اأرباحا متوقعة �سافية بعد ال�سريبة ٤.١3 
مليون  بلغ ٤.٠١3  ربح  املنتهية يف 3٠ حزيران ٢٠٢٢، مقابل �سايف  للفرتة  دينار  مليون 

دينار للفرتة املنتهية يف 3٠ حزيران ٢٠٢١.
الن�سفية ٢٠٢٢  الإيرادات  باأن جمموع  املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساح  ال�سركة يف  واأ�سارت 
بلغ 3٢.٦٤ مليون دينار، مقارنة مع عام ٢٠٢١ والتي بلغت الإيرادات فيها 3٢.٤3 مليون 

دينار.
  ٢٠٢٢ حزيران  يف  املنتهية  للفرتة  املدفوعة  التعوي�سات  عبء  �سايف  باأن  ال�سركة  وبينت 
 ،٢٠٢١ لعام  نف�سها  للفرتة  دينار  مليون    )٢3.٨( مقابل  دينار  مليون   )٢٦.٢( بلغت 
 ٢٠٢٢ العام  من  الول  الن�سف  يف  دينار  مليون   ١.٩ الى   امل�ساريف  اجمايل  وانخف�ص 
مقابل )٢.٥( مليون دينار للعام ٢٠٢١، كما بلغ جمموع املوجودات للفرتة الن�سف �سنوية  

٢٠٢٢ )١3٨( مليون دينار .
كما بلغت احل�سة ال�سا�سية لل�سهم من ربح االفرتة املنتهية يف 3٠-٦-٢٠٢٢ )٠.١٦3 ( 

فل�ص /دينار.
ويف ت�سريحاته قال رئي�ص جمل�ص الإدارة ال�سيد نا�سر اللوزي اأن نتائج الفرتة املنتهية يف 
3٠ حزيران ٢٠٢٢ جاءةت ايجابية و�ست�ستمر ال�سركة خالل العام ٢٠٢٢ بالعمل على تنفيذ 
ا�سرتاتيجية ال�سركة املو�سوعة من قبل جمل�ص الإدارة والتي ترتكز على النمو والربحية 
جلميع  قيمة  اأعلى  يحقق  ب�سكل  العمل  فريق  واإمكانات  قدرات  وتطوير  الأعمال  ورقمنة 
اأ�سحاب امل�سالح ويف مقدمتهم عمالء ال�سركة وم�ساهميها وفريق العمل واملجتمع الذي 

تعمل فيه ال�سركة ب�سكل عام. 

COMPREHENSIVE
INSURANCE
SOLUTIONS

4.1 مليون دينار أرباح الشرق العربي للتأمين النصفية 2022

اللوزي:
الشركة تعمل على تنفيذ 

استراتيجية ترتكز على النمو 
والربحية ورقمنة األعمال لتحقيق 

الربح األفضل وخدمة المجتمع الذي 
تعمل فيه الشركة بشكل عام 
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اإلستثمار في قطاع التأمين

ال�سريبة  بعد  �سافية  متوقعة  اأرباحا  حتقيقها  ال�سالمية  التاأمني  �سركة  اأعلنت 
بلغ  ربح  �سايف  مقابل   ،٢٠٢٢ حزيران   3٠ يف  املنتهية  للفرتة  دينار  مليون   ١.٩٦

١.٨ مليون دينار للفرتة املنتهية يف 3٠ حزيران ٢٠٢١.
واأ�سارت ال�سركة يف اف�ساح لهيئة الأوراق املالية باأن جمموع الإيرادات الن�سفية 
٢٠٢٢ بلغ ٤.٤ مليون دينار، مقارنة مع عام ٢٠٢١ والتي بلغت الإيرادات فيها ٤.١ 
مليون دينار، وارتفع اجمايل النفقات الى  ٢.١ مليون دينار يف الن�سف الول من 
العام ٢٠٢٢ مقابل )٢( مليون دينار للعام ٢٠٢١، كما بلغ جمموع املوجودات للفرتة 

الن�سف �سنوية  ٢٠٢٢ )٤٥.٥( مليون دينار .
عن  الإ�سالمية  التاأمني  �سركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  �سحادة  مو�سى  الأ�ستاذ  وعرب 
اعتزازه مبا حققته ال�سركة من نتائج جيدة يف الن�سف الول من العام احلايل  ،  

مبينًا اأن �سركة  التاأمني الإ�سالمية ما تزال حتافظ على موقع متقدم يف القطاع 
التاأميني والتاأمني التكافلي الإ�سالمي يف الأردن وخدمة القت�ساد الوطني ، 

ر�ساه  عن  الإ�سالمية  التاأمني  �سركة  عام  مدير  دحبور  ر�سا  الأ�ستاذ  واأعرب 
يف  التنفيذية  الإدارة  وجهود  الإ�سرافية  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  جلهود  وتقديره 
ال�سركة  تواجه  التي  التحديات  خمتلف  مع  بالتعامل  ال�سركة   ا�سرتاتيجية  تنفيذ 
مع تعزيز مفهوم التاأمني التعاوين وتلبية احتياجات املواطنني الراغبني يف التاأمني 
تطوير  بامل�ساهمة يف  ال�ستمرار  على  موؤكدا  املنتجات.  اف�سل  بتقدمي  الإ�سالمي  
التكافلية  التاأمينية  اخلدمات  يف  البتكار  على  والقدرة  التكافلي  التاأميني  العمل 
ال�سريعة  اأحكام ومبادئ  وتتوافق مع  التكنولوجية احلديثة  التطورات  تواكب  التي 

الإ�سالمية.

شحادة:
شركة  التأمين اإلسالمية ما تزال 

تحافظ على موقع متقدم في 
القطاع التأميني في األردن

دحبور:
نتائج الشركة تثبت قدرتها على االبتكار في 

الخدمات التأمينية التكافلية التي تواكب 
التطورات التكنولوجية الحديثة

1.96 مليون دينار أرباح شركة التأمين اإلسالمية النصفية لعام 2022
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اإلستثمار في قطاع التأمين

1.85 مليون دينار أرباح شركة الشرق األوسط للتأمين النصفية 2022

اأرباحا متوقعة �سافية بعد ال�سريبة  اأعلنت �سركة ال�سرق الو�سط للتامني حتقيقها 
 ٢ بلغ  ربح  �سايف  مقابل   ،٢٠٢٢ حزيران   3٠ يف  املنتهية  للفرتة  دينار  مليون   ١.٨٥

مليون دينار للفرتة املنتهية يف 3٠ حزيران ٢٠٢١.
الن�سفية  الإيرادات  جمموع  باأن  املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
٢٠٢٢ بلغ ١3.٢ مليون دينار، مقارنة مع عام ٢٠٢١ والتي بلغت الإيرادات فيها ٤.١3 

مليون دينار.
  ٢٠٢٢ حزيران  يف  املنتهية  للفرتة  املدفوعة  التعوي�سات  بلغت  باأنه  ال�سركة  وبينت 
)١١.٨( مليون دينار مقابل )١٠.٩(  مليون دينار للفرتة نف�سها لعام ٢٠٢١، وارتفع 
اجمايل امل�ساريف الى  ١٠.٨ مليون دينار يف الن�سف الول من العام ٢٠٢٢ مقابل 
الن�سف  للفرتة  املوجودات  جمموع  بلغ  كما   ،٢٠٢١ للعام  دينار  مليون   )١٠.٧٥(

�سنوية  ٢٠٢٢ )٩٤( مليون دينار .

مليون   )٨.٧(  ٢٠٢٢ الن�سفية   املكتتبة  الأق�ساط  �سايف  بلغت  باأنه  ال�سركة  وبينت 
دينار مقابل )١٠.١( مليون دينار لذات الفرتة ٢٠٢١،.

كما بلغت احل�سة الأ�سا�سية لل�سهم من ربح االفرتة املنتهية يف 3٠-٦-٢٠٢١ )٠.٠٨٤ 
( فل�ص /دينار يف حني بلغت يف العام املا�سي لنف�ص الفرتة )٠.٠٩٢( فل�ص /دينار.

 ويف تعليقه على النتائج قال رجائي �سوي�ص الرئي�ص التنفيذي ل�سركة ال�سرق الأو�سط 
ال�سركة حافظت على تفوقها  الن�سف الول جاءت جيدة كما ان  نتائج  باأن  للتاأمني 
يف قطاع التامني الردين كما حافظت على ن�سبة الأرباح الفنية اجليدة بالرغم من 
ال�سغط ال�سديد . ولطاملا حققت ال�سركة املراتب املتقدمة يف �سوق التاأمني الأردنية 
ال�سركات على  ي�ساعد  والذي ل  الإقت�سادي  الو�سع  التعاي�ص مع  بالرغم من حتدي 

النمو الطبيعي لأعمالها اإل اأن ال�سركة اأثبتت نف�سها يف ال�سوق الأردين 

صويص:
الشركة حافظت على تفوقها في 

قطاع التأمين األردني
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اأعلنت �سركة الولى للتامني حتقيقها اأرباحا متوقعة �سافية بعد ال�سريبة ٨٤٠ الف 
دينار للفرتة املنتهية يف 3٠ حزيران ٢٠٢٢، مقابل �سايف ربح بلغ ٨١٧ مليون دينار 

للفرتة املنتهية يف 3٠ حزيران ٢٠٢١.
الن�سفية  الإيرادات  جمموع  باأن  املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
٢٠٢٢ بلغ ٤.٨ مليون دينار، مقارنة مع عام ٢٠٢١ والتي بلغت الإيرادات فيها ٤.٢ 

مليون دينار.
وارتفع اجمايل امل�ساريف الى  3.٥ مليون دينار يف الن�سف الول من العام ٢٠٢٢ 

مقابل )3.١( مليون دينار للعام ٢٠٢١، كما بلغ جمموع املوجودات للفرتة الن�سف 
�سنوية  ٢٠٢٢ )٦٤( مليون دينار .

 ٦-٢٠٢٢-3٠ يف  املنتهية  االفرتة  ربح  من  لل�سهم  ال�سا�سية  احل�سة  بلغت  كما 
 )٠.٠٢٦( الفرتة  لنف�ص  املا�سي  العام  يف  بلغت  حني  يف  /دينار  فل�ص   )  ٠.٠٢٩(

فل�ص /دينار.
الأولى  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  اجلواد  عبد  عالء  عرب  النتائج  على  تعليقه  ويف 
للتاأمني عن ر�ساه بالن�سبة للنتائج الن�سفية لهذا العام واأ�ساف ان ال�سركة �ست�ستمر 
بتنفيذ ا�سرتاتيجياتها لتحقيق نتائج اف�سل للن�سف املتبقي لل�سنة احلالية ٢٠٢٢ ما 
ينعك�ص على الهدف املن�سود حتقيق اق�سى ربح حل�ساب حملة ال�سهم للعام احلايل.

عبد الجواد:
الشركة ستستمر بتنفيذ 

استراتيجياتها لتحقيق نتائج أفضل 
للنصف المتبقي للسنة الحالية 

840 ألف دينار أرباح األولى للتأمين النصفية 2022
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بعد  �سافية  متوقعة  اأرباحا  حتقيقها  للتامني  الفرن�سية  الردنية  ال�سركة  اأعلنت 
ال�سريبة ١٨١ الف دينار للفرتة املنتهية يف 3٠ حزيران ٢٠٢١، مقابل �سايف ربح 

بلغ ٢3٩ الف دينار للفرتة املنتهية يف 3٠ حزيران ٢٠٢١.
واأ�سارت ال�سركة يف اف�ساح لهيئة الأوراق املالية باأن جمموع الإيرادات الن�سفية 
٢٠٢٢ بلغ ١٤.٦ مليون دينار، مقارنة مع عام ٢٠٢١ والتي بلغت الإيرادات فيها 

١3.٥ مليون دينار.
وبينت ال�سركة باأنه بلغت �سايف التعوي�سات املدفوعة للفرتة املنتهية يف حزيران 
٢٠٢٢  )١٢( مليون دينار مقابل )١٠.٤(  مليون دينار للفرتة نف�سها لعام ٢٠٢١، 

وارتفع اجمايل امل�ساريف الى  ٥٤٧ الف دينار يف الن�سف الول من العام ٢٠٢٢ 
مقابل )٤٦٧( الف دينار للعام ٢٠٢١ .

وبينت ال�سركة باأنه بلغت �سايف الأق�ساط املكتتبة الن�سفية  ٢٠٢٢ )١١.١( مليون 
دينار مقابل )١٢.٨( مليون دينار لذات الفرتة ٢٠٢١،.

 ٦-٢٠٢٢-3٠ يف  املنتهية  االفرتة  ربح  من  لل�سهم  ال�سا�سية  احل�سة  بلغت  كما 
)٠.٠٢٠ ( فل�ص /دينار يف حني بلغت يف العام املا�سي لنف�ص الفرتة )٠.٠٢٦( 

فل�ص /دينار.
ويف تعليقه على النتائج قال الدكتور عودة اأبو جودة املدير العام لل�سركة الردنية  
�سيا�ستها  يف  جوفيكو  ا�ستمرار  اهمية  على  توؤكد  ال�سركة  نتائج  بان  الفرن�سية 
 الدارية وا�ستحداث برامج تامينية تواكب تطلعات زبائنها يف خمتلف القطاعات. 

أبوجودة:
جوفيكو تستمر في سياستها اإلدارية 

واستحداث برامج تأمينية تواكب 
تطلعات زبائنها في مختلف القطاعات

181 الف دينار أرباح الشركة األردنية الفرنسية للتأمين النصفية 2022

اأعلنت �سركة التاأمني الوطنية حتقيقها اأرباحا متوقعة �سافية بعد ال�سريبة ٦١٤ الف 
دينار للفرتة املنتهية يف 3٠ حزيران ٢٠٢٢، مقابل �سايف ربح بلغ  ٨١3 الف دينار 

للفرتة املنتهية يف 3٠ حزيران ٢٠٢١.
الن�سفية  الإيرادات  جمموع  باأن  املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
 ٧.١ فيها  الإيرادات  بلغت  والتي   ٢٠٢١ عام  مع  مقارنة  دينار،  مليون   ٨ بلغ   ٢٠٢٢

مليون دينار.
وبينت ال�سركة باأنه بلغت التعوي�سات املدفوعة للفرتة املنتهية يف حزيران ٢٠٢٢  )٩( 
مليون دينار مقابل )٧(  مليون دينار للفرتة نف�سها لعام ٢٠٢١، وانخف�ص اجمايل 
امل�ساريف الى  ١٧٥الف دينار يف الن�سف الول من العام ٢٠٢٢ مقابل )١٩٤( الف 

دينار للعام ٢٠٢١، كما بلغ جمموع املوجودات للفرتة الن�سف �سنوية  ٢٠٢٢ )3٢.٢( 
 ٢٠٢٢ الن�سفية   املكتتبة  الأق�ساط  �سايف  بلغت  باأنه  ال�سركة  وبينت   . دينار  مليون 

)٧.٩( مليون دينار مقابل )٥.٧( مليون دينار لذات الفرتة ٢٠٢١،.
 ٦-٢٠٢١-3٠ يف  املنتهية  االفرتة  ربح  من  لل�سهم  ال�سا�سية  احل�سة  بلغت  كما 
 )٠.١٠٢( الفرتة  لنف�ص  املا�سي  العام  يف  بلغت  حني  يف  /دينار  فل�ص   )  ٠.٠٧٧(

فل�ص /دينار.
ويف تعليقها على النتائج لهذه الفرتة قالت منال جرار املدير العام للتاأمني الوطنية 
باأن النتائج املالية للن�سف الول من العام احلايل كانت ايجابية و اأكدت ان ال�سركة 
ت�سعى دائمًا لتقدمي الأف�سل للعمالء من حيث اخلدمة وال�ستمرارية وطرح برامج 

جديدة باأ�سعار ب�سيطة ت�سب يف م�سلحة العميل وخدمته بالظروف التي نعي�سها.

جرار:
الشركة تسعى دائمًا لتقديم 

األفضل للعمالء من حيث الخدمة 
واالستمرارية وطرح برامج جديدة

614 ألف دينار أرباح شركة التأمين الوطنية النصفية 2022
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63 العدد  69    أيلول    ٢٠٢٢

اأعلنت املجموعة العربية الردنية للتاأمني حتقيقها اأرباحا متوقعة �سافية بعد ال�سريبة 
٧٥ الف دينار للن�سف الول ٢٠٢٢.

واأ�سارت ال�سركة يف اف�ساح لهيئة الأوراق املالية باأن جمموع الإيرادات الن�سفية ٢٠٢٢ 
بلغ ٨.٩ مليون دينار، مقارنة مع عام ٢٠٢١ والتي بلغت الإيرادات فيها ٩ مليون دينار.

وبينت ال�سركة باأنه بلغت �سايف التعوي�سات املدفوعة للفرتة املنتهية يف حزيران ٢٠٢٢  
وانخف�ص  لعام ٢٠٢١،  نف�سها  للفرتة  دينار  مليون  مقابل )٧.١(   دينار  مليون   )٧(
العام ٢٠٢٢ مقابل  الول من  الن�سف  الى  ٨.٦ مليون دينار يف  امل�ساريف  اجمايل 
)٨.٨( مليون دينار للعام ٢٠٢١، كما بلغ جمموع املوجودات للفرتة الن�سف �سنوية  

٢٠٢٢ )٢٦.٦( مليون دينار .

للفرتة  للتاأمني  الردنية  العربية  للمجموعة  املتحققة  املالية  النتائج  على  تعليقه  ويف 
املنهية يف 3٠ حزيران ٢٠٢٢  قال نا�سر الديك مدير عام ال�سركة باأن نتائج الفرتة 
جاءت ايجابية وان املجموعة العربية الأردنية للتاأمني تبنت ومنذ تاأ�سي�سها عام ١٩٩٦ 
روؤية متجددة تركز على التميز والأ�سالة واجلدارة بالثقة يف تقدمي احللول التاأمينية 
املتخ�س�سة ذات حماية تاأمينية عالية اجلودة لعمالئها و�سركائها يف ال�سوق املحلي، 
تلبية وجتاوز توقعات عمالئها و�سركائها بتقدمي  التي تتمحور حول  لتحقيق ر�سالتها 
منتجات تاأمينية وفقًا لأف�سل املمار�سات العاملية يف �سيا�سات الكتتاب وتوفري غطاء 
البال من خالل كوادرها  الطماأنينة وراحة  يتنا�سب واحتياجاتهم حتقق لهم  تاأميني 

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

الديك:
الشركة تركز على التميز واألصالة 
والجدارة بالثقة في تقديم الحلول 

التأمينية المتخصصة

75 ألف دينار أرباح المجموعة العربية األردنية للتأمين النصفية 2022

اأعلنت �سركة املنارة للتامني حتقيقها اأرباحا متوقعة �سافية بعد ال�سريبة ٢3.١ الف دينار للفرتة املنتهية يف 3٠ 
حزيران ٢٠٢٢، مقابل �سايف ربح بلغ ٢٧.٥ الف دينار للفرتة املنتهية يف 3٠ حزيران ٢٠٢١.

بلغ ٨.١ مليون دينار،  الن�سفية ٢٠٢٢  الإيرادات  باأن جمموع  املالية  الأوراق  لهيئة  ال�سركة يف اف�ساح  واأ�سارت 
مقارنة مع عام ٢٠٢١ والتي بلغت الإيرادات فيها ٧.٢ مليون دينار.

مقابل  دينار  مليون   )٧.٦(   ٢٠٢٢ حزيران  يف  املنتهية  للفرتة  املدفوعة  التعوي�سات  بلغت  باأنه  ال�سركة  وبينت 
)٥.3(  مليون دينار للفرتة نف�سها لعام ٢٠٢١، وارتفع اجمايل امل�ساريف الى  ٤٠٠.٨ الف دينار يف الن�سف 
الول من العام ٢٠٢٢ مقابل )3٢٨( الف دينار للعام ٢٠٢١، كما بلغ جمموع املوجودات للفرتة الن�سف �سنوية  

٢٠٢٢ )٢3.٦( مليون دينار .
مليون   )٧.٢( مقابل  دينار  مليون   )٦.٩(  ٢٠٢٢ الن�سفية   املكتتبة  الأق�ساط  �سايف  بلغت  باأنه  ال�سركة  وبينت 

دينار لذات الفرتة ٢٠٢١،.
كما بلغت احل�سة ال�سا�سية لل�سهم من ربح االفرتة املنتهية يف 3٠-٦-٢٠٢٢ )٠.٠٠٤ ( فل�ص /دينار يف حني 

بلغت يف العام املا�سي لنف�ص الفرتة )٠.٠٠٥( فل�ص /دينار. 
ويف تعليقه على نتائج الن�سف الول بني املدير العام ل�سركة املنارة للتاأمني وليد القططي باأن ال�سركة تعمل بجد 
ال�سركة  للتاأمني و�سمن خطط  املنارة  �سركة  تعمل  كما  الردين  التامني  �سوق  املتميزة يف  للحفاظ على مكانتها 
املقدمة  يوازي اخلدمات  وب�سكل  اململكة،  والنت�سار اجلغرايف يف  املبيعات  تو�سعة  بالعمل على  القادمة  لل�سنوات 
والتي حت�سنت خالل الفرتة الأخرية، �سمن اخلطط والربامج امل�ستقبلية التي تعمل عليها ال�سركة بقوة وثبات.    

القططي:
الشركة تعمل بجد للحفاظ على 

مكانتها المتميزة في سوق 
التأمين األردني

23.1 ألف دينار أرباح شركة المنارة للتأمين النصفية 2022
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اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري

اأعلنت �سركة الأولى للتمويل حتقيقها اأرباحا متوقعة �سافية 
 3٠ املنتهية  املالية  للفرتة  دينار  الف   ٥3٤ ال�سريبة  بعد 
حزيران ٢٠٢٢، مقابل خ�سارة بلغت ١.٥ مليون دينار لنف�ص 

الفرتة ٢٠٢١.
واأ�سارت ال�سركة يف اف�ساح لهيئة الأوراق املالية باأن جمموع 
دينار،  مليون  بلغ ١.٩  الولى ٢٠٢٢  ا�سهر  لل�ستة  الإيرادات 
الفرتة  لنف�ص  الإيرادات  بلغت  والتي   ٢٠٢١ عام  مع  مقارنة 

٢.٩ مليون دينار.
الول  الن�سف  ربح  من  لل�سهم  ال�سا�سية  بلغت احل�سة  كما 
٢٠٢٢ )٠.٠١٥ ( فل�ص /دينار مقابل )٠.٠٤٤( فل�ص /دينار 

للعام املا�سي
ويف تعليقه على النتائج قال مدير عام �سركة الأولى للتمويل 
خطتها  و�سمن  ال�سركة  اأن   خديجة  ابو  عبداهلل  ال�سيد 
منفعة  وتعظيم  الرباح  زيادة  على  �ستعمل  ال�سرتاتيجية 
التمويل  للتامني من �سركات  الولى  للم�ساهمني فان  ق�سوى 
مدار  على  اجنازاتها  عنها  حتدثت  والتي  اململكة  يف  املهمة 

ال�سنوات ال�سابقة.

أبو خديجة: الشركة ضمن استراتيجياتها تعمل على زيادة 
األرباح وتعظيم منفعة قصوى للمساهمين

534 ألف دينار أرباح األولى للتمويل النصفية ٢٠٢٢
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5.8 مليون دينار أرباح بندار للتجارة واالستثمار النصفية ٢٠٢٢

٢.4 مليون دينار أرباح شركة 
التسهيالت التجارية النصفية ٢٠٢٢

اأعلنت �سركة الت�سهيالت التجارية حتقيقها اأرباحا متوقعة �سافية بعد ال�سريبة 
بلغت  ارباح  مقابل   ،٢٠٢٢ حزيران   3٠ املنتهية  املالية  للفرتة  دينار  مليون   ٢.٤

١.٢ مليون دينار لنف�ص الفرتة ٢٠٢١.
لل�ستة  الإيرادات  جمموع  باأن  املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
بلغت  والتي   ٢٠٢١ عام  مع  مقارنة  دينار،  مليون   ٥.٨ بلغ   ٢٠٢٢ الولى  ا�سهر 

الإيرادات لنف�ص الفرتة ٤.٢ مليون دينار.
 ٢.٤ مقابل  دينار  مليون   ٢.٥ لتبلغ   ٢٠٢٢ حزيران  لغاية  امل�ساريف  وارتفعت 

مليون دينار للفرتة نف�سها من العام ٢٠٢١
كما بلغت احل�سة ال�سا�سية لل�سهم من ربح الن�سف الول ٢٠٢٢ )٠.١٤٦ ( فل�ص 

/دينار مقارنة مع )٠.٠٧٤(فل�ص/دينار للن�سف الول ٢٠٢١
حتقيق  يف  ا�ستمرت  ال�سركة  اأن  فريز  جمال  ال�سركة  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  اأكد 
اأهدافها و�سول اإلى اأف�سل النتائج املمكنة، التي متكنها من احلفاظ على مكانتها 

املرموقة يف �سوق التمويل الردين .
نتائج مر�سية على  ال�سركة حققت  ان  ال�سيد فريز  قال  النتائج  تعليقه على  ويف 

م�ستوى الن�سف الول من العام احلايل.

اأعلنت �سركة بندار للتجارة وال�ستثمار حتقيقها اأرباحا متوقعة �سافية 
بعد ال�سريبة ٥.٨ الف دينار للفرتة املالية املنتهية 3٠ حزيران ٢٠٢٢، 

مقابل ارباح بلغت ٩٩٨ الف دينار لنف�ص الفرتة ٢٠٢١.
واأ�سارت ال�سركة يف اف�ساح لهيئة الأوراق املالية باأن جمموع الإيرادات 
لل�ستة ا�سهر الولى ٢٠٢٢ بلغ ٥.١ مليون دينار، مقارنة مع عام ٢٠٢١ 

والتي بلغت الإيرادات لنف�ص الفرتة 3.٩ مليون دينار.
وارتفعت م�ساريف التمويل لغاية حزيران ٢٠٢٢ لتبلغ ١.٤ مليون دينار 

مقابل ٨٩٦ الف للفرتة نف�سها من العام ٢٠٢١
 ٢٠٢٢ الول  الن�سف  ربح  من  لل�سهم  ال�سا�سية  احل�سة  بلغت  كما 
)٠.٢٩٠ ( فل�ص /دينار مقارنة مع )٠.٠٥٠(فل�ص/دينار للن�سف الول 

٢٠٢١
ر�ساع  ابو  رعد  قال  العم  لهذا  الول  الن�سف  النتائج  على  تعليقه  ويف 
مدير عام ال�سركة اأن بندار للتجارة وال�ستثمارتعد من ال�سركات الرائدة 
فــي  دورهــا  تعزيــز  اإلــى   ٢٠٢٢ العام  وت�سعى  خالل  التمويل  جمال  يف 
مــع  متوافقة  منتجــات  طــرح  خــالل  مــن  والتمويــل  الإقــرا�ص  �ســوق 
اأحــكام ال�ســريعة الإ�ســالمية تتما�ســى مــع احتياجــات الفئــة امل�ستهدفة 
مــن قبــل ال�ســركة، اإ�سافــة الــى ال�ستمرار بالعمــل علــى تو�ســيع قاعــدة 

العمــالء مــن خــالل فتــح قنــوات ت�ســويقية جديــدة.

أبو رصاع: الشركة تسعى إلى 
تعزيـز دورهــا فــي ســوق اإلقراض 

والتمويل

فريز: الشركة استمرت في تحقيق 
أهدافها وصواًل إلى افضل النتائج 

الممكنة
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Investment In The Education Sector

PHILADELPHIA BUSINESS HOLDS A SEMINAR AT 
THE KINGDOM’S PIONEERS CULTURAL SOCIETY

he College of Business, in cooperation 
with the Kingdom’s Pioneers Cultural 
Society and the Cooperative Society of 
Social Security Retirees, held the second 
episode of a symposium entitled: )Behavior 
modification tactics and the acquisition of 

positive habits) was done with the participation of a group 
of members of the two associations.
This second seminar came from the symposium, 
in implementation of the directives of the university 
presidency, the Deanship of the College of Business, 
and the Committee of Social Activity and Community 
Service in the College; to dedicate the concept of social 
responsibility of the university to a realistic practice 
towards the local community.
This symposium was implemented by Dr. Musa Sabih, 
Head of the Department of Business Administration at the 
College of Business, in coordination with the Association’s 
management represented by the President of the 
Association, Mr. Muhammad Adel, and Ms. Maha Qasim, 
responsible for cultural activity in the Association. Various 
aspects of conscious and programmed behavior were 

presented, starting with programming positive actions 
and transforming them into customs, and then getting rid 
of negative habits by reprogramming the subconscious 
mind, and this is an ongoing process that individuals 
need within the rapid developments in life.
At the end of the workshop, dialogue and questions were 
exchanged with the participants in the seminar and the 
attendees expressed their desire to repeat such seminars 
for different segments of the members of the association.

The Board of Trustees of the University of Philadelphia 
commends the University for ranking first

in global rankings “webometrics and  uniranks”
The Board of Trustees of the University of Philadelphia 
praised the university’s first ranking among private 
universities in the rankings of ”webometrics and uniranks“ 
globally, congratulating the President of the University 
and the academic and administrative bodies on this 
remarkable achievement, stressing the need for the 
continuity of the university to improve its programs and 
achieve the desired goals. 

T
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solutions that suit the needs and aspirations of all segments 
and sectors.
ArabiNext is one of the leading technological solutions 
in terms of digital banking services channels for the 
small and medium enterprises sector, as it provides a 
comprehensive package of new features and integrated 
digital services designed to meet the needs of this sector, 
including self-registration on the application for the 
company and managing the company’s accounts at any 
time and from anywhere. The application also allows for 
digital bank transfers within the Arab Bank and for other 
accounts with local and foreign banks, as well as payment 
of the company’s invoices digitally, taking advantage of the 
“Click” service for companies for rapid financial transfers, 
in addition to managing users and approving various 
transactions according to the authorities, in addition to the 
advantage of viewing the company’s accounts through the 
basic account information display. ArabNext is available 
to Arab Bank customers through Apple Store and Google 
Play.
The Arab Bank for the Small and Medium Enterprises 
Sector provides other digital solutions that allow the 
possibility of applying to open an account electronically 
at any time and from anywhere in easy and quick steps, 
and the possibility of applying for operational business 
loans and point of sale loans electronically by determining 
the amount of the loan, the company’s information 
and other data required on the platform with ease. 
Commenting on the launch of the new services, Mr. 
Suleiman Abu Khader, Director of the Small and Medium 
Enterprises Unit at the Arab Bank - Jordan, said: ”The 
launch of the ArabNext application is part of the Arab 
Bank’s strategy and its pivotal role in keeping pace with 
developments in the business environment, as evidenced 
by the provision of services and solutions that meet the 
requirements of the corporate sector and keep pace with 
their aspirations, as well as providing a comprehensive 
and sophisticated digital experience to manage various 
transactions of banking companies.“ He added ”Designed 
specifically to support the business of SMEs, the new 
app offers them a comprehensive package of digital 
features and services that enable them to manage 
their accounts around the clock and from anywhere.“ 

 Arab Bank The First Bank that Allows its Customers 
to Activate the Digital Identity of the Bond through its 

Bank Application 
The Arab Bank launched the service of activating the digital 
identity of Sanad through the ”Arabi Mobile“ application to 
be the first bank in the Kingdom to provide this service to 
its customers through its banking application. The launch 
of this new service comes within the framework of a 
cooperation initiative between the Arab Bank and the digital 
government with the aim of facilitating citizens’ access to 
the portal of digital government services by activating the 
identity of the digital bond electronically. 
Through the new service, Arab Bank customers will be able 
to activate the digital identity of Sanad in easy, safe and fast 
steps using smartphones without the need to visit Sanad 
centers to complete the registration process, through the 

”Arabi Mobile“ application.
Commenting on the initiative of this new offer, Mr. Yaqoub 
Maatouk, Director of Retail Banking Services at Arab Bank 
- Jordan said: ”The launch of the new service, which is the 
first of its kind in the Kingdom in cooperation with the digital 
government, is a pioneering step that reflects the Bank’s 
commitment to adopting the latest technological solutions 
at the level of the banking industry and employing them 
to enrich the experience of its customers in line with their 
renewed needs.“ He added ”The service of activating the 
digital identity of Sanad in simple steps is a qualitative 
addition to the series of distinctive digital services provided 
by the Arab Bank through the application ”Arabi Mobile“ to 
provide a sophisticated and smooth banking experience 
for its customers.“
It should be noted here that the Arabi Mobile application 
of the Arab Bank includes a wide range of digital banking 
solutions that allow the Bank’s customers to complete many 
online banking transactions at any time and from anywhere 
through smartphones and tablets within the highest levels 
of ease and security.

 Arab Bank Opens its New Branch in Al-Rayya
n District - Yaguz Street 

The Arab Bank recently opened a branch in the northern 
Rayyan region with its new location located in Yajouz 
Street – Complex No. 19, within the framework of the 
Bank’s plan to strengthen its network of branches in the 
Kingdom in addition to providing service levels that meet 
the requirements and needs of its customers.
In addition to the regular banking services, the new branch 
includes a specialized center for Elite customers and 
dedicated staff for an Arab Premium customer service, 
in addition to a self-service department around the clock, 
which includes both the self-service device that provides 
the services of issuing or renewing a payment card/
automated teller machine )ATM) and issuing self- and 
instant account statements, and the interactive ATM device 
)ITM), which allows customers to communicate directly 
with a customer service agent by voice and video to help 
them complete their banking transactions immediately and 
easily. The branch also provides ATM Plus services, which 
enables customers to withdraw cash twice the daily limit, 
and deposit instant and forward checks in Jordanian dinars 
around the clock, in addition to all the usual ATM services.
The drive thru ATM is also available, allowing customers to 
conduct many instant banking transactions with the utmost 
ease, convenience and security and outside of official 
working hours.
Thus, Mr. Yaqoub Maatouq, Director of Retail Banking 
at Arab Bank - Jordan said: ”The opening of the branch 
with its new location is part of the Arab Bank’s continuous 
keenness to provide banking solutions and services that 
meet the needs and aspirations of customers and keep 
pace with the latest technological developments in the 
banking industry.“ He added ”Al Rayyan has a modern 
design and integrated digital services to provide better 
communication with customers and give them a unique 
digital banking experience around the clock that is in line 
with their requirements and lifestyle in a way that ensures a 
faster and more effective service to them.
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in the banking industry locally, regionally and globally.“  

 Sponsored by the Arab Bank Graduation of Back 
to School Program Students for Al Hussein Cancer 

Foundation 
Her Highness Princess Ghida Talal, Chairman of the Board 
of Trustees of Al-Hussein Cancer Foundation and Center, 
graduated 100 students from the Back to School Program 
with the support of the Arab Bank, the official sponsor of 
the program. The ceremony was held at the King Hussein 
Business Park in the presence of the Arab Bank’s Executive 
Director, Ms. Randa Al-Sadiq, the Director General of 
the Hussein Cancer Center, Dr. Asim Mansour, and the 
Director General of the Hussein Cancer Foundation, Ms. 
Nesrin Qatamish. 
Programme students receiving treatment at the Al 
Hussein Cancer Center were able to complete the 
school year without interruption for the academic year 
2021-2022, despite the challenges of the disease and 
the symptoms of treatment. The Arab Bank’s ongoing 
support for the ”Back to School“ programme comes 
within the framework of its societal responsibility and 
its eagerness to contribute to national initiatives and 
efforts concerned with the health and education sectors. 
The back-to-school program during the year also achieved 
many achievements, as 13 employees from the Arab Bank 
volunteered by providing educational classes for patients, 
and 424 students were provided with the opportunity 
to learn, and 17 students were transferred to centers 
specialized in learning difficulties and special needs, and 
69 patients received a laptop device, and 119 patients 
received a tablet device to follow the study remotely.  
The Back to School Program is implemented in cooperation 
with the Ministry of Education, and has an important role 
in supporting students who are patients of Al-Hussein 
Cancer Center, as it enables them to continue their studies 
while receiving treatment, and the program achieves many 
achievements each year through the number of students 
benefiting from the program and their high success rates 
over the years.

 Arab Bank Organizes Two Blood Donation Campaigns 
for its Employees in Cooperation with the Blood Bank 

 Within the framework of the initiatives of the Arab Bank’s 
”Together“ social responsibility program, the Bank has 
organized two blood donation campaigns in the General 
Administration Building and the Central Operations Unit 
building, in cooperation with the Directorate of the Blood 
Bank of the Ministry of Health and under the supervision of 
specialized medical staff. 
The main objective of the campaign was to contribute 
to the strengthening of the strategic stock in the blood 
bank and to secure blood units for Jordanian patients in 
all governorates of the Kingdom. This initiative is part of 
the Bank’s keenness to involve its employees in targeted 
community initiatives and to enhance their awareness of 
the importance of blood donation to the donor and the 
community. 
The campaign has seen a remarkable turnout and 
participation of Bank staff, with nearly 100 staff participating 

in both campaigns. 
 

 Arab Bank Launches the Application”Arabi Junior 
The Arab Bank launched the ”Arabi Junior“ application, 
which is an interactive banking application that is the first 
of its kind in Jordan, which provides entertainment and 
financial services directed to current and new Arabi Junior 
customers, children and young people between the ages 
of 8 and 17. The launch of the new application comes within 
the framework of the Arab Bank’s continuous keenness 
to enrich the experience of its customers by providing 
integrated banking solutions that suit all family members. 
The application offers many advantages to both parents 
and children, as it contributes to increasing the financial 
awareness of children and helps parents to monitor the 
spending pattern of their children and inform them of the 
latest offers for this age group, in addition to creating and 
promoting a culture of money and savings management 
among children. The application also provides its users 
with comprehensive banking services within the highest 
levels of ease and security, including a financial transfer 
tool to facilitate the completion of financial operations within 
certain limits and with the approval of parents through a text 
message to be documented with the feature of the variable 
secret number OTP, and the feature of knowing the balance 
of the expense account electronically, in addition to the 
ability to transfer between accounts within the application 
and others. The most prominent interactive features offered 
by the new application ”Arabi Junior“ include enabling 
parents to add new tasks through the application ”Arabi 
Mobile“ for their children participating in the application 
”Arabi Junior“ by determining the value of the task and 
its due date, and transferring the existing amount to the 
expense account linked to the application once the task is 
achieved by the children, as a kind of continuous stimulation 
to perform the required tasks and increase their ability to 
link the work accomplished to financial return. 
 
Commenting on the launch of this new application, Mr. 
Yaqoub Maatouk, Director of Retail Banking Services at 
Arab Bank - Jordan said: ”The launch of the new Arabi 
Junior app comes within the series of integrated banking 
programs and solutions, enhanced by the latest digital 
services and channels provided by the Arab Bank to 
meet the banking needs of different family members 
throughout their different stages of life.“ He added ”The 
new app provides the opportunity to increase the financial 
awareness of children and young people within a distinctive 
interactive platform that enables them to complete a set 
of banking operations under the supervision of parents 
and within the highest levels of ease and security.“  
 

 The First in the Kingdom - Arab Bank Launches the 
“Arabic Next” Application for Small and Medium 

Enterprises 
The Arab Bank launched its banking application for the 
small and medium enterprises sector under the name 
“ArabNext”, which is the first of its kind in the Kingdom, as 
part of the Bank’s continuous effort to develop its programs 
and banking services and provide comprehensive banking 
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rab Bank has recently won the ”Best Bank 
in the Middle East 2022“ award from Global 
Finance, a New York-based magazine, 
achieving its seventh year in a row
This prestigious global recognition comes 
based on a comprehensive evaluation 

by the magazine’s specialized editors and based on the 
opinions of a specialized group of executive financial 
managers, bankers, banking advisors and elite of 
financial and credit analysts from around the world. The 
magazine was based on a set of criteria, including: Growth 
of assets, profitability, geographical spread, strength 
of strategic relationships, business development and 
innovation in products, taking into account factors related 
to the bank’s ability to meet customer requirements in 
difficult markets and continue to achieve strong results 
and consolidate the foundations for future successes. 

The Global Finance magazine’s global awards cover nearly 
150 countries and regions around the world, including 
Africa, Asia Pacific, the Caribbean, Central America, 
Central and Eastern Europe, Latin America, the Middle 
East, North America and Western Europe. 
Commenting on this tribute, Ms. Randa Al-Sadiq, 
Executive Director of the Arab Bank, said: ”For the 
seventh consecutive year, this global recognition is a 
remarkable addition to the Arab Bank’s track record, 
reflecting the Bank’s ambitious strategic vision and its 
ability to deal efficiently with the various challenges facing 
the region and the world.” Al-Sadiq added: “We continue 
to provide comprehensive and sophisticated banking 
solutions to our customers from various sectors in order 
to meet their requirements and enrich their experience 
by investing in the development of banking services and 
solutions that keep pace with the latest developments 
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FOR THE SEVENTH YEAR IN A ROW

 ARAB BANK “BEST BANK IN 
THE MIDDLE EAST” FOR 2022  
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l-Bait University renewed its confidence in 
Cairo Amman Bank by signing an agreement 
to convert the university’s student identity 
into a multi-use smart card.
 Under the agreement, Cairo bank will 
add qualitative services to the cardholder, 

including electronic payment technology and secure 
financial operations over the Internet.
 The executive manager, Kamal Bakri, signed the agreement 
on the bank’s behalf. President Dr. Hani Dmoor signed on 
the behalf of the university. 
 The bank keeps pace with technological developments and 
harnesses them to provide distinguished banking services 
and quality services to Jordanian universities, including 
academics, administrators and students.
 Cairo Amman Bank issues and operates multi-use smart 
identity cards for university students, and adds qualitative 
services to the card holder, including electronic payment 
technology and secure financial operations via the Internet, 
while the student can use the card inside the university 
campus as an identification card, to pay university fees, and 
to pay for university facilities that are available It has Point of 
Sale devices.The student can use the card to buy online, and 
the ability to fill the card with cash through bank branches 
and Kiosk devices designed specifically for this purpose.
 One of the advantages of the smart card is enabling 
students to benefit from the discounts offered by the bank 
at a discount network )merchants / shops, etc.) that includes 
many sectors needed by the card holder, and to benefit from 
discounts and offers arranged by companies issuing cards 
and global and local payment services within a network of 

approved stores inside Jordan.

 CAB Host the Medical and Entertainment  Day Activities 
for Children who have Cancer in Irbid 

 Under the patronage of CAB, in cooperation with King 
Abdullah hospital,Cancer and Leukemia department/ children 
in Irbid  host the activities of medical and entertainment day.   
The bank distributed gifts to children with cancer, in a move 
aimed at encouraging them and raising their morale, and the 
events also included recreational activities.
The activities of the Medical Day also included instructions 
provided by specialists on how to deal with cancer and those 
affected by it, and the complications of medicines.

CAIRO AMMAN BANK (CAB) RENEWS THE 
AGREEMENT TO ISSUE SMART UNIVERSITY CARDS 

WITH AL-BAIT UNIVERSITY

A
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For his part, Qais Marrar, Executive Director of the 
Sol Initiative, said: ”Our initiative aspires to replace 
as many environmentally harmful bags as possible 
in local markets with environmentally friendly paper 
bags, all thanks to Blink for replacing them with 
30,000 bags from local markets, roughly equivalent 
to 140 kilograms of plastic waste.“ 

  
 worth 100,000 JDs per winner 

        Capital Bank Announces the Names of the 
First Five Winners of the Grand Prize for the 

Account of Saving “Your way is Gold” 

Within the package of savings awards offered by the 
bank throughout the year to its customers, Capital 
Bank announced, as part of a celebration held on 
Sunday 3/7, the names of the first five winners of the 
Grand Prize in the savings account ” Your way is 
gone“, which is worth 100,000 JDs for each winner. 
The award was won by Mrs. Jumana Al-Ayed, 
Mr.Samir Abu Agha, Mrs. Abir Hammad, Mrs. Marwa 
Al-Atiyat and Mr.Fernand Fakhouri.  
The Head of Retail Banking at Capital Bank 
Group, Mohamed Othman, offered his warmest 
congratulations to the winners of the first Grand Prix, 
explaining that the ” Your Way to Gold“ account 

award campaign is one of the largest campaigns 
launched by the bank in terms of both the number of 
prizes and the guaranteed opportunities to win gold 
according to the average annual account balance 
and the controls and conditions of the account. 
Othman added that Capital Bank launched the 
campaign with many advantages and valuable prizes 
in an effort to encourage its current and potential 
customers to adopt a savings culture and increase 
the balances of their savings accounts, in order 
to enhance their financial well-being in the future, 
indicating that such incentive campaigns encourage 
the increase of the bank’s customer base, which has 
witnessed a significant growth in recent years.
It should be noted that these prizes come as part 
of the promotional campaign for the ” Your way to 
Gold“ savings account launched by the bank at the 
beginning of 2022, through which it provided the 
owners of its savings accounts with high opportunities 
to win a set of weekly and semi-annual cash prizes 
worth about 2 million dinars, distributed as follows: 
10 weekly prizes worth 2,022 JDs for 10 winners, 
and 10 grand prizes worth 100,000 JDs each for 
five winners at the end of June and five winners at 
the end of December this year with the highest profit 
opportunities, in addition to the guaranteed gold 
prizes .
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wants, and with higher levels of efficiency, security 
and information protection.“
Malhas pointed out that Blink and all digital banks 
are subject to the control and supervision of the 
Jordanian Central Bank, which stipulated that these 
banks should be owned or controlled by a licensed 
bank in the Kingdom, and that digital banks should 
operate according to the principles, mechanisms 
and requirements according to which traditional 
banks operate.
Malhas stressed that banks and digital services 
are a new culture in Jordanian society that requires 
all concerned parties from entities, supervisory 
institutions, banks and others to launch awareness 
campaigns to highlight the rights of customers, in 
addition to their responsibilities and obligations, in 
addition to enhancing their ability to use banking 
services optimally. She stressed the need for 
customers not to share their personal data and 
passwords with other people.
Malhas pointed out that the monthly cash return 
campaign comes to encourage Blink to save on the 
one hand and to reward them by providing more 
benefits and incentives such as paying interest similar 
to deposit interest, but paid monthly according to the 
lowest available balance in the account, apart from 
providing three instant cash prizes at the end of each 
month, explaining that customers are free to withdraw 
and deposit the available amounts in their accounts, 
whether their money is deposited by them or monthly 
interest without any restrictions, not to mention the 
immediate cash prizes accompanying this campaign 
will encourage our customers more to save. ”

On the occasion of National Giving Day
Capital Bank Employees Donating

 to Clothing Charity Bank
On the occasion of the National Giving Day, which 
coincided with the 15th of July, Capital Bank 
organized an internal donation campaign for the 
Charitable Clothing Bank, one of the projects of the 
Hashemite Jordanian Charity Authority.
The campaign aimed to encourage Capital Bank 
employees in various branches to donate clothes, 
toys and shoes  for the benefit of chaste families 
benefiting from the Charitable Clothing Bank.
The implementation of this campaign, as part of 
Capital Bank’s community strategy to support the 
various disadvantaged groups in society, is part of its 
national duty towards these groups.
The Head of the Marketing and Corporate 
Communication Department in Capital Bank, Tuleen 
Barto, was pleased with the response of the staff 
of the Grand Bank to this humanitarian campaign: 
”National Giving Day is designed to encourage 
people to give without expecting anything in return; it 
is an ideal opportunity to give back to the community 
by giving the things we love to the less fortunate.“
Barto explained that Capital Bank seeks, through 
its strategy of community responsibility, to enhance 
its active and responsible role in volunteerism 

and social service, as well as to consolidate the 
noble human values such as giving, solidarity and 
collaboration among its employees and encourage 
them to perform their national duty towards the needy 
groups in society.

Blink Supports Sol Initiative to Replace
 Plastic Bags with“Paper”

As a contribution to the conservation of natural 
resources and the achievement of environmental 
security in the Kingdom, Blink announced its 
support for the national sol initiative aimed at 
reducing environmentally harmful substances using 
biodegradable alternatives, by distributing free 
paper bags to shops in the capital Amman instead 
of plastic bags.
The idea of the SOL initiative is to create a state of 
public awareness of the importance of reducing the 
use of plastic bags, and to highlight the potential 
future problems of wrong use of these materials, while 
cautioning about the benefits of paper bags that can 
be recycled and introduced in various industries 
such as fertilizers, unlike plastic bags.  
Blink CEO Zain Malhas expressed her pride in this 
national initiative implemented by a group of young 
people keen on environmental resource sustainability 
through rational and responsible consumption, and 
raising awareness of one of the special priority issues 
for both government and the private sector.
 Malhas pointed out that the objectives of the sol 
initiative are consistent with the concept of Blink 
based on the application of the latest technological 
systems in order to serve customers in a digital 
environment and completely free of paper, indicating 
that support for this initiative comes at the heart of 
the pillars of the Blink strategy for social responsibility 
aimed at creating environmental awareness of 
the risks of using plastic bags by showing their 
negative impact and damage to the environment and 
introducing alternative solutions to the bags currently 
used, in addition to supporting the spirit of initiative 
among Jordanian youth and maximizing their values 
of responsibility towards the environment surrounding 
us.

39



he innovative Blink Digital Bank, the 
monthly cash return campaign on 
customer accounts, was first launched in 
Jordan, in a move aimed at keeping pace 
with the growing needs of its customers 
amid a high demand for digital banking 

services.  
Under this campaign, which will be launched for the 
first time in Jordan and will start from 1/8 until the 
next 31/12, Blink will reward customers who keep a 
balance in their Blink accounts with a monthly cash 
amount according to each tranche and according 
to the account balance, where the annual interest is 
4.5% and paid on the lowest balance in the account.
Eligible customers will also be given the opportunity 
to enter the withdrawal to earn three cash prizes per 
month, which is an additional balance equal to the 
lowest balance value in the customer’s account during 
the month. 
Commenting on this service, Blink CEO Zain Melhas 

said:“ Since the launch of Blink in the Jordanian 
market last February, we have witnessed a great 
demand by Jordanians who are not covered by the 
banking services provided by traditional banks of 
individuals, home business owners and university 
students, to benefit from our services. This demand 
exceeded our expectations and plans for a full year, 
which reflects the extent of our success in supporting 
the plans of the Jordanian Central Bank in enhancing 
financial inclusion in the Kingdom in accordance with 
the principles and instructions set in this field. “
Malhas added: ” Today, through our electronic 
account and our launch of the monthly revenue 
campaign, we at Blink continue to provide our smart 
digital services, which we have seen our customers 
thirst for, especially as they are young people who 
tend to use digital technology and are between 18 and 
40 years old, ”noting that digital banking transactions 
are characterized by the speed of completion and 
access to them wherever and whenever the customer 
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BLINK LAUNCHES MONTHLY CASH
 RETURN CAMPAIGN ON CUSTOMER ACCOUNTS 

FOR THE FIRST TIME IN JORDAN
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serve wherever they are in the translation of our slogan ”Next to 
you and closer to you“. ”
The Mafraq branch is designed and equipped according to 
the uniform design of its branches, and according to the high 
standards it follows to ensure the highest levels of comfort and 
smooth service.

The Islamic Elite Opens its New Branch in Irbid
 Governorate with its New Location

 

Safwa Islamic Bank announced the transfer of its branch located 
in Al Hashimi Street in Irbid Governorate to its new location on the 
opposite side of the old site, in a step through which it responds 
to the growth of the size of its customer base in the governorate.
The opening of the new branch - the third in Irbid Governorate - 
which carries the philosophy of the unified design of the bank and 
is equipped with a high and comfortable equipment, came under 
the auspices of the CEO of Safwa Islamic Bank, Samer Tamimi, 
and in the presence of a number of notables in Irbid Governorate, 
in addition to a number of officials and employees of the bank.
On this subject, the Chief Executive Officer, Samer Tamimi, said: 
”The opening of the new branch is an important addition to the 
Bank’s growing network of branches, as it contains a specialized 
center to serve major customers )the elite of Gold) and a center to 
serve medium and small companies, which will cover the needs of 
all northern governorates in addition to the existence of a special 
unit for iron treasuries that is designed to preserve the valuables 
of our customers.

Islamic Elite Platinum Sponsor of Jordan’s Financial 
Technology Conference and Exhibition

As part of its platinum sponsorship of the conference and 
exhibition, which aims to provide a platform for dialogue between 
financial technology leaders, digital and security solutions, the 
banking and financial sector, and technology-related economic 
sectors, as well as legislators and policymakers, to discuss ways 
to benefit from the digital age and the future of financial technology 
in the region, Safwa Islamic Bank participated in the first session 
of the Jordanian Financial Technology Conference and Exhibition, 
which was held on August 9 and 10.
The CEO of the Islamic Bank of Safwa, Samer Al-Tamimi, explained 
that the Bank’s participation in the activities of the conference 
came in line with the objectives and directions of the digital bank, 
which focuses on taking advantage of the tremendous potential 
and promising opportunities involved in the development of 
technology, which the Bank believes in the importance of keeping 
abreast of.
Tamimi stated that the Bank has been proactive in replacing 
digital transformation and engineering its various processes 
and automating them thanks to the development of a modern 
technological platform as part of its work to establish modern 
infrastructure through many information technology projects, 
develop many modern channels, and provide a package of digital 
solutions that are constantly updated and enriched to adapt to 
the requirements imposed by changes on the global stage, and 
to meet the emerging needs of customers based on changes in 
human behavior.
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ELITE OF ISLAM LAUNCHES PROGRAM 
“SAFWA FUTURE STARS 2022”

or the fourth year in a row, Safwa Islamic Bank 
launched the summer training program ”Safwa 
Future Stars“, which aims to provide students on 
the seats of study in Jordanian universities with 
the knowledge and practical skills necessary 
to integrate into the labor market efficiently and 

easily through the training provided to them in the bank before 
graduation, which is a real opportunity to develop themselves. 
This program was launched in line with one of the main axes on 
which the Bank’s strategy for community responsibility focuses, 
represented in Supporting and empowering young people as 
the largest fabric in society, so that The Bank aims through the 
program ”Safwa Future Stars“ Introducing its student participants 
to banking work and its requirements, and the banking services 
provided by the Bank to its customers, as well as refining 
and enriching their personal, life and professional skills in an 
experience that simulates the real work experience, where they 
are trained in the various branches and sections of the Bank.
Safwa Future Stars is the first of its kind in the local banking sector. 
In its previous versions, the program had achieved great success. 
In previous years, it attracted a group of students, resulting in the 
training of )108) male and female students, of whom )12) were 
appointed to the bank’s branches after their graduation, amid 
plans to increase these numbers with this year’s version and the 
coming years.
It is noteworthy that the current year’s version of the program 

witnessed the selection of 42 trainees out of approximately 800 
applicants to participate in the program through the bank’s 
website.

Safwa Islamic Bank Opens its 42nd
 Branch in Mafraq Governorate

The Islamic Elite Bank  opened a new branch in Mafraq, 
specifically in the heart of King Abdullah II Street, raising the 
number of its branches to 42 branches distributed to all regions 
and governorates of the Kingdom.
The inauguration of the new branch of the Bank, which was 
established under the auspices of the Governor of Mafraq, Salman 
al-Najada, and in the presence of the Bank’s management and 
employees, along with a large crowd of elders, elders and sons 
of the Mafraq, came within the framework of its expansion plans 
aimed at enhancing its presence and providing its integrated 
banking services package that is compatible with the provisions 
of Shariah to a larger segment of society.
Commenting on this matter, the CEO of Safwa Islamic Bank, 
Samer Al-Tamimi, said: ”We are pleased to open our 42nd branch 
in the Kingdom in a step that reflects the ambitions of the Bank 
and its commitment to the development of its business, as well 
as its commitment to contribute to the enhancement of financial 
inclusion. We look forward to providing the best services, solutions 
and products to our customers in Mafraq, whom we are keen to 
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36

F

ISSUE 69    September  2022



35

Bank News

of variable refrigerants and the solar photovoltaic 
system, and the absence of chlorofluorocarbon-
based refrigerants; materials and resources through 
the storage and collection of recyclable materials 
and the quality of the internal environment through 
the provision of appropriate ventilation, green areas, 
thermal comfort and adequate daylight. 
Mr. Haitham Al-Battikhi, CEO of the Bank, stated: We 
are proud to be awarded the LEED Gold Certificate 
as the first bank in Jordan to receive it and one of 
the pioneers in the field of sustainable development. 
Today we take this opportunity to express our 
gratitude to the valuable partners who have made 
this possible. 
He also stressed that the Jordanian Kuwait Bank 
aims to become the preferred financial provider for 
customers who want to achieve the 17 UN Sustainable 
Development Goals )SDGs) , and achieve the Jordan 
Vision 2025. This determines our focus on making 
JBK a driving force for positive and long-term change 
for the environment and humanity.
Emphasizing that the vital role of banking institutions in 
the environmental and societal field is complementary 
to the economic role, which is clearly demonstrated 
through the provision of programs, projects and 
products that work to achieve development goals, 
whether at the local or international level.
For his part, Mr. Fadi Marji, Director of the Department 
of Renewable Energy and Energy Efficiency at “Izzat 
Marji Group“ said that the renovation of our buildings 
and spaces is taking place one project after another, 
and the work of innovative organizations such as 
the Jordanian Kuwait Bank is a key driving force 
in changing the way our buildings are operated 
and maintained. Izzat Marji Group is committed 
to driving change towards green buildings in 
Jordan and the region, as our success in achieving 
leadership in energy and golden environment 

designs )LEED) JBK’s commitment and support to its 
team, management and engineering department to 
promote green building and sustainability. Thanks to 
the bank, we increase the number of green buildings 
and exceed the rates of traditional buildings, while 
being environmentally and socially responsible and 
improving the quality of life for future generations. ”
Ms Debethy – Regional Director for GBCI )Green 
Building Certification Institute) in the Middle East 
said: ” JBK’s achievement shows its commitment 
to providing high-impact and high-performance 
facilities to its employees and stakeholders, and 
through the certificate LEED, the project has 
highlighted the capabilities of the current buildings 
to transform their built environments into flexible, 
healthy and high-performance assets, and here we 
would also like to congratulate JBK for obtaining 
the gold certificate LEED v4.1 O+M for the Public 
Administration Building. “
Mr. Peter Tapleton – President and CEO at USGBC 
said: “Getting certified LEED is more than just 
implementing sustainable practices and represents 
a commitment to make the world a better place and 
to influence others to do better. Given the critical 
importance of climate protection and the central role 
that buildings play in this effort, JBK is building a way 
forward through its own LEED certificate. ”
The American Council of Green Buildings )USGBC) is 
committed to a healthy, flexible and equitable future 
for all, through the development of green buildings, 
cities and communities for more than 20 years. 
The Council is developing green building practices 
through the development of LEED, the most widely 
used green building program in the world, with the 
support of thousands of members, volunteers and 
partners. It also provides intensive courses on green 
buildings and a serious professional accreditation 
program that calls for effective public policies. 



n cooperation with Ezzat Marji Group, 
the Bank announces that the Public 
Administration Building has obtained 
the Leadership Certificate in Energy and 
Golden Environment Designs )LEED). 
Developed by the American Board 

of Green Buildings )USGBC), it is a system that 
classifies the most used green buildings in the world 
and is an international symbol of excellence, through 
design, construction and operations practices that 
improve environmental and human health, and the 
buildings approved by LEED help make the world 
more sustainable. 
The certificate delivery ceremony was held in the 
presence of Mr. Haitham Al-Battikhi, CEO of the 
Jordanian Kuwait Bank and a number of members 
of the Bank’s Executive Management, and 
representatives of Ezzat Marji Group – as consultants 
LEED, and the American Council for Green Buildings 
)USGBC)– where Ms. Deepthi – Regional Director 

of GBCI (Green Building Certificates Institute) in the 
Middle East, presented the golden certificate LEED 
to Mr. Haitham Al-Battikhi.
The Jordanian Kuwait Bank has earned the certificate 
of ”Construction and Maintenance LEED“ for 
implementing practical and measurable strategies 
and solutions in the sustainable development of 
sites and buildings, water use efficiency, energy 
and atmospheric efficiency programs, materials and 
resources, and the quality of the internal environment, 
as it gives green buildings a more sustainable and 
healthy working environment for companies and their 
employees. 
Many strategies have been implemented in the bank 
throughout the project, especially water use efficiency 
through the implementation of low-flow installations, 
rainwater harvesting, and gray water treatment ; 
energy and atmosphere through the use of effective 
lighting led and an effective system for the flow of 
variable refrigerants and central control of the flow 

I

 THE JORDANIAN KUWAIT BANK 
OBTAINS THE GREEN BUILDING

 CERTIFICATE (LEED) HIGH LEVEL 
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Investment in the finance sector

JD 534 Thousand First Finance
 Profits for 2022

Abu Khadija: First Finance Company announced 
that it achieved an expected net profit after tax of 
JD 534 thousand for the fiscal period ending June 
30, 2022, compared to a loss of JD 1.5 million for 
the same period 2021.
The company stated to the Securities and 
Exchange Commission that total revenues for 
the first half of 2022 amounted to JD 1.9 million, 
compared to 2021, which amounted to JD 2.9 
million.
The basic share of the profit for the first half of 

2022 amounted to (0.015 fils / dinar, compared to 
(0.044) fils / dinar for the last year.
Commentary on the results fulfilled his general 
manager said company first for the financing 
sovereign Abdullah Abu-Khadija is premature 
that the company and within wrote her strategic 
increase of the profits will do on and transient 
glorification use of remoteness for the contributors 
first for complete from companies the important 
financing in the kingdom and which spoke about 
its accomplishments along the previous years.
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Abu Khadija:  The Company within its strategies 
increases the profits and the benefit of the 
shareholders
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JD 5.8 Million Half Net Profit for Bindar 
Trading and Investment for 2022

Commercial Facilities Company announced that it achieved 
an expected net profit after tax of JD 2.4 million for the fiscal 
period ending June 30, 2022, compared to profits of JD 1.2 
million for the same period 2021.
The company stated to the Securities and Exchange 
Commission that total revenues for the first half of 2022 
amounted to JD 5.8 million, compared to 2021, which 
amounted to JD 4.2 million.
Expenses rose until June 2022 to reach JD 2.5 million, 
compared to JD 2.4 million for the same period in 2021
The basic share of the profit for the first half of 2022 
amounted to (0.146) fils / dinar compared to (0.074) fils / 
dinar for the first half of 2021.
 Head council of administration of the company-Jamal 
Fareez- confirmed that the company continued in her 
investigation of goals arrival to the generous results 
possible,    which managed her from her the remarkable 
preservation on standing in market the Jordanian financing  
Commentary on the results fulfilled his head council of 
sovereign administration the company said Jamal Fareez 
that the company be true satisfactory results on level of the 
half first of the year current

Abu Rassaa: The Company seeks to   
its consolidation of role in market of 
the lending and the financing

Fareez: The company 
continued to achieve its 
goals to reach the best 
possible results

 JD 2.4 Million, the Half Profits of the Commercial 
Facilities Company, 2022 
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Bindar Company  for Commerce and Trade announced that 
it achieved an expected net profit after tax of JD 5.8 thousand 
for the fiscal period ending June 30, 2022, compared to 
profits of JD 998 thousand for the same period 2021.
The company stated to the Securities and Exchange 
Commission that total revenues for the first half of 2022 
amounted to JD 5.1 million, compared to 2021, which 
amounted to JD 3.9 million.
Financing expenses rose until June 2022 to reach JD 1.4 
million, compared to JD 896 thousand for the same period 
in 2021
The basic share of the profit for the first half of 2022 amounted 
to (0.290) fils / dinar compared to (0.050) fils / dinar for the 
first half of 2021.
Commenting on the results of the first half of this year  
Raad Abu Rassaa, General Manager of the company, said 
that Bandar Trading and Investment is one of the leading 
companies in the field of finance andseeks during  2022 to 
strengthen its role in the lending and financing market by 
offering products compatible with the provisions of Islamic 
Sharia in line with the needs of the target group by the 
company, in addition to continuing to work on expanding 
the customer base by opening new marketing channels .
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  JD 23.1 Thousand Al-Manara Insurance Company’s  
Half Profits of 2022 

Al-Manara Insurance Company 
announced that it achieved an 
expected net profit after tax of 
JD 23.1 thousand for the period 
ending on June 30, 2022, 
compared to a net profit of JD 
27.5 thousand for the period 
ending on June 30, 2021.
The company stated to the 
Securities and Exchange 
Commission that total half 
revenues for 2022 amounted 
to JD 8.1 million, compared to 
2021, which amounted to JD 
7.2 million.
The company indicated that 
the compensation paid for the 
period ending in June 2022 
amounted to JD )7.6) million, 
compared to JD )5.3) million for 
the same period in 2021. The 
total expenses rose to JD 400.8 
thousand in the first half of 2022 

compared to JD )328) thousand 
for 2021. Total assets for the 
semi-annual period of 2022 
amounted to JD )23.6) million.
The company indicated that the 
half-year net written premiums 
amounted to JD )6.9) million, 

compared to JD )7.2) million for 
the same period of 2021.
The share of the the period 
ended on 30 June 2022 profit 
was (0.004) fils/jd, while it was 
0.005 fils/JD last year.
Commenting on the results of 
the first half, CEO of Al-Manara 
Insurance company - Walid Al-
Qatati- said that the company 
is working hard to maintain 
its position in the Jordanian 
insurance market. Al-Manara 
Insurance company is trying to 
expand sales and its physical 
existence in the kingdom. It is 
within the company’s plans for 
the coming years. This goes 
parallel to the provided services 
which have been improved 
recently within the future 
plans and programs which the 
company is working on.   

Al-Manara Insurance Co.

Al Qatati:
The company is working 

hard to preserve its 
distinguished positin in 
the Jordanian insurance 

market
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the Arab group the Jordanian 
for the insurance announced its 
investigation windfall profits clear 
after the tax JD 75 thousand of the 
half first of 2022.
The company stated to the 
Securities and Exchange 
Commission that total half revenues 
for 2022 amounted to JD 8.9 million, 
compared to 2021, which amounted 
to JD 9 million.
The company indicated that the net 
compensation paid for the period 
ending in June 2022 amounted 
to JD )7) million, compared to JD 
)7.1) million for the same period in 
2021. The total expenses declined 
to JD 86 million in the first half of 
2022 compared to JD )88) million 
for 2021. Total assets for the semi-
annual period of 2022 amounted to 

JD )26.6) million.
Commenting on the financial results 
of the Arab Jordan Insurance 
Group for the period ended on 
June 30, 2022, Naser Al-Deek- 

CEO- said that the results were 
positive. The group adopted since 
its establishment in 1996 a renewed 
vision that focuses on excellence, 
originality and trustworthiness in 
providing specialized insurance 
solutions with high quality insurance 
protection for its clients and partners 
in the local market, to achieve its 
mission that focuses on meeting 
and exceeding the expectations 
of its customers and partners by 
providing insurance products in 
accordance with international 
best practices In the underwriting 
policies and providing insurance 
coverage commensurate with their 
needs, they achieve reassurance 
and peace of mind through its 
qualified and specialized staff with 
all credibility and transparency..

Arab-Jordanian Insurance Group Co.

Al-Deek:
The company 

concentrating on 
the distinctiveness 
and the authenticity 
and the worthiness 
in the confidence 

in presentation the 
specialized insurance 

solutions

JD 75 Thousand, 2022 Profits of the Arab Jordanian 
Insurance Group 
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JD 1.96 Million, Islamic Insurance
 Company’s half-Annual Profit of 2022

Islamic Insurance Company’s

Dahbour: 
The company’s results prove its ability to 

innovate in Takaful insurance services that keep 
pace with modern technological developments

Shehadeh: 
The Islamic Insurance Company still 

maintains an advanced position in the 
insurance sector in Jordan

The Islamic Insurance Company 
announced that it achieved an 
expected net profit after tax of JD 1.96 
million for the period ending on June 
30, 2022, compared to a net profit of 
JD 1.8 million for the period ending on 
June 30, 2021.
The company pointed out in a 
disclosure to the Securities Commission 
that the total mid-term revenues 2022 
amounted to JD 4.4 million, compared 
to 2021, in which revenues amounted 
to JD 4.1 million, and the total expenses 
increased to JD 2.1 million in the first 
half of 2022 compared to JD )2) million 
for 2021, and the total assets for the 
semi-annual period 2022 JD )45.5) 

million.
Mr. Musa Shehadeh, Chairman of 
the Board of Directors of the Islamic 
Insurance Company, expressed his 
pride in the good results achieved by 
the company in the first half of this year, 
indicating that the Islamic Insurance 
Company was able to maintain an 
advanced position in the insurance 
sector and Islamic Takaful insurance 
in Jordan and serve the national 
economy. 
Mr. Reda Dahbour, General Manager 
of the Islamic Insurance Company, 
expressed his satisfaction and 
appreciation for the company’s 
supervisory board of directors and 

the executive management’s efforts in 
implementing the company’s strategy 
by dealing with the various challenges 
facing the company while promoting the 
concept of cooperative insurance and 
meeting the needs of citizens wishing 
to Islamic insurance by providing the 
best insurance products compatible 
with the provisions and principles of 
Islamic law. He Emphasized to continue 
to contribute to the development of 
the Takaful insurance business and 
the ability to innovate in the Takaful 
insurance services that keep pace with 
modern technological developments 
and are in line with the provisions and 
principles of the Islamic Shariah.
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 JD 181 Thousand, the Profits of the Jordanian French 
Insurance Company for the Half of 2022 

JOFICO announced that it achieved 
an expected net profit after tax of JD 
181 thousand for the period ending 
on June 30, 2021, compared to a 
net profit of JD 239 thousand for the 
period ending on June 30, 2021.
The company stated to the Securities 
and Exchange Commission that total 
half revenues for 2022 amounted to 
JD 14.6 million, compared to 2021, 
which amounted to JD 13.5 million.
The company indicated that the net 
compensation paid for the period 
ending in June 2022 amounted to 
JD )12) million, compared to JD 
)10.4) million for the same period in 
2021. The total expenses rose to JD 
547 thousand in the first half of 2022 

compared to JD )467) thousand for 
2021. 

The company indicated that the half-
year net written premiums amounted 
to JD )11.1) million, compared to JD 
)12.8) million for the same period of 
2021.
The share of the the period ended on 
30 June 2022 profit was (0.020) fils/
jd, while it was 0.026 fils/JD last year.
Commenting on the results, Dr 
Odeh Abu Joudeh, General 
Manager of the Jordanian-French 
Company, expressed that the 
company’s results confirm the 
importance of Jovico’s continuation 
in its management policy and the 
development of insurance programs 
that keep pace with the aspirations 
of its customers in various sectors   

The Jordan French Insurance Company

Abu Joudeh: 
JOFICO policies 

continue to 
update insurance 
programs coping 
with customers’ 

aspirations in various 
sectors    



 JD 614 Thousand, the Half-year Profits of the 
National Insurance Company 2202 

National Insurance Company 
announced that it achieved an 
expected net profit after tax of JD 
614 thousand for the period ending 
on June 30, 2022, compared to a 
net profit of JD 813 thousand for the 
period ending on June 30, 2021.
The company stated to the Securities 
and Exchange Commission that total 
half revenues for 2022 amounted 
to JD 8 million, compared to 2021, 
which amounted to JD 7.1 million.
The company indicated that the 
compensation paid for the period 
ending in June 2022 amounted to 
JD )9) million, compared to JD )7) 
million for the same period in 2021. 
The total expenses declined to JD 
175 thousand in the first half of 2022 
compared to JD )194) thousand 
for 2021. Total assets for the semi-
annual period of 2022 amounted to 
JD )32.2) million.

The company indicated that the half-
year net written premiums amounted 
to JD )7.9) million, compared to JD 
)5.7) million for the same period of 
2021.
The share of the the period ended 
on 30 June 2021 profit was (0.077) 
fils/jd, while it was 0.102 fils/JD last 
year.
Commentary on the results for this 
period fulfilled her jarrar attainment 
the manager general for the national 
insurance said that the current 
results financial for the half first of 
the year was positive and confirmed 
confirmed that the company seeks 
always for presentation generous for 
the agents from where the service 
and the continuation and throwing 
of programs new in prices simple 
service of the agent and his service 
in the circumstances pours in which 
lives her.

National Insurance’s Company

Jarrar:
The company seeks 

always for presentation 
generous for the agents 
from where the service 

and the continuation and 
throwing programs of 

new

The First Insurance Company 
announced that it achieved an 
expected net profit after tax of 840 
thousand dinars for the period ending 
on June 30, 2022, compared to a 
net profit of 817 million dinars for the 
period ending on June 30, 2021.
The company indicated in a disclosure 
to the Securities Commission that 
the total half-year revenues of 2022 
amounted to 4.8 million dinars, 
compared to 2021, in which revenues 
amounted to 4.2 million dinars.
Total expenses rose to 3.5 million 
dinars in the first half of 2022 
compared to )3.1) million dinars for 
the year 2021, and total assets for 
the semi-annual period 2022 reached 

)64) million dinars.
The basic share of the profit for 
the period ending on 30-6-2022 
amounted to (0.029) fils / dinar, while 
last year it amounted to (0.026) fils / 
dinar.
Commenting on the results, Alaa 
Abdul-Jawad, CEO of the First 
Insurance Company, expressed his 
satisfaction with the half-year results 
and added that the company will 
continue to implement its strategies 
to achieve better results for the 
remaining half of the current year 
2022, which is reflected in the desired 
goal of achieving maximum profit for 
the account of shareholders for the 
current year.

 JD 840 Thousand, First Insurance’s First Half-Annual 
Profits of 2022

Abdul-Jawad:
The company will 

continue to implement 
its strategies to 

achieve better results 
for the remaining half 

of the current year

The First Insurance Company
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JD 718.6 Thousand, Jordan Insurance Half-Annual Profits of 2022

Jordan Insurance Company 
announced that it achieved an 
expected net profit after tax of JD 
718.6 thousand for the period ending 
on June 30, 2022, compared to a net 
profit of JD 1.14 million for the period 
ending on June 30, 2021.
The company stated to the Securities 
and Exchange Commission that total 
half revenues for 2022 amounted to 
JD 20.6 million, compared to 2021, 
which amounted to JD 19.8 million.
The company indicated that the net 
compensation paid for the period 
ending in June 2022 amounted to JD 
)11.5) million, compared to JD )10.5) 
million for the same period in 2021. 
The total expenses inclined to JD 
19.5 million in the first half of 2022 

compared to JD )18.3) million for 
2021. Total assets for the semi-annual 
period of 2022 amounted to JD )103) 
million.
The share of the the period ended on 
30 June 2022 profit was (0.024) fils/jd, 
while it was 0.038 fils/JD last year.
Commenting on the results, the 
general manager of the company, Mr. 
Othman Bdir, expressed his pride in 
the great effort made by the company’s 
management and all employees of all 
their names, as the mid-term results 
for this year were good compared to 
the difficult economic conditions and 
intense competition, and the company 
will continue to follow various policies 
and strategies to achieve profits 
Bigger for this year.

Jordan Insurance Company

Middle East Insurance Company 
announced that it achieved an 
expected net profit after tax of JD 1.85 
million for the period ending on June 
30, 2022, compared to a net profit of 
JD 2 million for the period ending on 
June 30, 2021.
The company stated to the Securities 
and Exchange Commission that total 
half revenues for 2022 amounted to JD 
13.2 million, compared to 2021, which 
amounted to JD 13.4 million.
The company indicated that the 
compensation paid for the period 
ending in June 2022 amounted to JD 
)11.8) million, compared to JD )10.9) 
million for the same period in 2021. 
The total expenses inclined to JD 10.8 
million in the first half of 2022 compared 
to JD )10.75) million for 2021. Total 
assets for the semi-annual period of 
2022 amounted to JD )94) million.
The company indicated that the half-

year net written premiums amounted to 
JD )8.7) million, compared to JD )10.1) 
million for the same period of 2021.
The share of the the period ended on 
30 June 2021 profit was (0.084) fils/jd, 
while it was 0.092 fils/JD last year.
 Commenting on the results, Rajai 
Sweiss, CEO of Middle East Insurance 
Company, said that the results of 
the first half were good and that the 
company maintained its superiority 
in the Jordanian insurance sector 
and maintained the percentage of 
good technical profits despite the 
intense pressure.  For as long as the 
company be true the advanced ranks 
in Jordanian market the insurance 
although challenge of the coexistence 
with the economic condition and who 
her the natural companies do not help 
on the growth for works except that 
the company proved himself in the 
Jordanian market  

Middle East Insurance Co.

Sweiss:
The company maintained 

its superiority in the 
Jordanian insurance 

sector.

Bdir:
The big effort yielded  

who his progress 
administration of 
the company and 
all employees in 

investigation half  results 
good

JD 1.85 Million; 2022 Half-year Profit of Middle East Insurance 
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JD 3.56 million Profits of the Islamic Bank of 
Safwa, First Quarter 2022

JD 7.6 Million, Safwa Islamic Bank’s Half Profits for 2022
Abu Hammour: The results of the first half emphasis the 
strength of solvency of the bank and its strong capital.
Safwa Islamic Bank )SIB), which is listed on the Amman Stock 
Exchange, achieved a growth in quarterly profits for the half 
of this year, by 9.4 percent, on an annual basis.
The preliminary financial results showed that the bank 
achieved half annual profits of JD 7.59 million ($10.71 million), 
compared to JD 6.94 million ($9.79 million) profits in the first 
half of last year.
The bank’s financial statements indicated that its total income 
during the first quarter of this year increased by 12.08 
percent, reaching JD 26.64 million, compared to JD 23.77 
million in the first half of 2021.
The bank had witnessed a growth in its annual profits for 
2021, by 1.51 percent, to reach JD 14.06 million, compared 
to a profit of JD 10.17 million in 2020.
Dr. Mohammed Abu Hammour- CEO of the bank commented 
on the results of the first half of this year that they confirm 
the power of the financial solvency and the strength of its 
capital, in addition to the safety and quality of its credit and 
investment portfolio. These achievements are attributed to 
the wise policies by the bank to support by the CEO and to 
the efforts of the executive management and the staff. He 
expects better results in the second half of this year.

Abu Hammour: The 
distinctive financial results 
achieved by the Bank 
confirm the success of the 
Bank’s strategies and its 
pioneering work

Investment In The Banking Sector

The Jordanian bank Kuwaiti )    JKB   realized), the in stock 
market in Amman, its growth in profits the half annual about 
the half first general blessing 2022, in a ratio of 170.28 in the 
hundred, on basis sharpened me.
The bank’s preliminary financial statements showed that it 
achieved profits of JD 7.6 million ($10.72 million) in the first half 
of the year, compared to profits of JD 2.81 million ($3.97 million) 
in the half of last year.
The financial results indicated a rise of the bank’s total expenses 
by 33.39 percent, to reach JD 71.22 million in the first half of the 
year, compared to JD 53.39 million in the first half of 2021.
The bank was annual conversion for profits about year 2021, in 
value JD 7.74 of million, opposite losses evaluated her JD 4.51 
million  in year  2020.
Commentary on the results fulfilled his the almond-shaped Mr.  
Nasser expressed head council of Jordanian administration the 
bank the current Kuwaiti about big power the bank and fast 
on the rise turn over the image to the Jordanian bank Kuwaiti 
accustoms on the top and distress wades competitive in ferocity 
with the banks in the kingdom strengthen     .

Allouzi: The big and fast potential 
of the bank to rise turned over 
the image to the Jordanian bank 
Kuwaiti accustoms on the top

JDs 7.6 Million, Profits of Jordan Kuwait Bank 2022
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The bank’s unaudited financial results showed that 
it achieved semi-annual profits of JD 8.53 million 
($12.03 million), compared to profits of 8.55 million 
($12.05 million) in the first half of 2021
The financial statements indicated that the bank’s 
expenses during the first half of the year increased 
by 2.26 percent, to reach JD 19.62 million, 
compared to about JD 16.31 million  during the first 
half of last year.
The bank had witnessed a growth in its annual 
profits for 2021, by 57.44 percent, to reach JD 
18.16 million, compared to a profit of JD 1154 
million in 2020.
 Hani Alqadi, the CEO, said that the bank proved 
its efficiency in risk management. Due to its 
various plans and strategies, the bank was able 
to maintain its financial position. Alqadi added that 
Arab Investment bank could preserve the financial 
position because of these strategies. Thus, the 
bank’s results were positive coping with the set 
plans and strategies.  
 

Arab Investment Bank’s 2022 Half - Year
 Net Profit of JD 8.53 Million

Alqadi: The Bank’s results were 
positive in line with the plans and 
strategies developed
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JD 8.1 Million, the Half-Annual Profits of the Jordan Ahli Bank of 2022
Jordan Ahli Bank listed on the Amman Stock 
Exchange, achieved a 2.15 percent growth in its half 
annual profits for 2021, on an annual basis.
Preliminary financial results showed that it achieved 
semi-annual profits attributable to shareholders of JD 
8.1 million ($11.43 million) in the first half of the year, 
compared to profits of JD 7.93 million ($11.18 million) 
in the first half of 2021.
The bank’s financial statements indicated that its total 
expenses during the first quarter of this year increased 
by 4.39 percent, reaching JD 41.58 million, compared 
to JD 43.73 million in the first half of 2021.
The bank had witnessed a growth in its annual profits 
for 2021, by 36.31 percent, to reach JD 14.23 million, 
compared to a profit of JD 10.44 million in 2020.
Commenting on the results, Mohammad Musa 
Dawood- CEO of the bank- expressed his pride of the 
financial results and achievements of the bank in the 
first half of this year. He also appreciated the efforts 
of the staff and their team spirit which contributed to 
achieving these results.

Dawood:  The exerted efforts 
and working within team spirit 
achieved positive half results
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INVESTBANK, the pioneer in providing innovative banking 
services, announced its financial results for the first six months 
of this year, as its net profits increased by  13% to reach JDs 10 
million, compared to JDs 8.8 million in the same period of 2021.
According to the financial statements issued by the bank, the 
total profit of the bank before taxes increased by 12% to JDs 
15.2 million in the first half of this year, compared to JDs 13.6 
million in the same period last year.
The data showed that the net credit facilities provided by 
INVESTBANK to its individual and corporate customers 
increased during the first six months to reach 806 million dinars.
The total assets of the bank as at the end of June amounted 
to 1.4 billion, an increase of 7.4%, and the return on assets 
reached 1.5%.
On the other hand, total customer deposits as at the end of the 
first half of this year rose to  JDs 838 million. The data indicated 
that total equity at the end of June was about JDs 183 million, 

while the return on shareholders’ rights was 10.6%.
The Chairman of INVESTBANK, Fahmy Abu Khadra, 
expressed his pride and pride in the strong financial results 
achieved by the Bank during the first six months of this year 
despite the pressing economic conditions that Jordan as well 
as all countries of the world are going through, praising the 
exceptional and distinguished efforts made by the Bank’s 
work team at all administrative and functional levels, and the 
directives of the Board of Directors.
Abu Khadra pointed out that the financial results achieved 
reflect the Bank’s ability to diversify its business model and 
follow an ambitious and flexible strategy in dealing with 
variables and risks with sophistication and prudence while 
achieving high levels of profitability, stressing that the Bank 
will continue its leadership in providing traditional and digital 
banking services and solutions that meet the aspirations and 
needs of its customers in life and daily.

JD 10 Million, the Profits of the Jordanian 
investment “INVESTBANK” for the Half-year 2022

Abu Khadra: Financial results reflect the bank’s ability to diversify its 
business model and its ability to deal with risks with skill and prudence 
while achieving high profitability levels

Investment In The Banking Sector

 JD 15.8 Million, Cairo Amman Bank
 2022 Half Net Profit 

AlMufti: The bank achieved good results and a good 
growth rate from last year .
Cairo Amman Bank ) CABK ), listed on the Amman 
Stock Exchange, grew its half-annual profit for 2022, 
by 2.63 percent, on an annual basis.
Preliminary financial results showed that it achieved 
half-annual profits attributable to shareholders of JD 
15.82 million ($22.31 million) in the first half of the 
year, compared to profits of JD 15.42 million ($21.74 
million) in the first half of 2021.
The financial statements indicated that the bank 
rationalized the total expenses in the first half of 
the year by 3.53 percent, to reach JD 52.58 million, 
compared to JD 54.5 million in the first half of 2021.
The bank grew its annual profit for 2021, by 80.6 
percent, to reach JD 32.8 million, compared to a profit 
of JD 18.16 million in 2020.
Yazid Al-Mufti, Chairman of the Board of Directors, 
indicated that the bank was able, thanks to its 
conservative strategy, policy and prudent risk 
management, to achieve good results and an 
excellent growth rate over last year. .

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

Investment In The Banking Sector
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JD 17 Million, Bank of Jordan’s
 Half - Year Net Profit of 2022

The Bank of Jordan )BOJ), which is listed on the 
Amman Stock Exchange, achieved a growth 
in its semi-annual profits for the first half of the 
year, by 3.66 percent, on an annual basis.  
The bank’s financial results showed that it achieved 
semi-annual profits of JD 17.03 million ($24.02 
million), compared to profits of 16.43 million ($23.17 
million) in the first half of last year.
The financial statements indicated that the bank’s 
total expenses were rationalized by 4.27 percent 
during the first half of the year, to reach JD 43.92 
million, compared to expenses of JD 45.88 million in 

the first half of 2021.
The bank had witnessed a growth in its annual profits 
for 2021, by 2.54 percent, to reach JD 36.3 million, 
compared to a profit attributable to shareholders of 
JD 35.4 million in 2020.
The Bank of Jordan CEO- Shaker Fakhoury 
expressed that this is an expected improvement in 
the financial results. He said that the bank worked 
to maintain the positive results that came up by the 
efforts and continuous working on all levels and 
implementing the best strategies during the last 
years. 

Fakhoury: The bank 
works to maintain 
positive results

Investment In The Banking Sector
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shareholding rate of 23.97% in the capital of the 
Group and a value of 131.2 million
JOD, which will reflect positively on the Group’s 
performance and enable it to enter new markets 
and expand its business in the future, in addition 
to providing the Group with a network of the best 
regional and global correspondent banks, and 
introducing new and innovative banking services 
and products in Jordan and Iraq.
Al-Salem explained that the Public Investment 
Fund has deposited the full value of its capital 
contribution with Capital Bank Group, indicating 
that the Fund will soon nominate two new members 
to represent it on the Group’s Board of Directors, 
after obtaining the approval of the regulatory 
authorities.
Al-Salem stated that Capital Bank has completed 
its acquisition of Société Générale - Jordan, as this 
acquisition is the second of its kind carried out 
by Capital Bank in less than 12 months, after its 
acquisition last year of the assets and assets of the 
branches of Bank Odeh in Jordan and Iraq.
In his comments on the economic situation in 
Jordan, Al-Salem praised the structural economic 
and financial reforms that have been implemented 
over the past years, stressing that they constitute 
a base that enables the achievement of the 
national goals contained in the vision of economic 
modernization launched by His Majesty the 
King in June of this year and paves the way for 
the achievement of comprehensive economic 
development, which will contribute to placing 
Jordan on the path of sustainable growth, 
according to international institutions, and will 
return public debt to more moderate levels.

For his part, the CEO of Capital Bank Group, Daoud 
Al-Ghoul, confirmed that the financial results 
achieved in the first half of this year were a translation 
of the ambitious strategy of the Group, where the 
net operating profit grew by 45% compared to the 
same period in 2021, which reflected positively on 
the return on shareholders’ rights to 20.6%, after 
excluding non-recurring items, pointing out that 
the Bank has been able to improve its revenues 
and structure its capital efficiently, especially after 
the issuance of the first tranche bonds worth 100 
million dollars at the beginning of the year and its 
listing on the Nasdaq Dubai Stock Exchange, to be 
the first Jordanian bank to list loan bonds on the 
international exchange for the region.
The financial results of the National Bank of 
Iraq showed a growth in net profits after taxes 
amounting to JDs 7.9 million at the end of June 
this year compared to JDs 4.2 million for the same 
period last year.
As for Capital Investments Company, its net profits 
in the first half of this year amounted to JDs 2.8 
million, with a growth rate of 38%, supported by an 
increase in the volume of managed assets, which 
reached $ 526.6 million, in addition to an increase 
in financial brokerage accounts by 20% compared 
to 2021.
 Al Ghul mentioned that Capital Bank continues 
to implement its plans in digital transformation, 
by presenting the latest electronic and digital 
applications within the best banking practices in 
force globally, as it launched last February Digital 
Bank Link during a record time that clearly reflects 
the Bank’s trends aimed at accelerating the pace 
of technological developments. 
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Capital Bank Group announced a semi-annual net 
profit for the current year of 2022, the highest in the 
history of the group, to equal the profits of the entire 
past year, with a growth rate of 40% compared to 
the declared profits for the same period last year.
According to preliminary financial results, the 
group’s net profits amounted to JD 60.2 million at 
the end of June 2022, compared to JD 43 million 
for the same period last year.
The assets of Capital Bank Group grew significantly 
during the same period, by 50%, equivalent to 
JD 2.2 billion, driven by the completion of the 
acquisition of Societe Generale Bank - Jordan, 
reaching 6.5 billion dinars compared to JDs 4.3 
billion at the end of 2021. While the net credit 
facilities portfolio at the end of March rose to JD 
3.2 billion, by the end of June 2022 compared to 
JD 2.1 billion at the end of last year, with a growth 
rate of 49%. 
Customer deposits also registered a remarkable 
increase by the first half of this year of 57.6% to JD 
4.4 billion compared to JD 2.8 billion by the end 

of 2021.
Preliminary data indicate that net equity increased 
by 62.4% to JDs 589 million  compared to JDs 363 
million for the same period last year.
The Chairman of the Board of Directors of 
Capital Bank Group, on behalf of Khalil Al-Salem, 
expressed his pride in the financial results and 
achievements of Capital Bank Group in the first 
half of this year, appreciating the efforts made by 
all the employees of the Group and their work in 
the spirit of one team, which clearly contributed to 
the achievement of these results.
Al-Salem pointed out that the Capital Bank Group 
has applied during the past few months a package 
of steps and procedures that have strengthened its 
position in the Jordanian and regional markets, and 
in line with the expansionist strategy of the Group. 
He explained that the Group recently concluded a 
deal with the Saudi Public Investment Fund, which 
is one of the largest and most influential sovereign 
funds in the world, according to which the Fund 
has subscribed to the shares of the Bank with a 

Capital Bank Achieves Semi-Annual Profits of JDs 60.2 
Million Equivalent to the Profits of the Entire Year

Investment In The Banking Sector

Al- Salem: Vision of economic 
modernization as a key base for 
achieving sustainable growth

Al- Ghoul: Growth of net 
operating profit by 45%, which 
reflected positively on the return 
on shareholders’ equity

ISSUE 69    September  2022



Investment In The Banking Sector

expenses. Al-Sadiq pointed out that the growth 
in operating profits is based on a strong asset 
base and is supported by high liquidity levels 
that take into account better profitability, as 
the loan-to-deposit ratio reached 75.9%, while 
the coverage ratio of non-performing loans 
exceeded 100%. Al-Sadiq pointed out that the 
group maintains a strong capital base, most of 
which is concentrated within the primary capital, 
where the capital adequacy rate according to 
Basel III’s instructions reached 16.4%, which is 
higher than the minimum required according to 
the instructions of the Central Bank of Jordan.
Al-Sadiq added that within the Bank’s strategy, in 
which digital transformation is a major focus, the 
Bank continued to launch a series of integrated 
banking programs and solutions, enhanced 
by the latest digital services and channels, to 
provide a distinctive banking experience within 
the highest levels of ease and security and 
for various segments and sectors. The Arab 
Bank recently launched interactive banking 
applications that are the first of their kind in 
Jordan, including the ”Arabi Next“ application for 
the small and medium enterprises sector and the 
”Arabi Junior“ application for children and young 

people, in addition to the issuance of continuous 
updates of the “ Reflect “ application, the first 
Neobank in Jordan includes new additional 
advantages.
In conclusion, Mr. Sabih Al-Masri stressed 
that the Arab Bank has integrated banking 
experience that extends for more than ninety 
years in dealing with all the variables and 
conditions that enabled it to achieve sustainable 
profits, praising the efficiency of the bank’s 
business model locally and regionally. 
 
As a continuation of the institutional approach 
adopted by the Bank within the framework of 
integrating the concept of sustainability in its 
comprehensive strategic sense into the Bank’s 
work and activities, the Arab Bank recently 
issued the sustainability report for the twelfth 
consecutive year.  It should also be noted 
here that the Bank has continued to win global 
awards to reflect its prestigious position in the 
banking sector regionally and globally, as it 
recently received the ”Best Bank in the Middle 
East Award for 2022“, presented by the global 
magazine Global Finance, based in New York, 
for the seventh year in a row.
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AL-Masri: The positive results 
of the bank reflect the 
sustainability of the growth 
process and evidence of the 
successes it achieves in 
diversifying the sources of 
revenues

Sadiq: Growth in operating profit 
is based on a solid asset base 
and is supported by high liquidity 
levels that take into account 
better profitability

 JD 182.4 million Arab Bank Group Profits for the 
First Half of 2022 and a Growth Rate of 38% 

The Arab Bank Group achieved positive results 
during the first half of 2022, as net profits after 
tax amounted to USD 252 million compared to 
USD 182.4 million as at 30 June 2021, achieving 
growth of 38%. The Group also maintained a 
strong financial position and equity amounted to 
USD 10.2 billion.
Credit facilities showed a growth of 6% by the 
end of the first half of 2022 to reach $ 35.7 billion 
compared to $ 33.8 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$ 47.1 billion as at 
30 June 2022 compared to $ 46 billion at the 
end of 30 June 2022 with a growth rate of 2%. 
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.
Commenting on the results, Mr. Sabeih Al Masri, 
Chairman of the Board said: The positive results 
achieved by the Bank in the first half of 2022 
reflect the sustainability of the growth path and 
evidence of the Bank’s successes in diversifying 
revenue sources, despite the remarkable 
acceleration in global inflation rates, which 
affects the performance of the banking sector. “ 
 
For its part, Ms. Randa Al-Sadiq, CEO of the 
Arab Bank, explained that the Arab Bank Group 
achieved a good operational performance of 
6% in various sectors of its business as a result 
of the increase in net interest income by 4% 
and net commissions by 17%, in line with the 
Bank’s strategy to diversify sources of income 
and provide appropriate financing solutions 
that meet the needs of customers, in addition 
to the Bank’s continued control of operational 
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 Bank al Etihad )UBSI), which is listed on the Amman 
Stock Exchange, achieved a growth in half annual profits 
for the first half of this year, by 2.86 percent, on an annual 
basis.
Preliminary financial results showed that it achieved 
semi-annual profits attributable to shareholders of JD 
15.56 million ($21.95 million) in the first half of the year, 
compared to profits of JD 15.13 million ($21.34 million) in 
the first half of 2021.
The Bank’s financial results indicated a rise of the bank’s 
total income in the first half of the year by 4.57 percent, 

to reach JD 102.94 million in the first half of the year, 
compared to JD 98.44 million in the first half of 2021.
The bank had witnessed an incline in its annual profits 
for 2021, by 37.88 percent, to reach JD 41.43 million, 
compared to a profit attributable to shareholders of JD 
30.04 million in 2020.
Essam Salfiti the CEO of bank al-Etihad expressed his 
pride of the achievements of the bank in the first half of 
this year. He pointed to the efforts of the work team. He 
also stated that the bank is preserving its position in the 
Jordanian banking market.

Investment In The Banking Sector

Salfiti: The 
income rises in 
the half annual 
profits of Bank 
al-Etihad
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 Bank al-Etihad of 2022 
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n recognition of the company’s outstanding 
performance and role in the Takaful 
insurance market, and the diversity of its 
services and products, World Finance 
magazine, which is published from London, 
announced that for the second year in 

a row, the Islamic Insurance Company won the best 
Takaful Insurance Company Award in Jordan in 2022. 
 This came in the magazine’s report on financial, 
banking and insurance institutions that have won 
awards at the national level despite various challenges.  
 The general manager of the company, Reda Dahbour, 
confirmed the success of the efforts made in the 
implementation of the company’s strategy to consolidate 
its position in the local Takaful insurance market with 
the commitment to provide the best insurance products 
and services in accordance with the latest technological 
and digital developments that are compatible 
with the provisions and principles of Islamic law.  
 The company, which is the first in the Jordanian insurance 
sector since 1996, has established and established 
the cooperative insurance work locally and globally to 
become a pioneer in this field and receives the attention 
of major international institutions and magazines.  

 Dahbour pointed to enhancing the company’s competitive 
capabilities, maintaining its market share and achieving 
distinctive results, stressing the company’s keenness to 
continue to maintain what has been achieved with more 
efforts.I

ISLAMIC INSURANCE WINS BEST
 TAKAFUL INSURANCE 

COMPANY AWARD
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l-Manara Insurance 
Company announced 
the signing of the 
agreement to launch 
the electronic linking 
system to implement 

the International Financial 
Reporting Standard No. 
17 - Insurance contracts 
through the Aims system on 
Wednesday, 10-08-2022.
The agreement was signed 
on behalf of Al-Manara 
Insurance Company, General 
Manager Walid Al-Qatati, 
and from TechnoSys Group, 
General Manager Mr. Ibrahim 
Qasimia.

A

AL-MANARA INSURANCE SIGNS
 A COOPERATION AGREEMENT WITH 

TECHNOSYS GROUP
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Investing in the tourism sector

t a large ceremony held 
by Rotana Hotels Group 
befitting the farewell of 
General Manager Attiya 
Hamarneh, a group of 
important dignitaries met, 

recalling the great achievements of 
Hamarneh, which were translated into 
hotel services throughout the period of 
his receipt of the administration. He was 
a strong and influential addition and left a 
footprint that will continue to be affected 
even after his absence .
The hotel›s management, led by 
him, won a series of many awards in 
recognition of its efforts to improve the 
level of services provided to residents 
and guests 
Hamraneh has established the hotel›s 
position as an entrepreneurial hotel, and 
this has been reflected in the high quality 

that the hotel offers at all levels.
Hamraneh added that he will continue 
to proceed with his future work with high 
standards, as everyone who dealt with 

him used to do.
He pointed out that Jordan occupies 
an excellent position in the hotel sector 
in the region  and that it meets the 
customer›s satisfaction with the level 
of services clearly, and he stressed 
that during his work he always works to 
show our global values in the Jordanian 
hospitality sector.
It is worth mentioning that Attia was 
born in Beirut and is of Jordanian origin 
and has completed his studies in hotel 
management at Glion Global Center in 
Switzerland to start his career through 
several positions in several global hotel 
chains in different countries such as 
Amman, United Arab Emirates, Saudi 
Arabia, Bahrain and Jordan, which 
enabled him to gain great experience in 
the hospitality and tourism sector. The 
last position I took was Rotana Hotels. 

A

HAMARNEH FAREWELLS ROTANA TO A CEREMONY 
BEFITTING HIS GREAT ACHIEVEMENTS

HAMARNEH: AN  INFLUENTIAL AND POWERFUL 
PERSON WITH A PERMANENT IMPRINT
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r. Saeed, along with one of the best doctors 
like him, proved the importance of Jordan as 
one of the most developed countries in the 
field of medicine and medicines in the region, 
and that this small country with its size cramps 
the elite that holds its hand to compete with 

the advanced countries in this field, and according to the 
Competitiveness Report in the Arab World in 2005, Jordan 
ranks highest among the Arab countries in terms of health 
care. 
Dr. Bassem Saeed is a hepatologist and gastroenterologist, 
and he is a member of the Hashemite University’s Board of 
Trustees. And a member of the Board of Establishment of 
Aqaba Medical University and Aqaba Teaching Hospital. He 
served as the Director General of Amman Surgical Hospital 
for 13 years, and has a special interest in laparoscopic 
procedures.
When he was nominated, his colleagues emptied the place 
for him because of their respect for him and their awareness 

of the depth and comfort of his giving and his desire to serve 
the young before the old. He enjoys care, responsibility and 
honesty and has extensive public relations with the political, 
economic and social class at home and abroad. …
Saeed is the man whose morals are spoken of and whose 
achievements are documented. We are here in front of 
distinguished administrative thought and long experience 
and a white hand,a mind that exploits abilities and ideas 
for development and excellence and a heart that knows 
compassion and is proficient in removing pain.
Dr. Bassem Saeed’s clinic is located
at Riyadh Medical Complex,Building No. 41 First Floor, Next 
to Khalidi Hospital 
Dr. Saeed spares no effort in providing a helping hand to 
any patient and does not hesitate to show full support for this 
country and this health sector in particular to remain standing 
on the first line of defense to protect the homeland and the 
citizen under the banner of His Majesty King Abdullah II bin Al 
Hussein, may God protect him and protect him

D

Investing in the medical sector

DR. BASSEM SAEED DISTINGUISHED 
ADMINISTRATIVE THOUGHT AND GREAT 

JORDANIAN MEDICAL STAFF 
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he World Bank said in a new report that 
the adoption of digital technologies in the 
countries of the Middle East and North Africa 
would bring tremendous social and economic 
benefits amounting to hundreds of billions of 

dollars annually, and a much-needed surge in new jobs.
The report titled ”   The Pros of Digital Technology for the 
MENA Region:     How the adoption of digital technology 
can accelerate growth and create jobs   “, provides strong 
evidence that the widespread use of digital services, such 
as mobile phone services and digital payments, will boost 
economic growth. The report asserts that one of the main 
reasons for promoting growth is that digital technologies 
help reduce the high cost of information that constrains 
economic transactions, and that this cost declines when 
more citizens use these technologies.
The report suggests that full digitization of the economy 
could raise per capita GDP by at least 46% over 30 years, 
or in dollar terms for long-term gains of at least $1.6 trillion. 
The report estimates that during the first year, the region’s 
per capita GDP could reach $300 billion. This increase will 
be more pronounced in the region’s lower-income countries 
)an increase of at least 71% as gains are driven by bridging 
the digital access gap). The gap in access to finance is 
greater in non-high-income countries.
The report predicted that the comprehensive adoption of 
digital technologies would double women’s labour force 
participation rate by about 20 percentage points over 
30 years )from 40 million women to 80 million during that 
period). Manufacturing jobs will increase by at least 5% 

over 30 years, equivalent to at least 1.5 million jobs over 
30 years, and an additional 50,000 manufacturing jobs 
on average per year. A comprehensive system would 
also reduce frictional unemployment from 10% to 7% of 
the labor force over six years )from 12 million to about 8 
million unemployed) and to zero frictional unemployment 
within 16 years. Frictional or natural unemployment is the 
time taken by workers to find new jobs or to move between 
jobs voluntarily. The time taken to reconcile job seekers and 
vacancies is greatly reduced by digital technologies such 
as email, online job search platforms, or network platforms 
to find jobs and compete for them more quickly.
The report highlighted a digital paradox unique to the 
Middle East and North Africa. While the region’s population 
has begun to use social media at a higher level than 
expected due to GDP per capita levels, the population’s 
use of the Internet and digital tools such as mobile financial 
transactions to pay for services is lower than expected 
given the level of countries’ income. For example, 66% of 
the region’s population uses the Internet, while only 61% 
in Latin America and the Caribbean and only 54% in East 
Asia and the Pacific use it. The use of digital payments in 
developing countries in the Middle East and North Africa 
)i.e. non-GCC countries) is 32% compared to 43% in Latin 
America and the Caribbean. With the exception of Iran and 
the United Arab Emirates, mobile phone accounts in most 
countries of the region are lower than expected due to their 
income levels. For example, 21% of the population of the 
GCC has a mobile financial account, compared to 24% in 
sub-Saharan Africa.

T

DIGITAL TECHNOLOGY MOVES THE WORLD
 TO A DIFFERENT LANDSCAPE

Economic News
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the student Lynn Al-Momani was able to obtain a rate of 
99.9 at the highest rate in the Kingdom for this course.
While the success rate among students of modern 
systems of the literary branch reached a remarkable 
number of 100% and the percentage did not decrease 
significantly for students of the scientific branch, as it 
reached 97%, which is the highest rate among the 
Kingdom’s schools.
This course was marked by the success of “Zarqa Boy” 
Saleh Hamdan and passing him with all merit, merit and 
will for the high school exam with a rate of 85%.
  Dr. Al-Afouri, in his name and in the name of the 
family of the schools of modern systems, blessed this 
achievement and excellence for their students, found 
them and their diligence and obtaining the highest 
scores in this course, wishing them continued success 
in the coming stages of their lives.
Al-Afouri touched on the Corona crisis, which occupied 
a large part of our lives, its heart upside down, saying: 
”You are in the midst of the crisis; you only see the 
oppression and difficulties, the obstacles that the crisis 
has brought to you. It is true that no one denies the legacy 
of the Corona pandemic on the world It was the most 
cruel of years with the presence of the fiercest enemy 
who woke up from his nap while suddenly to undermine 
the health of the citizen and threaten all sectors of life, 
causing fearful anxiety that the governments of the 
world have not experienced before. Al-Afouri added that 
Corona was not an ordinary emergency. He started the 
war with an unknown identity. If health is the lifeblood, 
education is the vein that nourishes the mind and heart. 
Therefore, an alternative option was necessary for 
education to continue and its path does not stop under 
any circumstances, and because the schools of modern 
systems are used to be proactive in everything that is 
new and developed, and because e-learning was part 
of the organization of teaching methods in school during 
the school during the school. It was not difficult to keep 
pace with the new circumstances.
Today, almost after the evacuation of the obligation, I 
see other things that appear in front of me that prove 
that God does not leave good in anything he does 
among people. Corona had positive effects that were 
clarified in the long term after we joined our wounds from 
it and decided to leave it. The most important of these 
features is the addition of a new and important method 

of education, which is online learning through platforms 
such as the academic atmosphere. How much this 
method has enriched the education sector? The teacher 
has been placed in the hands of the student as if he 
was accompanying him at home in his questions in his 
exams, which made him distinguished by the presence 
of the continuous teacher, and this is not easy even on 
the psychological side. You feel that you will not get lost 
in knowledge, and it is embodied in your hand with a 
push of a button. Today, we are very close to the student.
Alafouri ended his speech by answering our question 
to him,
Today, after all these years in the science and education 
sector, what does Alafouri say if he squeezes his long 
experience and summarizes it with words??? 
”The most beautiful thing that may revive my soul and 
delight my chest and value the fatigue of years and 
clear the hardship of facial wrinkles that have been 
characterized by giving is to see in front of me this scene, 
students who were children who became bones and 
owners of achievements and influencers pioneers and 
people of determination I may not know some of them as 
many people have passed over the age and they know 
me by themselves respectable and thankful that it is the 
shore of the father who is proud of his children and in 
every boy or girl he sees his joy renewed, so what if God 
destined you to have an endless number of children and 
how much happiness and pride and pride and joy do 
not stop“

MODERN SYSTEMS ARE ACTUALLY MADE 
OF DREAMS AND BRING YOU CLOSER TO 

REACHING THE GOAL
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its leader, Dr. Mustafa Al-Afouri, who is important for 
everyone who dreams of success, an example in which 
your achievement is embodied in the form of a man, so 
you are one of his students and do not follow him._1679
The role model starts from the top of the pyramid and 
moves like an infectious disease. The whole body 
infiltrates to make the system of modern system schools 
administrative employees and educational teachers a 
role model for all students. Wherever the student turned 
his face in the schools of modern systems, he will see live 
examples of morality, dedication and success to make 
this scene firmly in his mind, which is the hope for him, 
which is the ambition that he will seek to see them as 
responsible .
 We have always had the honor of dialogue with the 
man, the educator, the mathematics giant, Dr. Mustafa 
al-Afouri, and every time you scoop from the sea of his 
knowledge like a lover who does not bore his lover even 
his style of dialogue, you develop a passion to hear 
more, a renewed human in his answers, even if the same 
questions are repeated
This year, Dr. Al-Afouri assured the ”investors“ that 
changing the high school curricula is a new challenge 
for the school to prove that its students are able to 
keep up with everything that is new. Al-Afouri added 
that changing the curricula was not a radical change, 
but rather restructuring and crystallizing the materials 

with a different character that suits the innovations that 
are renewed in all sectors, including education, and that 
the successful professor merges with the material and 
engages with it and redesigns it with his pen on the board 
for students smoothly and skillfully shows his experience, 
ability and mental muscles.
Alafouri added that students of modern systems schools 
earned the highest grades and marks in the general 
secondary exam for the academic year 2021/2022, as 

THE SUCCESSFUL 
PROFESSOR MERGES WITH 
THE MATERIAL AND ENGAGES 
WITH IT AND REDESIGNS IT 
WITH HIS PEN ON THE BOARD 
FOR STUDENTS SMOOTHLY 
AND SKILLFULLY SHOWING 
HIS EXPERIENCE, POTENTIAL 
AND MENTAL MUSCLES
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odern systems schools have returned to 
occupy the first places in the Kingdom as 
we have returned to their students during the 
past years, as students of modern systems 
have been able to control the number ”one“ in 
the secondary school exam, to shine modern 

systems back in the sky of educational institutions 
about the merit, entitlement and efficiency of less than 

their counterparts and dedication and dedication in 
giving their students all the information and knowledge 
necessary to pass the secondary school exam with 
excellence and success. Modern systems schools 
make dreams of achievements and enable the student 
to reach his goal with determination and will. The school 
is no less important than education. Both succeed by 
example, not indoctrination and modern systems with 

M
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There is no room left in our era for fragmentation and exclusivity, 
nations that diverge in language, creed and norms have come 
together and become economic groupings that have their 
weight in the new world order. If the richer countries have 
integrated each other and formed large blocs that control the 
fate of most of the peoples of the world, it is imperative that the 
Arab countries that share the same civilization elements such 
as language, creed, borders and common destiny, as well as 
the material and human potential of these countries, wake up, 
their economic integration has become at this time a civilization 
necessity and an economic interest to face future challenges, 
especially in the economic aspect of them.

Despite the enormous amount of economic opportunities that 
exist in the Middle East, many countries continue to suffer greatly 
economically, with low growth rates and high unemployment 
and poverty. The Middle East suffers from the lack of economic 
justice, and from the existence of advanced economies adjacent 
to poor ones, and this is not a pleasant situation, as the lack of 
economic justice was the main cause of many wars between 
the countries of the world, especially Europe, and things did not 
calm down and stabilize and peace prevailed, until after Europe 
realized that economic injustice must be confronted, and it came 
up with the genius idea of interdependence, in which economic 
activity is complementary between countries, and everyone 
benefits from prosperity, and peace prevails because the 
prosperity of the economies of enemies of enemies Yesterday 
has become an interest, it brings stability to everyone. The 
prosperity of the German economy has become an interest of 
the historical enemy France, because the goods and services 
produced by the French economy are marketed in Germany, if it 

touches that economy anything, it affects the French economy. 
The same is the case between Japan, America and Europe, 
they all depend on each other, and the decline or stumbling of 
any of them is bad for everyone. 

 .This logic and thinking should happen in the Middle East, 
which is still far from adopting the idea of interdependence, 
and the countries in it are still working in ways of economic 
isolation, thinking in the way of sovereign self-sufficiency, 
following the path of the nineteenth century and the beginning 
of the twentieth century, and have not yet adopted or accepted 
that no economy can be self-sufficient in the time in which we 
live, and that the best and first is for countries to integrate the 
elements of production and consumption, and this is good for 
everyone Economically, it increases prosperity, and also brings 
good to the equation of security and stability, so that the desire 
of countries increases in the direction of peace and negotiation, 
and avoids the threat of others, because their prosperity is from 
their prosperity. 

The rich countries with great resources and economic potential 
will not prosper, they will not enjoy peace, they are surrounded 
by poverty and unemployment in the countries around them, 
and the first and best for all is that the elements of production 
are integrated and that a state of interdependence is created 
among all countries, just as happened in Europe after the 
Second World War, this would enhance prosperity and stability, 
and consolidate security and stability, and this is good and in 
the interest of all, benefiting the rich countries seeking further 
development and peace, as well as the poor countries that will 
fill their need. 
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