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Editorialاالفتتــاحيـة

عالمية  حرب  ولعلها  العالمي  والخطر  األوكراني  الروسي  الصراع 
اقتصادية خطيرة فهناك من تكون األحداث في مصلحته فيحقق 

مكاسب، وهناك من تكون األحداث ضده فيتكبد خسائر.
وألن المنطقة العربية ليست كيانا اقتصاديا واحدا، فإن التداعيات 
االقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا سوف تختلف من دولة 
إلى أخرى، حسب المعطيات التي أسفرت عنها الحرب على الصعيد 

العالمي، في المؤشرات االقتصادية المختلفة.
إلى  العربية  والدول  روسيا  بين  للتجارة  المحدود  الحجم  ويرجع 
كون روسيا وكذلك الدول العربية تنتج سلعا متنافسة وليست 

متكاملة.
تعتمد  العالم،   في  والغاز  النفط  مصّدري  كبار  إحدى  فروسيا 
على صادرات النفط والغاز، كما أن أغلب الدول العربية تميل إلى 
الصين،  من  وأيضًا  والغرب  أميركا  من  واآلالت  المعدات  استيراد 

نظرا للتقدم التكنولوجي في هذه الدول مقارنة بروسيا.

الدول  تستوردهما  سلعتين  أهم  التسليح  وحديد  القمح  وُيعّد 
وأخرى،  دولة  بين  متفاوتة  بنسب  وأوكرانيا،  روسيا  من  العربية 
كما يمثل السالح الروسي أحد السلع التي تستوردها بعض الدول 

العربية، بخاصة في السنوات الماضية.

الجغرافيا  صعيد  على  جديد  موقع  لديها  أصبح  روسيا  أن  إال 
سوريا،  في  دائم  نحو  على  وجودها  بعد  واالقتصادية،  السياسية 
ثروة  يضم  أن  ينتظر  الذي  السوري  الساحل  مناطق  واحتاللها 
بل  الفرصة،  هذه  تفوت  لن  وروسيا  والغاز،  النفط  من  كبيرة 
ستوظفها في إطار أوراق الضغط التي لعبت بها في سوق الطاقة 

الدولية، في المرحلة السابقة.

ويتوقع أن تكون تلك الورقة بيد روسيا في المستقبل، على األقل 
في األجلين القصير والمتوسط، إال إذا قبلت أميركا ومعها الغرب 
بدائل  عن  تبحثا  ولم  الطاقة،  سوق  في  الدور  بهذا  روسيا  قيام 
والغاز  النفط  استبدال  قّررنا  إذا  وأما  الروسي،  والغاز  للنفط  أخرى 

الروسي ببديل آخر، فلن يكون ذلك في األجل القريب.

ارتفاع  من  تستفيد  حين  العربية  النفطية  الدول  أن  هنا  وأقول 
أسعار النفط في السوق الدولية في ظل األزمة الروسية األوكرانية، 
الناتج  المستورد،  التضخم  معدالت  بارتفاع  تكتوي  سوف  فإنها 

عن ارتفاع تكاليف اإلنتاج بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
على  كبيرا  اعتمادا  تعتمد  العربية  النفطية  الدول  معظم  وألن 
جزءا  تدفع  فسوف  والخدمات،  السلع  من  احتياجاتها  استيراد 
النفط، في جانب ثمن  ارتفاع أسعار  كبيرا مما حصلت عليه من 

السلع والخدمات التي تستوردها.
المرحلة  في  صعبا  سيكون  النفطية  غير  العربية  الدول  موقف 
المقبلة، العتمادها على استيراد جزء كبير من احتياجاتها، وهذا 
المقبلة،  المرحلة  في  المستورد  التضخم  فاتورة  أعباء  يحّملها 

ومن ثم زيادة أعباء المعيشة على مواطنيها

الصراع الروسي األوكراني!! خطر اقتصادي عالمي جديد

aliamaireh@investorsmgz.com

فالتوقعات تظل رهينة الواقع الحالي، فنحن أمام سيناريوهين 
الحرب  إنهاء  األول  أوكرانيا:  على  الروسية  الحرب  لمستقبل 
المتعلقة  بانتصار روسيا، وحسمها للملفات  في وقت قصير، 
الطفرات  وبقاء  األمور،  إليه  ستؤول  وما  الحرب،  بهذه 
الموجودة في سعر النفط في السوق الدولية، مع بقاء العقوبات 
االقتصادية من أوروبا والغرب على روسيا، وتعثر الحصول على 

احتياجات الدول العربية من روسيا أو أوكرانيا.

وال  أوكرانيا،  على  الروسية  الحرب  تطول  أن  الثاني  والسيناريو 
تستطيع روسيا الحسم في األجل القريب، وأن تمتد الحرب إلى 
أجل متوسط أو طويل، ومن ثم سنكون أمام ارتفاعات أكبر في 
ومع  عام،  بوجه  العالم  مستوى  على  الخارجي  التعامل  تكاليف 
روسيا وأوكرانيا بوجه خاص، ومن ثم يتوقع أن تزداد حسابات 

الربح والخسارة للدول العربية، ما لم تستجد أمور أخرى.

رئيـس التحريــر  - علي العمايرة
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 طبيب الخبرة 
واللمسة الساحرة 
في طب وتجميل 

األسنان

الدكتور حماد فكر ريادي، شخصية 
ودودة وعقل متخم بالخبرة والعلم أثبت 

وجوده على المستوى الدولي



مهنة الطب من اأرقى املهن الن�سانية حتمل يف طياتها جهدا كبريا وعقال 
نريا وان�سانا طموحا �سغوفا يكر�ص نف�سه وحياته يف �سبيل العلم فال ميكن 
مرحلة  الى  لي�سل  جهده  ق�سارى  بذل  وقد  ال  ناجحا  طبيبا  تلتقي  ان 

النجاح
ا�سهر اطباء ال�سنان يف الردن وهو  الدكتور حممد حماد  هو واحد من 
طبيب ا�سنان خمت�ص يف جتميل ال�سنان وحا�سل على الدبلوم الربيطاين 
يف تركيب وجتميل ال�سنان من جامعة اك�سفورددر�ص الطب بالوراثة عن 
اخوته  اغلب  وكذلك  عامة  جراحة  ا�ست�ساري  حماد  احمد  الدكتور  والده 
لديه  تتوافر  الذي  ال�سخ�ص  ذلك  وهو  الطبي،  املجال  يف  متخ�س�سني 
ااملقومات الكاملة ليكون طبيبا ناجحا مميزا بال�سافة الى فكره الريادي 
اليوم  لي�سبح  وجيزة  فرتات  يف  كثرية  مراحل  اجتياز  من  مكنه  الذي 

�ساحب اكرب   �سرح طبي متكامل يف عامل الطب التجميلي.
هذا الجناز الذي ي�سهد على حرفية �ساحبه كفيل بان يخربنا كمية اجلهد 
كمية  على  نحكم  ان  ن�ستطيع  خالله  ومن  ال�سخم  العمل  هذا  يف  املبذول 
التي  �سمعته  طريق  عن  �سواء  حماد  للدكتور  املر�سى  منحها  التي  الثقة 
الهتمام  يلقى كل  الذي  املري�ص  او من خالل  ا�سمه  ت�سدح مبجرد ذكر 
جنبا  ياأتي  هذا  كل  وجديد  جديد  من  فيعود  املميزة  واخلدمة  والرعاية 
بجنب مع الجراء العالجي ال�سحيح الذي ينقلك بعيدا عن المل والوجع 

الى البد.
الفن  جنوم  على  حكرًا  الأ�سنان  جتميل  يعد  مل  حماد  الدكتور  عيادة  يف 
والن�ساء.  الرجال  من  الكثري  لدى  متاحا  اأ�سبح  بل  والإعالم   وال�سينما 

فنحن نعي�ص اليوم يف عامل مليء بالتعقيدات، اأ�سبحت فيه احلياة اأ�سعب 
مما كانت عليه قبل ٥٠ عامًا نظرًا لل�سغوط الجتماعية واملهنية والتوقعات 
والإيقاع ال�سريع للحياة. كما اأ�سبح النا�ص اأكرث اهتمامًا باملظهر، ولذا فهم 
ي�سعون لتح�سني مظهرهم ب�سكل دائم لأ�سباب �سخ�سية اأو مهنية باعتبار 
ثقته  وتزيد من  ب�ساحبها  ت�سي  التي  البيا�ص هي  النا�سعة  البت�سامة  اأن 

بنف�سه.
للدكتور حماد مل�سة ل يجيدها غريه بالرغم من النت�سار الكبري لعيادات 
جتميل ال�سنان ال ان اللم�سة املختلفة التي ي�ستطيع الدكتور حماد اأن يخرج 
عيادة  يف  الباحثني  ليتوقفوا  انظار  حمط  جتعله  الف�سل  النتيجة  منها 
امل�ساهري يف  غالبية  ان  للدكتور حممد حماد لنجد     smile lounge
الوطن العربي ا�سبحوا يزورونها ب�سكل دائم ل�سمان �سالمتهم واملحافظة 
الدكتور حممد حماد من �سنع جمد عظيم  ، متكن  ا�سنانهم   على �سحة 
جمال  يف  الأو�سط  وال�سرق  الردن  يف  الطباء  ا�سهر  من  لي�سبح  او�سله 
طب ال�سنان والتجميل مما جعله الطبيب الهم الذي يق�سده العديد من 

الدبلوما�سيني والفنانني وامل�ساهري والأمراء وال�سيوخ العرب .
عيادة  يف  لهم  هوليود  ابت�سامة  تركيب  مت  الذين  امل�ساهري  اأبرز  ومن 
عال  والإعالمية  العبدالالت  عمر  الردين  حماد الفنان  الدكتور حممد 
الفار�ص والفنان منذر رياحنة  والفنان جمد ايوب والإعالمية لرا طما�ص 
النابل�سي  ادهم  والفنان  طنو�ص  اياد  والفنان  فراجني  عماد  والفنان 

بالإ�سافة الى عدد كبري من م�ساهري الوطن العربي .
واذا ما تكلمنا عن �سخ�ص هذا الطبيب الن�سان ونحن على مقربة منه فال 
ت�سع القالم ال النحناء احرتاما ل�سخ�سيته الودودة وروحه املرحة ووجهه 
بال�سافة  بالعلم  املتخم  وعقله  املتيقظ  وفكره  املتوا�سعة  ونف�سه  الب�سو�ص 
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الى اناقة مظهره وهيبة ح�سوره وفخامة اطاللته الواثقة من كل خطوة تخطوها لذلك 
ل تكون اخلطوات معه ال الى المام فهو طبيب جميع النا�ص بالرغم من انه حاز وبكل 

جدارة على لقب طبيب امل�ساهري.
�سر جناحه يف ر�سى والديه عنه وثقته العالية بنف�سه.

ويف لقائنا مع عمالق الطب الدكتور حممد حماد قال عن املركز الطبي اخلا�ص به بانه 
يقدم خدمات ٧ جنوم وانه الأف�سل على امل�ستوى العربي و ذلك لوجود اف�سل الجهزة 
يف العامل و اف�سل الكوادر و ي�سمل اغلب تخ�س�سات التجميل اذ ي�سمل املركز ١٤ عيادة 
طبية بني عيادات ا�سنان عالجية و جتميلية و عيادات لزراعة ال�سعر و عيادات للتنحيف 
بطريقة الوندر احلديثة و عيادات للبوتك�ص و الفيلر و عالجات الب�سرة وعيادات تخت�ص 

بجمال الب�سرة و ال�سحة ب�سكل عام.
�سقف  حتت  التجميلية  اخلدمات  جميع  تقدمي  الى  ي�سعى  بانه  حماد  الدكتور  واكد 
وزادنا  متيزنا  �سالحنا  وا�ساف  املقدمة،   يف  يكون  ان  املركز  وهدف  واحد.. 
بنا. اجلميع  ثقة  وفخرنا  مري�سنا،  واعالننا  العاملية،  التقنيات  باحدث   التزود 

واأكد على �سعيه الدائم الى القمة وقال »ل نر�سى ان نكون مناف�سني فقط بل ن�سعى الى ان 
نكون رواد القطاع الطبي التجميلي ونحن قادرون على ذلك.

املر�سى  ثقة  على  ح�سوله  هو  �سهرة  من  اليه  و�سل  ما  باأن  د.حماد  وتطرق 
التعامل  على  وحر�سه  ملواعيده  احرتامه  الى  يعود  امل�ساهري  �سمنهم  ومن 
املنا�سب  الجراء  عن  واخبارهم  املر�سى،  مع  واملهنية  احلرفية  مبنتهى 
النا�ص. ثقة  الأهم  مك�سبي  واأ�ساف  املادي،   املك�سب  الى  النظر  دون   لهم 

اما ال�سبب يف قدوم امل�ساهري الى عيادتي فهو دقة العمل واتخاذ معايري عاملية و طبية 
بتجميل ال�سنان وفق اعلى معايري اجلودة.

ان الطب كاي مهنة اخرى حتتاج ملقومات  النجاح لي عمل قال د.حماد  وعن مقومات 
تخ�ص  التي  املقومات  اهم  وعن  النجاح  �سلم  ت�سعد  ثم  ومن  المان  بر  الى  تعرب  حتى 

لقاء العدد

د.حماد: سالحنا تمّيزنا باستخدام 
 أحدث التقنيات والمعدات العالمية



لراأي  وال�ستماع  الن�سات  بح�سن  يتمتع  اأن  اول  الناجح  الطبيب 
مبا  لرغبته  طبقًا  اأو  الطبية  الناحية  من  فيه  ومناق�سته  املري�ص 

يخدم حالته املر�سية.
ويجب اأن يتمتع الطبيب بح�ص فكاهي ونف�سي هادئ و روح طيبة 
الراحة  مينحه  مما  للمري�ص  النف�سية  احلالة  رفع  على  تعمل 
النف�سية التي �ست�ساعد الطبيب على اجناز عمله على اكمل وجه.

ول�ستمرار جناح الطبيب فانه من املهم جدا اأن يقوم با�ستمرار 
اإليه  و�سلت  ما  فيه من خالل  هو جديد  ما  كل  ومواكبة  مبتابعة 
الأبحاث العلمية واخلربات الفردية العالجية يف جمال ت�سخي�ص 

الأمرا�ص اأو الدواء
واكد د.حماد.ان جناح كل ان�سان بعمله ، يجب ان يقرتن حب هذا 
الن�سان بعمله وبالتايل الهتمام ال�سديد وال�ستمرارية يف العمل 
ومتابعة كل ما هو جديد يف هذا العمل مما ينعك�ص على الر�سى 

العام من قبل املجتمع وهذا هو مقيا�ص النجاح .
الدكتور حماد هو ذلك الطبيب الذي يتمتع  بقدر عايل من الأدب 
والأخالق مبا يجعله مثال يحتذى به... وجعل وقع ا�سمه ي�سدح 

يف كل مكان.
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لقاء العدد

د.حماد: مركزنا الطبي األفضل على المستوى
 العربي بمعداته وكادره الطبي
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د. مؤمن ديرانية... الطبيب اإلنسان، آراؤه وأفكاره 
وأفعاله تعّمق معنى التكامل والتكافل اإلنساني 

ومساعدة اآلخرين

االستثمار في القطاع الطبي

د. ديرانية:
أصبح الطب في 
االردن يرتقي الى 
مستوى مرموق 

ونال سمعة طيبة 
باألخص في 

السياحة العالجية

للطبيب دور بارز يف نه�سة املجتمع وتقدمه، اذ ي�ستطيع الطبيب املاهر اكت�ساف املر�ص 
وال�سعي لعالجه ب�سرعة، يعرف كيف ينتقي الدواء املطلوب للحالة املنا�سبة من خالل 
يحمي  باأنه  تكمن  الطبيب  اأهمية  املختلفة.  وجتاربه  الوا�سعة  وخربته  العميقة  معرفته 

اأ�سا�ص املجتمع وهو الإن�سان.
تعترب مهنة الطب من اأ�سرف املهن واأكرثها اأخالقا، هي اأ�سا�ص احل�سارات و�سبب يف 
تطورها واأهم معامل قوتها، فعندما يكتفي املجتمع باأطبائه ل يتداعى اأمام اأي اأزمة، وقد 

كان هذا الكالم وا�سحا جدا خالل اأزمة كورونا حيث كان اأطباوؤنا خط دفاعنا الأول 
الذي حاربنا به وانت�سرنا معه.

ماأمون  موؤمن  الدكتور  لنا من احلديث عن  بد  املاهرين ل  الأطباء  وعند احلديث عن 
ديرانية فهو من النخبة املميزين الذين يرتكون ب�سمة يف كل مكان ميرون به ومع كل 
الوطن  دعائم  من  ي�سد  الذي  كالوتد  لي�سبح  اأثرهم  وميتد  بل  معه  يتعاملون  مري�ص 

وير�سخ جذور اخلري والرحمة فيه. 

الدكتور مؤمن ديرانية 
ا�ست�ساري اجلراحة العامة واجلراحة التنظريية، تخرج من اجلامعة الأردنية. زميل الكلية امللكية للجراحني يف  اإدنربة يف اململكة املتحدة، ولديه خربة وا�سعة يف جماله 

حيث عمل �سابًقا لأكرث من ٢٥ عاًما يف م�ست�سفيات الأردن واململكة العربية ال�سعودية. 
يتميز الدكتور موؤمن بعالج جميع اجلراحات العامة والتي ت�سمل عالج البوا�سري، النا�سور ال�سرجي ال�سق ال�سرجي، كي�ص ال�سعر، جراحة الطحال، جراحات اجلهاز اله�سمي باملنظار، 
عمليات الفتق، عمليات الزائدة الدودية باملنظار، جراحة الثدي، جراحة الغدة الدرقية، وعمليات ال�سمنة. حا�سل على �سهادة بكالوريو�ص الطب واجلراحة، اجلامعة  الأردنية، الأردن 

يحمل زمالة يف اجلراحة العامة، الكلية امللكية للجراحني يف اإدنربة، اململكة املتحدة  «
»  FRCS Ed زميل الكلية امللكية للجراحني يف ادنربه
»  JMA ع�سو نقابة الأطباء الأردنية



االستثمار في القطاع الطبي

»  SCFHS ع�سو الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية
»  SGSS ع�سو اجلمعية ال�سعودية للجراحة العامة
»  SLS ع�سو اجلمعية ال�سعودية للجراحة التنظريية
»  MMESA ع�سو احتاد اجلراحة التنظريية يف ال�سرق الأو�سط والبحر املتو�سط
» IFSO  ع�سو الحتاد العاملي جلراحة ال�سمنة وال�سطرابات الأي�سية

املجال  الطويلة يف  لـــــ )امل�ستثمرون( عن رحلته  الذي حتدث  الدكتور ديرانية  بح�سب 
الطبي ا�ستهل حديثه عن البدايات »رمبا كانت البداية هي حتقيق رغبة والدي باللتحاق 
يف جمال الطب تلك الرغبة التي لزالت هاج�ص الكثري من الأهايل حتى وقتنا احلايل 
ولكن بعد ذلك ل اأنكر ان هذه الرغبة ا�سبحت رغبة �سخ�سية طغت على جميع اأحالمي 
لت�سبح اأهمها على الطالق، وعندما ي�سبح احللم مزيجا من ر�سا الوالدين والر�سا 
عن الذات اأي�سا ي�سبح اإمتامه اأمرا ل بد منه، وهذا ما كان عندما اأنهيت درا�سة الطب 

يف اجلامعة الأردنية«
وا�ستطرد الدكتور موؤمن حديثه عن بداية م�سواره العملي بعد التخرج مبا�سرة وبداية 
عمله التي كانت يف امل�ست�سفى ال�سالمي الأردين، وبعد �سنتني من التخرج كانت بداية 
الرحلة يف اململكة العربية ال�سعودية، »كنت اعمل يف امل�ست�سفيات الع�سكرية كما عملت 
يف وزارة ال�سحة متنقال بني مدن اململكة العربية ال�سعودية ما بني جدة والطائف وكان 
ال�سنوات  مرت  كيف  اأدرك  مل  الأردن،  الى  العودة  قبل  املكرمة  مكة  يف  م�سكا  اخلتام 
كل  ليكر�ص  الكامل  والنتماء  الولء  �ساحبها  من  حتتاج  مهنة  الطبيب  مهنة  لأن  رمبا 
حياته ووقته وجهده منها واليها، فاملعرفة فيها ل حت�سب بال�سنوات والتطور بها ل يتوقف 
فالطبيب هو الوحيد الذي يظل تلميذًا لآخر يوم يف حياته املهنية، نحن كل يوم نواكب 
فنية  وتقنيات  جديدة  عالج  اأ�ساليب  ا�ستحداث  يف  �سواء  امل�ستويات  كل  على  تغيريات 
حديثة واأدوية تتطور على مدار ال�ساعة حتى الأمرا�ص ت�ستحدث اي�سا ول تتوقف عند 

مو�سوعة معينة لذلك يظل الطبيب الناجح يبحث يف العلم واملعرفة لآخر رمق.
وعن عودته الى الأردن اأ�سار ديرانية اأن العودة كانت دائما يف احل�سبان مهما تاأخرت، 
التي  بالطاقة  عدت  اأحمد،  اهلل  باإذن  والعود  عدنا  هلل  »احلمد  تاأتي.  اأن  بد  ل  كانت 
تليق بحجم هذا البلد، رمبا كانت الظروف �سعبة بوجود فريو�ص كورونا لكن الغمامة 

بطريقها لالنق�ساع و�ستعود احلياة الى و�سعها الطبيعي اإن �ساء اهلل.«
عدد  زاد  وكيف  اململكة  يف  الطبي  القطاع  يف  امللحوظ  التطور  على  ديرانية  د.  واأثنى 
الدول  يناف�ص  م�ستوى  الى  يرتقي  الأردن  يف  الطب  واأ�سبح  احلكومية  امل�ست�سفيات 
املجاورة، وخ�ص بالذكر ال�سياحة العالجية التي متيزت بها اململكة ونالت منها �سمعة 

طيبة يفوح عبري رائحتها يف جميع اأنحاء العامل.
وو�سائل  التكنولوجيا  واأن  املواطن  لدى  الطبي  الوعي  اأهمية  الى  ديرانية  د.  واأ�سار 
يف  الأطباء  دور  من  وتعزز  الوعي  هذا  من  تزيد  اأن  ا�ستطاعت  الجتماعي  التوا�سل 
الإعالم مما يعني و�سول املعلومة الدقيقة للمواطن مبا�سرة من خالل الطبيب الذي 

يثق به ويتابع �سفحاته على مواقع التوا�سل الجتماعي.
ومبا ان ال�سغل ال�ساغل يف هذا الع�سر هو م�ساكل ال�سمنة وكيفية التخل�ص منها �سواء 
لناحية �سحية اأو حتى جمالية، تطرق الدكتور موؤمن الى جراحة ال�سمنة بجميع اأنواعها 
اأن يكون متعاونا ويبذل اجلهد  الوزن �سريطة  اأنها ت�ساعد املري�ص على خ�سارة  وكيف 
فعالة  تكون  لن  فاإنها  العملية  على  بالتحايل  وبداأ  يت�ساعد  مل  اإن  لأنه  نف�سه،  مل�ساعدة 
بال�سكل املطلوب، واأ�ساف ديرانية اأن عملية التكميم هي من العمليات من نوع جراحة 
الطعام  اإذا كان هذا  يتناولها املري�ص لكن  الذي  والتي حتد من كمية الطعام  التقييد 
من الأطعمة عالية ال�سعرات كال�سوكول فاإنها ت�سمح باملرور الى املعدة وتوؤدي اإلى زيادة 
الوزن وبالتايل فاإن عمليات ال�سمنة حتى تكون فعالة يجب ان ي�ساحبها تغيري يف اأ�سلوب 

احلياة واأ�سلوب تناول الطعام.
فر�سته  تكون  فيها  ال�سمنة  مري�ص  فاإن  اجلراحية  ال�سمنة  عمليات  تفا�سيل  عن  اأما 
الوحيدة لفقدان الوزن ب�سكل ا�سا�سي يف ال�سنة الأولى وت�ستمر بال�سنة الثانية ثم يتوقف 
نزول الوزن فمن هنا يتوجب على املري�ص التقيد بال�سنتني الولى والثانية حتى يحافظ 
على الوزن الذي يخ�سره ويتجنب عودة الزيادة، لذا فان ن�سيحتي لأي مري�ص �سمنة اأن 
يغري اأ�سلوب حياته بعد العملية بتناول �سعرات حرارية اأقل وزيادة الن�ساط الريا�سي. 
كتلة  يكون موؤ�سر  التي  العمليات هي  ت�ستحق هذه  التي  الوزان  اأن  واأ�ساف د. ديرانية 
او يف حال وجود  �سمنة مر�سية  تعترب  لأنها يف هذه احلالة  اأكرب من ٤٠  فيها  اجل�سم 
معقولة  ن�سبتها  العمليات  هذه  خطورة  اأن  ديرانية  واأ�سار  لل�سمنة،  م�ساحبة  اأمرا�ص 
ان  كما  معه  تتالءم  خطورة  ن�سبة  على  ينطوي  احلياة  يف  عمل  اأي  اأن  حيث  ومقبولة، 
اجلراحة ب�سكل عام ل تخلو من امل�ساعفات ولكن عملية حتويل امل�سار م�ساعفاتها قد 

تكون مزمنة كنق�ص الفيتامينات واملعادن.
الإن�ساين  ان نغفل عن اجلانب  الدكتور موؤمن ديرانية ل ميكننا  نهاية حديثنا مع  ويف 
ن�ساطه على  ويتابع  يتعامل معه  والذي يالحظه كل من  الدكتور  به  يتمتع  الذي  الكبري 
مواقع التوا�سل الجتماعي، فانه نعم الطبيب الذي يطيب جراح النا�ص قبل اأمرا�سهم، 
وهذه هي املعاين الإن�سانية اجلميلة التي توازي العلم وترتقي بالأمم فهو �ساحب فكرة 
اإن�ساء جمعية الإغاثة الطبية العربية الذي حتدث عنها قائال: »هي جمعية خريية اأردنية 
�سجلت عام ٢٠١٢ �سمن اخت�سا�ص وزارة ال�سحة، وهي متخ�س�سة يف العمل الطبي 
اخلريي، تعنى بتقدمي خدماتها للمحتاجني من الفقراء والالجئني، وكان معنا مع فريق 
عليه  الذهب  اأبو  نذير  والدكتور  امل�سرية  رفيق  الب�سري  الدكتور عوين  معايل  املوؤ�س�سني 
رحمه اهلل.« واأعرب الدكتور ديرانية عن �سكره اجلزيل لكل من �سارك يف هذا العمل 
اأعيننا �سائلني  الغامرة وهو يرى اجلمعية تكرب امام  الذي بداأ �سغريا وو�سح �سعادته 

اهلل القبول.
اخلريي  الطبي  العمل  ميدان  يف  النق�ص  لتغطية  مهما  دورا  اجلمعية  »لعبت  واأ�ساف 
اأهم  من  كان  وقد  الطبي،  العمل  يف  املتخ�س�سة  اخلريية  اجلمعيات  ندرة  مع  خا�سة 
م�سروعاتها فرتة جائحة كورونا حملة )عطاوؤكم اك�سجني( والتي خدمت جمتمعنا يف 

هذه املرحلة ال�سعبة التي اجتاحت العامل.«
امل�ساعدات  بتقدمي  تعنى  التي  الأخرى  اجلمعيات  دور  يكمل  دورا  اجلمعية  اأدت  »كما 

الأ�سا�سية من )املاأوى وامللب�ص والغذاء والتعليم وغريها للمحتاجني(.
و اأكد د. ديرانية اأن حاجة الإن�سان لل�سحة ل تقل اأهمية عن حاجته للغذاء اأو الإيواء 

اأو الك�ساء اأو الدفء.  
على  واأفعاله  واأفكاره  اآرائه  خالل  من  يعمل  الذي  الإن�سان  الطبيب  الرجل  ديرانية  د. 
تعميم معنى التكامل والتكافل الإن�ساين وم�ساعدة الآخرين مما يجعل املجتمع كالبناء 

املر�سو�ص يتداعى كل ع�سو فيه لالآخر. 

جراحة السمنة تساعد المريض 
على خسارة الوزن شريطة ان يكون 

متعاونا ويبذل الجهد لمساعدة نفسه

د.ديرانية صاحب فكرة إنشاء 
جمعية اإلغاثة الطبية العربية ألن 

حاجة اإلنسان للصحة ال تقل أهمية 
عن حاجته للغذاء أو اإليواء أو الكساء 

أو الدفء  
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اكتشف األسواق المالية
مع أكثر من 11,000 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 11,000 منتج

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

WWW.CFI.TRADE

فروعنـــا: عمـــان الرابية - اربد - الزرقـــاء - العقبة

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

 تعرف على رد فعل اقتصادات
 العالم من خالل الوصول إلى

العمالت الرئيسية والثانوية

تسال، جوجل، أمازون؟
 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

المؤشراتاالسهمالفوركس

 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

تواصـــل علـــى

06 554 88 44
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 واحدة من أكثر طرق التداول القابلة
 للتخصيص. اكتشف مجموعتنا

 من الصناديق البسيطة والمعقدة
واستثمر في المستقبل

السلع صناديق االستثمار المدرجة

تواصـــل علـــى

06 554 88 44



وعلى  باأنه  طبي�سات  عبدالرزاق  ال�سيد  العام  املدير  �سرح 
التي  ال�سعبة  الإقت�سادية  والأو�ساع  التحديات  من  الرغم 
متر بها البالد ب�سبب جائحة كورونا وتداعياتها اإل اأن العام 
خالل  حققتها  التي  ال�سركة  لإجنازات  مكماًل  جاء   ٢٠٢١
حتقيق  نحو  قدمًا  مت�سي  اأن  واإ�ستطاعت  املا�سية  الفرتة 
اأهدافها ، وحققت ال�سركة اأرباحا �سافية بعد ال�سريبة3.٤ 
العام  دينار  مليون   3.3 بلغت  بــاأرباح  مقارنة  دينار  مليون 
خالل  ال�سركة  قامت  حيث  ـ   %3٠ منو  وبن�سبة  املا�سي 
العام٢٠٢١  مبنح قرو�ص اإعادة متويل مببلغ )٢٠٧( مليون 
متويل  لإعادة  التمويلي  التاأجري  ول�سركات  للبنوك  دينار 
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طبيشات : 
نسعى لتفعيل سوق 

التمويل اإلسكاني 
وتشجيع سوق رأس 

المال



ممنوحة  عقارية  متويلي  تاأجري  وعقود  �سكنية  قرو�ص 
لت�سبح  امل�سكن،  اإمتالك  لغايات  للمواطنني  قبلها  من 
ما  التاأ�سي�ص  منذ  ال�سركة  منحتها  التي  القرو�ص  قيمة 

جمموعه )٢.١٤٠( مليار دينار.
�سوق  وتن�سيط  تفعيل  يف  القرو�ص  هذه  �ساهمت  وقد 
التمويل الإ�سكاين يف اململكة وهو هدف رئي�سي من وراء 
املخ�س�سة  املبالغ  زيادة  خالل  من  ال�سركة    تاأ�سي�ص 
�سوق  يف  التمويلي  التاأجري  و�سركات  البنوك  قبل  من 
التمويل الإ�سكاين ويف رفع وترية املناف�سة التي ي�سهدها 
الإقرا�ص  �سروط  حت�سني  جمالت  يف  امل�سريف  ال�سوق 
ال�سكني وزيادة اآجال �سداده ، مما �ساعد على اأن تكون 
لل�سريحة  ال�سداد  على  املقدرة  �سمن  الأق�ساط  قيمة 
الأو�سع من املواطنني وخا�سة اأ�سحاب الدخول املتدنية 

واملتو�سطة مما مكنهم من اإمتالك ال�سكن املالئم .
التحديات  �سوء  يف  انه  الى  بال�سارة  اجلدير  ومن 
البلد  بها  مرت  التي  القت�ساديةال�سعبة  والو�ساع 
ب�سبب جائحة كورونا وتداعياتها وان�سجاما مع توجهات 
امل�سريف  اجلهاز  لدى  ال�سيولة  بتعزيز  املركزي  البنك 
ال�سركة  قامت  القرو�ص،  على  الفوائد  ا�سعار  وتخفي�ص 
فقط  للبنوك  متويلي  برنامج  بطرح   ٢٠٢١ عام  خالل 
لجل �سبع �سنوات بهام�ص)٦٥( نقطة بدًل من )١٠٠( 
نقطة، ومبوجبه مت اقرا�ص ٧ بنوك ومببلغ اجمايل ٧٠ 

مليون دينار.
ملمار�سة  الالزمة   الأموال  بتوفري  ال�سركة  قامت  وقد 
والتي  املختلفة  اأموالها  م�سادر  من  الإقرا�سي  ن�ساطها 
�سوق  يف  القر�ص  اإ�سناد  من  ال�سركة  اإ�سدارات  اأهمها 

راأ�ص املال املحلي .
ال�سركة  اأ�سدرتها  التي  اإ�سناد القر�ص  حيث بلغت قيمة 
دينار،  مليون   )٢٠٢( مقداره  ما   ٢٠٢١ العام  خالل 

اأ�سدرتها  التي  القر�ص  اإ�سناد  حجم  ارتفع  وبذلك 
اإلى  تاأ�سي�سها  منذ  املحلي  املال  راأ�ص  �سوق  يف  ال�سركة 
)�سنة(  بني  تراوحت  ولآجال  دينار  مليار   )٢.٢3١(
و)ع�سر �سنوات( . ولقد بلغ الر�سيد القائم لإ�سدارات 
 ٢٠٢١/١٢/3١ بتاريخ  القر�ص  اإ�سناد  من  ال�سركة 
اإ�سناد القر�ص التي  )٥٦٥( مليون دينار. وقد �ساهمت 
املال  راأ�ص  �سوق  وتطوير  ت�سجيع  يف  ال�سركة  ت�سدرها 
اأن�سئت  التي  الرئي�سية  الأهداف  من  وهو   - اململكة  يف 
ال�سركة من اأجل حتقيقها - ويف هذا ال�سدد يت�سح ومن 
الأوراق  هيئة  عن  ت�سدر  التي  ال�سنوية  التقارير  خالل 
املالية اأن ال�سركة هي امل�سدر الرئي�سي لإ�سناد القر�ص 
يف �سوق راأ�ص املال املحلي، وهذا بدوره يوؤكد على الدور 

املحوري الذي تقوم به ال�سركة يف �سوق راأ�ص املال.
وبني املدير العام ال�سيد عبدالرزاق طبي�سات اأن ال�سركة 

متكنت من حتقيق ن�سب منو على �سعيد نتائج الأعمال 
فقد ارتفع ر�سيد قرو�ص اعادة التمويل من ٥٨٢.٥ يف 
العام ٢٠٢٠ الى ٥٨٥.3 مليون ديناريف نهاية عام ٢٠٢١ 
منو  وبن�سبة  ال�سركة  اإليه  ت�سل  قائم  ر�سيد  اأعلى  وهو 
 ٦١٦ الى  لي�سل  املوجودات  جمموع  ارتفع  كما   %٠.٥
 ٦٠٨.١ مع  مقارنة   ٢٠٢١ العام  نهاية  يف  دينار  مليون 
اما    %١.3 منو  وبن�سبة   ٢٠٢٠ العام  يف  دينار  مليون 
حقوق امللكية فبلغت يف نهاية العام احلايل ٢٢.٩ مليون 
 ٢٠٢٠ العام  يف  دينار  مليون   ١٨.٦ مع  مقارنة  دينار 
وبن�سبة منو ٢3% . وكان هناك ارتفاع يف الربح الت�سغيلي 
دينارنهاية  مليون   )٧.٢٩٦( اإلى  لي�سل   )%٦( بن�سبة 
العام ٢٠٢١ مقارنة ب )٦.٩ ( مليون دينار عام ٢٠٢٠. 
 )%٢٧.٧( بن�سبة  ال�سريبة  قبل  الربح  �سايف  ارتفاع 
منذ  الأعلى  وهو  دينار  مليون   )٦.٠٤٤( اإلى  لي�سل 

تاأ�سي�ص ال�سركة.
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ارتفاع عدد المتعاملين 
مع الشركة )في مجال 
اإلقتراض و اإلستثمار 

في إسناد قرض( إلى )٢1( 
جهة مالية

مجلس إدارة الشركة 
يقرر التوصية للهيئة 

العامة برفع رأس المال 
بنسبة )٢5%( )من 1٠ 

مليون دينار إلى 5.1٢ 
مليون دينار( وتوزيعها 

كأسهم مجانية على 
المساهمين و)%15( 

توزيعات نقدية



�سجلت اأ�سعار الذهب ارتفاعًا قيا�سيًا، بالتزامن مع اأزمة احلرب يف اأوكرانيا، فيما ارتفع 
الأ�سفر  املعدن  الطلب على  بزيادة  توقعات  و�سط  دولرًا،  بنحو ٤٠  الواحد  الغرام  �سعر 

باعتباره مالذًا اآمنًا لال�ستثمارات يف �سوء الأزمة املتفاقمة على امل�ستوى الدويل.
الع�سكرية  العملية  بدء  مع  بالتزامن  م�سبوق  غري  الذهب ب�سكل  ارتفعت اأ�سعار  فقد 

الرو�سية يف الأرا�سي الأوكرانية.
اأبرزها اعتماد  اأ�سباب؛  بالأزمات واحلروب لعدة  تتاأثر ب�سكل عام  الأ�سعار  اأن  العلم  مع 
العمالت  تهاوي  بعيدًا عن  اآمنة  الأ�سفر كاحتياطات  الحتياطات من املعدن  الدول على 
تنتج عادة عن  العاملية التي  بال�سطرابات يف البور�سات  تاأثرًا  واأي�سًا  ال�سوق،  وت�سارب 

الأزمات اأو الكوارث وكذلك احلروب.
حيث قفزت اأ�سعار الذهب اإلى اأعلى م�ستوى يف ٨ اأ�سهر ، و�سط عزوف امل�ستثمرين عن 
الأ�سول املحفوفة باملخاطر واإقبالهم على املعدن النفي�ص الذي يعد مالذا اآمنا، مع تزايد 
هذه  تخفيف  باحتمال  ي�سي  ما  ثمة  لكن  اأوكرانيا،  بخ�سو�ص  والغرب  رو�سيا  بني  التوتر 

التوترات.
مكا�سب،  فيحقق  الأحداث يف م�سلحته  تكون  من  الأحداث، هناك  من  العديد  ك�ساأن  و 

وهناك من تكون الأحداث �سده فيتكبد خ�سائر.
ولأن املنطقة العربية لي�ست كيانا اقت�ساديا واحدا، فاإن التداعيات القت�سادية للحرب 
الرو�سية على اأوكرانيا �سوف تختلف من دولة اإلى اأخرى، ح�سب املعطيات التي اأ�سفرت 

عنها احلرب على ال�سعيد العاملي، يف املوؤ�سرات القت�سادية املختلفة.
فح�سب الأرقام املن�سورة، فاإن حجم التبادل التجاري للدول العربية مع رو�سيا يف الفرتة 
ت�سمل  اأخرى  عالقات  ثمة  ولكن  دولر،  مليار  و٢١   ١٨ بني  يراوح   ٢٠٢١ اإلى   ٢٠١٩ من 

ال�ستثمار بني الطرفني.
ويرجع احلجم املحدود للتجارة بني رو�سيا والدول العربية اإلى كون رو�سيا وكذلك الدول 

العربية تنتج �سلعا متناف�سة ولي�ست متكاملة.
دول عربية،   ١٠ اأو   ٩ نحو  وكذلك  العامل،  والغاز يف  النفط  كبار م�سّدري  اأحد  فرو�سيا 
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 المالذ اآلمن وسط أزمة أوكرانيا
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تعتمد على �سادرات النفط والغاز، كما اأن اأغلب الدول العربية متيل اإلى ا�سترياد املعدات 
والآلت من اأمريكا والغرب واأخريا من ال�سني، نظرا للتقدم التكنولوجي يف هذه الدول 

مقارنة برو�سيا.
ويف عام ٢٠١٩ �سرح وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي لفروف اأن �سركات عربية ورو�سية 
نفذت نحو ٤٠٠ م�سروع بتكلفة تبلغ ٤٠ مليار دولر، كان ن�سيب البنوك الرو�سية منها ٢٥ 
مليار دولر، كما حتظى ال�سركات الرو�سية بتنفيذ بع�ص امل�سروعات يف العراق يف جمال 

الطاقة، والتنقيب وا�ستخراج النفط.
ُيعّد القمح وحديد الت�سليح اأهم �سلعتني ت�ستوردهما الدول العربية من رو�سيا واأوكرانيا، 
بن�سب متفاوتة بني دولة واأخرى، وتقوم بع�ص الدول العربية، ومنها م�سر، بت�سدير بع�ص 

الفواكه واملوالح واخل�سراوات اإلى رو�سيا واأوكرانيا.
بعد  للربميل،  دولرات  فوق ١١٠  النفط  اأ�سعار  ارتفعت  الأوكرانية  ا�ستمرار احلرب  ومع 

مقاطعة كربيات �سركات الطاقة العاملية للخام الرو�سي، بعيد غزو مو�سكو لأوكرانيا.
اأعلى م�ستوى له يف  وارتفع خام برنت، فوق ١١3 دولرًا للربميل، بن�سبة ٦ يف املئة، وهو 

ثماين �سنوات، ليوا�سل مكا�سبه اإلى ما يقرب من ١٠ يف املائة.
اأ�سبكت�ص«  »اإنرجي  �سركة  قالت  اإذ  الرو�سي،  على النفط  الطلب  انهار  ذلك،  ومبوازاة 
بح�سب  م�سرتين«،  على  للعثور  الرو�سي »يكافح  اخلام  من  املئة  يف   ٧٠ اإن  ال�ست�سارية 

�سحيفة فاينان�سال تاميز.
ويف اإ�سارة اإلى اأن القفزات يف الأ�سعار ل تقت�سر على النفط فقط، ارتفعت اأ�سعار الغاز 
الطبيعي الأوروبي بن�سبة ٥٠ يف املئة، اإلى اأعلى م�ستوى لها على الإطالق عند ١٨٥ يورو 

لكل ميغاواط/�ساعة.
وقال وزير القت�ساد الأملاين روبرت هابيك اإن »ال�سيناريو الأ�سواأ مل ياأت بعد« واإن رو�سيا 

ا�ستمرار  اإلى  للقادم؛ لأنها »قد ت�سطر  الغاز، لكن على بالده ال�ستعداد  ما تزال تر�سل 
ت�سغيل حمطات الطاقة التي تعمل بالفحم«، حيث تزود رو�سيا اأوروبا بنحو ٤٠ يف املئة..

عليها  فر�ست  التي  العقوبات  اإلى  النفط،  بيع  يف  الرو�سية  ال�سركات  تعرث  �سبب  ويرجع 
هناك  ذلك  ورغم  العاملي،  املايل  �سويفت  نظام  عن  الرو�سية  ال�سركات  بع�ص  وعزل 
مبيعات  على  ال�سيطرة  ب�سعوبة  مذكرًا  ال�سني،  مقدمتهم  ويف  الرو�سي  للخام  م�سرتون 

النفط الإيراين اإبان فر�ص العقوبات على اإيران.
 

العقوبات 
المفروضة على 

روسيا.. تعثر 
الشركات الروسية 

في بيع النفط 
وترفع من أسعاره 

عالميا

تداعيات الحرب 
الروسية تضرب 

االقتصاد العالمي 
من جديد
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�سركات  جلميع  الزيارات  لربنامج  ا�ستكماًل 
يوم  التقى  ال�سنوية،  اع�ساء الحتاد  التاأمني 
الأردين  الأحد ٢٠٢٢/١/٢3، مدير الحتاد 
عام  مدير  احل�سني،  ماهر  التاأمني  ل�سركات 
وذلك  القططي،  وليد  للتاأمني  املنارة  �سركة 
الإدارة  وجمل�ص  الحتاد  ل�سيا�سة  تفعياًل 
بالتوا�سل مع �سركات التاأمني اأع�ساء الهيئة 
مالحظات  على  والوقوف  لالحتاد؛  العامة 
التاأمني  قطاع  لتطوير  ال�سركات  ومقرتحات 
�سورة  تعزيز  يف  ت�سب  التي  الأفكار  وتبني 

الجتماع  وح�سر  اململكة.  يف  التاأمني  قطاع 
الحتاد  يف  التنفيذية  الإدارة  عن  ممثلني 
مدير  نائب  كلوب  موؤيد  الدكتور  من  كل 
وماهر عواد م�ساعد مدير الحتاد  الحتاد، 
مت  حيث  والتدريب،  الدرا�سات  ل�سوؤون 
يف  الأردين  التاأمني  �سوق  اأو�ساع  مناق�سة 
والتاأمينية  القت�سادية  امل�ستجدات  �سوء 
موؤمتر  يف  �سركتهم  م�ساركة  وكذلك 
املوؤمتر  م�ستجدات  على  واطالعهم  العقبة 
اأعمال  لجناح  اجلارية  والتح�سريات 
امل�ساركة  والعربية  الدولية  واجلهات  املوؤمتر 
على  القططي  باإطالع  احل�سني  وقام  فيه. 
 ،٢٠٢٢ لعام  لالحتاد  التدريبية  اخلطة 

التي  واملوا�سيع  التدريبية  الربامج  واأهمية 
يف  امل�ساركة  تعزيز  وطلب  اخلطة  حتتويها 
الكوادر  م�سلحة  فيه  ملا  القادمة  الن�ساطات 
والقطاع  خا�ص  ب�سكل  �سركتهم  يف  العاملة 
القططي  اأعرب  جانبه،  من  عام.  ب�سكل 
مثمنًا  الأردين،  لالحتاد  وتقديره  �سكره  عن 
�سركات  مع  امل�ستمر  التوا�سل  يف  نهجه 
امل�ستجدات  اآخر  على  واإطالعها  التاأمني 
وحر�ص الإدارة التنفيذية على زيارة مقرات 
والقائمني  مدرائها  مع  والإلتقاء  ال�سركات 
انتهجها  التي  لل�سيا�سة  جت�سيدًا  عليها 
لتعزيز  الأخرية  ال�سنوات  يف  الإحتاد 

التوا�سل مع القطاع.

مدير االتحاد لشركات التأمين يلتقي
 مدير عام شركة المنارة للتأمين
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اجلديد  تطبيقها  اأي  اأف  �سي  جمموعة  اأطلقت 
للهواتف  واملخ�س�ص   ،”CFI ASE Trader“
يتيح  والذي  واحلوا�سيب  اللوحية  والأجهزة  الذكية 
يف  املدرجة  ال�سهم  تداول  اإمكانية  مل�ستخدميه 
تداول  مزود  اأي   اأف  �سي  وتعترب   ، عمان   بور�سة 

منظم عاملًيا وحائزة على جوائز عاملية.
�سهل  بديهي  تطبيق  هو   ”CFI ASE Trader“
الوقت  يف  الو�سول  للمتداولني  يتيح  ال�ستخدام، 
ال�سراء  ميكنهم  حيث  املحلية  الأ�سواق  اإلى  الفعلي 
البيع كما يحلو لهم، دون قيود ومع �سمان جميع  اأو 
ذلك  يف  مبا  ال�سركات  باإجراءات  املتعلقة  حقوقهم 

توزيعات الأرباح وانق�سام الأ�سهم.

حالًيا  املتاح  النهج  اجلديد  التطبيق  هذا  �سيكمل 
املحلية  الأ�سواق  لتداول  بالإنرتنت  املت�سل  وغري 
و�سطائنا  قبل  من  كاملة  تداول  جتربة  وتوفري 

املتمر�سني خالل �ساعات التبادل.
املوؤ�س�سان  فاخوري،  واإيدواردو  وعلق ه�سام من�سور 
»يزداد  قائلني:  اأي،  اأف  �سي  ملجموعة  الإداريان 
بع�ص  منذ  عمان  بور�سة  يف  التداول  على  الطلب 
العميل  على  املرتكز  اأي  اأف  �سي  نهج  ومع  الوقت 
لقد  التح�سن،  دائمة  توفري خربة  اإلى  يهدف  والذي 
ي�سمح  منتًجا  نطلق  اأن  قبل  فقط  وقت  م�ساألة  كانت 
 CFI ASE“ و�ستقوم  اجلديد.  اجليل  من  بالتداول 
التداول وبور�سة  الفجوة بني مرونة  ب�سد   ”Trader

النمو”. ال�سريعة  عمان 
�سي  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  عازر،  لوؤي  و�سرح 
 CFI ASE  “ تطبيق  دمج  ي�سهد  الأردن:«  اأي  اأف 
اأعلى  تقدمي  وهو  به  نقوم  ما  اأف�سل  على   ”Trader
الطريقة  وهذه  لعمالئنا.  اخلدمة  من  م�ستوى 
من  املتقدمة  املحلي،  ال�سوق  يف  للتداول  اجلديدة 
الناحية التكنولوجية، والتي ت�سهل التداول يف الوقت 
من  العديد  ت�سمل  املدرجة،  الأ�سهم  على  الفعلي 
وعمليات  التناف�سية،  العمولت  ذلك  يف  مبا  الفوائد 
الو�سول  ن�سهل  ونحن  ال�سهلة.  وال�سحب  اليداع 
الأ�سهم  تداول  فر�سة  ومننحكم  عمان  بور�سة  اإلى 

اأ�سهل، واأف�سل، واأ�سرع. املف�سلة لديكم بطريقة 

سي أف أي تطلق تطبيقها الجديد 
“CFI ASE Trader” للتداول في بورصة عمان
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بقلم: الدكتور محمد ناجي عمايرة

السياسة واالقتصاد وجهان لعملة واحدة

ولأن القت�ساد علم قائم بذاته فكذلك هي ال�سيا�سة 
التي  احلرب  الجتماعية..وحتى  العلوم  اأبرز  من 
له  علما  الأخرى  هي  ا�سحت  خدعة  انها  نقول 
يف  تدر�ص  التي  وتكتيكاته  وخططه  ا�سرتاتيجياته 
التقليدية  ا�سلحتها  ولها  الع�سكرية  الأكادمييات 
تعد  ..ومل  �سامل.  تدمري  ذات  وبع�سها  واحلديثة 

جمرد خدعة.

المريكيون  ا�ستخدم  التي  احلرب  خدعة  ولكن 
دمار  اأ�سلحة  العراق  امتالك  تهمة  فيهاآ  وحلفاوؤهم 
احتالله  بعد  العراق  لتدمري  و�سيلة  كانت  �سامل 
ميلي�سيات  اإلى  قيادته  وت�سليم  جي�سه  وت�ستيت 
فقامت  الإيرانية.  ال�سيا�سة  بتنفيذ  تلتزم  طائفية  
طائفية  كانتونات  الى  وحتويلها  الدولة  بتفكيك 

وعرقية مت�سارعة. 
امريكا  ل�سان  على  تتوا�سل  هذه  احلرب  خدعة 

وحلفائها الأوروبيني يف النزاع الرو�سي الوكراين .

ذلك  يف  مبا  الغا�سمة  القوة  ا�ستخدموا  الرو�ص  لأن 
الغربي  الدعم  لوقف  النووي،  بال�سالح  التلويح 
للرئي�ص الوكراين الذي يرون انه  �سنيعة امريكية. 

يف الوقت الذي يقع ال�سعب الأوكراين �سحية احلرب 
�سنائع  لهم  انهم  متنا�سني  هدما.  و  وت�سريدا  قتال 
الحتاد  من  جزءا  كانت  اخرى  دول  يف  مماثلني 

ال�سوفياتي ال�سابق.

والرو�ص ي�سعون اإلى اهداف مبا�سرة وغري مبا�سرة 

�سراع  يف  الأهداف  لتلك  رهينة  اوكرانيا  ويجعلون 
ي�سمى  ما  لتغيري  اوروبي   - امريكي  رو�سي  دويل 
النظام العاملي الأحادي ..ليعود ثنائيا يف اإطار حرب 

باردة من جهة و�ساخنة من جهة ثانية. 

ورو�سيا تقوم بدور الدولة الكربى املت�سلطة وتتجاهل 
كل النظام الدويل الإن�ساين وقوانني حقوق الإن�سان. 
وم�سلمني  عربا  بو�سفنا  لنا  ميكن  كيف  ادري  ول 
وحقوقنا  املحتلة  ار�سنا  ا�ستعادة  اجل  من  نكافح 
احتالل  ،ونرف�ص  وغريها  فل�سطني  يف  املغت�سبة 
احلرب  باملقابل  نوؤيد  ان  لنا  بالقوة..كيف  الأر�ص 

الرو�سية على اوكرانيا  او غريها. 

يف  ال�سهيوين  والكيان  رو�سيا  ن�سع  ل  اننا  �سحيح 
ازدواجية  نقبل  ان   يجوز  ل  لكننا  نف�سه  امليزان 
الثابتة  مواقفنا  بكل  تطيح  هذه..لأنها  املعايري 
الغري  ارا�سي  على  وال�ستيالء  لالحتالل  الراف�سة 

بالقوة. 

وان  باإمعان  ال�سورة  الى  ننظر  ان  الطبيعي  ومن 
كنا  الذين  فنحن  واملبادئ  امل�سالح  بني  نوازي 
جند  مبكيالني!!!ولعلنا  الكيل  نرف�ص  نزال  وما 
بالإدارة  نكاية  ياتي  الرو�ص  الى  انحيازنا  ان  
اإلى  دائما  املنحازة  ل�سيا�ستها  الأمريكيةرف�سا 

الكيان ال�سهيوين واملعادية لق�سايانا كافة.

ان  جند  فاإننا  احلرب  طبول  �سجيج  وو�سط 
قوة  فهناك  وحده  بال�سالح  لي�ص  القوة  ا�ستخدام 

التي  وال�سيا�سة  الفكر  قوة  وهناك  والقت�ساد  املال 
نتواطاأ مع  ان  املمكن من اجل  انها فن  نرى احيانا 

تق�سرينا وتراجعنا و�سعفنا .

امريكا والدول الوروبية الغربية احلليفة هي اي�سا 
لتتورع عن ا�ستخدام جميع الأ�سلحة املمكنة لديها 
تلجاأ  وهي  مفعوله  واإبطال  الرو�سي  الهجوم  لردع 
ان  دون  بها  يت�سل  وما  القت�سادية  العقوبات  الى 
الوكراين  حليفها  لدعم  الع�سكرية  القوة  ت�ستخدم 
الذي وجد نف�سه وحيدا يف املواجهة الع�سكرية رغم  
ال�سغوط القت�سادية الهائلة التي تقوم بها امريكا 
وحلفاوؤها على رو�سيا لإ�سعاف القدرة الرو�سية على 

اإدامة احلرب.

وال�سيا�سة  احلرب  بني  كبرية  تقاطعات  ثمة 
اوكرانيا  يف  القائم  الو�سع  هذا  جتعل  والقت�ساد 
�سائكا ومعقدا ومركبا ..ويغلق ابواب احللول القريبة 
والت�سريد  والقتل  الدمار  من  مزيد  امام  ويفتحه 

وزعزعة ال�ستقرار يف تلك املنطقة والعامل.

تتولى  ال�سني  طليعتها  اخرى يف  دول  اي�سا  فهناك 
و�سط  يتبلور  زال  ما  ال�سراع  �سيا�سيا يف هذا  دورا 
او  الطرف  حماولت م�ستمرة لال�سطفاف مع هذا 

ذاك. 

وال�سيا�سية  الع�سكرية  احللول  بني  املراوحة  ولعل 
نتفاءل  جتعلنا  ل  القت�سادية  القوة  وا�ستخدام 

بحلول قريبة.

هناك توافق على ان السياسة واالقتصاد وجهان لعملة واحدة.
لكن ما عالقة ذلك بالحرب. . ؟.

هل هي ايضا من الصندوق نفسه. ام انها والسالم هذه األيام 
وجهان لعملة واحدة؟!

اعتدنا ان نقول ان الحرب نقيض السالم تماما كما هو الكفر نقيض 
اإليمان.  والجوع عكس الشبع.والصحة خالف المرض.

وحين يتعلق األمر بمطابقة الكالم مع الواقع نجد ان كثيرا من 
التناقضات قائمة وما كان صحيحا باألمس بات مشكوكا فيه 

اليوم. 

آراء ومقاالت
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41.4 مليون دينار صافي أرباح 
بنك االتحاد مع نهاية العام 2021

سلفيتي: أرباح بنك االتحاد ترتفع 
بدعم الربح التشغيلي

ارتفعت اأرباح بنك الحتاد قبل ال�سريبة اإلى ٦٥.٢ مليون دينار لعام ٢٠٢١، مقابل ٤٦.٩ 
مليون دينار لعام ٢٠٢٠، مبقدار زيادة ١٨.3 مليون دينار بن�سبة زيادة 3٨.٩ باملئة.

دينار  مليون   ٤١.٤3 قيمتها  �سنوية  لأرباح  البنك  حتقيق  الأولية  املالية  النتائج  واأظهرت 
)٥٨.٤3 مليون دولر(، مقارنة باأرباح قيمتها 3٠.٠٤ مليون دينار )٤٢.3٨ مليون دولر( 

خالل عام ٢٠٢٠.
اأو�سى،  الإدارة  اإن جمل�ص  الإلكرتوين  بور�سة عمان  له على موقع  اإف�ساح  البنك يف  وقال 
بتوزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني بقيمة ١٦ مليون دينار بن�سبة ١٠ باملئة من راأ�ص املال، 
مو�سحا اأن هذه الن�سبة خا�سعة ملوافقة البنك املركزي الأردين والهيئة العامة للم�ساهمني.
بنك  باأن  �سلفيتي  ال�سيد ع�سام  البنك  ادارة  رئي�ص جمل�ص  اأبدى  النتائج  تعليقه على  ويف 
الحتاد مل يتوان يف بذل كل جهوده للحفاظ على حقوق امل�ساهمني فيه وعمل بجهد كبري 
لزيادة الرباح للعام احلايل خا�سة بعد ما تعر�ص له القت�ساد من �سغوطات كبرية خالل 

ال�سنتني ال�سابقتني.
واأ�سار �سلفيتي اإلى زيادة �سايف اإيرادات البنك الت�سغيلية خالل العام، بن�سبة ٥.٩٩ باملائة، 
  ٢٠٢٠ عام  خالل  دينار  مليون   ١٨٤.٥٢ بنحو  مقارنة  دينار،  مليون   ١٩٥.٥٨ اإلى  لت�سل 

وهذا الرتفاع بالربح الت�سغيلي كان �سببا داعما لزيادة ارباح البنك للعام ٢٠٢١.

38% نمو بأرباح بنك االتحاد للعام 2021 وتوصية10 % توزيعات لألرباح
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أرباح بنك األردن ترتفع
 إلى 36.3 مليون دينار في 2021

فاخوري:النتائج االيجابية للبنك 
تؤكد مركز البنك المالي المتين 

وقوة قاعدته الرأسمالية

  ارتفع �سايف اأرباح بنك الأردن للعام املا�سي اإلى 3٦.3 مليون دينار مقارنة مع ما حققه 
البنك لعام ٢٠٢٠ والبالغة 3٥.٤ مليون دينار.

للعمالء  املمنوحة  الئتمانية  الت�سهيالت  �سايف  اأن  له،  اف�ساح  يف  البنك  وذكر 
العام  لنهاية  البنك  موجودات  قيمة  من  باملائة   ٥٤ متثل  والتي  دينار  بلغ١.٤٨٦مليار 
املا�سي، مقارنة مع ١.٤٦٧ مليار دينار ت�سهيالت لعام ٢٠٢٠، وفقًا لوكالة اأنباء الأردن 

»برتا«.
وارتفع خم�س�ص اخل�سائر مقابل الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة وغري املبا�سرة و�سوًل 

اإلى ١٦٦ مليون دينار مقارنة مع ١٥١ مليون دينار عام ٢٠٢٠.
املا�سي ما قيمته ٤٨٦ مليون دينار يف حني  العام  نهاية  امللكية يف  وبلغت جمموع حقوق 

بلغت جمموع املطلوبات وحقوق امللكية ٢.٧٤٠ مليار دينار.
بنك  »اإن  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  فاخوري  �ساكر  ال�سيد  �سرح  النتائج  هذه  على  وتعقيبًا 
الرباح  زيادة  �ساأنها  من  كان  التي  وال�سرتاتيجيات  ااخلطط  جميع  بو�سع  قام  الأردن 
والتخفيف من الآثار القت�سادية على عمالء ال�سركات والأفراد من جراء جائحة كورونا. 
واأكد ال�سيد فاخوري على مركز البنك املايل املتني وقوة قاعدته الراأ�سمالية وا�ستكمال 

اإجناز امل�ساريع ال�سرتاتيجية التي �ستعزز من قدرة البنك يف الفرتات القادمة. 

اإلستثمار في القطاع المصرفـي
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المصري: نتائج البنك تؤكد سالمة 
النهج االستراتيجي للبنك و المرتكز 

على أساسيات العمل المصرفي السليم 
وسياساته المحافظة في التسليف 

واالستثمار وتوظيف األموال

الصباغ: االقتصاد العالمي خالل العام 
٢٠٢1 أظهر بعض المؤشرات االقتصادية 
االيجابية  والتي تعبرعن بدء التعافي من 

جائحة كورونا
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223.3 مليون دينار أرباح
 البنك العربي حتى نهاية 2021

بعد  �سافية  اأرباحا  العربي  البنك  جمموعة  حققت 
دولر  مليون  بلغت 3١٤.٥  واملخ�س�سات  ال�سرائب 
 ١٩٥.3 مع  مقارنة   ٢٠٢١ العام  نهاية  يف  اأمريكي 
وبن�سبة   ٢٠٢٠ العام  نهاية  يف  اأمريكي  دولر  مليون 
قاعدة  على  البنك  حافظ  كما   .%٦١ بلغت  منو 
امللكية  حقوق  اإجمايل  بلغ  حيث  متينة  راأ�سمالية 

١٠.3 مليار دولر اأمريكي.
جمل�ص  اأو�سى  فقد  املالية  البنك  نتائج  على  وبناًء 
على  نقدية  اأرباح  بتوزيع  العربي  البنك  اإدارة 

امل�ساهمني بن�سبة ٢٠% للعام ٢٠٢١.
العام  نهاية  يف  كما  املجموعة  اأ�سول  وارتفعت  هذا 
منها  اأمريكي  دولر  مليار   ٦3.٨ الى  لت�سل   ٢٠٢١

٨.٤ مليار دولر امريكي تخ�ص بنك ُعمان العربي 
نتيجة لقيام جمموعة البنك العربي يف نهاية الربع 
الأول من العام ٢٠٢١ بدمج القوائم املالية املوحدة 
لبنك ُعمان العربي بعد انتهائه من عملية ال�ستحواذ 
على بنك العز وهو بنك ا�سالمي متكامل، مقارنة بـــ 
٥٤.٤ مليار دولر اأمريكي للعام ال�سابق وبن�سبة منو 
بن�سبة ٢٢%  العمالء  ودائع  ارتفعت  بلغت ١٧%. كما 
 ٧.3 منها  اأمريكي  دولر  مليار   ٤٧.١ الى  لت�سل 
مليار دولر اأمريكي تخ�ص بنك ُعمان العربي مقارنة 
بــ 3٨.٧ مليار دولر اأمريكي بالعام ال�سابق، يف حني 
 3٤.٦ الى  لت�سل  الئتمانية  الت�سهيالت  ارتفعت 
مليار دولر اأمريكي كما يف نهاية العام ٢٠٢١ منها 

اأمريكي تخ�ص بنك ُعمان العربي  ٧.٥ مليار دولر 
مقارنة بــ ٢٦.٥ مليار دولر اأمريكي بالعام ال�سابق 

وبن�سبة منو بلغت %3٠.
ويف تعليقه على النتائج �سرح ال�سيد �سبيح امل�سري 
 ٢٠٢١ العام  ات�سم  قائاًل:  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
اقت�سادات  على  كبري  ب�سكل  والتقلبات  بالتحديات 
النهج  �سالمة  ان  ال  العامل،  ودول  مناطق  معظم 
ا�سا�سيات  على  املرتكز  العربي  للبنك  ال�سرتاتيجي 
يف  املحافظة  و�سيا�ساته  ال�سليم  امل�سريف  العمل 
واحتفاظه  الأموال  وتوظيف  وال�ستثمار  الت�سليف 
بال�سيولة العالية بالإ�سافة الى املرونة التي اعتمدها 
مع  والتعاطي  امل�ستجدات  مع  التعامل  يف  البنك 

61% نمو بأرباح مجموعة البنك العربي للعام 2021 و20% توزيعات األرباح



حتديات الزمة واثارها كانت من �سمن عوامل القوة 
التي عززت من نتائجه املالية.

ومن جهته اأو�سح ال�سيد نعمه �سباغ -  املدير العام 
التنفيذي للبنك العربي  اأن القت�ساد العاملي خالل 
القت�سادية  املوؤ�سرات  بع�ص  اأظهر   ٢٠٢١ العام 
كورونا،  جائحة  من  التعايف  بدء  تعربعن  اليجابية 
بعد  وخا�سة  للبنك  املالية  النتائج  اأن  الى  واأ�سار 
اأظهرت  العربي  ُعمان  لبنك  املالية  البيانات  توحيد 
حت�سن  عن  نتج  الدخل  م�سادر  يف  ملحوظًا  منوًا 
فيها  مبا  الأ�سا�سية  البنك  م�سادر  من  الإيرادات 
بلغت  منو  وبن�سبة  والعمولت  الفوائد  ايراد  �سايف 
الرباح  �سايف  بلغ  حني  يف  ال�سابق،  العام  عن   %١٥
منو  وبن�سبة  دولر  مليون   ١،١٠٨ للبنك  الت�سغيلية 
متانة  الى  بال�سافة  ال�سابق،  العام  عن   %٨ بلغت 
حيث  الراأ�سمالية  قاعدته  وقوة  للبنك  املايل  املركز 
 3١ يف  كما   %١٦.٥ املال  راأ�ص  كفاية  ن�سبة  بلغت 
البنك  وا�سل  كما   ،٢٠٢١ عام  من  الول  كانون 

ال�سيولة  م�ستويات  يف  اجليد  التنوع  على  املحافظة 
بلغت  حيث  املودعني  من  عري�سة  بقاعدة  املدعومة 
وا�سل  كما   ،%٧3.٤ الودائع  الى  القرو�ص  ن�سبة 
من  الئتمانية  حمفظته  جودة  على  احلفاظ  البنك 
الئتمانية  املخ�س�سات  جتنيب  يف  ا�ستمراره  خالل 

حيث فاقت ن�سب تغطية الديون غري العاملة ١٠٠%.
اآخر نوه ال�سيد نعمة �سباغ الى موا�سلة  ومن جانب 
ال�ستثمار  قاعدة  تو�سيع  العربي  البنك  جمموعة 
من  العديد  وتوفري  اللكرتونية  البنكية  احللول  يف 
تتجاوز  التي  الرقمية اجلديدة  واملنتجات  اخلدمات 
باأعلى  وتتمتع  الأ�سا�سية  امل�سرفية  التعامالت 
العمالء  جتربة  لتح�سني  واملرونة  الأمان  م�ستويات 
اإطالق  ايل  بالإ�سافة  املتجّددة،  احتياجاتهم  وتلبية 
يحاكي  الردن  يف   Neobank اأول  )ريفلكت( 
اأ�سلوب حياة الع�سر الرقمي اجلديد مينح امل�ستخدم 

جتربة م�سرفية �سل�سة وفريدة.
ثقته  عن  امل�سري  �سبيح  ال�سيد  اأعرب  وختاما   

النمو  حتقيق  على  العربي  البنك  جمموعة  بقدرة 
وممار�سات  قيم  الى  ذلك  يف  م�ستندين  امل�ستدام 
النهج  ا�ستمرارية  على  اأكد  كما  �سليمة،  م�سرفية 
وال�ستدامة  املوؤ�س�سية  احلاكمية  لإدارة  ال�سمويل 
خالل  من  املوؤ�س�سية  البنك  ثقافة  اأولويات  �سمن 
ودوره  البيئة  حماية  يف  الفاعلة  م�ساهمته  تعزيز 
طريق  عن  املجتمعية  امل�سوؤولية  جمال  يف  الريادي 
دعم وتطوير قدرات املجتمع وامل�ساهمة يف خلق قيمة 
م�سافة ملواجهة التحديات القت�سادية والجتماعية 

املتنامية. 
اأن البنك العربي كان قد ح�سل  اإلى  جتدر الإ�سارة 
العام  خالل  العاملّية  اجلوائز  من  العديد  على 
منطقة  يف  بنك  اأف�سل  جائزة  اأبرزها  املن�سرم، 
ال�سرق الأو�سط من جملة »غلوبال فاينان�ص« العاملية 
ومقرها نيويورك وذلك للعام ال�ساد�ص على التوايل.

وي�سار اإلى اأن هذه النتائج اأولية وهي خا�سعة ملوافقة 
البنك املركزي الأردين.

اإلستثمار في القطاع المصرفـي
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18 مليون دينار صافي أرباح
 البنك االستثماري مع نهاية العام 2021

جردانة: استراتيجية البنك تحقيق النمو 
المستدام مع مواصلته تنفيذ خططه 

بتسريع وتيرة التحول للصيرفة الرقمية
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مع  اأرباحه  �سايف  يف  ارتفاعًا  ال�ستثماري  البنك  حقق 
دينار  مليون   ١٨ اإلى  و�سلت  حيث   ٢٠٢١ العام  نهاية 
بعد ال�سريبة مقارنة مع ٦ ماليني دينار مع نهاية العام 

.٢٠٢٠
البنك،  عن  ال�سادرة  الأولية  املالية  البيانات  وبح�سب 
لتبلغ  ال�سريبة  قبل  البنك  اأرباح  اإجمايل  ت�ساعف  فقد 
٢٨ مليون دينار مع نهاية العام املا�سي مقابل نحو ٩ر٧ 
مليون دينار يف نهاية العام ٢٠٢٠. واأو�سى جمل�ص اإدارة 
 ١٠ بن�سبة  امل�ساهمني  على  نقدية  اأرباح  بتوزيع  البنك 
باملئة من راأ�ص املال عن العام ٢٠٢١. واأظهرت البيانات 
املالية يف  موؤ�سراته  البنك منِو يف جميع  املالية، حتقيق 
الت�سهيالت  �سايف  ارتفعت  حيث  املا�سي،  العام  نهاية 
باملئة  ٧ر٧  بن�سبة   ٢٠٢١ العام  نهاية  يف  كما  الئتمانية 
دينار  مليون   ٧3٢ مقابل  دينار،  مليون   ٧٨٩ اإلى  لت�سل 
كما يف نهاية العام ٢٠٢٠، فيما بلغت ودائع العمالء ٧٩3 
العام ٢٠٢١ مقارنة مع ٧٦٧  مليون دينار كما يف نهاية 
ن�سبته  وبارتفاع   ٢٠٢٠ العام  نهاية  كما يف  دينار  مليون 

٤ر3 باملئة.
العام  نهاية  يف  كما  البنك  موجودات  اإجمايل  وارتفعت 

دينار،  مليار  3ر١  اإلى  لت�سل  باملئة  ٦ر٤  بن�سبة   ٢٠٢١
مقابل ٢ر١ مليار دينار كما يف نهاية العام ٢٠٢٠، فيما 
البيانات،  وبح�سب  باملئة.  ٤ر١  الأ�سول  على  العائد  بلغ 
راأ�سمالية  قاعدة  على  املحافظة  من  البنك  متكن 
مليون  ٤ر١٨٥  امللكية  حقوق  جمموع  بلغ  حيث  متينة 
على  العائد  وارتفع  كما  املا�سي،  العام  نهاية  يف  دينار 
 ،٢٠٢١ لعام  باملئة  ٩ر٩  اإلى  لي�سل  امل�ساهمني  حقوق 
النقدية  الأرباح  وتوزيعات  املالية  البيانات  باأن  علًما 
العامة  والهيئة  الأردين  املركزي  البنك  ملوافقة  خا�سعة 
ب�سر   ، البنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  واأكد  للم�ساهمني. 
تنويع  يف  احلثيثة  جهوده  وا�سل  البنك  اأن   ، جردانة 
م�سادر الدخل وتعزيز كفاءة عملياته الت�سغيلية واتباع 
لنهج من�سبط يف اإدارة املخاطر والتكاليف، م�سددا على 
اأن ا�سرتاتيجية البنك ت�ستند اإلى حتقيق النمو امل�ستدام 
مع موا�سلته تنفيذ خططه املتعلقة بت�سريع وترية التحول 
من  جمموعة  تقدمي  خالل  من  الرقمية  لل�سريفة 
 احللول واخلدمات امل�سرفية الرقمية املبتكرة لعمالئه.

املركزي  البنك  ملوافقة  وخا�سعة  اأولية  النتائج  هذه 
الأردين النهائية. 

البنك االستثماري يضاعف أرباحه و توصية 10% توزيعات لألرباح 
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110.1 مليون دينار صافي أرباح 
مجموعة بنك اإلسكان حتى نهاية عام 2021

الخطيب: المجموعة حافظت على حصافة 
إدارة الموجودات والمطلوبات في البنك، 

واتبعت منهجية محافظة ومدروسة عبر 
السنوات، وحققت نتائج مالية متميزة 

وال�سرائب  املخ�س�سات  بعد  ال�سافية  اأرباحها  ارتفاع  والتمويل، عن  للتجارة  الإ�سكان  بنك  اأعلنت جمموعة 
لت�سل الى ١١٠.١ مليون دينار لعام ٢٠٢١، مقابل ٤٢.٥ مليون دينار مت حتقيقها خالل العام ٢٠٢٠.

اجتماعه  لعام ٢٠٢١ خالل  املالية  للبيانات  اقراره  بعد  الإدارة  اأو�سى جمل�ص  القوية،  النتائج  ويف �سوء هذه 
الإ�سمية  القيمة  من   %٢٠ العام ٢٠٢١ مبعدل  امل�ساهمني عن  على  نقدية  اأرباح  بتوزيع  بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٠، 
لل�سهم، علمًا باأن البيانات املالية لعام ٢٠٢١ ومقرتح توزيع الأرباح يخ�سع ملوافقة البنك املركزي الأردين.  و 
الفوائد  اأ�سعار  انخفا�ص  ت�سغيلية قوية، وذلك رغم  اأرباح  العام ٢٠٢١ حتقيق  البنك خالل  وا�سلت جمموعة 
عامليا وتراجع اليرادات غري املرتبطة بالفوائد يف اأ�سواق املجموعة الرئي�سية املتاأثرة بوباء كورونا، مما يعك�ص 
قدرة املجموعة على التوظيف الفعال للموارد املتاحة �سمن خمتلف قطاعاتها الت�سغيلية، الى جانب القدرة على 
�سبط التكاليف وامل�ساريف مبختلف اأنواعها.  كما وا�سلت املجموعة مع نهاية العام ٢٠٢١ حتقيق منو م�ستدام 
يف اجمايل حقوق امل�ساهمني، التي ارتفعت بن�سبة ٤.٧% لت�سل اإلى ١.٢ مليار دينار، وذلك على الرغم من 
قيام املجموعة بزيادة خم�س�ساتها خل�سائر القرو�ص خالل العام ٢٠٢١، يف خطوة تعك�ص قدرة املجموعة على 

اإدارة املخاطر بفعالية وتعزيز متانة و�سالبة مركزها املايل وحقوق امل�ساهمني فيها.
ويف تعقيبه على هذه النتائج، اأعرب رئي�ص جمل�ص الإدارة، عبد الإله اخلطيب، عن بالغ اعتزازه وفخره مبوا�سلة 
وال�سرائب  اأرباح بعد املخ�س�سات  ت�سغيلي قوي و�سايف  لنتائج مالية متميزة وت�سجيل ربح  حتقيق املجموعة 
جتاوز مبلغ ١١٠ مليون دينار مع نهاية العام ٢٠٢١، وذلك على الرغم من الظروف والتحديات ال�سعبة التي 
يواجهها القت�ساد، والآثار ال�سلبية غري امل�سبوقة جلائحة كورونا على القت�ساد العاملي باأكمله، مما يوؤكد على 
ح�سافة اإدارة املوجودات واملطلوبات يف البنك، واتباع منهجية حمافظة ومدرو�سة عرب ال�سنوات، مكنت البنك 

من تعزيز مركزه املايل ويف نف�ص الوقت ت�سجيل عائد اأكرب للم�ساهمني.

59.1 مليون دينار أرباح البنك اإلسالمي األردني
 حتى نهاية عام 2021
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59.1 مليون دينار أرباح البنك اإلسالمي األردني
 حتى نهاية عام 2021

اعلن البنك الإ�سالمي الأردين عن نتائجه املالية يف نهاية عام ٢٠٢١ بتحقيق منو يف 
خمتلف املوؤ�سرات املالية حيث بلغت الرباح ال�سافية قبل ال�سريبة حوايل٩٦.٥ مليون 
دينار مقابل حوايل ٨3.٨ مليون دينار بن�سبة منو بلغت ١٥.١% بينما و�سلت الرباح 
نهاية  يف  دينار  مليون   ٥٢.١ حوايل  مقابل  دينار  مليون  حوايل٥٩.١  ال�سريبة  بعد 
عام ٢٠٢٠ بن�سبة منو بلغت ١3.3 %، حيث و�سلت ارباح ال�ستثمار امل�سرتك ٢٠٨.٤ 
 مليون دينار مقارنة مع ١٩٢.٢ مليون دينار يف نهاية العام ٢٠٢٠ وبن�سبة منو٨.٤% .

من  البنك  حققه  ملا  تقديره  عن  �سحادة  مو�سى  الأ�ستاذ  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وعرب 
املختلفة  القت�سادية  التحديات  من  الرغم  على  عام٢٠٢١  خالل  مميزة  نتائج 
والتي   ، كورونا  جائحة  تبعات  عن  الناجتة  الوطني  القت�ساد  على  ال�سلبية  والثار 
لتحقيق تطلعات  البنك  والعاملني يف  التنفيذية  الإدارة  نتاج جهود مميزة من  جاءت 
البنك على  توؤكد على قدرة  والتي  وامل�ساهمني،  املتعاملني  ثقة  وتعزيز  الإدارة  جمل�ص 
والإجراءات  اجلهود  على  اثنى  كما  واقتدار،  كفاءة  بكل  الظروف  مبختلف  العمل 
حر�سهم  اطار  يف  احلكومية  واجلهات  الأردين  املركزي  البنك  اتخذها  التي 
. التحديات  خمتلف  مواجهة  يف  الأردين  امل�سريف  اجلهاز  ومتانة  �سالمة   على 

يف    ٢٠٢١ لعام  للبنك  املالية  البيانات   اعتمد  البنك  اإدارة  جمل�ص  ان   �سحادة  وقال 
على  نقدية  اأرباح  بتوزيع  العامة  للهيئة  واأو�سى   ٢٠٢٢/٢/٨ بتاريخ  املنعقد  اجتماعه 
امل�ساهمني بن�سبة ٢٥% من القيمة ال�سمية لل�سهم عن العام ٢٠٢١ مع ا�ستمرار البنك 

بتعزيز �سيا�سته املتحفظة بر�سد خم�س�سات مالية حتى نهاية عام ٢٠٢١ وذلك ملواجهة 
 اأي حتديات او تاأثريات �سلبية م�ستقبلية من تبعات جائحة كورونا وغريها من التحديات.
اأكد الرئي�ص التنفيذي / املدير العام للبنك الدكتور ح�سني �سعيد على ان  من جانبه 
هو  ما   ٢٠٢١ عام  نهاية  يف  املالية  بياناته  خمتلف  يف  مت�ساعد  لنمو  البنك  حتقيق 
مواجهة  على  القائمة  �سيا�سته  بتنفيذ  ال�ستمرار  يف  وجناحه  البنك  لقوة  تاأكيد  اإل 
خمتلف املخاطر والتحديات واملحافظة على متانة مركزه املايل واحلفاظ على �سالمة 
يف  املتحقق  النمو  جاء  وقد  كورونا،  جائحة  تبعات  ا�ستمرار  ظل  يف  اأ�سوله  وجودة 
الت�سغيلية وتر�سيد امل�سروفات.  الأرباح نتيجة لتنويع م�سادر الدخل وتعزيز الكفاءة 
ال�ستثمار  )ح�سابات  فيها  مبا  البنك  موجودات  ان  �سعيد  ح�سني  الدكتور  وقال 
بلغت  ال�ستثمارية((  )املحافظ  بال�ستثمار  الوكالة  وح�سابات  املخ�س�ص 
نهاية  يف  دينار  مليار   ٥.٤٢٦ حوايل  مقابل  دينار  مليار  حوايل٥.٩٥٢ 
.%٩.٧ منو  وبن�سبة  دينار،  مليون   ٥٢٦ حوايل  بلغت  بزيادة   ٢٠٢٠  عام 
خمتلف  لت�سمل  ومتويالته  ا�ستثماراته  وتنمية  املالية  توظيفاته  من  البنك  عزز  كما 
التمويالت  بلغت  حيث  اجلغرايف،  التوزيع  مراعاة  مع  و�سركات  افراد  من  القطاعات 
املمنوحة للعمالء مبا فيها )ح�سابات ال�ستثمار املخ�س�ص وح�سابات الوكالة بال�ستثمار 
)املحافظ ال�ستثمارية(( حوايل ٤.٧٤١ مليار دينار مقابل حوايل ٤.٢٨٢ مليار دينار 

يف نهاية عام ٢٠٢٠ بزيادة بلغت حوايل ٤٥٩ مليون دينار، وبن�سبة منو ١٠.٧%.

سعيد: جاء النمو المتحقق في 
األرباح نتيجة لتنويع مصادر الدخل 

وتعزيز الكفاءة التشغيلية وترشيد 
المصروفات

شحادة: نتائج البنك تؤكد قدرته 
على العمل بمختلف الظروف بكل 

كفاءة واقتدار 

توصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة %25
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61 مليون دينار أرباح
 كابيتال بنك للعام 2021

كابيتال بنك يضاعف أرباحه
 بنسبة 100% و توصية 15% توزيعات لألرباح 
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اأنهى كابيتال بنك العام ٢٠٢١ بتحقيق اأداء مايل قوي ومتميز، عك�سته البيانات 
املالية الأولية التي اأظهرت ارتفاع اأرباح البنك ال�سافية بعد ال�سرائب بن�سبة 
١٠٠% خالل العام لت�سل اإلى ٦١ مليون دينار مقابل 3٠.3 مليون دينار للعام 
العمليات غري  كافة  ا�ستبعاد  بعد  الأرباح  النمو يف  ن�سبة  بلغت  ٢٠٢٠. يف حني 
املتكررة ومن �سمنها ناجت عملية ال�ستحواذ على العمليات امل�سرفية لبنك عوده 
٧٠%.  وبناًء عليه، قرر جمل�ص اإدارة البنك التو�سية للهيئة العامة بتوزيع اأرباح 

بن�سبة ١٥% من راأ�ص املال. 
واأظهرت النتائج املالية الأولية، ارتفاعًا ملحوظًا يف اأ�سول املجموعة بن�سبة ٥٧% 
لتبلغ ٤.3 مليار دينار مع نهاية العام املا�سي مقابل ٢.٨ مليار دينار يف نهاية 
العام ٢٠٢٠. فيما ارتفعت �سايف حمفظة الت�سهيالت املمنوحة للعمالء يف العام 
٢٠٢١ لت�سل اإلى ٢.١ مليار دينار، مقابل ١.٤ مليار دينار يف نهاية عام ٢٠٢٠ 
وبن�سبة منو بلغت ٤٩%. كما �سجلت ودائع العمالء اأي�سًا ارتفاعًا ملحوظًا بن�سبة 

٦٥.٥% لت�سل اإلى ٢.٨ مليار دينار يف العام ٢٠٢١ مقابل ١.٧ مليار دينار يف 
العام ٢٠٢٠.

وبح�سب النتائج املالية فقد بلغت ن�سبة العائد على حقوق امل�ساهمني مع نهاية 
املتكررة.   غري  الأرباح  با�ستثناء  الأرباح  �سايف  من   %١٤ حوايل  املا�سي  العام 
علمًا باأن هذه النتائج الأولية خا�سعة لأحكام وموافقة البنك املركزي الأردين. 
بنك  كابيتال  اإدارة جمموعة  رئي�ص جمل�ص  قال  النتائج،  هذه  على  تعليقه  ويف 
املالية  النتائج  بنك حيال هذه  كابيتال  بالفخر يف  »ن�سعر  ال�سامل:  با�سم خليل 
العام  نهاية  مع  ال�سافية  اأرباحنا  ا�سفرت عن م�ساعفة  التي  واملتميزة  القوية 
البنك  ا�سرتاتيجيات  و�سالمة  �سالبة  »تعك�ص  النتائج  اأن  م�سددا  املا�سي«، 
وجناح �سيا�ساته الرامية الى التو�سع املحلي والإقليمي، ومبا �ساهم يف تر�سيخ 

مكانة البنك الرائدة يف ال�سوق امل�سريف«.  
واأ�سار ال�سامل خالل حديثه، اإلى اأبرز الجنازات التي حققتها جمموعة كابيتال 

الغول: كابيتال بنك من البنوك 
الرائدة في مجال التحول الرقمي 

وتقديم الحلول المصرفية 
السباقة في السوق األردني

السالم: أداؤنا المالي القوي يعكس 
فعالية استراتيجيتنا المتبعة في 

التوسع المحلي واإلقليمي 
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بنك خالل العام املا�سي، والتي اأ�سهمت ب�سكل كبري يف زيادة ح�ستها ال�سوقية، 
كاإمتام عملية ا�ستحواذها على اأ�سول ومطلوبات فروع بنك عوده، وانتقال جميع 
عمليات هذا الأخري وفروعه العاملة يف الأردن والعراق اإلى املجموعة، بالإ�سافة 
جرنال  �سو�سيته  بنك  على  لال�ستحواذ  ملزم«  »عر�ص  اتفاقية  على  التوقيع  الى 
البنك  موافقة  �سريطة احل�سول على  البنك  اأ�سهم  و�سراء ١٠٠% من  الأردن   –

املركزي الأردين واجلهات الرقابية الأخرى.
وذكر ال�سامل، اأن كابيتال بنك �سيعمل على اإ�سدار �سندات راأ�ص مال ال�سق الأول 
دولر  مليون   ١٠٠ بقيمة   ))Perpetual Bonds اإ�سايف(  )راأ�سمال 
 ،AT1 اأي ما يعادل ٧٠ مليون دينار اأردين( ت�سنف �سمن راأ�ص املال الإ�سايف(

وتعد هذه ال�سندات الأولى من نوعها يف ال�سوق امل�سريف الأردين.
الوزراء  جمل�ص  موافقة  على  العراقي  الأهلي  امل�سرف  ح�سول  الى  ال�سامل  ونوه 
مل�سرف  نوعها  من  الأولى  اخلطوة  وهي  ال�سعودية،  يف  له  فرع  بفتح  ال�سعودي 
عراقي عامل يف القطاع اخلا�ص، مبينًا اأن هذا الفرع �سيعمل على دعم العالقات 
التجارية بني ال�سعودية والعراق والأردن، وتعزيز �سبل التبادل التجاري بني الدول 

الثالث.
العام  اإجنازات غري م�سبوقة خالل  العراقي من حتقيق  ومتكن امل�سرف الأهلي 
املا�سي، متثلت بت�سجيله ارتفاعًا ملمو�سًا يف حجم الأ�سول بن�سبة ١٠3% لتبلغ ٨٧٦ 
للعام  اأردين  العام املا�سي مقابل ٤33 مليون دينار  اأردين مع نهاية  مليون دينار 
مليون   ٥٦٢ الى  لت�سل   %١٧٦ بن�سبة  العمالء  ودائع  ارتفعت جمموع  كما   .٢٠٢٠

دينار اأردين يف العام ٢٠٢١ مقارنة ب ٢٠3 مليون دينار اأردين يف العام ٢٠٢٠. 

اأرباحها  وفيما يتعلق ب�سركة كابيتال لال�ستثمارات، فقد �ساعفت ال�سركة �سايف 
مدعومة  دينار،  مليون   3.٨ اإلى  لت�سل   %٩٥ بن�سبة  منت  اأن  بعد  ال�سريبة  بعد 
بزيادة يف حجم الأ�سول املدارة التي و�سلت اإلى ٤٢٥ مليون دولر، بالإ�سافة الى 

زيادة يف ح�سابات الو�ساطة املالية بن�سبة 3٥% مقارنة بالعام ٢٠٢٠. 
اإن النتائج املالية  من جانبه، قال الرئي�ص التنفيذي لكابيتال بنك، داود الغول:« 
ا�سرتاتيجيتنا  تنفيذ  بف�سل  جاءت  املا�سي  العام  نهاية  مع  املتحققة  القوية 
وخططنا الطموحة الهادفة اإلى تنويع م�سادر الدخل، والتي انعك�ست اإيجابًا اأي�سا 
على اأ�سول املجموعة التي تخطت حاجز الـ ٤ مليارات دينار اأردين، كما رفعت من 

حقوق امل�ساهمني يف املجموعة لت�سل اإلى قرابة ٤٠٠ مليون دينار«.
ويعد كابيتال بنك من البنوك الرائدة يف جمال التحول الرقمي وتقدمي احللول 
البتكارات  اأحدث  على  تعتمد  والتي  الأردين،  ال�سوق  يف  ال�سباقة  امل�سرفية 
التكنولوجية واخلدمات الرقمية. ومن املزمع اأن ت�سهد ال�سابيع القادمة انطالق 
يف  جذريًا  حتوًل  �سيحدث  والذي   ،)Neo Bank( املتكامل  الرقمي  البنك 
ال�سغرية  وال�سركات  الأفراد  لقطاع  املقدمة  التقليدية  املالية  منظومة اخلدمات 

واملتو�سطة يف ال�سوقني الأردين والعراقي وفق اأف�سل معايري التكنولوجيا املالية. 
ح�سول  يف  اأ�سهمت  قد  املا�سي  العام  خالل  املتحققة  الجنازات  اأن  الغول  وبني 
�سركة  قبل  من  م�ستقرة(  م�ستقبلية  بنظرة   B1( ت�سنيف  على  البنك 
على  التقييمات  اأف�سل  من  التقييم  هذا  يعترب  حيث  العاملية،   Moody’s

م�ستوى البنوك يف الأردن.
هذه النتائج اأولية وخا�سعة ملوافقة البنك املركزي الأردين النهائية. 
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32.7 مليون دينار أرباح
 بنك القاهرة عمان حتى نهاية 2021

يف  منًوا  ان،  عمَّ ببور�سة  املدرج   ،)CABK( ان  عمَّ القاهرة  بنك  حقق 
اأرباحه ال�سنوية عن عام ٢٠٢١، بن�سبة ٨٧.٠٨ باملائة، على اأ�سا�ص �سنوي.
امل�ساهمني  على  عائدة  اأرباحًا  حتقيقه  الأولية  املالية  النتائج  واأظهرت 
مقارنة  العام،  خالل  دولر(  مليون   ٤٦.١( دينار  مليون   3٢.٦٩ قيمتها 
 باأرباح قيمتها ١٧.٤٧ مليون دينار )٢٤.٦٤ مليون دولر( يف عام ٢٠٢٠.
كما حقق البنك اأرباحا قبل �سريبة الدخل مببلغ ٥١.3 مليون دينار مقارنة 

مع مبلغ 3٠.٧ مليون دينار للعام ال�سابق وبن�سبة ارتفاع ٦٧.١ باملئة.
باملائة   ١٠.٦ بن�سبة  الت�سغيل  اإيرادات  �سايف  منو  اإلى  البيانات  واأ�سارت 
يف خالل العام، لت�سل اإلى ١٥١.٥٦ مليون دينار، مقارنة بنحو ١3٧.٠3 

مليون دينار يف عام ٢٠٢٠.
املفتي  هذه  ال�سيد يزيد  القاهرة عمان  ادارة بنك  . وعزا رئي�ص جمل�ص 
البنك  حقق  اإذ  للبنك  الت�سغيلية  الأرباح  ارتفاع  نتيجة  الإيجابية  النتائج 
زيادة يف �سايف اإيرادات الفوائد والعمولت بن�سبة ٧.٧ باملئة ليبلغ ١3٦.٢ 
بلغ  فيما   ، ال�سابق،  للعام  دينار  مليون   ١٢٦.٥ مبلغ  مقابل  دينار  مليون 
الدخل ال�سامل العائد مل�ساهمي البنك مبلغ ٤٢.٧ مليون دينار مقارنة مع 

١٦.٧ مليون دينار للعام ال�سابق اي بن�سبة زيادة بلغت ١٥٥ باملئة .

المفتي: ارتفاع األرباح التشغيلية للبنك 
عززت من نتائجه اإليجابية للعام ٢٠٢1
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18.16 مليون دينار أرباح 
بنك االستثمار العربي حتى نهاية 2021

57% نمو بأرباح بنك 
االستثمارالعربي للعام 2021

يف  منًوا  ان،  عمَّ ببور�سة  املدرج   ،)AJIB( الأردين  العربي  ال�ستثمار  بنك  حقق 
اأرباحه ال�سنوية خالل عام ٢٠٢١، بن�سبة ٥٧.٤٤ باملائة، على اأ�سا�ص �سنوي.

واأظهرت النتائج املالية غري املدققة حتقيقه لأرباح �سنوية قيمتها ١٨.١٦ مليون دينار 
)٢٥.٦٢ مليون دولر(، مقارنة باأرباح قيمتها ١١.٥٤ مليون دينار )١٦.٢٧ مليون 
مل�سروفات  البنك  تر�سيد  اإلى  املالية  البيانات  واأ�سارت   .٢٠٢٠ عام  خالل  دولر( 
الإيرادات خالل العام بن�سبة ٦.٦3 باملائة، لت�سل اإلى 3٦.٩٨ مليون دينار، مقارنة 
 ٢٠٢١ لعام  الدخل  اجمايل  بلغ  كما   .٢٠٢٠ عام  خالل  دينار  مليون   3٩.٦١ بنحو 

)٦١.٦( مليون دينار مقارنة مع )٦٢.٩( مليون دينار للعام ٢٠٢٠.
تطبيق  البنك  موا�سلة  على  البنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  القا�سي  هاين  ال�سيد  واأكد 
العمل  وتطوير  الأداء  موؤ�سرات  حت�سني  اإلى  الهادفة  الأمد  طويلة  ا�سرتاتيجية 
م�سادر  تعزيز  اإلى  اإ�سافة  لعمالئه.  واملنتجات  اخلدمات  اأف�سل  بتوفري  امل�سريف، 
جودة  على  واملحافظة  املخاطر  لتقليل  الهادفة  �سيا�سته  يف  وال�ستمرار  الدخل، 

حمفظة البنك الإئتمانية

القاضي: البنك طبق استراتيجية طويلة األمد الهادفة 
إلى تحسين مؤشرات األداء وتطوير العمل المصرفي، 

والمحافظة على جودة محفظة البنك اإلئتمانية

87% نمو بأرباح بنك القاهرة عمان للعام 2021 
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14.23 مليون دينار صافي
 أرباح البنك األهلي األردني عن عام 2021

7.7 مليون دينار أرباح
 البنك األردني الكويتي حتى نهاية 2021
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14.23 مليون دينار صافي
 أرباح البنك األهلي األردني عن عام 2021

داود: المرحلة المقبلة ستركز على 
الصيرفة الرقمية والتي ستدخل البنك 

في عصر جديد من الخدمات المصرفية 
المصممة لراحة العميل

ان، منوًا يف اأرباحه ال�سنوية عن  حقق البنك الأهلي الأردين )AHLI(، املدرج ببور�سة عمَّ
عام ٢٠٢١، بن�سبة 3٦.3١ باملائة، على اأ�سا�ص �سنوي.

خالل  امل�ساهمني  على  عائدة  �سنوية  لأرباح  البنك  حتقيق  الأولية  املالية  النتائج  واأظهرت 
 ١٠.٤٤ قيمتها  باأرباح  مقارنة  دولر(،  مليون   ٢٠.٠٧( دينار  مليون   ١٤.٢3 بقيمة  العام 

مليون دينار )١٤.٧٢ مليون دولر( يف عام ٢٠٢٠.
واأ�سارت البيانات املالية للبنك، اإلى منو �سايف الدخل الت�سغيلي خالل العام، بن�سبة ٢.٢٥ 

باملائة، لي�سل اإلى ١١١.3٢ مليون دينار، مقابل ١٠٨.٨٧ مليون دينار يف عام ٢٠٢٠.
يف  بلغت  حني  يف  دينار  مليون   ٨٤ مبلغ  لي�سل   ٢٠٢١ للعام  امل�ساريف  اجمايل  وانخف�ص 
الرئي�ص  النتائج قال  وتعليقا على  عام ٢٠٢٠ اجمايل امل�ساريف ماقيمته ٩٤ مليون دينار 
ا�ستطاع  البنك  اأن  داود  مو�سى  حممد  الأردين،  الأهلي  للبنك  العام  املدير  التنفيذي/ 
حتقيق نتائج جيدة يف اأرباحه للعام ٢٠٢١ وبن�سب منو جيدة جاءت من�سجمة مع التوقعات 
ر لها البنك العدة وجّهز لها اخلطط البديلة كما قام البنك بو�سع خطة البنك  التي ح�سّ
بنف�ص  الظروف  للمواطنني يف جميع  الأمد، مراعيا تقدمي اخلدمات  ال�سرتاتيجية طويلة 
�سيدخل  والذي  الرقمية  ال�سريفة  على  املقبلة  املرحلة  يف  �سريكز  حيث  واجلودة  الكفاءة 

البنك يف ع�سر جديد من اخلدمات امل�سرفية امل�سممة لراحة العميل. 

36% نمو بأرباح البنك االهلي االردني للعام 2021 
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7.7 مليون دينار أرباح
 البنك األردني الكويتي حتى نهاية 2021

اللوزي: جهود إدارة البنك وجميع موظفيه 
تترجمت لنتائج إيجابية ونسب نمو ممتازة 

في كافة المؤشرات المالية لعام ٢٠٢1

بلغت اأرباح البنك الردين الكويتي للعام ٢٠٢١ بح�سب البيانات املالية غري املدققة 
للبنك ٧.٧مليون دينار ، مقارنة بخ�سائر قيمتها ٤.٥ مليون دينار للعام ٢٠٢٠.

وبلغ اإجمايل دخل البنك  ١١٢ مليون دينار حتى 3١-١٢-٢٠٢١ ، مقارنة بنحو ١٠٨ 
مليون دينار للفرتة نف�سها من العام ٢٠٢٠

وبلغ اجمايل املوجودات للبنك حتى نهاية العام ٢٠٢١ ما قيمته 3 مليار دينار .
 كما بلغت �سايف ايرادات الفوائد والعمولت ٩٤ مليون دينارللعام ٢٠٢١، مقارنة بـ 

٩3 مليون دينار يف العام ٢٠٢٠.
كما انعك�ست هذه النتائج على  موؤ�ّسرات الأداء لدى البنك فبلغت ح�سة ال�سهم من 

الربح ٠.٠٥٢ فل�ص/دينار للعام اجلاري حتى نهاية عام ٢٠٢١..
ويف تعليقه على النتائج املالية علق نا�سر اللوزي رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك الأردين 
التي  وال�سرتاتيجيات اجلديدة  النتائج جاءت من�سجمة مع اخلطط  بان  الكويتي 
الدارة يف  مثمنا جهود  فيه  العاملني  وجميع  البنك  قبل  وتنفيذها من  و�سعها  مت 
ما و�سل اليه البنك من نتائج ايجابية ون�سب منو ممتازة يف كافة املوؤ�سرات املالية 
واأ�ساف اللوزي ان املرحلة القادمة �ستت�سمن ا�سرتاتيجبات طويلة املدى تزيد من 
الردين  للبنك  يكونوا عمالء  اختيارهم لن  �سالمة  وتوؤكد  البنك  العمالء يف  ثقة 

الكويتي.



اإلستثمار في القطاع المصرفـي
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14 مليون دينار أرباح
 بنك صفوة اإلسالمي للعام 2021

ال�سوق  رائد يف  اإ�سالمي  كبنك  مكانته  �سفوة  بنك  ر�سخ 
حقق  ا�ستثنائيًا،   ٢٠٢١ عام   كان  الأردين،  امل�سريف 
ارتفعت  اأعماله،  حجم  يف  م�سبوق  غري  منوًا  البنك  فيه 
لت�سل  دينار  مليون   ٥١٦ ومببلغ   %٢٨ بن�سبة  موجوداته 
اإلى ٢.3 مليار دينار، مع و�سول الربح قبل ال�سريبة اإلى 
٢٢.٨ مليون دينار بنمو ٤٤% عن العام ال�سابق، مدفوعًا 
بارتفاع حجم متويالته وا�ستثماراته بن�سبة 3٦% وودائعه 
وفعالية،  بكفاءة  موارده  باإدارة  وكذلك   ،%3١ بن�سبة 
مع  مقارنة   %٤٤ الدخل  اإلى  التكلفة  ن�سبة  و�سلت  حيث 
املالية  النتائج  ظهرت  كما  ال�سابق.  العام  يف   %٥٠ ن�سبة 
الأولية حتقيق البنك لأرباح قيمتها ١٤.٠٦ مليون دينار 
 ١٠.١٧ قيمتها  باأرباح  مقارنة  دولر(،  مليون   ١٩.٨3(

مليون دينار )١٤.3٤ مليون دولر( يف عام ٢٠٢٠.
انحاز البنك اإلى جانب متعامليه، يف تبني مبداأ »تعامالت 
يدعم  جمتمعي  كبنك  وم�سوؤولة«،  عادلة  م�سرفية 
ببناء عالقات متجذرة  البنك  القت�ساد واملجتمع، جنح 
عميقة مع كافة اأطياف املجتمع الأردين، وا�ستمر يف دعم 
ولإمتام  كورونا،  جائحة  اآثار  من  املت�سررة  القطاعات 
جانب  اإلى  الوقوف  على  وحر�سه  املجتمعي  البنك  دور 
باأ�سعار  البنك عدة حمالت  الغايل طرح  اأبناء جمتمعنا 

ت�سجيعية لقطاعات حيوية.
وارتفع �سعر �سهم البنك خالل العام من ١.٤١ دينار يف 
نهاية ٢٠٢٠ اإلى ١.٩١ دينار يف نهاية ٢٠٢١ بعائد و�سل 
البنك  اأداء  يف  امل�ستثمرين  ثقة  يعك�ص  والذي    %٤٠ اإلى 

احلايل وامل�ستقبلي.
رئي�ص  حمور  اأبو  د.حممد  قال  النتائج  على  تعليقه  ويف 

جمل�ص اإدارة بنك �سفوة الإ�سالمي كنا وما زلنا ن�سعى لأن 
تقدمي  خالل  من  وذلك  الأف�سل،  امل�سريف  اخليار  نكون 
باقة متكاملة من احللول امل�سرفية الرقمية والإلكرتونية  
القطاع  تطور  يف  فارقة  عالمة  نكون  لأن  �سعيًا  وذلك 
ح�سيلة  النتائج  هذه  جاءت  فقد  الأردين،  امل�سريف 
جتربة  اإلى  قيمة  اإ�سافة  ا�ستهدفت  ومبادرات  اإجنازات 
عمليات  هند�سة  باإعادة  خاللها  البنك  قام  املتعاملني، 
وان�سب  خمتلفة،  رقمية  حلول  وتطوير  لديه،  رئي�سية 
تركيز البنك على التغذية الراجعة من جتارب متعامليه 
مب�سطة  منتجات  وتقدمي  والتقدم،  للتطور  كمدخالت 
وتتجاوز  متعاملينا  معاناة  لتخفيف  �سممت  وجذابة 
جناح  يف  جليًا  ذلك  انعك�ص  وقد  وتطلعاتهم،  توقعاتهم 
يرون  الذين  املتعاملني،  من  املزيد  ثقة  ك�سب  يف  البنك 
اإ�سالمية  م�سرفية  خدمة  يقدم  منوذجًا  �سفوة  بنك  يف 
كما  املعايري.  باأعلى  وال�سرعة  الدقة،  باجلودة،  تتميز 
ي�سعى البنك اإلى احلفاظ على الن�سق الت�ساعدي امل�ستمر 
حمفظة  على  اأي�سًا  واحلفاظ  عدة،  �سنوات  منذ  عليه 
قاعدة  وتو�سيع  عالية،  جودة  ذات  وا�ستثمارات  متويالت 
املتعاملني لتخفيف خماطر الرتكز. يف �سوء نتائج البنك 
بتاريخ  املنعقد  اجتماعه  يف  البنك  اإدارة  جمل�ص  اأو�سى 
٢٠٢٢/٢/3 بتوزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني عن نتائج 
عام ٢٠٢١ مببلغ ٦ مليون دينار وبن�سبة ٦% من راأ�ص مال 
ان�سجامًا مع توجهات البنك ال�سرتاتيجية للحفاظ على 
ن�سبة كفاية راأ�ص مال كافية ومريحة للتو�سع والنمو علمًا 
ملوافقة  خا�سع  امل�ساهمني  على  الأرباح  توزيع  قرار  باأن 

البنك املركزي الأردين والهيئة العامة مل�ساهمي البنك.

أبو حمور: صفوة اإلسالمي 
يحقق نتائج غير مسبوقة هي 

األعلى منذ تأسيسه
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6.6 مليون دينار أرباح سوسيتيه 
جنرال األردن السنوية عام 2021

منكو: حافظ بنك سوسيتيه جنرال 
على تحقيق نتائج مرضية في جميع 

مؤشراته المالية

الأردن،  جرنال-  �سو�سيته  بنك  اأرباح  ارتفعت 
قبل ال�سريبة العام املا�سي اإلى نحو ٢ر١١ مليون 
دينار مقارنة مع عام ٢٠٢٠ والبالغة اآنذاك نحو 
٥ر٩ مليون دينار. وقال البنك يف اف�ساح له على 
اأرباح  �سايف  اإن  الإلكرتوين،  عمان  بور�سة  موقع 
دينار  مليون   ٦.٦ بلغت  ال�سريبة  بعد  البنك 
مقارنة مع ٦.3 مليون دينار لنف�ص فرتة املقارنة. 
وال�سيولة  املال  راأ�ص  كفاية  ن�سب  اأن  اإلى  واأ�سار 
جتاوزت   ٢٠٢١ عام  نهاية  يف  للبنك  القانونية 

احلد الأدنى ملتطلبات البنك املركزي الأردين.

املنتهية يف 3١- لل�سنة  البنك  وبلغ اجمايل دخل 
يف  دينارمقارنة  مليون   3٧ قيمته  ما   ٢٠٢١-  ١٢
 العام ٢٠٢٠ والتي بلغ اجمايل الدخل فيها ٦.33

منكو  ح�سان  ال�سيد  قال  النتائج  على  تعليقه  ويف 
مل   ٢٠٢١ العام  باأن  البنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص 
طالت  التي  ال�سائكة  الحداث  من  اي�سا  يخُل 
التي تعيق  والتي تعد جزءا من عجلته  القت�ساد 
دورانه او تزيد منه، ولكن حافظ بنك �سو�سيتيه 
جميع  يف  مر�سية  نتائج  حتقيق  على  جرنال 

موؤ�سراته املالية .
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أخبار البنوك

با�سرت الآن�سة رندة ال�سادق عملها مديرًاعامًا تنفيذيًا للبنك العربي اعتبارًا من 
لل�سيد نعمة �سباغ الذي تقاعد بناء على طلبه  الأول من �سباط ٢٠٢٢ وذلك خلفًا 

اعتبارًا من 3١ كانون الثاين من هذا العام.
وان�سمت ال�سادق اإلى البنك العربي يف متوز من العام ٢٠١٠ حيث �سغلت منذ ذلك 
الوقت من�سب نائب املدير العام التنفيذي للبنك. وتتمتع ال�سادق بخربة م�سرفية 
تزيد عن 3٦ عامًا عملت خاللها يف بنك الكويت الوطني ملدة ٢٤ عامًا حيث تولت 
عدة منا�سب كان اآخرها من�سب املدير العام للمجموعة امل�سرفية الدولية. وحتمل 
اجلامعة  من  وامل�سرفية  املالية  العلوم  يف   )MBA( املاج�ستري  درجة  ال�سادق 

الأمريكية يف بريوت. 
اأن  العربي  البنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  امل�سري  �سبيح  ال�سيد  اأكد  املنا�سبة  وبهذه 
تعيني رندة ال�سادق مديرًا عامًا تنفيذيًا للبنك يعك�ص ثقة جمل�ص الإدارة بكفاءتها 
وبقدرتها على قيادة فريق الإدارة التنفيذية للبنك العربي ملوا�سلة م�سرية النجاح 
امل�ستقبلية  وا�سرتاتيجيته  الطموحة  البنك  روؤية  حتقيق  يف  قدمًا  وامل�سي  والجناز 

الرامية الى تعزيز مكانته الرائدة على �سعيد ال�ساحة امل�سرفية حمليًا واقليميًا. 
وجتدر الإ�سارة هنا الى اأن الآن�سة رندة ال�سادق ت�سغل كذلك عدة منا�سب �سمن 
جمموعة البنك العربي من بينها: رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك العربي لتون�ص، نائب 
رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك العربي اأ�سرتاليا املحدود، ع�سو جمل�ص اإدارة بنك ُعمان 

العربي ورئي�ص هيئة مديري �سركة جمموعة العربي لال�ستثمار.
الأو�سط قد اختارت يف عددها الأخري ال�سادر مطلع  ال�سرق  وكانت جملة فورب�ص 
الأو�سط،  ال�سرق  يف  اأعمال  �سيدة   ٥٠ اأقوى  �سمن  من  ال�سادق  رندة  ال�سهر  هذا 

حمتلة املرتبة ال�سابعة �سمن هذه القائمة.
كما افتتح البنك العربي موؤخرًا فرعه يف منطقة الها�سمي ال�سمايل مبوقعه اجلديد 
والواقع يف �سارع البطحاء – جممع رقم ١٩، وذلك يف اإطار خطة البنك الهادفة اإلى 
اإ�سافة الى توفري م�ستويات خدمة تواكب متطلبات  تعزيز �سبكة فروعه يف اململكة 

واحتياجات عمالئه.

 لأول مرة يف اململكة
البنك العربي يطلق بطاقة ائتمانية رقمية

 خا�صة بال�صركات بالتعاون مع فيزا
اأطلق البنك العربي بالتعاون مع فيزا بطاقة ائتمانية رقمية جديدة خا�سة بعمالء 
اأمتتة  مبن�سة  مرتبطة  كونها  اململكة  يف  نوعها  من  الأولى  تعترب  ال�سركات  قطاع 
املدفوعات من فيزا العاملية. وياأتي اإطالق هذه البطاقة يف اإطار ا�سرتاتيجية البنك 
الرامية اإلى توفري حلول م�سرفية مرنة ومتطورة تهدف اإلى تعزيز وت�سهيل العمليات 

امل�سرفية لقطاع الأعمال ب�سكل اأكرث كفاءة وفعالية حمليًا ودوليًا. 
ال�سركات  قطاع  من  العربي  البنك  لعمالء  الرقمية  الئتمانية  البطاقة  هذه  وتتيح 
و�سرعة  واأمان  ب�سهولة  اإلكرتونيًا  الدفعات  وت�سوية  ت�سديد  عمليات  تنفيذ  اإمكانية 
اأكرب. كما تتميز هذه البطاقة بتقنية الرتميز الآمنة حيث يتم اإن�ساء اأرقام بطاقات 
عملية  لتفعيل  وذلك  واحدة  ملرة  ا�ستخدامها  ليتم  حدى،  على  معاملة  بكل  خا�سة 
بكل  اخلا�ص  اجلاري  احل�ساب  ولي�ص  الئتماين  احل�ساب  من  الدفعة  قيمة  خ�سم 

�سركة.

وي�ستطيع عمالء البنك العربي من قطاع ال�سركات ال�ستفادة من العديد من املزايا 
اإدارة  احل�سرية عند ا�ستخدامهم لهذه البطاقة، حيث ت�سمل هذه املزايا: حت�سني 
والتحّكم  والأمان،  اخل�سو�سية  من  م�ستوى  اأعلى  �سمن  لل�سركات  النقدي  التدفق 
 Visa Signature Corporate التام بح�ساب البطاقة الئتمانية الرقمية 
Card  من خالل حتديد �سقف اأعلى خمتلف لكل بطاقة  رقمية  يتم اإ�سدارها، مع 
اإمكانية تعيني �سوابط متعلقة باملدفوعات مثل التحكم بالوقت واملكان وفئة الإنفاق. 
هذا بالإ�سافة اإلى اإمكانية حتليل الإنفاق الئتماين لل�سركات من خالل الطالع على 

ل.  تفا�سيل احل�ساب ومراجعة تقارير وموؤ�سرات الأعمال ب�سكل مف�سّ
ويف تعليقه على اإطالق البطاقة الرقمية اجلديدة، قال ال�سيد رامي ابو التني، مدير 
الأردن:   - العربي  البنك  املالية يف  واملوؤ�س�سات  لل�سركات  امل�سرفية  الأعمال  اإدارة 
يف  نوعها  من  والأولى  اجلديدة  الرقمية  الئتمانية  البطاقة  هذه  اإطالق  »ي�سكل 
احللول  اأحدث  بتبني  البنك  التزام  تعك�ص  رائدة  خطوة  فيزا  مع  بالتعاون  اململكة 
التكنولوجية على �سعيد ال�سناعة امل�سرفية وتوظيفها لتقدمي جتربة بنكية فريدة 
ومميزة لل�سركات متّكنهم من الرتقاء باأعمالهم.« واأ�ساف: »تاأتي مثل هذه احللول 
التطورات  مواكبة  يف  املحوري  ودوره  البنك  ا�سرتاتيجية  �سمن  املبتكرة  امل�سرفية 
احلا�سلة يف بيئة الأعمال، حيث يتجلى ذلك من خالل توفري خدمات وقنوات دفع 

اأكرث اأمانًا وكفاءة مما يلبي متطلبات قطاع ال�سركات ويواكب تطلعاتهم.«
وقال ال�سيد رجائي عجور، مدير املنطقة ل�سركة فيزا: » تفخر فيزا ،ال�سركة الرائدة 
يف حلول الدفع الرقمية عامليًا، بالتزامها املتوا�سل بتقدمي حلول دفع مبتكرة تلّبي 
الحتياجات املختلفة لالأعمال وال�سركات حول العامل. وتعترب بطاقة فيزا الئتمانية 
يف  وا�سع  نطاق  على  ومتداولة  مقبولة  اأنها  حيث  النمو،  �سريعة  لل�سركات  الرقمية 
وال�سفافية،  الأمان  م�ستويات  اأعلى  توّفر  اأنها  خا�سًة  ال�سركات،  بني  التعامالت 
وت�سهم يف احلد من الكلفة من خالل تي�سري عمليات الت�سوية اإلكرتونيًا اإ�سافًة اإلى 
ميزة القبول العاملي.« واأ�ساف: »ي�سّرنا اأن نتعاون مع البنك العربي يف تقدمي حلول 

دفع رقمية متطّورة ومعتمدة لعمالء البنك من قطاع ال�سركات.«
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أخبار البنوك

ومن اجلدير ذكره ان البنك قام موؤخرا باإطالق خدمات م�سرفية جديدة لل�سركات 
ال�سغرية واملتو�سطة عرب من�سة »Arabi SME« الرقمية. وياأتي هذا الإطالق يف 
اإطار جهود البنك الرامية اإلى توفري حلول م�سرفية مرنة ومتطورة تهدف اإلى دعم 
العمليات التجارية وخطط النمو لعمالئه من قطاع ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 

ب�سكل يلبي متطلباتهم ويواكب التطورات احلا�سلة يف بيئة الأعمال.

البنك العربي يفتتح فرع الها�صمي ال�صمايل يف موقعه اجلديد
اجلديد  مبوقعه  ال�سمايل  الها�سمي  منطقة  يف  فرعه  موؤخرًا  العربي  البنك  افتتح 
والواقع يف �سارع البطحاء - جممع رقم ١٩، وذلك يف اإطار خطة البنك الهادفة اإلى 
اإ�سافة الى توفري م�ستويات خدمة تواكب متطلبات  تعزيز �سبكة فروعه يف اململكة 

واحتياجات عمالئه.
وبهذه املنا�سبة، قال ال�سيد يعقوب معتوق، مدير دائرة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد 
العربي لفرعه اجلديد يف منطقة  البنك  افتتاح  »ياأتي  الأردن:  العربي -  البنك  يف 
والفّعال مع قاعدة  الدائم  التوا�سل  امل�ستمر على  ال�سمايل �سمن حر�سه  الها�سمي 
عمالئه يف خمتلف مناطق اململكة.« واأ�ساف: »يوفر الفرع مبوقعه اجلديد جمموعة 
وا�سعة من اخلدمات والأنظمة امل�سرفية املتكاملة ل�سمان خدمة العمالء بطريقة 

اأ�سرع واأكرث فاعلية وفقًا لأعلى معايري اجلودة«.
كما ويقدم الفرع اجلديد لعمالئه باقة �ساملة من اخلدمات امل�سرفية املعتادة اإلى 
املقدمة عن طريق مدير عالقة خمت�ص،  برنامج »عربي برمييوم«  جانب خدمات 
من  العديد  اإجراء  للعمالء  يتيح  والذي  الآيل  ال�سراف  جهاز  اإلى  بالإ�سافة  هذا 
املعامالت امل�سرفية الفورية مبنتهى ال�سهولة والراحة والأمان والتي ت�سمل: خدمة 
�سحب مبلغ نقدي بالدينار الأردين والدولر الأمريكي ب�سعف احلد اليومي املعتاد، 
واإيداع ال�سيكات الفورية والآجلة بالدينار الأردين، وخدمة اليداع النقدي الفوري 

بالدينار الأردين والدولر الأمريكي، والعديد من اخلدمات الأخرى.
واحللول  اخلدمات  من  جمموعة  يقدم  العربي  البنك  اأن  الى  هنا  الإ�سارة  وجتدر 
اجلديد  بت�سميمه  موبايل«  »عربي  تطبيقه  خالل  من  وذلك  الرقمية  امل�سرفية 
واملطّور، بالإ�سافة اإلى اخلدمة امل�سرفية عرب الإنرتنت »عربي اأون لين«. كما اأنه 
باإمكان الأفراد الراغبني يف فتح ح�سابات لدى البنك العربي حتميل تطبيق »عربي 
موبايل« من خالل متاجر التطبيقات: اآبل �ستور، جوجل بالي، اأو هواوي اآب جالريي 
وا�ستخدام خيار »فتح ح�ساب جديد« املتاح عرب التطبيق لإدخال البيانات املطلوبة 

وفتح ح�ساب جديد لدى البنك العربي اإلكرتونيًا.

البنك العربي يجدد رعايته ملركز االإ�صعاف اجلوي االأردين
على  ال�ساد�ص  للعام  الأردين  اجلوي  الإ�سعاف  ملركز  رعايته  موؤخرًا  العربي  البنك  جّدد 
التوايل، وذلك يف اإطار برناجمه للم�سوؤولية الجتماعية »معًا« وبهدف دعم اآلية عمل املركز 

وتعزيز م�ساهمته يف رفع م�ستوى اخلدمات الطبية املقدمة يف اململكة.

و�سيقوم البنك مبوجب هذه الرعاية بدعم خدمات مركز الإ�سعاف اجلوي ونقل امل�سابني 
من  العامودية  بالطائرة  والإ�سعاف  والإنقاذ  الإخالء  عمليات  خالل  من  جوًا،  واملر�سى 
املناطق النائية البعيدة اإلى املراكز الطبية املتخ�س�سة لتلقي العالجات الالزمة يف احلالت 

الطارئة التي ت�ستوجب مثل هذا النوع من اخلدمة الطبية املتخ�س�سة.
الأردين،  اجلوي  الإ�سعاف  ملركز  التنفيذي  الرئي�ص  قال  التعاون،  هذا  على  تعليقه  ويف 
املقدم الركن الطيار عي�سى عبد الكرمي العفيف: »يعك�ص دعم البنك العربي للمركز الدور 
املجتمعي الرائد الذي يلعبه البنك على ال�سعيد الوطني. واأ�ساف: »خدمة الوطن واملجتمع 
اإحدى  م�سوؤولية م�سرتكة بني احلكومة والقطاع اخلا�ص وهو الأمر الذي ي�سهم يف حتقيق 
الطبية  اأف�سل اخلدمات  املواطنني وتقدمي  اأرواح  اإلى احلفاظ على  الرامية  اأهم م�ساعينا 
الجتماعية،  للم�سوؤولية  براجمه  �سمن  العربي  البنك  مع  امل�ستمر  بتعاوننا  نعتز  لذا  لهم، 

حيث يعترب البنك العربي من اأوائل املوؤ�س�سات التي عملت مبفهوم ال�ستدامة.
ومن جهته، قال ال�سيد طارق احلاج ح�سن، مدير اإدارة الرباندجن يف البنك العربي: »ياأتي 
حلر�ص  جت�سيدًا  التوايل  على  ال�ساد�ص  للعام  الأردين  اجلوي  الإ�سعاف  مركز  مع  تعاوننا 
البنك العربي على دعم اجلهود الهادفة لتحقيق التنمية املجتمعية امل�ستدامة والتي ي�سكل 
قطاع اخلدمات ال�سحية ركنًا اأ�سا�سيًا فيها. ويعك�ص هذا الدعم اإميان البنك بر�سالة املركز 
وبالدور املمّيز الذي يقوم به فيما يخ�ص الإ�سعاف اجلوي للحالت املر�سية الطارئة ونقلها 
»�ساهم  واأ�ساف:  ة.  املخت�سّ امل�ست�سفيات  اإلى  والبعيدة  النائية  اململكة  مناطق  من خمتلف 
املركز خالل الأعوام املا�سية يف اإنقاذ العديد من احلالت احلرجة والطارئة ب�سكٍل ُي�سهم 

يف رفع م�ستوى اخلدمات الطبية املقّدمة يف اململكة.
يف  ياأتي  »معًا«،  الجتماعية  للم�سوؤولية  العربي  البنك  برنامج  اأن  اإلى  هنا  الإ�سارة  وجتدر 
التنمية  حتقيق  جهود  دعم  الى  تهدف  والتي  لال�ستدامة  العربي  البنك  اإ�سرتاتيجية  اإطار 
امل�ستدامة على ال�سعيد الإجتماعي والإقت�سادي والبيئي حيث يركز الربنامج على تطوير 
وتنمية جوانب خمتلفة من املجتمع من خالل مبادرات ون�ساطات متنوعة ت�سهم يف خدمة 
عدة قطاعات حمورية ت�سمل ال�سحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام.
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التي  بالتفاقية  الذكية  البطاقات  عامل  الى  الأردنية  الأملانية  ان�سمت اجلامعة   
وقعتها مع بنك القاهرة عمان موؤخرا لتحويل هويات الطلبة اجلامعية واع�ساء هيئة 

التدري�ص والإدارية اإلى »بطاقة ذكية متعددة ال�ستخدامات«.
واجلامعة الأملانية الأردنية اجلامعة رقم ١٥ التي ت�ستفيد من هذه اخلدمة التي يتفرد 

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

اجلامعة الأملانية الأردنية رئي�ص اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عالء الدين احللحويل.
القاهرة عمان يف حتقيق �سراكة حقيقية ناجحة بني قطاعي القت�ساد  وجنح بنك 
والتعليم العايل التي ت�سب يف م�سلحة الوطن، وتدعم م�سرية التنمية ال�ساملة فيه، 

وتخدم اأبناءه وموؤ�س�ساته. 

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

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

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

�سمن �سبكة وا�سعة من املحال التجارية املتعاقدة مع البنك يف كافة انحاء اململكة.
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الجامعة األلمانية األردنية تنضم
 إلى عالم البطاقات الذكية مع 

»بنك القاهرة عمان« 



امل�سرفية  العمال  ل�سراء  اتفاقية  بتوقيع  الأردين  العربي  ال�ستثمار  بنك  قام 
لبنك الكويت الوطني يف الأردن، وحتظى هذه ال�سفقة مبوافقة البنك املركزي 
موجودات  جممل  حتويل  �سيتم  وال�سراء  البيع  عملية  ا�ستكمال  وعند  الأردين، 
العربي  ال�ستثمار  لبنك  تلقائيًا  الأردن   - الوطني   الكويت  بنك  ومطلوبات 
الأردين مبا يف ذلك ح�سابات ودائع وقرو�ص عمالء البنك. ومن املتوقع اأن يتم 

النتهاء من تنفيذ هذه العملية خالل الأ�سهر القليلة القادمة.
وعلق ال�سيد هاين القا�سي رئي�ص جمل�ص اإدارة بنك ال�ستثمار العربي الأردين 
قائاًل »اإننا �سعداء بتوقيع هذه التفاقية مع بنك الكويت الوطني البنك الرائد 
اخلليج  ومنطقة  الكويت  دولة  يف  م�سرف  اأقدم  يعترب  والذي  ودوليُا  اإقليميًا 

العربي وحتظى هذه التفاقية مبوافقات اجلهات الرقابية. 
واأو�سح القا�سي اأن عملية ال�سراء هذه هي جزء من ا�سرتاتيجية التو�سع لأعمال 
املا�سي  العقد  خالل  وتريتها  ت�سارعت  والتي  الأردين  العربي  ال�ستثمار  بنك 
HSBC يف الأردن  وكان من �سمنها ال�ستحواذ على الأعمال امل�سرفية لبنك 
والتي تعترب من كربى عمليات ال�ستحواذ على م�ستوى القطاع امل�سريف الأردين 
واإن توقيع التفاقية اليوم تاأكيد على متانة املركز املايل للبنك وتعزيز لتواجدنا 

يف ال�سوق امل�سريف يف الأردن. 
واأ�ساف القا�سي: »اإننا نتطلع للعمل �سويًا مع فريق بنك الكويت الوطني خالل 
اأعمال العمالء  التاأثري على  انتقالية �سل�سة دون  القادمة ل�سمان فرتة  الأ�سهر 

واملوظفني ».
ال�سيد/  الوطني  الكويت  بنك  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص  اأعرب  جهته  ومن 
العربي  ال�ستثمار  بنك  مع  التفاقية  بتوقيع  �سعادته  عن  ال�سقر  ع�سام 
على  ذلك  وانعكا�ص  البنكني  تربط  التي  الوثيقة  بالعالقات  اأ�ساد  كما  الأردين 
جناح املفاو�سات كما اأثنى على دور اجلهات الرقابية يف �سرعة و�سهولة اإمتام 

الجراءات.
وقال ال�سقر: »ترتكز ا�سرتاتيجيتنا املتعلقة بالعمليات الدولية للمجموعة على 
التو�سع بكافة قطاعات الأعمال يف الأ�سواق الرئي�سية التي نعمل بها والعتماد 
منتجات  وتطوير  الرقمية  اخلدمات  تقدمي  يف  تفوقنا  على  ذلك  حتقيق  يف 
اخلا�سة  امل�سرفية  اخلدمات  بني  اجلمع  بعد  خا�سة  الرثوات  اإدارة  وخدمات 
احتياجات  لتلبية  واحدة  قيادة  حتت  لال�ستثمار  الوطني  وخدمات  ومنتجات 

عمالء اخلدمات امل�سرفية اخلا�سة ب�سكل اأف�سل«.

»بنك االستثمار العربي األردني« يبرم اتفاقية
 بيع وشراء األعمال المصرفية 
لبنك الكويت الوطني في األردن
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  اأعلن كابيتال بنك، عن توقيعه اتفاقية ل�سراء ١٠٠% من راأ�سمال بنك �سو�سيته جرنال 
- الأردن، وذلك تنفيذًا خلططه التو�سعية وتعزيزًا ملركزه التناف�سي يف ال�سوق امل�سريف 

الأردين. 
ووقع التفاقية رئي�ص جمل�ص اإدارة جمموعة كابيتال بنك، با�سم خليل ال�سامل، و ممثل 
الإدارة  من  ممثلني  بح�سور  وذلك  �سغبيني،  جورج  لبنان  يف  جرنال  �سو�سيته  بنك 

التنفيذية من اجلانبني. 
بنك  وفروع  عمليات  كافة  على  بنك  كابيتال  ل�ستحواذ  متهيدًا  التفاقية  هذه  وتاأتي   
�سو�سيته جرنال العاملة يف الأردن، وذلك بعد احل�سول على املوافقات النهائية للجهات 
التنظيمية والرقابية، حيث تعد عملية ال�ستحواذ هذه هي الثانية من نوعها التي يقوم 

بها كابيتال بنك يف اأقل من ١٢ �سهرًا.
و�سرتفع هذه التفاقية من قيمة اأ�سول جمموعة كابيتال بنك الى ما يقارب ٦ مليارات 
ال�سوق امل�سريف  اأن تعود بالنفع على مركز البنك ومكانته يف  اأي�سًا  دينار، ومن �ساأنها 

الأردين وم�ساهميه وعمالئه.
ويف تعليقه على توقيع التفاقية، قال رئي�ص جمل�ص اإدارة جمموعة كابيتال بنك، با�سم 
اإلى  الرامية  بنك  كابيتال  خطط  تدعيم  يف  ال�ستحواذ  عملية  �ست�سهم  ال�سامل:«  خليل 
اإلى جانب ا�ستمرار البنك يف تقدمي  تعزيز مركزه التناف�سي وتنفيذ خططه التو�سعية، 
خدماته وحلوله امل�سرفية املبتكرة التي امتاز بها لل�سركات مبختلف اأنواعها واأحجامها 

.«
من جانبه، قال الرئي�ص التنفيذي لكابيتال بنك، داود الغول:«  �سيمتلك كابيتال بنك بعد 
اإمتام عملية ال�ستحواذ ميزانية قوية ومدعمة وقادرة على تعزيز تناف�سيته داخل وخارج 

الأردن، هذا وبالإ�سافة الى زيادة تناف�سية جمموعة كابيتال بنك يف الأ�سواق الرئي�سية 
التي تعمل بها، مع موا�سلة البنك تنفيذ خططه نحو التحول الرقمي  وتقدمي اخلدمات 
امل�سرفية املبتكرة وذات الكفاءة العالية لقاعدة عمالئه املتنامية »، م�سريًا اإلى اأن عملية 
ال�ستحواذ �ست�سيف موردًا جديًدا لإيرادات جمموعة كابيتال بنك من خالل �سم �سركة 

التاأجري التمويلي التابعة ل�سو�سيته جرنال - الأردن الى املجموعة. 
 من جانبه، عّلق ندمي قبوات، املدير العام لبنك �سو�سيته جرنال الأردن قائاًل: »اإن هذه 
العملية �ست�ساهم يف توفري قيمة م�سافة لعمالء البنك الذين تربطنا بهم عالقة وطيدة 
على مدى �سنوات طويلة، خ�سو�سًا واأن جمموعة كابيتال بنك تتخذ خطوات �سريعة نحو 
اأبواب جديدة  التحول الرقمي وهو ال�ستثمار الأهم ملواجهة التحديات امل�ستقبلية وفتح 

خلدمة عمالئنا بطرق اأ�سهل واأكرث تطورًا«. 
للو�ساطة  الأردن   - جرنال  �سو�سيته  �سركة  على  ال�ستحواذ  اأي�سًا  ال�سفقة  و�ست�سمل 
�سركة  عمالء  لقاعدة  عمالئها  و�سم  الأردن،  جرنال-  �سو�سيته  لبنك  التابعة  املالية 
كابيتال لال�ستثمارات - الذراع ال�ستثماري ملجموعة كابيتال بنك، والتي �ستوفر للعمالء 
اجلدد جمموعة وا�سعة من خدمات الو�ساطة املالية يف ال�سوق املحلي والأ�سواق الإقليمية 

والعاملية، بالإ�سافة الى خدمات متويل ال�سركات واإدارة الأ�سول والرثوات.  

»كابيتال بنك« و«القد�س للتاأمني« 
يوقعان اتفاقية تاأمني م�صريف

ا�سرتاتيجي متّكن  تعاون  اتفاقية  توقيع  للتاأمني عن  القد�ص  و�سركة  بنك  كابيتال  اأعلن 
عمالء البنك من احل�سول على اأف�سل اخلدمات التاأمينية التي توفرها �سركة القد�ص 
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للتاأمني لتلبية احتياجاتهم باأ�سعار تف�سيلية ومزايا تناف�سية.
ووقع التفاقية الرئي�ص التنفيذي لكابيتال بنك داود الغول واملدير العام ل�سركة القد�ص 

للتاأمني عماد مرار.
�سركة  من  املقدمة  التاأمينية  اخلدمات  وترويج  عر�ص  �سيتم  التفاقية،  هذه  ومبوجب 
خم�س�سة  تاأمينية  برامج  على  احل�سول  البنك  لعمالء  تتيح  والتي  للتاأمني  القد�ص 
ال�سيارات،  تاأمني  ال�سحي،  باأ�سعار وتغطيات وميزات مناف�سة، مثل )التاأمني  ومتعددة 
تاأمني املنازل، احلوادث ال�سخ�سية، تاأمني ال�سفر( و�سيتم بيعها من خالل قنوات البنك 

املختلفة. 
ويف تعليق على توقيع التفاقية، قال رئي�ص اخلدمات امل�سرفية لالأفراد يف كابيتال بنك، 
حممد عثمان: »تتما�سى هذه التفاقية مع خطط كابيتال بنك با�ستمرار تطوير وتقدمي 
منتجات وخدمات ذات قيمة م�سافة لعمالئنا، وتعمل على تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم. 
اأف�سل اخلدمات  توفري  ل�سمان  رائدون يف جمالهم  �سركاء  اختيار  دومًا على  ونحر�ص 

للعمالء«. 
من جهته، قال املدير العام ل�سركة القد�ص للتاأمني عماد مرار » نحن �سعداء جدًا بهذه 
ال�سراكة التي �ست�سهم بال �سك باإي�سال خدماتنا التاأمينية ل�سريحة وا�سعة من العمالء. 
كما �ستعمل على توفري منتجات تاأمينية مبتكرة باأ�سعار وتغطيات مناف�سة وم�ستوى خدمة 

متميز لعمالء كابيتال بنك ». 

كابيتال بنك يعزز خدماته الرقمية املبتكرة
  Blink يف ال�صوق االأردين ويطلق البنك الرقمي 

 »Blink« بنك  كابيتال  اأطلق  الرقمية،  وخدماته  حلوله  تعزيز  اإلى  تهدف  خطوة  يف 
البنك الرقمي، والذي �سيقدم خدماته من خالل من�سته الرقمية الذكية التي ت�ستهدف 

ال�سباب عمومًا.   
»Blink« زين  الرقمي  للبنك  التنفيذي  الرئي�ص  اإطالق ح�سرته  جاء ذلك خالل حفل 
و�سائل  اإلى جانب ممثلي  البنك،  كابيتال  التنفيذية يف  الإدارة  كبار  ملح�ص، وعدد من 

الإعالم الأردنية وموؤثرين على مواقع التوا�سل الجتماعي. 
وقالت الرئي�ص التنفيذي لـ Blink زين ملح�ص: » اإن اإطالق البنك الرقمي Blink يف 
امل�سرفية  ال�سناعة  ت�سهدها  التي  اجلذرية  والتغيريات  للتحولت  مواكبة  ياأتي  الأردن 

العاملية بف�سل التطورات التكنولوجية املتالحقة والتوجه اإلى الع�سر الرقمي، والذي زاد 
من اعتماد العمالء على اخلدمات الرقمية والتطبيقات املالية«، م�سرية اإلى اأن اإطالق 
هذا البنك يعزز من م�سرية كابيتال بنك الرائدة يف جمال التحول الرقمي وتقدمي اأحدث 

البتكارات واحللول امل�سرفية املتطورة يف ال�سوق الأردين.
وحتقيق  اململكة  يف  املايل  ال�ستمال  تعزيز  يف  �سي�سهم   Blink اأن  ملح�ص  واأ�سافت 
يف  واملتمثلة  الأولى  املرحلة  يف  الرقمي  البنك  ي�ستهدفها  التي  للفئات  املايل  ال�ستقالل 
الأفراد واأ�سحاب امل�ساريع املنزلية وخا�سة ال�سيدات منهم ، وطلبة اجلامعات، م�سرية 
ياأتي  عامًا   )٤٠  -١٨( العمرية  الفئة  �سمن  تقع  التي  ال�سرائح  هذه  ا�ستهداف  اأن  اإلى 
املحمول  الهاتف  ا�ستخدام  معدلت  وبتزايد  ال�سبابية  بقاعدته  الأردين  ال�سوق  لتميز 
والإنرتنت وانت�سارهما يف اململكة بن�سبة تتجاوز ٩٠%، لذلك مت اإطالق »Blink« كبنك 
ويلبي  الأردين  للمجتمع  والرقمية  ال�سابة  الطبيعة  يج�سد  تقليدي  وغري  بالكامل  رقمي 

احتياجاتهم بطريقة ع�سرية.
ويعد تطبيق البنك الرقمي»Blink«  اأول تطبيق يف اململكة ي�سدر البطاقات الئتمانية 
ب�سورة فورية وبخطوات ب�سيطة وب�سقف يرتاوح ما بني )٢٠٠ دينار - ١٠٠٠ دينار( كحد 
اأق�سى، مع فرتة �سداد ت�سل الى ٦٠ يومًا وهي الأعلى يف ال�سوق الأردين، ودون تقدمي اأية 

�سمانات اأو كفالت اأو احلاجة لتحويل الراتب.
واأو�سحت ملح�ص وجود نية لتو�سعة نطاق البنك الرقمي لي�سمل ال�سوق امل�سريف العراقي، 
اإ�سافة اإلى العمل على تقدمي خدمات رقمية متكاملة لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف 

امل�ستقبل القريب.
 »Blink« وميكن للراغبني بال�ستفادة من اخلدمات امل�سرفية املبتكرة للبنك الرقمي
 Apple Store – Play التطبيقات  متاجر  عرب  به  اخلا�ص  التطبيق  حتميل   ،
Google   وا�ستعمال  �سبكة ال�سرافات اللية ونقاط البيع داخل اململكة و خارجها.    
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للقرو�ص  اجلديدة  حملته  اطالق  عن  العربي  امل�سري  العقاري  البنك  اأعلن 
العمالء  احتياجات  لتلبية  منه  خطوه  يف  غري«   قر�سنا   « �سعار  حتت  ال�سخ�سية 

امل�سرفية املتنوعة ومبا يالئم متطلباتهم املتنامية . 
اإمكانية  العمالء  متنح  عدة،  تناف�سية  مبوا�سفات  القر�ص  هذا  ت�سميم  مت  حيث 
احل�سول على قر�ص مع فرتة �سداد مرنة ت�سل لغاية ١٠ �سنوات دون احلاجة لوجود 
تف�سيلية  فوائد  باأ�سعار  القر�ص  متيز  اإلى  بالإ�سافة  الراتب،  حتويل  �سريطة  كفيل 
ومتناق�سة تبدا من ٦.٧٥% ، ومكافاأة نقدية ت�سل قيمتها لغاية ١٥٠٠ دينار ، كما 
يتميز القر�ص بخدمات القيمة امل�سافة والتي تقّدم لكافة امل�ستفيدين من الربنامج، 
كاإعفاء العميل من عمولة املنح للقرو�ص املحولة  من بنوك اأخرى ومنح خدمة �سقف 

»راتبك مقدما« .  
وعلق املدير القليمي للبنك العقاري امل�سري العربي طارق عقل - قائال :« ان البنك 
العقاري امل�سري العربي يوا�سل دوره الرائد وعلى جميع الأ�سعدة �سواء من حيث 
لحتياجات  ال�سريعة  ال�ستجابة  هدفها  اإ�سرتاتيجية  و�سمن  واخلدمات  املنتجات 

العمالء. 
تلبية  على  دوًما  نحر�ص  فاإننا  لذا  اهتمامنا  حمور  هم  عمالءنا  اأن  الى  عقل  ونوه 
احتياجاتهم باأف�سل �سورة ممكنة وتعزيز جتربتهم امل�سرفية على اأكمل وجه، وعليه 
ن�سعى من خالل هذه احلملة اجلديدة ملكافاأتهم ومنحهم فر�سة لتلبية احتياجاتهم 
اأحد  ميثل  الربنامج  هذا  اأن  حيث   ، املتنامية  متطلباتهم  مع  يتالءم  ومبا  املتنوعة 

تحت شعار »قرضنا غير« 
البنك العقاري المصري العربي 

يطلق حملته الجديدة للقروض الشخصية 
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يطلق حملته الجديدة للقروض الشخصية 

أخبار البنوك

53 العدد  ٦٧    أذار    ٢٠٢٢

املف�سل  واخليار  العربي  امل�سري  العقاري  البنك  لي�سبح  املميزة  التمويلية  احللول 
على  احل�سول  العمالء  على  ُت�سهل  وبطريقة  املميزين،  لعمالئه  الأول  والختيار 

اخلدمة ب�سكل �سريع. 

حتت �سعار »الن�سبة ما بدها ح�سبة«
البنك العقار امل�صري العربي يطلق حملة 

القرو�س ال�صكنية باأقل �صعر فائدة تبداأ من 5.50 %
اأعلن البنك العقار امل�سري العربي عن اإطالق حملة جديدة للقرو�ص ال�سكنية حتت 
�سعار » الن�سبة ما بدها ح�سبة » ، حيث تعد هذه احلملة من اف�سل العرو�ص ملنتج 
القر�ص ال�سكني يف ال�سوق امل�سريف الأردين وباأقل �سعر فائدة يف الأردن ابتداء من  

 . % ٥.٥٠
املحلية  ال�سوق  رفد  اإلى  الهادفة  البنك  اإ�سرتاتيجية  من  انطالقًا  احلملة  وتاأتي 
جمال  يف  وخا�سة  عالية  م�سافة  قيمة  وذات  مميزة  م�سرفية  ومنتجات  بخدمات 

القرو�ص العقارية، ومتا�سيًا مع احتياجات العمالء امل�سرفية املتنوعة.
اإطالق حملة منتج  »اإن  العربي طارق عقل:  العقار امل�سري  البنك  وقال مدير عام 
احلركة  دعم  على  البنك  حر�ص  من  انطالقًا  تاأتي  اجلديدة  ال�سكني  القر�ص 
القت�سادية ملختلف القطاعات ومبا يدعم القطاع العقاري ب�سكل خا�ص، اإذ تهدف 
احلملة ل�ستقطاب �سرائح جديدة لالنتفاع والتمتع بالعديد من املزايا التي يقدمها 
واملناف�سة  احل�سرية  وامليزات  الأ�سعار  خالل  من  وذلك  لعمالئه،  العقاري  البنك 
الأهداف  من  عدد  حتقيق  يف  مبا�سر  وب�سكل  ت�سهم  والتي  احلملة،  بها  تتمتع  التي 

الجتماعية«.
اأن القر�ص ال�سكني من البنك العقاري يتميز ب�سعر فائدة ويعترب  وا�سار عقل الى  
العديد من  اإلى جانب  ال�سكنية يف الأردن مبا ن�سبته ٥.٥٠ %،  الأقل على القرو�ص 

املزايا احل�سرية واملرتبطة باملنتج . 
ونوه عقل الى ان هناك العديد من املزايا التناف�سية التي يتم عيها القر�ص ال�سكني 
اجلديد، منها فرتة �سداد مرنة قد ت�سل اإلى 3٠ عامًا، مع اإمكانية �سراء القرو�ص 
املمنوحة من البنوك الأخرى؛ اإذ ي�سمل هذا العر�ص القرو�ص التي �ستمنح واملوافق 
القر�ص  به  يتميز  ما  اإلى  بالإ�سافة  هذا  البنك،  واأحكام  ل�سروط  واخلا�سعة  عليها 
 ، والعقار  احلياة  على  تاأمينًا  يوفر  اإذ  امل�سافة؛  القيمة  تقدمي خدمات  ال�سكني من 

ومينح املقرت�ص بطاقة ائتمان جمانية معفاة من ر�سوم الإ�سدار. لل�سنة الأولى.
وي�سار الى اأن »القر�ص ال�سكني من البنك العقاري امل�سري العربي من اأكرث العرو�ص 
امتالك  يف  العمالء  تطلعات  ويحقق  الأردين  امل�سريف  ال�سوق  يف  ومناف�سًة  جاذبيًة 
منزل اأحالمهم، ذلك �سمن �سعي البنك العقاري الدائم واملتوا�سل لإر�ساء عمالئه 
لهم  املختلفة  امل�سرفية  واملنتجات  تقدمي اخلدمات  واملحتملني من خالل  القائمني 

مبهنية وكفاءة عالية، ومبا يلبي احتياجاتهم ويتجاوز توقعاتهم«.

البنك العقار ي امل�صري العربي يفتتح فرعا جديدا 
يف منطقة مرج احلمام 

 افتتح املدير الإقليمي للبنك العقاري امل�سري العربي طارق عقل وبح�سور الإدارة 
الفرع  وهو  الظهري،  حي   / احلمام  مرج  منطقة  يف  جديدا  فرعا  البنك  يف  العليا 
مبا  املوقع  هذا  اأهمية  تكمن  حيث  الأردن  يف  البنك  فروع  �سبكة  يف  ع�سر  ال�ساد�ص 

حتتويه املنطقة من م�ساريع وحمالت جتارية مميزة.



وقع بنك �سو�سيته جرنال- الأردن )SGBJ( اتفاقّية �سراكة مع موؤ�ّس�سة امللكة 
رانيا للتعليم والتنمية؛ لدعم دور املوؤ�ّس�سة يف حت�سني وتطوير التعليم والتنمية يف 
ال�سّيد  للموؤ�ّس�سة  التنفيذي  الرئي�ص  من  كل  التفاقية  وقع  وقد  واملنطقة.  الأردن 
با�سم �سعد وال�سّيد ندمي قبوات مدير عام SGBJ، حيث �ستدعم هذه التفاقية 
التي �ست�ستمر ثالثة اأعوام ثالثة اأن�سطة وبرامج بهدف تطوير املكّونات التعليمية 

الأ�سا�سية وحت�سني خمرجات التعليم والتنمية يف الأردن والوطن العربي. 
يف اإطار هذه ال�سراكة �سوف يقدم بنك �سو�سيته جرنال - الأردن الدعم لثالثة 
برامج تنفذها موؤ�س�سة امللكة رانيا واأكادميية امللكة رانيا لتدريب املعلمني وموؤ�س�سة 
رانيا تطبيًقا جمانيًّا  امللكة  موؤ�س�سة  �ستطّور  الدعم  الأردن، ومن خالل هذا  نهر 
الأطفال  تعلم  يدعم  املجانية  التعليمية  وجنى«  »كرمي  تطبيقات  �سل�سلة  �سمن 
ال�ستعداد  رفع  على  تعمل  التي  العربية  باللغة  الأ�سا�سية  القرائية  للمهارات 
كما  العملية.   واحلياة  املدر�سة  يف  التفوق  من  ومتكنهم  الأطفال  لدى  املدر�سي 

ي�سمل الدعم منتدى اأكادميية امللكة رانيا لتدريب املعلمني ٢٠٢٤، وبرنامج متكني 
املراأة �سمن م�سروع ت�ساميم نهر الأردن الذي يعمل على تدريب الن�ساء ومتكينهن 

من تاأمني وظائف م�ستدامة. 
امل�ستمر  للدعم  رانيا  امللكة  موؤ�س�سة  امتنان  عن  �سعد  با�سم  ال�سّيد  اأعرب  وقد 
الذي يقدمه بنك �سو�سيته جرنال  - الردن SGBJ ملبادرات التعليم والتنمية 
لتح�سني  اخلا�ص  القطاع  موؤ�س�سات  مع  ال�سراكات  اأهمية  اإلى  واأ�سار  الأردن،  يف 
يف  املجتمعية  للتنمية  حتقيق  من  فيه  وما  الأردن،  يف  والتنمية  التعليم  وتطوير 

الأردن.
من جهته، اأعرب ال�سيد ندمي قبوات عن اإميان الـ SGBJ مبوؤ�ّس�سة امللكة رانيا 
التي ت�سّب  ال�سراكة  اأهّمية هذه  موؤّكًدا على  التي تدعمها،  واملبادرات  والربامج 
يف قلب اهتمامات البنك،  متا�سًيا مع �سيا�سته الداعمة للمبادرات يف امل�سوؤولية 

الجتماعية.

 بنك سوسيته جنرال -  األردن
 يوقع اتفاقّية شراكة مع مؤّسسة

 الملكة رانيا للتعليم والتنمية
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من  لال�ستفادة  الأردن،  زين  �سركة  مع  تعاون  اإتفاقية  الكويتي  الأردين  البنك  وّقع 
 The( خدمات مركز زين الإقليمي لتخزين البيانات واملعلومات والتعايف من الكوارث

Bunker( الذي يعد الأول من نوعه على م�ستوى املنطقة.
حيث  لالأعمال،  احل�سني  امللك  جممع  يف  الواقع  املركز  مقر  يف  الإتفاقية  توقيع  ومت 
وّقعها كل من الرئي�ص التنفيذي ل�سركة زين الأردن ال�سيد فهد اجلا�سم، واملدير العام 

التنفيذي للبنك الأردين الكويتي ال�سيد هيثم البطيخي.
وجاء هذا التعاون من جانب زين يف اإطار حر�سها من خالل مظّلة »زين اأعمال« على 
التي  الأعمال  وحلول  العاملية  املعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت  حلول  اأحدث  توفري 
تطلعات  يلبي  مبا  اململكة،  يف  العاملة  والبنوك  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  كربيات  تخدم 
العمل  اأهداف  يخدم  مميزًا  �سريكًا  لتكون  املختلفة،  الأعمال  قطاعات  من  �سركائها 
التي ي�سعون اإلى حتقيقها، كما ت�سعى زين من خالل هذه اخلطوة اإلى تعزيز عمليات 
التحّول الرقمي من خالل توفري كل الأدوات الالزمة ل�سمان كفاءة عمل كافة الأنظمة 

يف خمتلف الأوقات ويف كل الظروف، مما ي�سفي مزيدًا من املوثوقية والأمان. 
 THE(الإقليمي مركزها  يف  خا�سة  غرفة  زين  �ستوفر  الإتفاقية  هذه  ومبوجب 
الكويتي  الأردين  للبنك  املعلومات  مركز  خوادم  ل�ست�سافة   )BUNKER
)Colocation(، بالإ�سافة اإلى مكاتب للطوارئ جمّهزة بحلول ات�سالت متطورة 
واأجهزة حماية ومراقبة على مدار ال�ساعة يف اأي وقت، اأو يف احلالت الطارئة ليتمكن 
و  به  اخلا�سة  الأجهزة  و�سيانة  واإدارة  ملراقبة  احلاجة  عند  ا�ستخدامها  من  البنك 
يديرها فريق فني خمت�ص، اإلى جانب تقدمي خدمات خطوط الإت�سال وربط البيانات.

 THE( ويقع مركز زين الإقليمي لتخزين البيانات واملعلومات والتعايف من الكوارث
لالأعمال،  احل�سني  امللك  جممع  يف  مربع  مرت   ٤3٠٠ م�ساحة  على   )BUNKER
ويحتوي على اأحدث حلول الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات، التي جتعله مركز بيانات 
من  العاملية،  املعايري  وح�سب  امل�ستويات  باأعلى  البيانات  واأمان  حماية  ي�سمن  مثايل 
خالل البنية التحتية وجاهزية اخلدمة على مدار ال�ساعة، حيث يتمتع املركز بالعديد 
ن واملنخف�ص ١٢ مرتًا حتت  من اخل�سائ�ص التي جتعله متمّيزًا، ومنها موقعه املح�سَّ
ووجود  الطبيعية،  للكوارث  مقاومة  خر�سانية  جدران  على  واحتوائه  الأر�ص،  �سطح 

اأنظمة حماية من ال�سربات النووية، وبذلك فهو يعد املركز الأول والوحيد يف املنطقة 
يف  تطورًا  الأكرث  املراكز  قائمة  يف  اأي�سًا  ي�سعه  مما  اخل�سائ�ص،  بهذه  يتمّيز  الذي 
العامل، حيث اأن نظام التح�سني واحلماية للمركز ي�ساهي ما هو معمول به يف املن�ساآت 
الع�سكرية، اإذ يتوّجب لدخوله املرور بخم�ص نقاط للتحقق من الهوية، مما جعل املركز 
خيارًا اأوًل للبنوك وال�سركات واملوؤ�س�سات لتتمكن من املحافظة على ا�ستمرارية عملها 
بياناتها  وحماية  اإدارة  خالل  من  الظروف،  من  ظرف  اأي  حتت  خدماتها  وتقدمي 
وحفظها وا�سرتجاعها باأعلى معايري الأمن واحلماية والكفاءة الفنية والتقنية املتميزة.
 Disaster( ويوّفر املركز خدمات تخزين البيانات واملعلومات والتعايف من الكوارث
يف  العاملة  والإقليمية  املحلية  وال�سركات  احلكومية  للموؤ�س�سات   ،)Recovery
وغريها،  والطريان  والتاأمني  والتعليم  وال�سحي  املايل  كالقطاع  القطاعات،  خمتلف 
هو  ما  منها    )Colocation DC( للخوادم  ا�ست�سافة  غرف  على  يحتوي  حيث 
ميكن  طوارىء  مكاتب  وجود  اإلى  بالإ�سافة  وخا�سة،  منف�سلة  واأخرى  ك،  م�سرَتَ
ا�ستخدامها يف حالة احلاجة لإدارة الأجهزة اخلا�سة بال�سركة اأو املوؤ�س�سة، بالإ�سافة 
اإلى توّفر اخلدمات ال�سحابية )Cloud Services( مبختلف اأنواعها، كما يعتمد 
مما  دولية،  بكابالت  البيانات  مركز  تربط  التي  ال�سوئية  الألياف  تقنية  على  املركز 
ي�سمح لل�سركات بالتو�ّسع وال�ستفادة من اإمكانات النمو الدولية، كما ي�سمن ا�ستمرارية 
العمل بن�سبة ٩٩.٩٨٢% وعدم الإنقطاع، ففي حال حدوث اأي خلل على اأي من الأجهزة 
اأو املعدات، فاإن جهازًا اآخر �سيقوم بنف�ص العمل دون اأي تاأثري. هذا واأ�ساد املدير العام 
التنفيذي للبنك الأردين الكويتي ال�سيد هيثم البطيخي بهذه ال�سراكة مع �سركة زين 
لال�ستفادة من خدمات هذا املركز الإقليمي املتميز والذي يعد املركز الأول والوحيد يف 
املنطقة، حلماية وتخزين البيانات واملعلومات والتعايف من الكوارث، حيث تهدف هذه 
الطارئة،  الأحداث  للتعامل مع  البنك  امل�ساهمة يف رفع م�ستوى جاهزية  اإلى  اخلطوة 
وتقدمي  الأعمال  ا�ستمرارية  على  للمحافظة  املنا�سبة  املثالية  البيئة  �سيوفر  مما 
وحماية  اإدارة  خالل  من  الظروف،  من  ظرف  اأي  حتت  الكرام  للعمالء  اخلدمات 
البيانات وحفظها وا�سرتجاعها باأعلى معايري الأمن واحلماية والكفاءة الفنية والتقنية 

املتميزة، با�ستخدام اأحدث التكنولوجيا املتطورة يف هذا املجال.
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 اأطلق بنك �سفوة الإ�سالمي حملة »رحلة من العمر« والتي ت�ستهدف كافة املتعاملني 
باإ�سدار  الراغبني  املتعاملني  اأو  الإلكرتونية  املرابحة  بطاقات  احلاليني من حملة 
البطاقات من ما�سرتكارد باأنواعها، الكال�سيك والتيتانيوم والوورلد، ليكونوا جزءًا 
بطر�سربغ  �سانت  مدينة  بجمال  لال�ستمتاع  نوعها  من  فريدة  وجتربة  رحلة  من 
العريقة وم�ساهدة املباراة النهائية لدوري اأبطال اأوروبا من قلب احلدث يف رو�سيا.
بالإ�سافة  فائزين،  خلم�سة  جمانية  رحالت   ٥ احلملة  �سمن  �سفوة  بنك  ويقدم 
واإيابًا  ذهابًا  الأعمال  رجال  درجة  على  الطريان  تذاكر  �ساملة  فائز،  لكل  لرفيق 
ورفقائهم  للفائزين  تذاكر  مع  بطر�سربغ،  �سانت  مدينة  يف  لياٍل   ٤ ملدة  والإقامة 
لدخول ملعب كري�ستوف�سكي الذي �سي�سهد اإقامة املباراة النهائية للدوري، ف�ساًل 
عن تغطية النفقات اليومية للرحلة مبا قيمته ٢٥٠ دولرًا اأمريكيًا لكل فائز، هذا 
الرتفيهية  الفعاليات  من  العديد  يف  ورفقائهم  الفائزين  ا�ست�سافة  جانب  اإلى 
وما�سرتكارد  اأوروبا  اأبطال  دوري  تقدمة  ا�ستثنائية  حقيبة  واإهدائهم  وال�سياحية 

كهدية ا�ستثنائية لكل منهم.
وتقوم احلملة التي ت�ستمر حتى الثالثني من �سهر اآذار املقبل للعام احلايل ٢٠٢٢ 
احلركات  باإجراء  يقومون  الذين  املتعاملني  اأ�سماء  على  �سُتجرى  �سحوبات  على 
الإلكرتونية اخلا�سة بهم  املرابحة  النقدي عرب بطاقات  ال�سحب  با�ستثناء  املالية 

و٥٠٠  الكال�سيك،  لبطاقات  دينار   ٢٠٠ قيمته  اأدنى  وبحد  احلملة،  فرتة  خالل 
دينار لبطاقات التيتانيوم، و١٠٠٠ دينار لبطاقات الوورلد، ليتم يف اخلتام اختيار 

الفائزين املحظوظني منهم، وذلك وفقًا لل�سروط والأحكام املحددة.
لالن�سمام  امل�سارعة  خالل  من  التجربة  هذه  عي�ص  الأردنيني  باإمكان  و�سيكون 
لقاعدة متعاملي البنك واإ�سدار بطاقات املرابحة اخلا�سة بهم، وبزيادة احلركات 
فر�ص  يعزز  ما  واحلاليني،  اجلدد  للمتعاملني  البطاقات  هذه  باإ�ستخدام  املالية 
اإلى ربوع رو�سيا يف  �ستنطلق  التي  الذهبية  بالرحالت  والفوز  ال�سحب  الدخول يف 

ال�ساد�ص والع�سرين من �سهر اأيار املقبل.
ومع هذه احلملة، يوا�سل بنك �سفوة الإ�سالمي جت�سيد التزامه بتمييز متعامليه 
عن غريهم لي�ص فقط من خالل خدماته وحلوله ومنتجاته امل�سرفية املتوافقة مع 
اأحكام ال�سريعة، بل وعرب حتويل اأحالمهم اإلى حقيقة مبا فيها اأحالمهم ال�سبابية 
الريا�سية، وهو ما يعك�ص متيز البنك يف اإدارة عالقاته مع متعامليه، كما يعك�ص 

مدى التطوير النوعي يف برامج املكافاآت وتقدير الولء لديه.
ويذكر باأن بنك �سفوة الإ�سالمي كان ال�سباق يف طرح بطاقات املرابحة الإلكرتونية 
التي تعترب املنتج الأول من نوعه على م�ستوى اململكة، ليمكن عربها املتعاملني معه 
اأي وقت ومن اأي مكان. وتتميز بطاقات املرابحة  من ت�سديد قيم م�سرتياتهم يف 
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الإلكرتونية من بنك �سفوة الإ�سالمي عدا عن كونها جمازة �سرعًا، مبدد ال�سداد 
املريحة واملرنة التي تنطوي عليها، وبن�سب املرابحة املناف�سة، مع الإعفاء من ر�سوم 
الإ�سدار لل�سنة الأولى، اإلى جانب ر�سوم التجديد املناف�سة، والتق�سيط بدون اأرباح 
ونظام  الدويل،  التجوال  خدمة  تفعيل  واإمكانية  التجار،  من  كبرية  �سبكة  �سمن 

النقاط والولء الذي ميكن ال�ستفادة منه معها، وغريها الكثري.

بنك �صفوة االإ�صالمي يطلق مبادرة
 »�صتاء اخلري« بالتعاون مع تكية اأم علي 

بادر بنك �سفوة الإ�سالمي بتاأمني مقومات الدفء لنحو األف عائلة من العائالت 
التي ت�سعها اأجواء ف�سل ال�ستاء حتت ق�سوة برودتها، والتي مل ي�سعفها تعففها يف 

طلب العون، وذلك بالتعاون مع تكية اأم علي.
التكية، حتى النتهاء من  تاأتي بالتعاون مع  التي  و�سيوا�سل البنك تنفيذ مبادرته 
مدافئ  من  لها  الدفء  مقومات  وتاأمني  امل�ستهدفة،  العائالت  احتياجات  تغطية 
العائالت  الكثري لأفراد هذه  تعني  التي  التجهيزات  وق�سائم كاز وبطانيات، وهي 

باعتبارها �سببًا يف وقايتهم من املر�ص.
ويف تعليق له على هذا ال�ساأن، قال الرئي�ص التنفيذي لبنك �سفوة الإ�سالمي، �سامر 
التميمي: »على م�سافة لي�ست ببعيدة على اأي منا، هناك من ل يجد مقومات احلياة 
يف  اأننا  وحيث  بالدفء.  ال�سعور  اإلى  اليوم  لقمة  تتجاوز  والتي  ال�ستاء،  ف�سل  يف 
البنك ن�سعى دائمًا لأن نكون جزءًا من احلل واملعاجلة للق�سايا املجتمعية امللحة، 
و�سببًا يف حتقيق اأكرب الأثر من العمل الإن�ساين املوجه خلدمة الفئات الأ�سد حاجة 
امل�ستهدفة  للعائالت  بالن�سبة  اخلري  ف�سل  ي�سبح  اأن  على  حر�سنا  فقد  للدعم، 

�سمن مبادرتنا عنوانًا لالأمل والطماأنينة والب�سمة.«
باأن هذه املبادرة التي ت�سهد م�ساركة وا�سعة من موظفي البنك يف  وبني التميمي 
مد  اعتاد  الذي  الأردن  �سعب  قيم  للم�ستحقني، جت�سد  والتوزيع  التجهيز  عمليات 
امل�سريف  وحتديدًا  اخلا�ص  القطاع  بني  املثمر  التعاون  تعك�ص  كما  البي�ساء،  يده 
ومنظمات املجتمع املدين، لتوفري اأكرب قدر من احلماية وامل�ساعدة ملن هم بحاجة 

لها، موجهًا الدعوة لالأردنيني، موؤ�س�سات واأفرادا، لتو�سيع مظلة اخلري بعطائهم 
تواجه  اأ�سر  على  بظاللها  تلقي  التي  ال�ستاء  ف�سل  اأعباء  من  التخفيف  اأجل  من 
واإبقائها  العام،  طوال  الأ�سا�سية  احتياجاتها  تاأمني  يف  كبرية  حتديات  بالأ�سا�ص 

اآمنة ودافئة خالل الأ�سهر الباردة.
وي�سار اإلى اأن مبادرة البنك تعد واحدة من املبادرات املتوا�سلة التي ينفذها جنبًا 
اإلى جنب مع تكية اأم علي، وذلك انطالقًا من اتفاقية الدعم ال�سرتاتيجية املمتدة 
دعم  على  �سمنها  يزال  ول  البنك  حر�ص  والتي  كامل،  عقد  لنحو  الطرفني  بني 
جمموعة من برامج ون�ساطات وحمالت التكية الثابتة واملو�سمية املختلفة والهادفة 

ملوا�سلة مواجهة اآفة الفقر واجلوع.
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اإلستثمار في قطاع التأمين

ال�سريبة  بعد  �سافية  متوقعة  اأرباحا  حتقيقها  الردنية  التامني  �سركة  اأعلنت 
٨٧٦.٤ الف دينار لل�سنة املنتهية 3١ كانون الأول ٢٠٢١، مقابل �سايف ربح بلغ 3 

مليون دينار لل�سنة املنتهية يف 3١ كانون الأول ٢٠٢٠.
للعام  الإيرادات  جمموع  باأن  املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
الإيرادات 3٩  بلغت  والتي  بلغ 3٨.٦ مليون دينار، مقارنة مع عام ٢٠٢٠   ٢٠٢١

مليون دينار.
وبينت ال�سركة باأنه بلغت التعوي�سات املدفوعة للعام ٢٠٢١ )٥١.٩( مليون دينار 

مقابل )٤٢.٨(  مليون دينار للعام املا�سي٢٠٢٠، وارتفع اجمايل امل�ساريف الى  
3.١ مليون دينار للعام ٢٠٢١ مقابل )٢.٤( مليون دينار للعام ٢٠٢٠، كما بلغ 

جمموع املوجودات لعام ٢٠٢١ )١٠٨.3( مليون دينار .
باأن  اخلالق  عبد  عماد  ال�سيد  لل�سركة  العام  املدير  قال  النتائج  على  تعليقه  ويف 
الظروف  تذبذب  مع  خا�سة  كان  كما  يعد  مل  العامل  يف  القت�سادي  ال�ستقرار 
على  اأثرت  التي  كورونا  جائحة  تداعيات  وتاثري  باملنطقة  حتيط  التي  ال�سيا�سية 
يف  ب�سراوة  املناف�سة  ا�ستطاعت  الردنية  التامني  �سركة  لكن  كبري  ب�سكل  العامل 
�سوق التامني الردين واأثبتت قدرتها على احلفاظ على م�ستوى نتاجاتها الفنية 

مع الرتكيز على جودة اخلدمات املقدمة لعمالئها.

عبد الخالق:
شركة التأمين األردنية استطاعت 

المنافسة بضراوة وبخطى ثابتة

876.4 ألف دينار أرباح التأمين األردنية 2021
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59 العدد  ٦٧    أذار    ٢٠٢٢

اأعلنت �سركة ال�سرق العربي للتاأمني حتقيقها اأرباحا متوقعة �سافية بعد ال�سريبة ٥.٢ 
مليون دينار لل�سنة املنتهية 3١ كانون الأول ٢٠٢١، مقابل �سايف ربح بلغ ٥.٧ مليون 

دينار لل�سنة املنتهية يف 3١ كانون الأول ٢٠٢٠.
واأ�سارت ال�سركة يف اف�ساح لهيئة الأوراق املالية باأن جمموع الإيرادات للعام ٢٠٢١ بلغ 

٦٦.٧ مليون دينار، مقارنة مع عام ٢٠٢٠ والتي بلغت الإيرادات ٥٥.٧ مليون دينار.
ويف ت�سريحاته قال رئي�ص جمل�ص الإدارة ال�سيد نا�سر اللوزي باأن القت�ساد املحلي 
يعي�ص عدة حتديات مرتبطة باأهم الأحداث التي يواجهها العامل والدول املجاورة كتلك 

اأثرت �سلبًا على القت�ساد العاملي والإقليمي  التي فر�ستها جائحة كوفيد  ١٩ ، التي 
واملحلي حافظت �سركة ال�سرق العربي للتامني على ترتيبها يف �سوق التاأمني الأردين 
من حيث احل�سة ال�سوقية لالأق�ساط، حيث حققت ال�سركة اأق�ساطًا مكتتبة اإجمالية 
بلغت ٩٢ مليون دينار يف ٢٠٢١ مقارنة مع ٨٢.٢ مليون دينار للفرتة املنتهية يف ٢٠٢٠ 
اما اإجمايل التعوي�سات املدفوعة بلغت ٦٧.٨ مليون دينار للعام ٢٠٢١ مقارنة مع ٥٦ 

مليون دينار لعام ٢٠٢٠ .
مليون  اإلى ٤١.٥  دينار يف ٢٠٢٠  مليون  امل�ساهمني من ٦.33   ارتفعت حقوق  فيما 
دينار يف ٢٠٢١  و بلغ جمموع التعوي�سات املدفوعة للعام ٢٠٢١ مبلغ ٦٧.٨ مليون دينار 

اأردين مقارنة مع ٥٦ مليون دينار اأردين للعام٢٠٢٠ .

اللوزي:
حافظت الشركة على ترتيبها 

القيادي في سوق التأمين األردني   
محققة نسبة نمو ايجابية في 

معظم مؤشراتها المالية 

COMPREHENSIVE
INSURANCE
SOLUTIONS

5.2 مليون دينار أرباح الشرق العربي للتأمين في 2021

ال�سريبة ٢.١  اأرباحا متوقعة �سافية بعد  للتامني حتقيقها  الأولى  اأعلنت �سركة 
 ١.٦ بلغ  ربح  �سايف  مقابل   ،٢٠٢١ الأول  كانون   3١ املنتهية  لل�سنة  دينار  مليون 

مليون دينار لل�سنة املنتهية يف 3١ كانون الأول ٢٠٢٠.
للعام  الإيرادات  جمموع  باأن  املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
الإيرادات ٧.٤  بلغت  والتي  بلغ ٧.٦ مليون دينار، مقارنة مع عام ٢٠٢٠   ٢٠٢١

مليون دينار.
الف   )٢٠٢١ )٧٦ للعام احلايل  املدفوعة  التعوي�سات  بلغت  باأنه  ال�سركة  وبينت 

دينار مقابل )٩٧(  الف دينار للعام املا�سي٢٠٢٠، وانخف�ص اجمايل امل�ساريف 
الى  ٥.3٩ مليون دينار للعام ٢٠٢١ مقابل )٥.٤( مليون دينار للعام ٢٠٢٠، كما 

بلغ جمموع املوجودات لعام ٢٠٢١ )٥٨.٨( مليون دينار .
كما بلغت احل�سة ال�سا�سية لل�سهم من ربح ال�سنة احلالية ٢٠٢١ )٠.٠٧٥ ( فل�ص 

/دينار يف حني بلغت يف العام املا�سي ٢٠٢٠ )٠.٠٥٨( فل�ص /دينار.
ويف تعليقه على النتائج قال عالء عبد اجلواد الرئي�ص التنفيذي لل�سركة الأولى 
للتاأمني باأنه فخور مبا اجنزته ال�سركة بالرغم من �سعوبة الظروف وما رافقها 
من حتديات وهذا دليل على قدرة ال�سركة على تنفيذ اخلطط ال�سرتاتيجية مبا 

يتنا�سب مع املخاطر العاملية من �ساأنه حقق نتائج ايجابية للعام ٢٠٢١.

عبد الجواد:
النتائج االيجابية أكدت قدرة 
الشركة على تنفيذ الخطط 

االستراتيجية بما يتناسب مع 
المخاطر العالمية 

2.1 مليون دينار صافي أرباح األولى للتأمين 2021
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اأعلنت �سركة التاأمني الإ�سالمية عن حتقيق نتائج مالية جيدة يف نهاية عام ٢٠٢١ حيث بلغت 
اأرباح امل�ساهمني قبل ال�سريبة لعام ٢٠٢١ حوايل ٢.٦3١ مليون دينار مقابل حوايل 3٨٩.٢ 

مليون دينار لعام ٢٠٢٠.
وقال رئي�ص جمل�ص اإدارة �سركة التاأمني الإ�سالمية الأ�ستاذ مو�سى �سحادة، ان جمل�ص اإدارة 
ال�سركة اجتمع بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٠ و�سادق على امليزانية العمومية والبيانات اخلتامية وقدم 
التو�سية للهيئة العامة العادية التي �ستعقد اجتماعها بتاريخ ٢٠٢٢/3/3١ بتوزيع اأرباح نقدية 
على  امل�ساهمني عن العام ٢٠٢١ بن�سبة ٨ %  من  راأ�سمال ال�سركة توزع من الأرباح املدورة  

لهذا العام.
كما اأ�ساد �سحادة بجهود الإدارة التنفيذية وجميع العاملني يف ال�سركة لتحقيق تطلعات جمل�ص 
الإدارة والتي انعك�ست على النتائج الإيجابية التي حققتها ال�سركة خالل العام ٢٠٢١ لتحافظ 
على املكانة املميزة لها يف القطاع التاأميني والتاأمني التكافلي الإ�سالمي يف الأردن، على الرغم 

من خمتلف التحديات القت�سادية والتبعات ال�سلبية جلائحة كورونا.
حوايل  مقابل  دينار  مليون   ٢٥.١٨٨ حوايل  بلغ  املكتتبة  الأق�ساط  اإجمايل  ان  �سحادة  وبني 
٢٢.٥٨٨ مليون دينار لعام ٢٠٢٠، اأما التعوي�سات املدفوعة خالل عام ٢٠٢١ فقد بلغت حوايل 

١٨.٥٧٢ مليون دينار.
اأما جمموع موجودات ال�سركة لعام ٢٠٢١ فقد بلغت حوايل ٤3.٠٤٢ مليون دينار مقابل حوايل 
٤١.٥٥٢ مليون دينار لعام ٢٠٢٠ بن�سبة منو حوايل 3.٦ %، يف   حني   بلغت  حقوق  امل�ساهمني  
حوايل ٢٢.٦٤٧ مليون دينار مقابل حوايل ٢١.١٩١ مليون دينار لعام ٢٠٢٠ بن�سبة منو حوايل 

.% ٧
من جانبه قال مدير عام �سركة التاأمني الإ�سالمية الأ�ستاذ ر�سا دحبور على الرغم من حالة عدم 

اليقني الناجتة عن التاأثريات ال�سلبية الناجتة عن تبعات جائحة كورونا وغريها من ال�سغوطات 
التي اأفرزت تغيريات على اأعمال خمتلف القطاعات ومنها القطاع التاأميني واملناف�سة ال�سديدة 
يف �سوق التاأمني املحلي اإل اأننا نعتز مبا ا�ستطاعت �سركتنا من حتقيقه وجتاوزه لتحقق نتائج 
مميزة للعام ٢٠٢١ وتوؤكد على قوة وكفاءة ال�سركة يف املحافظة على مكانة متقدمة بني �سركات 
التاأمني العاملة يف الأردن حيث مت خالل العام ٢٠٢١ الحتفاظ باحتياطيات كافية ملواجهة 
املخاطر تدعم منو الأعمال وحت�سن من الربحية بالإ�سافة اإلى وجود هيئة �سرعية ت�سرف على 
 �سرعية الأعمال، وحققت ال�سركة هام�ص مالءة مالية ن�سبتها 33٦ % مقابل 3٢٧ % لعام ٢٠٢٠.
والتو�سع  التاأمني  اإعادة  �سركات  كربى  مع  التاأمني  اإعادة  اتفاقيات  كافة  جتديد  مت  كما 
العاملية  الأ�سواق  يف  كبرية  ثقة  من  �سركتنا  به  حتظى  ملا  تاأكيدا  وذلك  التفاقيات  يف 
نظام  وجود  جانب  اإلى  وامل�ساهمني،  الوثائق  حملة  م�سلحة  على  الكبري  احلر�ص  مع 
خدماتها  تقدمي  و�سرعة  وتطورها  ال�سركة  عمل  متطلبات  جميع  يلبي  متطور  حا�سوب 
تكافلي  تاأمني  �سركة  اأف�سل  جائزة  على  ال�سركة  بح�سول  الإجنازات  هذه  جميع  وتوجت 
الوكالة  اأكدت  كما  العاملية   )World Finance( جملة  من   ٢٠٢١ لعام  الأردن  يف 
الإ�سالمية  التاأمني  ل�سركة  الئتماين  الت�سنيف  قوة  على  للت�سنيف  الدولية  الإ�سالمية 
الدرجة  تقييم  على  ال�سركة  حمافظة  جانب  اإلى  م�ستقر،  م�ستقبلي  ومبنظور   )A( بدرجة 
ال�سركة. يف  املتوفرة  احلماية  معايري  كفاية  اإلى  ي�سري  مما   )٨٠  –  ٧٦( مبعدل   الئتمانية 
يف  املطبق  اجلودة  اإدارة  لنظام  الآيزو  �سهادة  رخ�سة  جتديد  مت  اأنه  بالذكر  اجلدير  ومن 
ال�سركة، بحيث تقدم ال�سركة كافة خدماتها التاأمينية وفق اأحدث معايري اجلودة العاملية ومبا 

يتوافق مع معيار الآيزو الدويل ٩٠٠١:٢٠١٥.
موؤكدا على ال�ستمرار بامل�ساهمة يف تطوير العمل التاأميني التكافلي والقدرة على البتكار يف 
اخلدمات التاأمينية التكافلية التي تواكب التطورات التكنولوجية احلديثة وتتوافق مع اأحكام 

ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية.
ُيذكر اأن هذه النتائج اأولية وخا�سعة ملوافقة البنك املركزي الأردين .

شحادة:
الشركة حافظت على المكانة 

المميزة لها في القطاع التأميني 
في األردن على الرغم من مختلف 

التحديات االقتصادية

دحبور:
نعتز بما استطاعت شركتنا من 

تحقيقه وتجاوزه لتحقق نتائج 
مميزة للعام ٢٠٢1

2.6 مليون دينار أرباح مساهمي »التأمين اإلسالمية« في 2021
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1.6 مليون دينار أرباح شركة الشرق األوسط للتأمين في 2021

ال�سريبة  بعد  متوقعة �سافية  اأرباحا  للتامني حتقيقها  الأو�سط  ال�سرق  �سركة  اأعلنت 
١.٦ مليون دينار لل�سنة املنتهية 3١ كانون الأول ٢٠٢١، مقابل �سايف ربح بلغ ١.٠١ 

مليون دينار لل�سنة املنتهية يف 3١ كانون الأول ٢٠٢٠.
واأ�سارت ال�سركة يف اف�ساح لهيئة الأوراق املالية باأن جمموع الإيرادات للعام ٢٠٢١ 

بلغ ٢٤مليون دينار، مقارنة مع عام ٢٠٢٠ والتي بلغت الإيرادات ٢٢.٧ مليون دينار.
وبينت ال�سركة باأنه بلغت اجمايل الأق�ساط املكتتبة لعام ٢٠٢١ )٤٠.3( مليون دينار 
مقابل )3٩.3( مليون دينار لعام ٢٠٢٠، كما بلغت اجمايل التعوي�سات املدفوعة لعام 
٢٠٢١ )٢١.٤( مليون دينار مقابل )٢3( مليون دينار لعام ٢٠٢٠، وانخف�ص اجمايل 
للعام  دينار  مليون  للعام ٢٠٢١ مقابل )٢١.٦(  دينار  مليون  الى  ٢١.٢  امل�ساريف 
٢٠٢٠، كما بلغ جمموع حقوق امللكية لعام ٢٠٢١ )٤١( مليون دينارمقابل 3٨.٦ مليون 

دينار للعام ٢٠٢٠ .

كما بلغت احل�سة ال�ساي�سية لل�سهم من ربح ال�سنة ٢٠٢٠ )٠.٠٧٤ ( فل�ص /دينار يف 
حني بلغت يف العام املا�سي ٢٠٢٠ )٠.٠٤٦( فل�ص /دينار

ويف تعليقه على النتائج قال رجائي �سوي�ص الرئي�ص التنفيذي ل�سركة ال�سرق الأو�سط 
التي  امل�ستمرة  التحديات  العام جاءت ايجابية بالرغم من  النتائج لهذا  باأن  للتاأمني 
ترافق القت�ساد العاملي من جراء الزمات ال�سحية واحلروب وبذلك متكنت ال�سركة 
بجهود جمل�ص الدارة وادارتها التنفيذية وكافة موظفيها وكافة وكالئها من مواجهة 
تنا�سب  التي  املدرو�سة  واخلطط  بال�سرتاتيجيات  لها  والت�سدي  التحديات  هذه 

الظروف الراهنة واملتوقعة مما مكن ال�سركة من موا�سلة اأدائها القوي؟.
لعادة  العاملية  ال�سركات  كربى  مع   ٢٢ للعام  اتفاقياتها  بتجديد  ال�سركة  قامت  كما 
التامني وب�سروط منا�سبة  وبذلك حافظت ال�سركة على مكانتها املتميزة يف النواحي 

التامينية واملالءة املالية وهذا يوؤكد �سالمة جميع ال�سيا�سات التي يتم اتخاذها.

صويص:
حافظت الشركة على مكانتها 
المتميزة في النواحي التامينية 

والمالءة المالية وهذا يؤكد سالمة 
جميع السياسات التي يتم اتخاذها

الف   ٩٢٠.٤ ال�سريبة  بعد  �سافية  متوقعة  اأرباحا  حتقيقها  الوطنية  التامني  �سركة  اأعلنت 
دينار لل�سنة املنتهية 3١ كانون الأول ٢٠٢١، مقابل �سايف ربح بلغ ٨٨٨.٢الف دينار لل�سنة 

املنتهية يف 3١ كانون الأول ٢٠٢٠.
بلغ   ٢٠٢١ للعام  الإيرادات  جمموع  باأن  املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 

١٤.١مليون دينار، مقارنة مع عام ٢٠٢٠ والتي بلغت الإيرادات ١٤.٤مليون دينار.
وبينت ال�سركة باأنه بلغت �سايف الأق�ساط املكتتبة لعام ٢٠٢١ )١١.٨( مليون دينار مقابل 
)١١.١( مليون دينار لعام ٢٠٢٠، كما بلغت التعوي�سات املدفوعة لعام ٢٠٢١ )١٥.٩( مليون 
دينار مقابل )١٥.٢( مليون دينار لعام ٢٠٢٠، وانخف�ص اجمايل امل�ساريف الى  ٤٥٠ الف 
لعام  املوجودات  بلغ جمموع  للعام ٢٠٢٠، كما  دينار  الف  للعام ٢٠٢١ مقابل )٦٦٧(  دينار 

ال�سنة ٢٠٢١  ربح  لل�سهم من  ال�ساي�سية  بلغت احل�سة  كما   . دينار  مليون   )٢٠٢١ )٢٨.٩
)٠.١١٥ ( فل�ص /دينار يف حني بلغت يف العام املا�سي ٢٠٢٠ )٠.١١١( فل�ص /دينار.

قطاع  العام  باأن  الوطنية  للتاأمني  العام  املدير  جرار  منال  قالت  النتائج  على  تعليقها  ويف   
التاأمني تاأثر كما تاأثرت كافة القطاعات، حيث بدااملظهر لهذا التاأثري من اخلارج ايجابيًا 
، اإل اأن الواقع والآثار ال�سلبية  تظهر حاليًا على القطاع وبح�سب التوقعات قد ت�ستمر لعام 
٢٠٢٢. وبينت جرار باأنه يجب على �سركات التاأمني ويف ظل الظروف احلالية ، العمل على 
اللتزامات  ت�سديد  على  العمالء  قدرة  عدم  من  حتوطًا  ،وذلك  كافية  خم�س�سات  اأخذ 
وباأ�سعار  اجلميع  احتياجات  تلبي  �سغرية  منتجات  عن  البحث  وحماولة  لل�سركات،  املالية 
ي�ستطيع �سراءها. موؤكدة باأن ال�سركة ت�سعى دائمًا لتقدمي الأف�سل للعمالء من حيث اخلدمة 
وخدمته  العميل  م�سلحة  يف  ت�سب  ب�سيطة  باأ�سعار  جديدة  برامج  وطرح  وال�ستمرارية 

بالظروف التي نعي�سها.

جرار:
الشركة تسعى لتقديم األفضل 

للعمالء وطرح برامج جديدة بأسعار 
بسيطة تصب في مصلحة العميل 

وخدمته بالظروف التي نعيشها 

920.4 ألف دينار أرباح شركة التأمين الوطنية 2021
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اإلستثمار في قطاع التأمين

اعلنت ال�سركة الردنية الفرن�سية للتامني حتقيقها اأرباحا قبل ال�سريبة للعام ٢٠٢١ 
مبا قيمته ١.١ مليون دينار مقابل ١.٨ مليون دينارللعام٢٠٢٠.

ال�سركة الأردنية الفرن�سية للتاأمني »جوفيكو« متكنت من املحافظة على موقف مايل 
القت�ساد  على  ال�سلبية  واآثارها  املنطقة  واجهتها  التي  ال�سعوبات  من  بالرغم  قوي 

وال�ستثمار ب�سبب جائحة كورونا.
واأعلنت ال�سركة حتقيقها اأرباحا متوقعة �سافية بعد ال�سريبة ٧٩١ الف دينار لل�سنة 
املنتهية 3١ كانون الأول ٢٠٢١، مقابل �سايف ربح بلغ ١.٤٢ مليون دينار لل�سنة املنتهية 

يف 3١ كانون الأول ٢٠٢٠.
واأ�سارت ال�سركة يف اف�ساح لهيئة الأوراق املالية باأن جمموع الإيرادات للعام ٢٠٢١ بلغ 
٢٩.٠٥ مليون دينار، مقارنة مع عام ٢٠٢٠ والتي بلغت ايراداته ٢٦.٠٦ مليون دينار.
مليون   )3٢.٧(  ٢٠٢١ لعام  املكتتبة  الأق�ساط  اجمايل  بلغت  باأنه  ال�سركة  وبينت 

دينار مقابل )٢٦.٢( مليون دينار لعام ٢٠٢٠، كما بلغت التعوي�سات املدفوعة لعام 
٢٠٢١ )٢٨( مليون دينار مقابل )٢3( مليون دينار لعام ٢٠٢٠، وانخف�ست اجمايل 
امل�ساريف الى  ١.١ مليون دينار للعام ٢٠٢١ مقابل )١.٦( مليون دينار للعام ٢٠٢٠، 
كما بلغ جمموع املوجودات لعام ٢٠٢١ )3٧.3( مليون دينار مقابل )3١.3( مليون 
دينار لعام ٢٠٢٠. كما بلغت احل�سة ال�سا�سية لل�سهم من ربح ال�سنة ٢٠٢١ )٠.٠٨٧ 

( فل�ص /دينار يف حني بلغت يف العام املا�سي ٢٠٢٠ )٠.١٥٦( فل�ص /دينار
الردنية   لل�سركة  العام  املدير  زعرب  وليد  ال�سيد  اأعرب  النتائج  على  تعليقه  ويف 
الفرن�سية ان النتائج املالية للعام ٢٠٢١ اتت �سمن التوقعات وهي حتمل اكرث ال�سرار 
التي خلفتها جائحة كورونا و التي نتج عنه تراجع اأداء اأغلب القطاعات القت�سادية، ال 
اننا وبحمد اهلل وبتوفيق من املولى الكرمي والعمل احلريف الدوؤوب متكنا من احلفاظ 
على الداء املايل لل�سركة خا�سة و ان العام احلايل يخ�سع الى خطط وا�سرتاتيجيات 
توؤكد اهتمامنا مب�ساهمي ال�سركة و �سون اأموالهم وممتلكاتهم واحلفاظ على م�سلحة 

العمالء الذين اأولونا ثقتهم التي نقدرها ونعتز بها.

زعرب:
بالعمل الحرفي الدؤوب تمكنا من 
الحفاظ على االداء المالي للشركة 

والحفاظ على مصلحة العمالء الذين 
أولونا ثقتهم التي نقدرها ونعتز بها

791 الف دينار أرباح الشركة األردنية الفرنسية للتأمين 2021
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ال�سريبة  ١٢٨.٧  بعد  اأرباحا متوقعة �سافية  للتامني حتقيقها  املنارة  �سركة  اأعلنت 
مليون  بلغ ١.٨  ربح  �سايف  مقابل   ،٢٠٢١ الأول  كانون   3١ املنتهية  لل�سنة  دينار  األف 

دينار لل�سنة املنتهية يف 3١ كانون الأول ٢٠٢٠.
واأ�سارت ال�سركة يف اف�ساح لهيئة الأوراق املالية باأن �سايف الإيرادات للعام ٢٠٢١ بلغ 

١٥.3 مليون دينار، مقارنة مع عام ٢٠٢٠ والتي بلغت فيها ٩.٤ مليون دينار.
 )١3.٨(  ٢٠٢١ احلايل  للعام  املكتتبة  الأق�ساط  �سايف  بلغت  باأنه  ال�سركة  وبينت 
مليون دينار مقابل )١١.٤( مليون دينار للعام املا�سي٢٠٢٠، كما بلغت التعوي�سات 
املدفوعة لعام ٢٠٢١ )١٢.٦( مليون دينار مقابل )٧.١( مليون دينار لعام ٢٠٢٠، 

دينار  الف  للعام ٢٠٢١ مقابل ١٢٤  دينار  الف  الى  ٦٦٧  امل�ساريف  وارتقع اجمايل 
للعام ٢٠٢٠، كما بلغ جمموع املوجودات حتى نهاية عام ٢٠٢١ )٢3.٢( مليون دينار .
كما بلغت احل�سة ال�ساي�سية لل�سهم من ربح ال�سنة ٢٠٢٠ )٠.٠٢3 ( فل�ص /دينار يف 

حني بلغت يف العام املا�سي ٢٠١٩ )٠.3٥3( فل�ص /دينار.
وقد اأعرب املدير العام ل�سركة املنارة للتاأمني وليد القططي عن �سكره جلميع العاملني 
وا�ستطاعات  الظروف �سعبة  التنفيذية حيث كانت  الدارة  را�سهم  ال�سركة وعلى  يف 
التكيف معها وو�سع اخلطط وال�سرتاتيجيات املنا�سبة لالأو�ساع الراهتة مما حافظ 
املبيعات  تو�سعة  ال�سركة تعمل على  ان  القططي  اأ�ساف  و  لل�سركة  الو�سع املايل  على 
والنت�سار اجلغرايف يف اململكة، وب�سكل يوازي اخلدمات املقدمة والتي حت�سنت خالل 
بقوة  ال�سركة  عليها  تعمل  التي  امل�ستقبلية  والربامج  اخلطط  �سمن  الأخرية،  الفرتة 

وثبات. 

القططي:
الشركة تعمل على توسعة 

المبيعات وبشكل يوازي الخدمات 
المقدمة ضمن الخطط التي تعمل 

عليها الشركة بقوة وثبات

128.7 ألف دينار أرباح شركة المنارة للتأمين في 2021



اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري

3.4 مليون دينار أرباح بندار للتجارة واالستثمار 2021

اأعلنت �سركة بندار للتجارة وال�ستثمار 
بعد  �سافية  متوقعة  اأرباحا  حتقيقها 
لل�سنة  دينار  مليون   3.٤ ال�سريبة 
املنتهية 3١ كانون الأول ٢٠٢١، مقابل 
�سايف ربح بلغ ٢.٥ مليون دينار لل�سنة 

املنتهية يف 3١ كانون الأول ٢٠٢٠.
لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
الإيرادات  جمموع  باأن  املالية  الأوراق 
دينار،  مليون   ٨.٤ بلغ   ٢٠٢١ للعام 
بلغت  والتي   ٢٠٢٠ عام  مع  مقارنة 

الإيرادات ٦.٩ مليون دينار.
 3.٧ الى   امل�ساريف  اجمايل  وارتفع 
مقابل   ٢٠٢١ للعام  دينار  مليون 
 ،٢٠٢٠ للعام  دينار  مليون   )3.٥(
كما بلغ جمموع املوجودات لعام ٢٠٢١ 

)٧3.3( مليون دينار .
لل�سهم  ال�سا�سية  احل�سة  بلغت  كما 
من ربح العام املا�سي ٢٠٢١ )٠.١٧٠ 
( فل�ص /دينار يف حني بلغت يف العام 

٢٠٢٠ )٠.١٢٥( فل�ص /دينار.
ابو  قال رعد  النتائج  تعليقه على   ويف 
بندار  اأن  ال�سركة  عام  مدير  ر�ساع 
للتجارة وال�ستثمار خالل العام ٢٠٢١ 
املحيطة،  الظروف  جميع  ورغم   ،

للتجارة  بندار  �سركة  متكنت  فقد 
وال�ستثمار من املحافظة على مركزها 
بلغت  حيث  التمويل،  قطاع  يف  الرائد 
الإيرادات الت�سغيلية خالل العام ٢٠٢١ 
حوايل ٤.٦3٧ مليون دينار اأردين كما 
بعد  �سافية  اأرباحًا  ال�سركة  حققت 
دينار  مليون   3.٤٠٦ بلغت  ال�سريبة 
راأ�سمال  على   %  ١٧ بلغ  بعائد  اأردين 

ال�سركة البالغ ٢٠ مليون دينار اأردين.
 ٢٠٢١ العام  خالل  ال�سركة  وا�ستمرت 
الأموال  م�سادر  بني  املوازنة  يف 
اأ�سهم يف حتقيق  وا�ستخداماتها، مما 
اإلى  للو�سول  الأداء  من  عال  م�ستوى 
املركز  وحت�سني  امل�ساهمني  اأهداف 

املايل لل�سركة.
 ٢٠٢٢ العام  خالل  ال�سركة  وت�سعى 
الإقرا�ص  �سوق  يف  دورها  تعزيز  الى 
منتجات  طرح  خالل  من  والتمويل 
متوافقة مع اأحكام ال�سريعة ال�سالمية 
الفئة  احتياجات  مع  تتما�سى 
اإ�سافة  ال�سركة.  قبل  من  امل�ستهدفة 
تو�سيع  على  بالعمل  الإ�ستمرار  الى 
قنوات  فتح  خالل  من  العمالء  قاعدة 

ت�سويقية جديده.

أبو رصاع: الموازنة بين 
مصادر األموال واستخداماتها 

انعكس ايجابًا على أداء الشركة
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جامعة فيالدلفيا ت�صارك اجلامعة االأردنية 
احتفاالتها بعيد ميالد جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�صني املعظم 

 �ساركت جامعة فيالدلفيا ممثلة برئي�سها الأ�ستاذ الدكتور معتز ال�سيخ �سامل يف احلفل الفني الذي اأقامته 
اجلامعة الأردنية مبنا�سبة عيد ميالد �ساحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين حفظه اهلل ورعاه حتت عنوان 
»عطاء ل ين�سب«، حتت رعاية رئي�ص اجلامعة الأردنية معايل الأ�ستاذ الدكتور نذير عبيدات، وح�سره عدد 

من روؤ�ساء اجلامعات الأردنية وعمداء �سوؤون الطلبة وجمع غفري من الطلبة.
التي ا�ستذكرت ميالد جاللة امللك عبد  الفنية والثقافية املتنوعة،  الفعاليات  وا�ستمل احلفل على عدد من 
اهلل الثاين، ومب�سرية الإ�سالح والعطاء التي �سهدتها اململكة يف عهده ، داعني اهلل اأن ميده بال�سحة والقوة 

والعزمية واأن يبقى الأردن �ساحة عز وكرامة وواحة اأمن واأمان وبيًتا للها�سميني ودار عز لالأخوة العرب.  
و�ساركت فرقة جامعة فيالدلفيا �سمن الفرق اجلامعية امل�ساركة يف كورال اجلامعة الأردنية  مبرافقة م�سرفة 
الن�ساط املو�سيقي الآن�سة رول ن�سر، وت�سمن احلفل فقرات فنية ا�ستملت على اأغان وطنية واأهازيج تراثية 
م�ستوحاة من الرتاث ال�سعبي الأردين. ويف نهاية احلفل افتتح رئي�ص اجلامعة الأردنية، يرافقه رئي�ص جامعة 
ا �سم لوحات فنية �ساغتها اأنامل طلبة اجلامعات الأردنية امل�ساركة، حيث افتتح زاوية  ا فنيَّ فيالدلفيا معر�سً
جامعة فيالدلفيا التي �سمت جمموعة من اللوحات الفنية امل�ستوحاة من املنا�سبة باإ�سراف املدر�سة اإميان 

البطاينة القائمة على املر�سم اجلامعي يف اجلامعة.

تعاون بين جامعة 

فيالدلفيا 
وجامعة تشك 
الدولية - أربيل

�سمال   / اأربيل  يف  الدولية  ت�سك  جامعة  وجامعة  فيالدلفيا  جامعة  بني  التعاون  لتعزيز 
-١٦ الفرتة  خالل  الدولية  ت�سك  جامعة  بزيارة  فيالدلفيا  جامعة  من  وفد  قام  العراق، 

عميد   / العبيدي  مو�سى  قا�سم  الدكتور  الأ�ستاذ  من  كل  الوفد  و�سم   .٢٠٢٢ �سباط   ١٩
عميد   / احلاليقة  فدوى  والدكتورة  اجلودة،  �سمان  وعميد  املعلومات  تكنولوجيا  كلية 
البطاينة / عميد كلية  امل�ساندة والدكتور يزن  العلوم الطبية  التمري�ص وعميد كلية  كلية 
املتعلقة  امل�سرتكة  الأكادميية  املوا�سيع  من  العديد  مناق�سة  الزيارة  ت�سمنت  ال�سيدلة. 
بتطوير اخلطط الدرا�سية وتبادل زيارات الطلبة واأع�ساء الهيئة التدري�سية بني اجلامعتني 
و تعزيز التعاون يف جمال �سمان  جودة الربامج الأكادميية والإعتمادات الدولية. بالإ�سافة 
اإلى التعاون يف جمال تنظيم الندوات واملوؤمترات العلمية وتنفيذ البحوث العلمية امل�سرتكة. 
هذا وقد ثـمـن الدكتور اإدري�ص هادي رئي�ص جمل�ص اأمناء جامعة ت�سك الدولية الدور الذي 
تقوم به جامعة فيالدلفيا ومتيز براجمها الأكادميية مما جعلها يف مقدمة اجلامعات يف 

الأردن، معرًبا عن رغبته يف تطوير التعاون بني اجلامعتني مبا يخدم العملية الأكادميية.



االستثمار في القطاع التعليمي

براءات  وت�سجيل  الفكرية  امللكية  حول  عمل  ور�سة  يف  للم�ساركة  الريموك  جامعة  من  بدعوة 
الخرتاع، والتي نظم لها عمادة البحث العلمي والدرا�سات العليا يف مبنى الندوات واملوؤمترات، 
امل�ساريع  لتطوير  الأردنية  واملوؤ�س�سة  والتموين،  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  مع  بالتعاون 
اأحمد  الدكتور  الأ�ستاذ  من:  كل  الأهلية  اإربد  جامعة  عن  �سارك  فقد  جيدكو،  القت�سادية/ 
احلمد  اأجمد  والدكتور  العليا،  والدرا�سات  العلمي  البحث  عميد  الرئي�ص-  م�ساعد  العودات/ 

الرحيمي، والدكتور زياد ب�ساب�سة، والدكتورة فريال اخلطيب، والدكتور ب�سار اخل�ساونة.
اإن  العمو�ص مندوب رئي�ص جامعة الريموك يف كلمته الفتتاحية،  الدكتور موفق  الأ�ستاذ  وقال 
تنظيم هذه الور�سة ما هو اإل دليل عميق على فاعلية ال�سراكة ما بني جامعة الريموك والهيئات 
الفهم  والآراء وتعميق  تبادل اخلربات  امل�ساعي نحو  وبالتايل �سدق  العالقة،  واملوؤ�س�سات ذات 
نحو عدد من امل�سامني واملحاور الهامة يف مو�سوع الور�سة كمو�سوعات امللكية الفكرية وبناء 
القدرات والت�سريعات الناظمة يف هذا املجال، التكنولوجيا والبتكار، وغريها من الق�سايا ذات 

ال�سلة كبيانات امللكية الفكرية والإيداع الإلكرتوين املحلي والدويل لرباءات الخرتاع.
وي�سار اإلى اأن هذه الور�سة تاأتي مبا يخدم وي�سجع الباحثني على حتويل نتاج اأبحاثهم اإلى براءات 
اخرتاع، ومت خاللها تقدمي املعلومات الكافية حول طرق ت�سجيل براءات الخرتاع واملعلومات 
املطلوبة لذلك مع التاأكيد على اأن اإيداع طلب ت�سجيل براءة اخرتاع ل مينع ن�سر هذا الإنتاج على 
�سكل ورقة علمية لأغرا�ص الرتقية بعد ذلك، وعلى عر�ص حول اأنواع حقوق امللكية ال�سناعية 

والبتكار،  التكنولوجيا  دعم  مبراكز  والتعريف  ال�سناعية،  امللكية  حماية  مديرية  واأعمال 
وتقدمي �سرح حول براءات الخرتاع يف الأردن- الت�سريعات والت�سجيل، وعلى اإر�سادات الإيداع 
الإلكرتوين لطلبات براءات الخرتاع، وتقدمي �سرح عن معاهدة التعاون ب�ساأن براءات الخرتاع.

جامعة اإربد االأهلية تكرم موظفات اجلامعة
 مبنا�صبة اليوم العاملي للمراأة

مبنا�سبة اليوم العاملي للمراأة والذي ي�سادف الثامن من اآذار من كل عام، قام الأ�ستاذ الدكتور 
الأ�سقر  وفاء  الدكتورة  الأ�ستاذة  بتكليف  الأهلية  اإربد  رئي�ص جامعة  اأحمد من�سور اخل�ساونة 
عميدة العتماد و�سمان اجلودة، للقيام برعاية حفل تكرمي جميع موظفات اجلامعة من اأع�ساء 
ا�سم  رفع  يف  جلهودهن  اجلامعة  رئي�ص  من  �سكر  كتاب  بتقدمي  والإدارية  التدري�سية  الهيئتني 

اجلامعة كل ح�سب موقعه، وذلك باإتباع التباعد اجل�سدي وتنفيًذا لأوامر الدفاع.
وخالل اللقاء قامت الأ�ستاذة الدكتورة وفاء الأ�سقر بنقل حتيات و�سكر رئي�ص اجلامعة جلميع 
موظفات اجلامعة، بكلمة موجهة لهن بهذه املنا�سبة حملت يف طياتها تقدمي حتية �سكر وتقدير 
باأنها هي  مبيًنا  الأم،  بدور  وال�سادة  اأبنائها،  تربية  اأجل  ونفي�ص من  غاٍل  بكل  اأم �سحت  لكل 
الركيزة الأ�سا�سية لبناء اأي اأ�سرة اأو جمتمع، وهي نب�ص احلياة و�سانعة الرجال، وباأن العامل 

بكل دولة يحتفل بالن�ساء وبن�سالهن وت�سحياتهن.

وفد من جامعة إربد األهلية يشارك في ورشة عمل 
حول الملكية الفكرية وتسجيل

 براءات االختراع في جامعة اليرموك
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جامعة عمان األهلية وجامعة الفراهيدي
 العراقية توقعان مذكرة تفاهم

�سباح  مكتبه  يف  الأهلية  عمان  جامعة  رئي�ص  حمدان  �ساري  اأ.د.  ا�ستقبل 
جامعة  رئي�ص  اخلياط  حفظي  طارق  د.  اأ.   ٢٠٢٢-3-١3 املوافق  الأحد  يوم 
م�ساعد  ال�سعود  اأن�ص  اأ.د.  وبح�سور  له،  املرافق  والوفد  العراقية  الفراهيدي 

الرئي�ص لل�سوؤون اخلارجية ومدير مركز الرتباط العاملي.
كاأول  باجلامعة  والتعريف  بالوفد  الرتحيب  اللقاء  بداية  يف  جرى  حيث 
من  ت�سمه  وما  الها�سمية  الأردنية  اململكة  يف  اأن�ساأت  خا�سة  جامعة 
العايل  والدبلوم  البكالوريو�ص  درجات  م�ستوى  على  وبرامج  كليات 
التعاون  �سبل  فتح  اإلى  تهدف  تفاهم  مذكرة  توقيع  مت  فيما  واملاج�ستري، 
العلوم  منها  جمالت  عدة  يف  اجلامعتني  بني  العالقات  وتوطيد  امل�سرتك 
وتنظيم  اخلربات  تبادل  عملية  متهيد  اإلى  بالإ�سافة  والتعليم،  والثقافة 

امل�سرتكة. العلمية  البحوث  واإجراء  واملوؤمترات  والندوات   املحا�سرات 
لتمهيد  ومبادرتها  اجلامعة  ا�ستعداد  على  حمدان  �ساري  اأ.د.  اأكد  جهته  من 
م�ستوى  على  العراقيني  للطلبة  الفراهيدي  مع جامعة  م�سرتك  برنامج  اإن�ساء 
درجة املاج�ستري وال�سعي لأخذ املوافقات من اجلهات املعنية �سواء يف اململكة 
الأردنية الها�سمية اأوجمهورية العراق، فيما عر�ص الوفد املرافق فيديو تعريفي 
 عن جامعة الفراهيدي وموقعها ال�سرتاتيجي والتخ�س�سات املطروحة فيها.
ويف نهاية اللقاء تبادل الفريقان الدروع التذكارية، فيما قام اأ.د. اأن�ص ال�سعود 
اجلامعة  املرافق يف جولة حول  والوفد  الفراهيدي  رئي�ص جامعة  با�سطحاب 
الطلبة  بع�ص  فيها ومقابلة  والدوائر احليوية  التابعة  واملرافق  الكليات  لزيارة 

الدار�سني يف اجلامعة



االستثمار في القطاع التعليمي

بحثت جامعة عمان العربية مع امللحقية الثقافية اليمنية �سبل تعزيز التعاون الكادميي، 
وقبول املزيد من الطلبة اليمنيني.

ويف هذا املجال التقت نائب رئي�ص اجلامعة لل�سوؤون الأكادميية ال�ستاذ الدكتورة اخال�ص 
الطراونة بامل�ست�سارة الثقافية اليمنية الدكتورة قبلة حممد �سعيد يف مكتبها بح�سور ال�سيد 
معن �سماره من دائرة القبول والت�سجيل يف اجلامعة وال�سيد نورالدين الرو�سان من دائرة 
العالم والعالقات العامة، حيث عر�ست ال�ستاذ الدكتورة اخال�ص الطراونة �ُسبل التعاون 
امل�سرتك والتخ�س�سات التي ا�ستحدثتها اجلامعة كتخ�س�ص الت�سويق الرقمي ، وتخ�س�ص 
الأمن ال�سيرباين وهند�سة الطاقة املتجددة و�سيانة الطائرات، اإ�سافة ل�ستعرا�ص اخلطط 

الدرا�سية، وعملية اإدماج معايري �سمان اجلودة يف الداء العام والتدري�ص.

ويف هذا ال�سدد، اأثنت الدكتورة الطراونة على الدور الت�ساركي الذي تلتزم به امل�ست�سارية 
تتمتع  التي  الكادميية  ال�سراكات  كما عر�ست  طلبتها،  �سوؤون  متابعة  اليمنية يف  الثقافية 
ريادية  جامعة  باعتبارها  العربية  عمان  جامعة  اإن  واأ�سافت   ، العربية  عمان  جامعة  بها 
ذات اأهداف ت�سب يف م�سار �سقل �سخ�سيات الطلبة واإك�سابهم املهارات واملعارف، تعتمد 
�سمن  التفاعلي  التعلمي  وامل�سار  التعليمي  امل�سار  بني  يزاوج  الذي  املدمج  التعلم  منهاج 

تخ�س�ساتها.
اجلهود  على  �سعيد  حممد  قبلة  الدكتورة  اليمنية  الثقافية  امل�ست�سارة  اأثنت  جهتها،  من 
والرتقاء  لطلبتها  التعليم  عملية  لجناح  العربية  عمان  جامعة  تبذلها  التي  املتميزة 

باملخرجات الكادميية.

»عمان العربية«  والملحقية اليمنية
 تبحثان التعاون المشترك
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Investment In The Education Sector

COLLABORATION BETWEEN UNIVERSITY OF 
PHILADELPHIA AND TISHK INTERNATIONAL 

UNIVERSITY - ERBIL

o enhance cooperation between the 
University of Philadelphia and the 
University of Tishk International University 
in Erbil / Northern Iraq, a delegation from 
the University of Philadelphia visited the 

University of Tishk International during the period 16-19 
February 2022. The delegation included Prof. Dr. Qasim 
Moussa Al-Obaidi / Dean of the Faculty of Information 
Technology and the Dean of Quality Assurance, Dr. 
Fadwa Al-Halayka/ Dean of the Faculty of Nursing and 
Dean of the Faculty of Medical Sciences and Dr. Yazan 
Al-Bataina/ Dean of the Faculty of Pharmacy. The visit 
included discussing many common academic topics 
related to the development of study plans, exchanging 
visits of students and faculty members between the 
two universities, and enhancing cooperation in the 
field of quality assurance of academic programs and 
international accreditation, in addition to cooperation in 
the organization of seminars and scientific conferences 
and the implementation of joint scientific research. 
Dr. Idris Hadi, Chairman of the Board of Trustees of 
Chuck International University, valued the role played 
by the University of Philadelphia and the excellence 
of its academic programs, which made it a leading 
university in Jordan, expressing his desire to develop 

cooperation between the two universities to serve the 
academic process.

University of Philadelphia and The University 
of Jordan Participates in its Celebrations of the 

Birthday of His Majesty King Abdullah II,
 The University of Philadelphia, represented by its 
President, Prof. Dr. Mu ‘taz Sheikh Salem, participated 
in the artistic ceremony held by the University of 
Jordan on the occasion of the birthday of His Majesty 
King Abdullah II, may God protect him, under the title 
”Inexhaustible Bid“, under the auspices of the President 
of the University of Jordan, His Excellency Prof. Dr. 
Nazir Obaidat, and attended by a number of Jordanian 
university presidents, deans of student affairs and a 
large group of students.
The ceremony included a number of various artistic 
and cultural events, which recalled the birth of His 
Majesty King Abdullah II, and the march of reform and 
giving that the Kingdom witnessed during his reign, 
calling on God to provide him with health, strength 
and determination, and that Jordan remains a arena 
of pride and dignity, an oasis of security and safety, a 
house for the Hashemites, and a house of pride for the 
Arab brothers.  

T
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he Jordanian Arab Investment Bank signed 
an agreement to buy the banking business 
of the National Bank of Kuwait in Jordan, 
and this deal is approved by the Jordanian 
Central Bank, and upon completion of the 
sale and purchase process, the entire 

assets and liabilities of the National Bank of Kuwait - 
Jordan will be automatically transferred to the Jordanian 
Arab Investment Bank, including deposit accounts and 
loans of the Bank’s customers. The process is expected 
to be completed within the next few months.
Mr. Hani Al-Qadi, Chairman of the Board of Directors 
of the Jordanian Arab Investment Bank, commented: 
”We are pleased to sign this agreement today with the 
National Bank of Kuwait, the leading bank regionally and 
internationally, which is the oldest bank in the State of 
Kuwait and the Arab Gulf region, and this agreement is 
approved by the supervisory authorities. 
The judge explained that this procurement process is 
part of the expansion strategy of the Jordanian Arab 
Investment Bank, which has accelerated during the 
past decade, including the acquisition of the banking 
business of HSBC in Jordan, which is one of the largest 
acquisitions at the level of the Jordanian banking sector. 

The signing of the agreement today confirms the solidity 
of the bank’s financial position and strengthens our 
presence in the banking market in Jordan. 
Al-Qadi added: ”We look forward to working together 
with the NBK team over the coming months to ensure a 
smooth transition period without impacting the business 
of customers and employees.“
For his part, the CEO of the National Bank of Kuwait 
Group, Mr. Issam Al-Sakar, expressed his pleasure 
at signing the agreement with the Jordanian Arab 
Investment Bank. He also praised the close relations 
between the two banks and the impact that this has on 
the success of the negotiations. He also praised the role 
of the supervisory authorities in the speed and ease of 
completing the procedures.
Al-Saqr said: ”Our strategy for the international operations 
of the Group is based on expanding all business sectors 
in the main markets in which we operate and relying 
on our excellence in providing digital services and 
developing wealth management products and services, 
especially after combining private banking services with 
Wataniya’s investment products and services under one 
leadership to better meet the needs of private banking 
customers.
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 erman Jordanian University  joined 
the world of smart cards with the 
agreement it signed with Cairo Amman 
Bank recently to transform the identities 
of university students, faculty and 
administrative staff into a ”multi-use 

smart card“.
With this agreement, Jordanian German University 
becomes the 11th university to benefit from this 
service that is unique to Cairo Amman Bank in the 
local banking sector.
The agreement was signed on behalf of Cairo 
Amman Bank, CEO, Mr. Kamal Al-Bakri, and 
on behalf of the German Jordanian University, 
the Rector of the University, Mr. Dr. Aladdin Al-
Halhouli.
The Cairo Amman Bank partnership is a real and 
successful partnership between the sectors of 
economy and higher education, which is in the 

interest of the nation, supports its comprehensive 
development process, and serves its children and 
institutions. 
The multi-use smart university card benefits its 
holder as an identification that enables him to enter 
the various university facilities, in addition to being 
a payment card that enables the holder to pay with 
it at all points of sale inside and outside Jordan, 
purchase via the Internet, and withdraw cash.
The holders of smart university cards can also 
charge these cards through Cairo Amman Bank 
branches spread throughout the Kingdom and 
through KIOSKS electronic payment kiosks that 
will be provided inside universities in the near 
future.
This card is distinguished by enabling its holder to 
obtain discounts when used within a wide network 
of shops contracting with the bank throughout the 
Kingdom.

GERMAN JORDANIAN UNIVERSITY 
JOINS THE WORLD OF SMART CARDS

 WITH CAIRO AMMAN BANK

G
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cards, so that the lucky winners are finally selected from 
them, according to the specified terms and conditions.
Jordanians will be able to live this experience by 
quickly joining the bank’s customer base and issuing 
their Murabaha cards, and by increasing financial 
movements using these cards for new and existing 
customers, which enhance the chances of entering 
the draw and winning the golden trips that will take 
place in Russia on May 26.
With this campaign, Safwa Islamic Bank continues to 
embody its commitment to distinguish its customers 
from others not only through its services, solutions 
and banking products that comply with the provisions 
of Shariah, but also by turning their dreams into 
reality, including their sports youth dreams, which 
reflects the Bank’s excellence in managing its 
relations with its customers, as well as the extent of 
qualitative development in its reward programs and 
appreciation of loyalty.
It is worth mentioning that Safwa Islamic Bank was the 
first in the Kingdom to launch electronic Murabaha 
cards, which are the first product of its kind, to 
enable its customers to pay for their purchases at any 
time and from anywhere. The electronic Murabaha 
cards from the Islamic Bank of Safwa, apart from 
being legally authorized, are characterized by 
the convenient and flexible payment periods they 
involve, and by the competitive Murabaha rates, with 
exemption from the issuance fees for the first year, in 
addition to the competing renewal fees, installments 
without profits within a large network of traders, the 
possibility of activating the international roaming 
service, the points and loyalty system that can be 
used with it, and many others.

Safwa Islamic Bank launches the “Good Winter” 
initiative in cooperation with Tkiyet Um Ali

Safwa Islamic Bank took the initiative to secure the 
ingredients for warmth for about a thousand families 
who were put under the harsh coldness of the winter 
season, and whose chastity did not help them in 
asking for help, in cooperation with Tkiyet Um Ali.
The bank will continue to implement its initiative, 
which comes in cooperation with Al-Takiya, until the 
completion of covering the needs of the targeted 
families, and securing the ingredients for warmth 
for them such as heaters, kerosene vouchers and 
blankets, which are equipment that means a lot to 
members of these families as a reason to protect 
them from disease, especially in light of the prevailing 
epidemiological situation and amidst Expectations of 
air depressions and polar masses in the middle of 
this month.
Commenting on this, the CEO of Safwa Islamic Bank, 
Samer Al-Tamimi, said: ”Not far from any of us, there 
are those who do not find the necessities of life in 

the winter, which goes beyond the bite of the day to 
feeling warm. In order to be part of the solution and 
treatment of pressing societal issues, and a reason to 
achieve the greatest impact from humanitarian work 
directed to serve the groups most in need of support, 
we have made sure that the chapter of goodness for 
the targeted families within our initiative becomes a 
title of hope, tranquility and smile.“
 Al-Tamimi indicated that this initiative, which 
witnesses a wide participation of the bank’s 
employees in the processing and distribution 
operations for the beneficiaries, embodies the values   
of the people of Jordan, who used to extend their 
white hand, and also reflects the fruitful cooperation 
between the private sector, particularly the banking 
sector, and civil society organizations, to provide 
the greatest degree of protection and assistance to 
those in need. It invites Jordanians, institutions and 
individuals, to expand the umbrella of goodness by 
giving them in order to alleviate the burdens of the 
winter season, which casts its shadows on families 
who are already facing great challenges in securing 
their basic needs throughout the year, and keeping 
them safe and warm during the cold months.
 It is noteworthy that the bank’s initiative is one of the 
continuous initiatives that it implements side by side 
with Tkiyet Um Ali, based on the strategic support 
agreement that extends between the two parties 
for nearly a decade, in which the bank has been 
keen and continues to support a number of different 
programs, activities and campaigns for fixed and 
seasonal Tkiyet and aimed at continuing to confront 
the scourge of poverty and hunger.
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SAFWA ELITE  CARDS, YOUR TICKET 
TO THE CHAMPIONS LEAGUE FINAL

he Islamic Elite Bank launched the ”Journey 
of a Lifetime“ campaign, which targets 
all current customers who are holders of 
electronic Murabaha cards or customers who 
want to issue cards from Mastercard, Classic, 
Titanium and World, to be part of a unique 
journey and experience to enjoy the beauty of 

the ancient city of St. Petersburg and watch the final game 
of the Champions League from the heart of the event in 
Russia.
As part of the campaign, Elite Bank offers 5 free trips for 
5 winners, plus a companion for each winner, including 
business class round-trip air tickets and 4 night stays in St. 
Petersburg, with tickets for the winners and their companions 

to enter the Christofsky Stadium, which will witness the final 
match of the league, as well as covering the daily expenses 
of the trip with a value of 250 US dollars for each winner, 
in addition to hosting the winners and their companions in 
many recreational and tourist events and giving them an 
exceptional bag presented by the Champions League and 
Mastercard as an exceptional gift for each of them.
The campaign, which lasts until the thirtieth of next March 
for the current year 2022, is based on withdrawals that will 
be made on the names of customers who make financial 
transactions, with the exception of cash withdrawals through 
their electronic Murabaha cards during the campaign 
period, with a minimum value of JDs 200  for classical 
cards, JDs 500 for titanium cards, and JDs 1000  for world 
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Our Slogan ”Don’t count ratio“
Egyptian Arab Real Estate Bank launches

 home loan campaign with the lowest interest rate 
starting from 5.50%

The Egyptian Arab Real Estate Bank announced the launch 
of a new campaign for home loans under the slogan ”  ratio 
as calculated  ”, which is one of the best offers for the home 
loan product in the Jordanian banking market and the lowest 
interest rate in Jordan starting at 5.50%. 
The campaign is based on the Bank’s strategy to provide the 
local market with distinctive and high value-added banking 
services and products, particularly in the field of mortgages, 
in line with the diverse banking needs of customers.
Tarek Akl, General Manager of the Egyptian Arab Real 
Estate Bank, said: ”The launch of the new home loan product 
campaign comes from the Bank’s keenness to support the 

economic movement of different sectors and to support the 
real estate sector in particular, as the campaign aims to attract 
new segments to benefit and enjoy the many advantages 
that the Real Estate Bank offers its customers, through the 
prices and exclusive features and competition enjoyed by the 
campaign, which directly contributes to achieving a number 
of social objectives.“
Akl pointed out that the home loan from the Real Estate Bank 
is characterized by an interest rate and is considered the 
lowest on home loans in Jordan by 5.50%, in addition to many 
exclusive benefits associated with the product. 
Akl noted that there are many competitive advantages to 
be given the new home loan, including a flexible repayment 
period of up to 30 years, with the possibility of purchasing 
loans granted by other banks, as this offer includes loans that 
will be granted and approved and subject to the terms and 
conditions of the bank, in addition to the advantage of the 
home loan providing value-added services, providing life and 
real estate insurance, and granting the borrower a free credit 
card free of issuance fees for the first year.
”The home loan from The Egyptian Arab Real Estate Bank 
is one of the most attractive and competitive offers in the 
Jordanian banking market and fulfills the aspirations of 
customers to own their dream home, as part of the bank’s 
constant and continuous efforts to satisfy its existing and 
potential customers by providing them with various banking 
services and products professionally and efficiently, in order 
to meet their needs and exceed their expectations.“

Real Estate Bank J Al-Masri Al Arabi Opens a New 
Branch in Marj al-Hammam Area 

 Tarek Akl, Regional Director of the Egyptian Arab Real Estate 
Bank, in the presence of the Bank’s senior management, 
opened a new branch in Marj al-Hammam/Al-Dhahr 
neighborhood, the 16th branch of the Bank’s branch network 
in Jordan, where the importance of this site lies in the region’s 
distinctive projects and shops.
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he Egyptian Arab Real Estate Bank announced 
the launch of its new personal loan campaign 
under the slogan ”Our loan is different“ in its step 
to meet the needs of diverse banking customers 
and to suit their growing requirements. 
This loan is designed with several competitive 

specifications, gives customers the possibility to obtain a loan 
with a flexible repayment period of up to 10 years without the 
need for a sponsor provided the salary is transferred, in addition 
to the excellence of the loan at preferential and decreasing 
interest rates starting from 6.0 75%, and a cash bonus of up 
to 1500 dinars, as the loan is characterized by value-added 
services provided to all beneficiaries of the program, as an 
exemption of the customer from the commission grants for 
loans transferred from other banks and granting a cap service“ 
Your salary is upfront.“  

Tarek Akl, Regional Director of the Egyptian Arab Real Estate 
Bank, commented: The Egyptian Arab Real Estate Bank 
continues its leading role at all levels, both in terms of products 
and services, and within a strategy aimed at responding 
quickly to the needs of customers. 
Akl pointed out that our customers are the focus of our attention 
so we are always keen to meet their needs in the best possible 
way and enhance their banking experience to the fullest, and 
therefore we seek through this new campaign to reward them 
and give them an opportunity to meet their diverse needs and 
in accordance with their growing requirements, as this program 
represents one of the distinctive financing solutions to become 
the Egyptian Arab Real Estate Bank and the preferred choice 
and the first choice of its distinguished customers, and in a 
way that facilitates customers to get the service quickly. 
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EGYPTIAN ARAB REAL ESTATE BANK 

LAUNCHES NEW PERSONAL LOAN CAMPAIGN 
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providing sophisticated and certified digital payment solutions 
to the Bank’s corporate sector customers.“
It is serious to mention that the Bank has recently launched new 
banking services for SMEs through the digital platform ”Arabi 
SME”. This launch is part of the Bank’s efforts to provide flexible 
and sophisticated banking solutions aimed at supporting the 
business operations and growth plans of its SME sector clients 
in a way that meets their requirements and keeps pace with 
developments in the business environment.

Arab Bank Opens a New Branch
 in Al Hashemi Shamali 

 The Arab Bank recently opened a branch in the northern 
Hashemi region with its new location located in Al-Batha 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. Thus, Mr. Yaqoub Maatouq, Director 
of Retail Banking at Arab Bank - Jordan said: ”The inauguration 
of the Arab Bank for its new branch in the northern Hashemi 
region is part of its constant keenness to communicate 
constantly and effectively with its customer base in various 
regions of the Kingdom.“ He added: ”With its new location, the 
branch provides a wide range of integrated banking services 
and systems to ensure faster and more efficient customer 
service to the highest quality standards.“ The new branch 
also provides its customers with a comprehensive package 
of regular banking services in addition to the services of the 
”Arabi Premium“ program provided through a specialized 
relationship manager, in addition to the ATM device, which 
allows customers to conduct many instant banking transactions 
with the utmost ease, comfort and security, including: A cash 
withdrawal service in Jordanian Dinars and US Dollars twice 
the daily normal limit, immediate and future checks deposited 
in Jordanian Dinars, instant cash deposit service in Jordanian 
Dinars and US Dollars, and many other services. It is worth 
mentioning here that the Arab Bank provides a range of digital 
banking services and solutions through its new and developed 
application »Arabi Mobile«, in addition to the online banking 
service »Arabi Online«. Individuals wishing to open Arab 
Bank accounts will be able to download the Arabi Mobile App 
through the App Stores: Apple Store, Google Play, or Huawei 
Up Gallery and use the ”Open New Account“ option available 
through the app to enter the required data and open a new 
account with Arab Bank electronically. 

Arab Bank Renews its Sponsorship
 of Jordan Air Ambulance Center

 The Arab Bank recently renewed its sponsorship of the 
Jordanian Air Ambulance Center for the sixth year in a row, as 
part of its social responsibility program ”Together“, with the aim 
of supporting the center’s work mechanism and enhancing its 
contribution to raising the level of medical services provided in 
the Kingdom. Due to this agreement, the bank will support the 

services of the air ambulance center and transport the injured 
and sick by air, through evacuation, rescue and ambulance 
operations by helicopter from remote areas to specialized 
medical centers to receive the necessary treatments in 
emergency situations that require such kind of specialized 
medical service. Commenting on this cooperation, the CEO 
of the Jordanian Air Ambulance Center, Lieutenant Colonel 
Pilot Issa Abdul Karim Al Afif, said: “The Arab Bank’s support 
to the Center reflects the leading societal role that the Bank 
plays at the national level.“ He added ”Serving the homeland 
and society is a joint responsibility between the government 
and the private sector, which contributes to achieving one of 
our most important endeavors aimed at preserving the lives 
of citizens and providing them with the best medical services. 
Therefore, we are proud of our continuous cooperation with 
the Arab Bank within its social responsibility programs, as 
the Arab Bank is one of the first institutions to work with the 
concept of sustainability.“ For his part, Mr. Tariq Al-Haj Hassan, 
Director of the Branding Department at the Arab Bank, said: 
”Our cooperation with the Jordanian Air Ambulance Center for 
the sixth consecutive year is a reflection of the Arab Bank’s 
keenness to support the efforts aimed at achieving sustainable 
community development, of which the health services sector 
is a cornerstone. This support reflects the Bank’s belief in 
the mission of the Center and the distinctive role it plays with 
regard to air ambulance for emergency cases and their transfer 
from various remote and distant regions of the Kingdom to 
specialized hospitals. He added ”Over the past years, the 
center has contributed to saving many critical and emergency 
cases in a way that contributes to raising the level of medical 
services provided in the Kingdom. It should be noted here 
that the Arab Bank’s Social Responsibility Program ”Together“ 
comes within the framework of the Arab Bank’s sustainability 
strategy, which aims to support efforts to achieve sustainable 
development at the social, economic and environmental levels. 
The program focuses on developing and developing various 
aspects of society through various initiatives and activities that 
contribute to serving several pivotal sectors, including health, 
combating poverty, protecting the environment, education and 
supporting orphans.
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 S. Randa Sadiq began her work as the Executive 
Director General of the Arab Bank as of 1 
February 2022, replacing Mr. Nimah Sabbagh, 
who retired at his request as of 31 January this 
year.
Sadiq joined the Arab Bank in July 2010 and has 
since served as the Bank’s Deputy Executive 

Director. Sadiq has more than 36 years of banking experience 
working at NBK for 24 years as he has held several positions, 
the most recent of which was as General Manager of the 
International Banking Group. Sadiq holds a master’s degree 
(MBA) in financial and banking sciences from the American 
University of Beirut. 
On this occasion, Mr. Sabih Al-Masri, Chairman of the Board 
of Directors of the Arab Bank, affirmed that the appointment of 
Randa Al-Sadiq as the Executive Director of the Bank reflects 
the confidence of the Board of Directors in its efficiency and its 
ability to lead the team of executive management of the Arab 
Bank to continue the progress of success and achievement 
and move forward in achieving the ambitious vision of the 
Bank and its future strategy aimed at strengthening its leading 
position in the banking field locally and regionally. 
It should be noted here that Ms. Randa Al-Sadiq also occupies 
several positions within the Arab Bank Group, including: 
Chairman of the Board of Directors of Arab Bank for Tunisia, 
Vice Chairman of Arab Bank Australia Ltd., Board Member of 
Arab Bank of Oman and Chairman of the Board of Directors of 
Arab Investment Group.
In its latest issue early this month, Forbes Middle East magazine 
chose Randa Al-Sadiq among the 50 most powerful women 
entrepreneurs in the Middle East, ranking seventh on this list.
The Arab Bank recently opened a branch in the northern 
Hashimi region with its new location located in Al-Batha 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.

 First time in the Kingdom 
Arab Bank Launches a Digital Credit Card
 for Companies in Cooperation with Visa 

The Arab Bank, in cooperation with Visa, launched a new digital 
credit card for customers of the corporate sector, which is the 
first of its kind in the Kingdom as it is linked to the automation 
platform for payments from Visa International. The launch of 
this card comes within the framework of the Bank’s strategy 
to provide flexible and sophisticated banking solutions aimed 
at enhancing and facilitating the banking operations of the 
business sector more efficiently and effectively locally and 
internationally. 
This digital credit card allows Arab Bank customers from 
the corporate sector to make electronic payments and settle 
payments more easily, safely and quickly. This card also 
features secure coding technology, where card numbers are 
created for each transaction separately, to be used once in 
order to activate the process of deducting the value of the 
payment from the credit account, not the current account of 
each company.

Arab Bank customers from the corporate sector can benefit from 
many exclusive benefits when using this card, as these benefits 
include: Improve corporate cash flow management within the 
highest level of privacy and security, and fully control the Visa 
Signature Corporate Card account ”“ by setting a different 
upper limit for each digital card issued, with the possibility of 
setting payment controls such as time, place, and class of 
expenditure. This is in addition to the possibility of analyzing the 
credit spending of companies by reviewing account details and 
reviewing business reports and indicators in detail. 
Commenting on the launch of the new digital card, Mr. 
Rami Abu Al-Teen, Director of the Banking Department for 
Companies and Financial Institutions at the Arab Bank– Jordan, 
said: “The launch of this new digital credit card, the first of its 
kind in the Kingdom in cooperation with Visa, 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 it to provide a unique and distinctive banking 
experience for companies that enables them to upgrade their 
business.“ He added ”Such innovative banking solutions come 
within the Bank’s strategy and its pivotal role in keeping pace 
with developments in the business environment, as evidenced 
by the provision of safer and more efficient payment services 
and channels that meet the requirements of the corporate 
sector and keep pace with their aspirations.“
Mr. Rajai Ajjour, Area Manager, Visa, said: ” Visa, the global 
leader in digital payment solutions, is proud of its ongoing 
commitment to delivering innovative payment solutions that 
meet the diverse needs of businesses around the world. The 
Visa Digital Credit Card is a fast-growing company, widely 
accepted and traded in intercompany transactions, especially 
as it provides the highest levels of security and transparency, 
and contributes to reducing cost by facilitating electronic 
reconciliations as well as the advantage of global acceptance. “ 
He added ”We are pleased to cooperate with the Arab Bank in 
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“Capital Bank” and”Jerusalem Insurance” 
Sign Bank Insurance Agreement

Capital Bank and Al-Quds Insurance Company announced 
the signing of a strategic cooperation agreement that enables 
the bank’s customers to obtain the best insurance services 
provided by Al-Quds Insurance Company to meet their needs 
at preferential prices and competitive advantages.
The agreement was signed by the CEO of the Capital Bank of 
David Al Ghul and the General Manager of Al-Quds Insurance 
Company, Imad Marar.
Under this agreement, the insurance services provided 
by Al-Quds Insurance Company, which allow the Bank’s 
customers to obtain ad hoc and multiple insurance programs 
at competitive prices, coverage and features, such as 
(health insurance, car insurance, home insurance, personal 
accidents, and travel insurance), will be offered and promoted 
and sold through the various channels of the Bank. 
Commenting on the signing of the agreement, the Head of 
retail banking at Capital Bank, Mohamed Osman, said: ”This 
Agreement is in line with Capital Bank’s plans to continuously 
develop and deliver value-added products and services to 
our customers, and serves their needs and aspirations. We 
are always keen to choose leading partners in their field to 
ensure the best services are provided to customers. “ 
For his part, the General Manager of Al Quds, Imad Marar, 
said: ” We are very happy with this partnership, which will 
undoubtedly contribute to the delivery of our insurance 
services to a wide range of customers. It will also provide 
innovative insurance products at competitive prices and 
coverage and a superior level of service to Capital Bank 
customers. “ 

Capital Bank Promotes its Innovative Digital 
Services in the Jordanian Market and Launches the 

Blink Digital Bank
In a move to enhance its digital solutions and services, 
Capital Bank ”Blink“ launched the Digital Bank, which will 
offer its services through its smart digital platform targeting 
young people in general.   
This came during a launch ceremony attended by Blink 

Chief Executive Officer Zain Melhas, and a number of senior 
executives in the Bank’s capital, along with Jordanian media 
representatives and social media influencers. 
Blink CEO Zain Melhas said: “ The launch of Digital Bank 
Blink in Jordan comes in line with the radical transformations 
and changes taking place in the global banking industry 
thanks to the successive technological developments and 
the move towards the digital age, which increased customer 
dependence on digital services and financial applications, 
”noting that the launch of this bank enhances Capital Bank’s 
pioneering career in the field of digital transformation and 
providing the latest innovations and sophisticated banking 
solutions in the Jordanian market.
Malhas added that Blink will contribute to enhancing 
financial inclusion in the Kingdom and achieving financial 
independence for the groups targeted by the Digital Bank 
in the first phase, namely individuals, home entrepreneurs, 
especially women, and university students, noting that 
targeting these segments, which fall within the age group 
(18-40) years, comes to the Jordanian market with its youth 
base and the increasing rates of mobile phone and Internet 
use and their spread in the Kingdom by more than 90%, so 
Blink was launched as a fully digital and non-traditional bank 
that embodies the young and digital nature of Jordanian 
society and meets their needs in a modern way.
The Blink Digital Bank application is the first application in 
the Kingdom to issue credit cards immediately and in simple 
steps with a ceiling ranging from (200 Dinars - 1000 Dinars) 
maximum, with a repayment period of up to 60 days, which 
is the highest in the Jordanian market, and without providing 
any guarantees or guarantees or the need to transfer the 
salary.
Malhas explained that there is an intention to expand the 
scope of the digital bank to include the Iraqi banking market, 
in addition to working to provide integrated digital services 
for small and medium-sized companies in the near future.
Those wishing to take advantage of the innovative banking 
services of the digital bank ”Blink“ can download its 
application through the Apple Store – Play Google app stores 
and use the ATM network and points of sale inside and 
outside the Kingdom.    
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apital Bank announced today that it has 
signed an agreement to purchase 100% of the 
capital of Societe Generale Bank - Jordan, in 
implementation of its expansion plans and to 
enhance its competitive position in the Jordanian 
banking market. 

The agreement was signed by the Chairman of Capital Bank 
Group, on behalf of Khalil Al-Salem, and the representative 
of Société Générale in Lebanon, George Sghbini, in the 
presence of representatives from the executive management 
on both sides. 
 This agreement comes as a prelude to the acquisition of all the 
operations and branches of Societe Generale Bank operating 
in Jordan, after obtaining the final approvals of the regulatory 
and supervisory authorities, as this acquisition is the second 
of its kind carried out by Capital Bank in less than 12 months.
This agreement will increase the value of the assets of Capital 
Bank Group to approximately 6 billion dinars, and will also 
benefit the bank’s position and position in the Jordanian 
banking market, shareholders and customers.
Commenting on the signing of the agreement, the Chairman 
of the Board of Directors of Capital Bank Group, on behalf of 
Khalil Al-Salem, said: ” The acquisition process will contribute 
to the consolidation of Capital Bank’s plans to strengthen its 
competitive position and implement its expansion plans, along 
with the Bank’s continued provision of its innovative banking 
services and solutions to companies of various types and 
sizes. “

The CEO of Capital Bank, Daoud Al-Ghoul :  After 
completing the acquisition, Capital Bank will have a 
strong and strengthened budget capable of enhancing its 
competitiveness inside and outside Jordan, in addition to 
increasing the competitiveness of Capital Bank Group in the 
main markets in which it operates, while the Bank continues 
to implement its plans towards digital transformation and 
providing innovative and efficient banking services to its 
growing customer base, ”noting that the acquisition process 
will add a new source of revenue for Capital Bank Group 
by including the financial leasing company of its Société 
Générale - Jordan in the group. 
 For his part, Nadeem Qabwat, Managing Director of Société 
Générale Jordan, commented: ”This process will contribute 
to providing added value to the bank’s customers with whom 
we have a strong relationship for many years, especially 
since Capital Bank Group is taking rapid steps towards 
digital transformation, which is the most important investment 
to face future challenges and open new doors to serve our 
customers in easier and more sophisticated ways.“ 
The deal will also include the acquisition of Société Générale 
- Jordan for financial intermediation of Société Générale - 
Jordan, and the inclusion of its customers in the client base 
of Capital Investments – the investment arm of Capital Bank 
Group, which will provide new customers with a wide range 
of financial intermediation services in the local, regional and 
global markets, as well as corporate finance and asset and 
wealth management services.  
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he Queen Rania Foundation for Education and 
Development has signed a partnership agreement 
with the Societe Generale Bank - Jordan to support 
the Foundation’s role in improving and reforming 
education and development in Jordan and the 
region.The agreement was signed by the CEO 

of the Foundation, Mr. Bassem Saad and Mr. Nadeem Qabwat, 
General Manager SGBJ, as this agreement, which will last three 
years, will support three activities and programs with the aim of 
developing basic educational components and improving the 
outputs of education and development in Jordan and the Arab 
world. 
 Within the framework of this partnership, Société Generale - 
Jordan will provide support to three programs implemented by 
the Queen Rania Foundation, the Queen Rania Teacher Training 
Academy and the Jordan River Foundation. Through this support, 
Queen Rania Foundation will develop a free application within the 
series of applications ”Karim and Genie“ Free education supports 

children’s learning of basic reading skills in Arabic that raise 
children’s school readiness and enable them to excel in school 
and work life. Support also includes the Queen Rania Teacher 
Training Academy Forum 2024, and the Women’s Empowerment 
Program within the Jordan River Design Project which trains and 
empowers women to secure sustainable jobs. 
Mr. Bassem Saad expressed the gratitude of the Queen Rania 
Foundation for the continuous support provided by Société 
Générale - Jordan SGBJ for education and development initiatives 
in Jordan, and pointed to the importance of partnerships with 
private sector institutions to improve and develop education 
and development in Jordan, and its achievement of community 
development in Jordan.
For his part, Mr. Nadeem Qabwat expressed the faith of SGBJ 
inQueen Rania’s leaders, programs and initiatives that support 
her, stressing the importance of this partnership, which goes to the 
heart of the Bank’s concerns, in line with its policy of supporting 
initiatives in social responsibility.

SOCIETE GENERALE DE BANQUE - JORDANIE
SIGNS A PARTNERSHIP 

AGREEMENT WITH QRTA

T
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he Jordanian Kuwait Bank has signed a 
cooperation agreement with Zain Jordan to 
benefit from the services of the Zain Regional 
Center for Data and Information Storage and 
Disaster Recovery (The Bunker), which is the first 
of its kind in the region.
The agreement was signed at the headquarters 

of the Center located in King Hussein Business Complex, where 
it was signed by the CEO of Zain Jordan, Mr. Fahad Al-Jassim, 
and the Executive Director of the Jordanian Kuwait Bank, Mr. 
Haitham Al-Battikhi.
This cooperation by Zain came within the framework of its 
keenness through “Zain Business” to provide the latest global 
communications and information technology solutions and 
business solutions that serve the largest companies, institutions 
and banks operating in the Kingdom, in a way that meets the 
aspirations of its partners from different business sectors, to 
be a distinctive partner that serves the business objectives 
they seek to achieve. Zain also seeks through this step to 
enhance the processes of digital transformation by providing all 
the necessary tools to ensure the efficiency of the work of all 
systems at various times and in all circumstances, which gives 
more reliability and security. 
Under this agreement, Zain will provide a special room at its 
regional center (the banker) to host the servers of the Information 
Center of the Jordanian Kuwait Bank (Colocation), in addition to 
emergency offices equipped with advanced communications 
solutions and protection and monitoring devices around the 
clock at any time, or in emergency situations so that the bank 
can use them when needed to monitor, manage and maintain 
its own devices and managed by a specialized technical team, 
in addition to providing communication lines and data linkage 
services.
The Bunker Zain Regional Data Storage and Disaster Recovery 
Center is located on an area of 4,300 square meters in 
the King Hussein Business Complex. It contains the latest 
communications and information technology solutions, which 
make it an ideal data center that ensures the protection and 
security of data at the highest levels and according to global 

standards, through the infrastructure and service readiness 
around the clock, as the center has many characteristics that 
make it distinctive, including its fortified and low 12 meters 
underground, and it contains concrete walls that are resistant to 
natural disasters, and the presence of nuclear strike protection 
systems, thus it is the first and only center in the region that is 
distinguished by these characteristics, which also puts it on the 
list of the most developed centers in the world, as the center’s 
immunization and protection system is comparable to what is 
done in military installations, as it must enter through five points 
to verify identity, making the center an option
The center provides data storage, information and disaster 
recovery services for government institutions and local and 
regional companies operating in various sectors, such as the 
financial, health, education, insurance, aviation and others. It 
contains rooms hosting the servers (Colocation DC), including 
what is common, and separate and private ones. In addition, 
there are emergency offices that can be used in the event of 
the need to manage the devices of the company or institution, 
in addition to the availability of cloud services of all kinds. The 
center also relies on fiber-optic technology that connects the data 
center with international cables, allowing companies to expand 
and benefit from the potential of international growth. It also 
ensures the continuity of work at 99.982% and uninterrupted. In 
the event of any malfunction on any of the devices or equipment, 
another device will do the same work without any impact.
The Executive Director of the Jordanian Kuwait Bank, Mr. 
Haitham Al-Battikhi, praised this partnership with Zain Company 
to benefit from the services of this distinguished regional center, 
which is the first and only center in the region, to protect and store 
data and information and recover from disasters. This step aims 
to contribute to raising the level of readiness of the bank to deal 
with emergency events, which will provide the ideal environment 
suitable for maintaining business continuity and providing 
services to valued customers under any circumstances, through 
the management, protection, preservation and retrieval of data 
with the highest standards of security, protection and technical 
and technological competence, using the latest advanced 
technology in this field.
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 CFI Financial Group, an award-winning 
and globally regulated trading provider, 
launches ”CFI ASE Trader“, an advanced 
online trading app, allowing direct access 
to trade stocks listed on the Amman Stock 

Exchange.
”CFI ASE Trader“ is an intuitive and easy-to-use app, 
giving traders real-time access to local markets where 
they can buy or sell as they please, with no restrictions 
and with full integration of corporate actions including 
dividends and splits.
The newly launched online trading access will 
complement the currently available offline approach 
to trade local markets in order to provide a full trading 
experience by our seasoned brokers during exchange 
hours.

Founders and Managing Directors of CFI Financial 
Group, Hisham Mansour and Eduardo Fakhoury 
commented: ”The demand for trading on the Amman 
Stock Exchange has been on the rise for quite some 
time and with CFI’s client-centric approach which aims 
to provide an ever-improving experience, it was only 
a matter of time before we launched a product that 
would enable next-generation trading. The ”CFI ASE 
Trader” will bridge the gap between trading flexibility 
and the fast-growing Amman Stock Exchange“.
Loay Azar, CEO of CFI Jordan said: ”Today, we have 
taken this step based on the great success that the 
company has achieved since its inception, and the 
integration of ”CFI ASE Trader“ is further testimony 
to what we do best and that is to provide the highest 
levels of service to our clients“.

A

CFI LAUNCHES “CFI ASE TRADER” FOR 
TRADING ON THE AMMAN STOCK EXCHANGE
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JD 791 Thousand, the Profits of the Jordanian French Insurance 
Company for 2021

The Jordanian French Insurance Company 
announced a pre-tax profit for 2021 of JD 
1.1 million compared to JD 1.8 million for 
2020.
The Jordanian-French insurance company 
“Jofico” was able to maintain a strong 
financial position despite the difficulties 
faced by the region and its negative effects 
on the economy and investment due to the 
Corona pandemic.
The Company announced achieving 
expected net profits after tax of JD 791 for 
the year ended on December 31, 2021, 
compared to a net profit of JD 1,42 for the 
year ended on December 31, 2020.
The company stated to the Securities and 
Exchange Commission that total revenues 
for 2021 amounted to JD 29.05 million, 
compared to 2020, which amounted to JD 
26.06 million.
The company indicated that net written 
premiums for 2021 JD (32.7) million  
compared to JD (26.2) million for 2020, and 

compensation paid for 2021 JD (28) million 
compared to JD (23) million for 2020. The 
total expenses decreased to JD 1.1 million 

for 2021 compared to JD 1.6 million for 
2020. The total assets for 2021 JD (37.3) 
million compared to JD 31.3 million for 
2020.
The share of the 2021 profit (0.087) fils/
jd was 0.087 fils/JD, while last year it was 
0.156 fils/JD in 2020.
Commenting on the results, Mr. Walid Zorob, 
General Manager of the French Jordanian 
Company, said that the financial results 
for 2021 came within the expectations 
and bear the most damage caused by 
the coronavirus pandemic, which resulted 
in the decline of the performance of most 
economic sectors. However, we have been 
able to maintain the financial performance 
of the company, especially that the current 
year is subject to plans and strategies 
that confirm our interest in the company’s 
shareholders, the preservation of their 
money and property, and the preservation 
of the interest of customers who gave us 
their trust, which we value and cherish.

The Jordan French Insurance Company

JD 128.7 Thousand, Profits of Al-Manara 
Insurance Company 2021

Al-Manara Insurance Company 
announced achieving expected net profits 
after tax of JD 128.7 thousand for the year 
ended December 31, 2021, compared to 
a net profit of JD 1.8 million for the year 
ended on December 31, 2020.
The company stated to the Securities and 
Exchange Commission that net revenues 
for 2021 amounted to JD 15.3 million, 
compared to 2020, which amounted to JD 
9.4 million.
The company stated that net premiums 
subscribed for 2021 amounted to JD 
(13.8) million compared to JD (11.4) 
million for the same period for 2020. The 
compensation paid for 2020 JD (12.6) 
million compared to (7.1) last year. The 
total expenses increased to JD 667 
thousand for 2021 compared to JD (124) 
thousand  for 2020. The total assets as of 
the end of March 2021 amounted to JD 

(23.2) million.
The share of the 2020 profit (0.023) fils/
jd was 0.023 fils/JD, while last year it was 
0.353 fils/JD in 2019.
The General Manager of Al-Manara 
Insurance Company, Walid Al-Qatati, 
expressed his thanks to all the employees 
of the company, especially the executive 
management, where the conditions were 
difficult and the capacities to adapt to 
them and develop appropriate plans and 
strategies for the precarious situation, 
which preserved the financial situation 
of the company. Al-Qatati added that the 
company is working to expand sales and 
geographical spread in the Kingdom, in 
parallel with the services provided, which 
have improved during the recent period, 
within the future plans and programs on 
which the company is working strongly 
and consistently. 

Al-Manara Insurance Co.

Al Qutati:
The Company is working 

to expand sales in parallel 
with the services provided 
within the plans on which 
the company is working 

strongly and consistently

Zorob: 
Working with diligent 

professionalism, 
we were able to 

maintain the financial 
performance of 

the company and 
preserve the interest 

of customers who 
gave us their trust, 
which we value and 

cherish
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 JD 920.4, Profits of the 
National Insurance Company 2021 

The National Insurance Company 
reported a net profit of JD 920.4 for 
the year ended December 31, 2021, 
against a net profit of JD 888.2 for the 
year ended December 31, 2020.
The company said in a statement to the 
Securities and Exchange Commission 
that total revenues for 2021 amounted 
to JD 14.1 million, compared to 2020, 
which amounted to JD 14.4 million.
The company indicated that net written 
premiums for 2021 JD (11.8) million 
compared to JD (11.1) million for 2020, 
and compensation paid for 2021 JD 
(15.9) million compared to JD (15.2) for 
2020. The total expenses decreased to 
JD 450 thousand for 2021 compared 
to JD 667 thousand for 2020, and total 
assets for 2021 JD (28.9) million.

The share of the 2021 profit (0.115) fils/
jd was 0.115 fils/JD, while last year it 
was 0.111 fils/JD in 2020.
Commenting on the results, Manal 
Jarrar, Director General of National 

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

TheFirst Insurance Company 
announced achieving expected 
net profits after tax of JD 2.1 million 
for the year ended December 31, 
2021, compared to a net profit of 
JD 1.6 million for the year ended on 
December 31, 2020.
The company stated to the 
Securities and Exchange 
Commission that total revenues 
for 2021 amounted to JD 7.6 
million, compared to 2020, which 
amounted to JD 7.4 million.
The company indicated that 
paid compensations for 2021 JD 
(76) thousand compared to JD 
(66) thousand for 2020. The total 
expenses decreased to JD 5.39 

million for 2020 compared to JD 5.4 
million in 2021. The total assets for 
2021 was JD (58.8) million.

The share of the 2021 profit is 0.075 
fils/JD, while last year it was 0.058 
fils/JD in 2020.
Commenting on the results, Alaa 
Abdul Jawad, CEO of the first 
company Insurance said that he 
is proud of what the company 
has achieved despite the 
difficult circumstances and the 
accompanying challenges. This is 
evidence of the company’s ability 
to implement strategic plans in line 
with global risks that would achieve 
positive results for the year 2021. 

National Insurance’s Company

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

introduce new programs 
at simple prices that 

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

live in.

Abdul-Jawad:
  Positive results 

confirmed the 
company’s ability to 
implement strategic 

plans commensurate 
with global risks
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the First Insurance Company
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JD 2.6 Million of the “Islamic Insurance” 
Shareholders’ Profits in 2021

Islamic Insurance Company’s

Dahbour: 
We are proud of what our company has 

been able to achieve and exceed to 
achieve distinguished results for 2021

Shehadeh: 
The Company has maintained its 

privileged position in the insurance sector 
in Jordan despite various economic 

challenges

The Islamic Insurance Company 
announced good financial results 
at the end of 2021, with pre-tax 
shareholders’ profits for 2021 of 
about JD 2.631 million compared 
to about JD 2.389 million for 2020. 
The Chairman of the Board of 
Directors of the Islamic Insurance 
Company, Mr. Musa Shehadeh, 
said that the Board of Directors of 
the Company met on 10/2/2022 and 
approved the balance sheet and 
the final statements and submitted 
the recommendation to the ordinary 
General Assembly, which will hold its 
meeting on 31/3/2022, to distribute 
cash profits to the shareholders for 
the year 2021 at a rate of 8% of the 
company’s capital, which is distributed 
from the profits rounded for this year. 
Shehadeh also praised the efforts 
of the executive management and 
all employees in the company to 
achieve the aspirations of the Board 
of Directors, which were reflected 
in the positive results achieved 
by the company during 2021 to 
maintain its distinguished position 
in the insurance sector and Islamic 
Takaful insurance in Jordan, despite 
the various economic challenges 
and negative consequences 
of the Corona pandemic. 
Shehadeh stated that the total written 
premiums amounted to about JD 
25.188 million compared to about 
JD 22.588 million for 2020, while 
the compensation paid during 2021 
amounted to about JD 18.572 million. 
As for the total assets of the company 
for 2021, it amounted to about 

JD 43.042 million, compared to 
about JD 41.552 million for 2020, 
a growth rate of about 3.6%, while 
shareholders’ equity amounted to 
about JD 22.647 million compared 
to about JD 21.191 million for 
2020, a growth rate of about 7%. 
For his part, the Director General of 
the Islamic Insurance Company, Mr. 
Reda Dahbour, said that despite 
the uncertainty resulting from the 
negative effects resulting from 
the consequences of the Corona 
pandemic and other pressures that 
have resulted in changes to the 
business of various sectors, including 
the insurance sector and intense 
competition in the local insurance 
market, we are proud of what our 
company has been able to achieve 
and exceed to achieve distinct 
results for 2021 and emphasize the 
company’s strength and efficiency 
in maintaining a high position among 
insurance companies operating in 
Jordan, where during 2021 sufficient 
reserves were maintained to face 
risks that support business growth 
and improve profitability, in addition 
to the existence of a legitimate 
body that supervises the legitimacy 
of the business, and the company 
achieved a margin of solvency of 
336% compared to 327% for 2020. 
All reinsurance agreements with 
major reinsurance companies have 
been renewed and agreements 
have been expanded to confirm the 
great confidence that our company 
enjoys in the global markets, with 
great concern for the interest of 

policyholders and shareholders, 
in addition to the existence of a 
sophisticated computer system that 
meets all the requirements of the 
company’s work, its development 
and the speed of providing its 
services. All these achievements 
culminated in the company obtaining 
the award of the best Takaful 
insurance company in Jordan for 
2021 from World Finance magazine. 
The International Islamic Rating 
Agency also confirmed the strength 
of the credit rating of the Islamic 
Insurance Company with a grade 
(A) and a stable future perspective, 
in addition to the company’s 
preservation of credit rating at a 
rate of (76 – 80), which indicates 
the adequacy of the protection 
standards available in the company. 
It is worth noting that the ISO 
certification license for the quality 
management system applied in the 
company has been renewed, so 
that the company provides all its 
insurance services according to the 
latest international quality standards 
and in line with the international 
ISO 9001: 2015 standard. 
We emphasize 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. 
  These results are preliminary and 
subject to the final approval of the 
Central Bank of Jordan. 
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JDs 5.2 Million, the Profits of Arab Orient Insurance for 2021
The Middle East Insurance 
Company announced achieving 
expected net profits after tax of 
JD 5.2 million for the year ended 
December 31, 2021, compared to 
a net profit of JD 5.7 million for the 
year ended December 31, 2020.
The company stated to the 
Securities and Exchange 
Commission that total revenues 
for 2021 amounted to JD 66.7 
million, compared to 2020, which 
amounted to JD 55.7 million.
In his remarks Chairman Nasser 
Allouzi said that the local economy 
is facing several challenges related 
to the most important events 
facing the world and neighboring 
countries such as those imposed 

by
Covid-19 pandemic, which 
adversely affected the global, 

regional and local economy
Arab Orient Insurance Company 
maintained its leadership position in 
the Jordanian insurance market in 
terms of market share of premiums, 
with the company achieving total 
written premiums of JD 92 million in 
2021 compared to JD 82.2 million 
for the period ended 2020
As for the total compensation paid, 
it amounted to JD 67.8 million for 
2021 compared to JD 56 million for 
2020 
While the shareholders’ rights 
increased from JD 33.6 million in 
2020 to JD 41.5 million in 2021, 
the total compensation paid for 
2021 amounted to JD 67.8 million 
compared to JD 56 million for 2020.

The Arab Orient Insurance Company

Allouzi: 
The Company 
maintained its 

leadership position 
in the Jordanian 

insurance market, 
achieving a positive 

growth rate in most of 
its financial indicators
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JD 876.4 Thousand, Jordan Insurance Profits of 2021
The Jordan Insurance Company 
announced achieving expected 
net profits after tax of JD 867.4 
thousand for the year ended on 
December 31, 2021, compared 
to a net profit of JD 3 million for 
the year ended on December 
31, 2020.
The company stated to the 
Securities and Exchange 
Commission that total revenues 
for 2021 amounted to JD 38.6 
million, compared to 2020, 
which amounted to JD 39 
million.
The company indicated that 
paid compensations for 2021 
JD (51.9) thousand compared 
to JD (42.8) million for 2020. The 
total expenses increased to JD 

3.1 million for 2021 compared 
to JD 2.4 million in 2021. The 
total assets for 2021 was  JD 

(108.3) million.
Commenting on the results 
, the general manager of 
the company, Mr. Imad 
Abdulkhaliq, said that the 
economic stability in the 
world is no longer the same, 
especially with the fluctuating 
political conditions surrounding 
the region and the impact of the 
Corona pandemic that affected 
the world greatly, but the 
Jordanian insurance company 
was able to compete fiercely in 
the Jordanian insurance market 
and proved its ability to maintain 
the level of its technical results 
while focusing on the quality 
of services provided to its 
customers.

Jordan Insurance Company

The Middle East Insurance Company 
announced achieving expected net 
profits after tax of JD 1.6 million for 
the year ended December 31, 2021, 
compared to a net profit of JD 1,01 
million for the year ended December 31, 
2020.
The company said in a statement to the 
Securities and Exchange Commission 
that total revenues for 2021 amounted to 
JD 24 million, compared to 2020, which 
amounted to JD 22.7 million.
The company indicated that net written 
premiums for 2021 JD (40.3) million  
compared to JD (39.3) million for 2020, 
and compensation paid for 2021 JD 
(21.4) million compared to JD(23)  for 
2020. The total expenses decreased to 
JD 21.2 million for 2021 compared to JD 
21.6 million for 2020, and total assets of 
property rights for 2021 JD (41) million 
compared to JD 386 million for 2020.
The share of the 2020 profit (0.074) fils/
jd was 0.074 fils/JD, while last year it 

was 0.046 fils/JD in 2020.
Commenting on the results , Rajai 
Sweiss, CEO , told the Middle East 
Insurance Company that the results 
for this year were positive despite the 
continuous challenges that accompany 
the global economy as a result of health 
crises and wars, but the company was 
able with the efforts of the Board of 
Directors, its executive management, all 
its employees and all its agents to face 
these challenges and address them with 
strategies and plans that suit the current 
and expected circumstances, which 
enabled the company to continue its 
strong performance?
The company has also renewed its 22nd 
year agreement with major international 
companies to restore insurance on 
appropriate terms, thus maintaining 
its outstanding position in the areas of 
insurance and financial dictation and 
this confirms the integrity of all policies 
taken at this difficult stage.

Middle East Insurance Co.

Sweiss:
The Company has 

maintained its privileged 
position in terms of 

insurance and solvency 
and this confirms the 

integrity of all policies that 
are being taken

JD 1.6 Million; 2021 Net Profit of Middle East Insurance 

Abdulkhaliq: 
The Jordan insurance 

company was able 
to compete fiercely 

in the Jordanian 
insurance market and 

prove itself
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JD 14 Million, Profits of the
 Islamic Bank of Safwa for 2021

:  

Safwa Bank established its position as a leading 
Islamic bank in the Jordanian banking market, in 
2021 exceptionally, in which the bank achieved an 
unprecedented growth in the size of its business, its 
assets increased by 28% and by JD 516 million to 
reach JD 2.3 billion, with profit before tax to reach JD 
22.8 million, growing by 44% from the previous year, 
driven by the increase in the volume of its finances and 
investments by 36% and deposits by 31% , as well as 
the efficient and effective management of its resources, 
where the cost ratio reached to income 44%  compared 
to 50% in the previous year.   The preliminary financial 
results also showed that the bank achieved profits of JD 
14.06 million ($19.83 million), compared to profits of JD 
10.17 million ($14.34 million) in 2020.
The bank sided with its customers in adopting the 
principle of ” fair and responsible banking transactions 
” , as a community bank that supports the economy 
and society, the bank succeeded in building relations 
rooted deep with all spectra community Jordanian, and 

continued to support the sectors affected by the effects 
of the Corona pandemic, and to complete the role of 
the community bank and its keenness to stand by the 
people of our dear society, the bank launched several 
campaigns at promotional prices for vital sectors.
The bank’s share price increased during the year from 
JD 1.41 at the end of 2020 to JD 1.91 at the end of 
2021 with a return of 40%, which reflects investors’ 
confidence in the current and future performance of the 
bank.
Commenting on the results, Dr. Mohammed Abu 
Hammour, Chairman of the Board of Directors of the 
Islamic Bank of Safwa, said that we were and still is 
seeking to be the best banking option, by providing an 
integrated package of digital and electronic banking 
solutions in order to be a milestone in the development 
of the Jordanian banking sector. These results came as 
a result of achievements and initiatives aimed at adding 
value to the customers’ experience, during which the 
Bank re-engineered its main operations, developed 
various digital solutions, and the Bank’s focus was on 
feedback from its customers’ experiences as inputs to 
development and progress, and providing simplified 
and attractive products that are deaf to alleviate the 
suffering of our customers and exceed their expectations 
and aspirations, and this was clearly reflected in the 
success of the Bank in gaining the confidence of more 
customers, who see in the elite of a model that provides 
an Islamic banking service characterized by quality, 
accuracy and speed at the highest standards.
The bank also seeks to maintain the upward pattern 
that has been going on for many years, as well as 
maintaining a high quality portfolio of financing and 
investments, and expanding the customer base to 
mitigate the risk of concentration.
In light of the results of the Bank, the Board of 
Directors of the Bank, at its meeting held on 3/2/2022 
, recommended the distribution of cash dividends to 
shareholders for the results of 2021 in the amount of 
JD 6 million and at the rate of 6% of capital in line with 
the Bank’s strategic directions to maintain an adequate 
and comfortable capital adequacy ratio for expansion 
and growth, noting that the decision to distribute 
profits to shareholders is subject to the approval of the 
Central Bank of Jordan and the General Authority for 
Shareholders of the Bank.

Abu Hammour: Safwa 
Islamic bank achieves 
unprecedented results 
is the highest since its 
founding
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The profits of the Jordanian Kuwait Bank for 2021 according to the unaudited 
financial statements of the Bank amounted to JD 7.7 million, compared to 
losses of JD 4.5 million for 2020.
The bank’s total income amounted to JD 112 million until December 31 of 
2021, compared to JD 108 million for the same period of 2020
The total assets of the bank until the end of 2021 amounted to JD 3 billion.
 Net interest and commission income was JD 94 million for 2021, compared 
to JD 93 million in 2020.
The results also reflected positively on the performance indicators of the 
bank. The equity share’s profit rose to 0.082 penny/ JD comparing to 0.032 
penny/ share at the end of 2021’s June. 
Commenting on the financial results, Nasser Allouzi, Chairman of the Board 
of Directors of the Jordanian Kuwait Bank, commented that the results were 
consistent with the new plans and strategies developed and implemented by 
the Bank and all its employees, appreciating the efforts of the management 
in the positive results and excellent growth rates reached by the Bank in all 
financial indicators. Allouzi added that the next stage will include long-term 
strategies that increase customers’ confidence in the Bank and confirm the 
validity of their choice to be customers of the Jordanian Kuwait Bank. 
 

Allouzi: The efforts of the Bank’s 
management and all its employees 
have translated into positive 
results and excellent growth rates 
in all financial indicators for 2021

JD 7.7 Million, the Profits of the
 Jordan Kuwaiti Bank by the End of 2021

Investment In The Banking Sector

The Jordanian National Bank (  AHLI  ), listed on the Amman Stock 
Exchange, achieved a 36.31 percent growth in its annual profits for 2021, 
on an annual basis.
The preliminary financial results showed that Jordan Ahli Bank achieved an 
annual profit of JD 14.23 million ($ 20.07 million) for shareholders in 2020, 
compared to a profit of JD 10.44 million ($ 14.72 million) in 2020.
The bank’s financial statements indicated that net operating income grew 
during the year, by 2.25 percent, reaching JD 111.32 million, compared 
to JD 108.87 million in 2020. Total expenses for the year 2021 decreased 
to JD 84 million, while in 2020, total expenses amounted to JD 94 million 
Commenting on the results, the Chief Executive Officer/ Director General 
of the Jordan National Bank, Mohammed Musa Daoud, said that the Bank 
was able to achieve good results in its profits for 2021 and at good growth 
rates that were consistent with the expectations that the Bank attended 
and prepared the alternative plans. The Bank also developed the Bank’s 
long-term strategic plan, taking into account the provision of services to 
citizens in all circumstances with the same efficiency and quality, as it will 
focus in the next phase on digital banking, which will enter the bank in a 
new era of banking services designed for customer comfort.

JD 14.23 Million; the Net Profit 
of Jordan Ahli Bank for 2021

 36% Growth in the profits of the National Bank of Jordan for 2021  

Dawood: The next phase will focus on 
digital banking which will enter the 
bank into a new era of banking services 
designed for customer convenience 
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The investment bank achieved an increase in its net 
profits by the end of 2021, reaching JD 18 million 
after tax compared to JD 6 million by the end of 2020.  
 According to the preliminary financial statements 
issued by the bank, the total profit of the bank before 
tax doubled to JD 28 million by the end of last year 
compared to about JD 7.9 million at the end of 2020.  
 The Board of Directors of the Bank recommended 
distributing cash dividends to shareholders at 10 
percent of the capital for 2021. 
 The financial statements showed that the bank 
achieved growth in all its financial indicators at the 
end of last year, where the net credit facilities as at the 
end of 2021 increased by 7.7 percent to reach JD 789 
million, compared to JD 732 million as at the end of 
2020, while customer deposits reached JD 793 million 
as at the end of 2021 compared to JD 767 million 
as at the end of 2020, an increase of 4.3 percent.  
 The total assets of the bank as at the end of 2021 
increased by 4.6 percent to reach JD1.3 billion, 
compared to JD 1.2 billion as at the end of 2020, 

while the return on assets reached 1.4 percent.  
 According to the data, the bank was able to maintain 
a solid capital base, as total equity reached JD 185.4 
million at the end of last year, and the return on 
shareholders’ rights increased to 9.9 percent for 2021, 
noting that the financial statements and cash dividends 
are subject to the approval of the Central Bank of 
Jordan and the General Shareholders Authority.  
 The Chairman of the Board of Directors of the 
Bank, Bishr Jardana, confirmed that the Bank 
has continued its efforts to diversify sources of 
income, enhance the efficiency of its operational 
operations, and adopt a disciplined approach to 
risk and cost management, stressing that the Bank’s 
strategy is based on achieving sustainable growth 
while continuing to implement its plans related to 
accelerating the pace of transformation of digital 
banking by providing a range of innovative digital 
banking solutions and services to its customers.  
These results are preliminary and subject to the final 
approval of the Central Bank of Jordan.
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JD 18 Million, Net Profits of 
the Investment Bank by the end of 2021

The Invest Bank doubles its profits and 
recommends 10% dividends

Jardaneh: The Bank’s 
strategy to achieve 
sustainable growth while 
continuing to implement 
its plans to accelerate the 
pace of transformation of 
digital banking
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JD 32.7 Million, Cairo Amman Bank
 Profits until the End of 2021

Cairo Amman Bank ( CABK ), listed on the Amman Stock 
Exchange, grew its annual profit for 2021, by 87.08 
percent, on an annual basis.
The preliminary financial results showed that Cairo Amman 
Bank achieved profits attributable to shareholders of JD 
32.69 million ($ 46.1 million) during the year, compared 
to profits of JD 17.47 million ($ 24.64 million) in 2020. 
 The bank also achieved a profit before income tax of JD 
51.3 million compared to JD 30.7 million for the previous 
year, an increase of 67.1 percent. 
The data indicated that net operating income grew by 
10.6 percent during the year, reaching JD 151.56 million, 
compared to JD 137.03 million in 2020.
.      Chairman of the Board of Directors of Cairo Amman 
Bank, Mr. Yazeed El Mufti attributed   these positive 
results as a result of the increase in the operational profits 
of the Bank, as the Bank achieved an increase in net 
interest and commission revenues by 7.7 percent to 136.2 
compared to JD 126.5 million for the previous year, while 
the comprehensive income of the Bank’s shareholders 
amounted to JD 42.7 million compared to JD 16.7 million 
for the previous year, an increase of 155 percent. 

Mufti: The high operating 
profits of the bank have 
enhanced its positive 
results for 2021

 87% growth in profits of 
Cairo Amman Bank for 2021  

ISSUE 67    March  2022



Investment In The Banking Sector

also registered a remarkable increase of 65.5% 
to JD 2.8 billion in 2021 compared to JD 1.7 
billion in 2020.
According to the financial results, the rate 
of return on equity at the end of last year 
was about 14% of net profits excluding non-
recurring profits.  Capital Bank stated that these 
preliminary results are subject to the provisions 
and approval of the Central Bank of Jordan. 
 Commenting on these results, Basem Khalil 
Al-Salem, Chairman of Capital Bank, said: ”We 
are proud in Capital Bank of these strong and 
distinguished financial results that resulted in 
the doubling of our net profits by the end of 
last year,” stressing that the results “reflect the 
solidity and integrity of the bank’s strategies 
and the success of its policies aimed at local 
and regional expansion, and in a way that 
contributed to consolidating the bank’s leading 
position in the banking market.“  
During his speech, Al-Salem pointed to the most 
prominent achievements of the Capital Bank 
Group during the past year, which contributed 
significantly to increasing its market share, 
such as the completion of its acquisition of the 
assets and liabilities of the branches of Odeh 
Bank, and the transfer of all the operations of 
the latter and its branches operating in Jordan 
and Iraq to the Group, in addition to the signing 
of a ”binding offer“ agreement to acquire 
Société Générale, Jordan, and the purchase of 
100% of the bank’s shares, provided that the 
approval of the Central Bank of Jordan and 
other supervisory authorities is obtained.
Al Salem stated that Capital Bank will issue 
$100 million (equivalent to 70 million Jordanian 
Dinars) of first-line capital bonds (Perpetual 
Bonds), which are classified as AT1 additional 
capital. These bonds are the first of their kind 
in the Jordanian banking market.
Al-Salem noted that the National Bank of Iraq 
obtained the approval of the Saudi Council of 
Ministers to open a branch in Saudi Arabia, 
which is the first step of its kind for an Iraqi bank 
operating in the private sector, indicating that 
this branch will work to support commercial 
relations between Saudi Arabia, Iraq and 

Jordan, and to enhance the means of trade 
exchange between the three countries.
Ahli Iraqi Bank was able to achieve 
unprecedented achievements during the past 
year, represented by a significant increase in 
the volume of assets by 103% to 876 million 
Jordanian dinars by the end of last year 
compared to JD 433 million for 2020. Total 
customer deposits increased by 176% to JD 
562 million in 2021 compared to JD 203 million 
in 2020. 
With regard to Capital Investments, the 
company doubled its net profit after tax after it 
grew by 95% to reach JD 3.8 million, supported 
by an increase in the volume of managed 
assets, which reached $ 425 million, in addition 
to an increase in financial brokerage accounts 
by 35% compared to 2020. 
The CEO of Capital Bank, Daoud Al-Ghoul: The 
strong financial results achieved by the end of 
last year came thanks to the implementation 
of our strategy and ambitious plans aimed at 
diversifying sources of income, which also 
reflected positively on the assets of the group, 
which crossed the barrier of JD 4 billion, and 
also raised the shareholders’ rights in the 
group to nearly JD 400 million. ”
Capital Bank is one of the leading banks in the 
field of digital transformation and providing 
proactive banking solutions in the Jordanian 
market, which relies on the latest technological 
innovations and digital services. The coming 
weeks will see the launch of the Integrated 
Digital Bank (Neo Bank), which will radically 
transform the traditional financial services 
system provided to the individuals and SMEs 
sector in the Jordanian and Iraqi markets 
according to the best financial technology 
standards. 
The ogre showed that the achievements made 
during the past year have contributed to the 
bank’s obtaining a rating (B1 with a stable 
outlook) by the global company Moody’s, as 
this rating is considered one of the best ratings 
at the level of banks in Jordan.
  These results are preliminary and subject to 
the final approval of the Central Bank of Jordan. 
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Capital Bank ended 2021 with strong and 
distinct financial performance, reflected in 
the initial financial statements, which showed 
that the bank’s net profit after taxes increased 
by 100% during the year to reach JD 61 
million  compared to 30.3 million dinars for 
2020. Meanwhile, the growth rate in profits 
after excluding all non-recurring operations, 
including the result of the acquisition of 
banking operations for Bank Audi reached 
70%.  Accordingly, the Bank’s Board of 

Directors decided to recommend to the 
General Assembly the distribution of profits at 
a rate of 15% of the capital. 
Preliminary financial results showed a notable 
increase in the group’s assets by 57% to reach 
JD 4.3 billion by the end of last year compared 
to JD 2.8 billion at the end of 2020. While the 
net portfolio of facilities granted to customers 
increased in 2021 to reach JD 2.1 billion, 
compared to JD 1.4 billion at the end of 2020, 
with a growth rate of 49%. Customer deposits 

JD 61 Million Capital Bank Profits
 by the End of 2021

Investment In The Banking Sector

Capital Bank Doubles its profits 100%
 and recommends 15% dividends 

Al- Salem: Our strong financial 
performance reflects the 
effectiveness of our strategy in 
local and regional expansion

Al- Ghoul: Capital Bank is one 
of the leading banks in the field 
of digital transformation and 
providing proactive banking 
solutions in the Jordanian market
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The Jordanian Arab Investment Bank (  AJIB ), listed on the 
Amman Stock Exchange, achieved a growth in its annual 
profits during 2021, by 57.44 percent, on an annual basis.
Unaudited financial results showed an annual profit of JD 
18.16 million ($25.62 million), compared to a profit of JD 
11.54 million ($16.27 million) during 2020. The financial 
statements indicated that the bank rationalized revenue 
expenses during the year by 6.63 percent, reaching JD 36.98 
million, compared to JD 39.61 million during 2020.
The total income for 2021 was JD (61.6) million compared to 
JD (62.9) million for 2020.
Mr. Hani Alqadi, Chairman of the Board of Directors of the 
Bank, stressed that the Bank continues to implement its long-
term strategy aimed at improving performance indicators 
and developing the banking business, by providing the 
best services and products to its customers. In addition to 
enhancing the sources of income, and continuing its policy 
aimed at reducing risks and maintaining the quality of the 
bank’s credit portfolio

JD 18.16 Million, Arab Investment Bank’s
 Profits until the End of 2021 

 57% growth in Arab Investment Bank profits for 2021 
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 The net profit of the Bank of Jordan for the past year increased 
to JD 36.3 million compared to the Bank’s 2020 achievement of 
JD 35.4 million.
The bank stated in a disclosure that the net credit facilities 
granted to customers amounted to JD 1.486 billion, which 
represents 54 percent of the value of the bank’s assets at the 
end of last year, compared to JD 1.467 billion facilities for 2020, 
according to Jordan News Agency ”Petra“.
The provision for losses against direct and indirect credit 
facilities rose to JD 166 million compared to JD 151 million in 
2020.
Total equity at the end of last year was JD 486 million while total 
liabilities and equity amounted to JD 2.740 billion.
Mr. Shaker Fakhouri, Chairman of the Board of Directors, said: 
”The Bank of Jordan has developed all plans and strategies 
that would have increased profits and mitigated the economic 
effects on the customers of companies and individuals as a 
result of the Corona pandemic, commenting on these result.
Mr. Fakhouri emphasized the Bank’s strong financial position, its 
strong capital base and the completion of strategic projects that 
would strengthen the Bank’s capacity in the coming periods. 

JD 36.3 Million; the Profit of the
 Bank of Jordan in 2021

Fakhouri: The positive 
results of the bank confirm 
the bank’s solid financial 
position and the strength of 
its capital base 

Alqadi: Bank applied its
 long-term strategy aimed at 
improving performance indicators 
and developing the banking 
business, and maintaining the 
quality of the bank’s credit portfolio 



 JD 223.3 Million Arab Bank Profits
 by the End of 2021 

 Arab Bank Group’s net profit after tax and provisions was 
$314.5 million at the end of 2021, compared to $195.3 million at 
the end of 2020, a decline of 61%. The bank also maintained a 
solid capital base, as the total equity amounted to $ 10.3 billion  
at the end of the first nine months of 2021.
Based on the bank’s financial results, the Board of Directors of 
the Arab Bank recommended that cash dividends be distributed 
to the shareholders by 20% for 2021.
The group’s assets have increased at the end of 2021 to reach 
$63.8 billion, of which $8.4 billion belong to Oman Arab Bank as 
a result of the Arab Bank Group’s merging of the consolidated 
financial statements of Oman Arab Bank at the end of the first 
quarter of 2021 after its completion of the acquisition process. 
Ali Al Ezz Bank, an integrated Islamic bank, compared to 
$54.4 billion in the same period last year, with a growth rate 
of 17%. Customer deposits also increased by 22% to reach 
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AL-Masri: The bank’s findings 
confirm the soundness of the 
bank’s strategic approach, which 
is based on the basics of sound 
banking and its conservative 
policies in lending, investing and 
employing funds

 61% Growth in the Arab Bank Group’s
 profits for 2021 and 20% Dividends 
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$47.1 billion, of which $7.3 billion belonged to Oman Arab 
Bank, compared to $38.7 billion for the same period in the 
previous year, while credit facilities increased to $34.6 
billion at the end of 2021. Of which $7.5 billion belongs to 
Oman Arab Bank, compared to $26.5 billion for the same 
period in the previous year, with a growth rate of 30%.
Commenting on the results, Mr. Sabeih Al Masri, Chairman 
of the Board said: The year 2021 was characterized 
by challenges and fluctuations significantly on the 
economies of most regions and countries of the world, 
but the soundness of the strategic approach of the Arab 
Bank based on the fundamentals of sound banking and 
its conservative policies in lending, investment, and the 
employment of funds and its high liquidity in addition 
to the flexibility adopted by the Bank in dealing with 
developments and dealing with the challenges of the 
crisis and its effects were among the strengths factors that 
enhanced its financial results.
For his part, Mr. Nimah Sabbagh, Executive Director of the 
Arab Bank, explained that the global economy during the 
year 2021 showed some positive economic indicators that 
reflect the start of recovery from the Corona pandemic, and 
pointed out that the Bank’s financial results, especially after 
the consolidation of the financial statements of the Arab 
Bank of Oman, showed a remarkable growth in sources 
of income resulting from the improvement of revenues 
from the Bank’s main sources, including net interest 
and commission income, with a growth rate of 15% from 
the previous year, while the Bank’s net operating profits 
amounted to $1,108 million and a growth rate of 8% from 
the previous year, in addition to the solidity of the Bank’s 
financial position and the strength of its capital base, 
where the capital adequacy rate reached 16.5% as at 
31 December 2021. The Bank also continued to maintain 
good diversity in the liquidity levels supported by a broad 
base of depositors, where the ratio of loans to deposits 
reached 73.4%, and the Bank also continued to maintain 
the quality of its credit portfolio from
On the other hand, Mr. Nimah Sabbagh noted that the Arab 
Bank Group continues to expand the investment base in 
electronic banking solutions and provides many new digital 
services and products that go beyond basic banking 
transactions and enjoy the highest levels of security and 
flexibility to improve the customer experience and meet 
their renewable needs, in addition to the launch of (Reflect) 
the first Neobank in Jordan that simulates the new digital 
age lifestyle gives the user a smooth and unique banking 
experience.



Bank al-Etihad pre-tax profits rose to JD 65.2 million 
for 2021, compared to JD 46.9 million for 2020, an 
increase of JD 18.3 million, an increase of 38.9 percent. 
The preliminary financial results showed that 
the bank achieved annual profits of JD 41.43 
million ($58.43 million), compared to profits of 
JD 30.04 million ($42.38 million) during 2020. 
The bank said in a disclosure on the website of the 
Amman Stock Exchange that the Board of Directors 
recommended distributing cash dividends to 
shareholders worth JD 16 million at a rate of 10 percent 
of the capital, explaining that this percentage is subject 
to the approval of the Jordanian Central Bank and the 

General Shareholders Authority.
Commenting on the results, the Chairman of the Board of 
Directors of the Bank , Mr. Issam Salafiti, stated that Bank 
al-Etihad did not hesitate in its efforts to preserve the 
rights of its shareholders and worked hard to increase 
profits for the current year, especially after the great 
pressures on the economy during the previous two years.
Salafiti pointed out that the bank’s net operating income 
increased during the year, by 5.99 percent, to reach 
JD 195.58 million, compared to JD 184.52 million 
during 2020, and this increase in operating profit was a 
supporting reason for the increase in the bank’s profits 
for 2021.

Investment In The Banking Sector

Salfiti: Bank
al-Etihad profits 
increase with 
the support of 
operating profit
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JD 41.4 Million, Net Profits of Bank
 al-Etihad by the end of 2021

38% growth in the profits of Bank al-Etihad for 
2021 and a recommendation of 10% dividends
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bu Khader Group is the official dealer for 
a number of world leading passenger cars 
and commercial vehicle brands in Jordan 
and the region. Today, the group proudly 
carries over the official presentation of BMW 
Group in Jordan and Palestine, General 

Motors in Jordan, PSA Group in Jordan and Mitsubishi 
in Palestine. They also represent some of the main 
commercial vehicle brands in Jordan like Mitsubishi 
Fuso and Zayle Daewoo and have recently acquired the 
official presentation of Scania in the country. 
The group also runs a massive aftermarket operation that 
spans across the Middle East and Africa offering a wide 
array of spare part brands, lubricants, tires and batteries. 
Beyond the automotive unit, their sectors of operation in 
the region also includes public transportation, leasing, 
car rentals, vehicle mounted structures, chemical 
manufacturing and distributing, land development and 

real estate and malls development and retail projects.
Abu Khader Group had a clear vision for its automotive unit 
since its first day of inception; to provide comprehensive 
automotive solutions for all service seekers supported 
with state of the art sales and after sales facilities. 
The commitment to this vision has been manifested 
with the performance of the passenger and commercial 
vehicles brands managed under the Group’s umbrella 
taking leading positions, professionally supporting its 
customer’s automotive needs with unparalleled sales 
and after sale services, strong parts distribution network, 
customized financing facilities and special trade in 
offers. 
Today, and as the Group looks forward to the future, 
the ambition and enthusiasm remains higher than ever, 
and the vision is to continuously be a leading regional 
automotive player that always sets industry standards 
and breaks new grounds. 

A
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• Member of the Saudi Society for 
Endoscopic Surgery SLS 

• Member of the MMESA 
• IFSO Member  

 
According to Dr. Diraniya, who spoke to 
(the investors) about his long journey in the 
medical field, he began his talk about the 
beginnings ”Perhaps the beginning was to 
achieve my father’s desire to join in the field 
of medicine. This desire is still the concern 
of many people until now, but then I do not 
deny that this desire has become a personal 
desire that dominated all my dreams to 
become the most important of them at all, 
and when the dream becomes a mixture of 
parental satisfaction and self-satisfaction, 
too, its completion becomes a must, and this 
was what was when I finished the study of 
medicine at the University of Jordan.“
Dr. Mou,min went on to talk about the 
beginning of his work career immediately 
after graduation and the beginning of his 
work, which was in the Jordanian Islamic 
Hospital, and after two years of graduation, 
the beginning of the journey was in Saudi 
Arabia, ”I was working in military hospitals 
as I worked in the Ministry of Health moving 
between the cities of Saudi Arabia between 
Jeddah and Taif. The conclusion was a hold 
in Mecca before returning to Jordan. I did not 
realize how the years passed because the 
profession of the doctor is a profession that 
requires loyalty and full affiliation to devote 
all his life, time and effort to it. Knowledge in 
it does not count for years and development 
does not stop. The doctor is the only one 
who remains a student for the last day of his 
career. Every day, we keep up with changes 
at all levels, whether in the development of 
new treatment methods, modern technical 
techniques, and medicines those develop 
around the clock. Even diseases develop 
and do not stop at a certain encyclopedia. 
Therefore, the successful doctor remains 
looking at science
With regard to his return to Jordan, Diranya 
pointed out that return was always taken into 
account, no matter how late it was, it had to 
come. ”Praise be to Allah, we are back, and 
I am back with the energy that is worthy of 
the size of this country. Conditions may be 
difficult with the coronavirus, but the cloud is 
on its way to receding, and life will return to 
normal, God willing.“
Dr. Diraniya praised the remarkable 
development in the medical sector in the 
Kingdom and how the number of government 
hospitals has increased and medicine in 
Jordan has risen to a level that competes 
with neighboring countries, especially the 
mention of the therapeutic tourism that 
characterized the Kingdom and has earned 
it a good reputation that smells all over the 
world.
Dr. Diraniya pointed to the importance of 
medical awareness among the citizen and 
that technology and social media have been 

able to increase this awareness and enhance 
the role of doctors in the media, which means 
that accurate information reaches the citizen 
directly through the doctor who trusts him 
and follows his pages on social media.
Since the main concern in this era is the 
problems of obesity and how to get rid of 
them, whether in terms of health or even 
aesthetics, Dr. Mou,min touched on the 
surgery of obesity of all kinds and how it 
helps the patient to lose weight, provided 
that he is cooperative and makes an effort 
to help himself, because if he does not help 
and starts to circumvent the process, it will 
not be effective as required. Diraniya added 
that the quantization process is of the kind 
of restriction surgery that limits the amount 
of food that the patient eats, but if this food 
is of high calorie foods such as chocolate, 
it allows passage to the stomach and leads 
to weight gain. Therefore, obesity operations 
must be accompanied by a change in 
lifestyle and eating style.
As for the details of the surgical obesity 
operations, the obesity patient has the only 
chance of losing weight mainly in the first 

year and continues in the second year, 
and then the weight drop stops. Hence, the 
patient must adhere to the first and second 
years in order to maintain the weight he loses 
and avoid a return to excess. Therefore, my 
advice to any obesity patient is to change his 
lifestyle after the operation by eating fewer 
calories and increasing sports activity. He 
added: Deraniah indicated that the weights 
that deserve these operations are those in 
which the body mass index is greater than 
40 because in this case it is considered 
morbid obesity or in the presence of 
diseases associated with obesity. Deraniah 
pointed out that the risk of these operations 
is reasonable and acceptable, as any work in 
life involves a risk ratio that suits it. Surgery in 
general is not without complications, but the 
process of diversion may be chronic, such as 
lack of vitamins and minerals.
At the end of our conversation with Dr. 
Mou,min Diraniya, we cannot be oblivious to 
the great humanitarian aspect that the doctor 
enjoys, which everyone who deals with him 
notices and follows his activity on social 
networking sites. Yes, the doctor who purifies 
the wounds of people before their diseases. 
These are the beautiful human meanings 
that parallel science and elevate nations. 
He is the owner of the idea of establishing 
the Arab Medical Relief Association, which 
he talked about, saying: ”It is a Jordanian 
charity that was registered in 2012 within the 
competence of the Ministry of Health, and it is 
specialized in charitable medical work, and it 
is concerned with providing its services to the 
needy poor and refugees, and we were with 
the team of founders His Excellency Dr. Awni 
Al-Bashir, companion of the march, and Dr. 
Nazir Abu Al-Dahab, may God have mercy 
on him.“ Dr. Diranya expressed his sincere 
thanks to everyone who participated in this 
work, which started small and explained his 
great happiness, as he saw the association 
grow before our eyes, asking God to accept 
He added, ”The association played an 
important role to cover the shortage in 
the field of medical and charitable work, 
especially with the scarcity of charities 
specialized in medical work, and one of its 
most important projects was the Corona 
pandemic campaign (giving you oxygen), 
which served our community in this difficult 
stage that swept the world.“
”The Association has also played a role 
that complements that of other associations 
concerned with providing basic assistance 
(shelter, clothing, food, education, etc.) to 
the needy.
Dr. Diraniya confirmed that a person’s need 
for health is just as important as his need for 
food, shelter, clothing, or warmth.  
Dr.  Diraniya is a human doctor who, through 
his opinions, ideas and actions, works to 
mainstream the meaning of integration and 
human solidarity and help others, which 
makes society as a compact structure, in 
which each member collapses to the other. 
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DR.  DIRANIYA: MEDICINE 
IN JORDAN HAS RISEN TO 
A HIGH LEVEL AND HAS 
GAINED A GOOD REPUTATION, 
ESPECIALLY IN THERAPEUTIC 
TOURISM

BARIATRIC SURGERY HELPS 
THE PATIENT TO LOSE 
WEIGHT PROVIDED HE IS 
COOPERATIVE AND MAKES AN 
EFFORT TO HELP HIM

DR.  DIRANIYA HAS THE 
IDEA OF ESTABLISHING 
THE ARAB MEDICAL RELIEF 
ASSOCIATION BECAUSE 
MAN’S NEED FOR HEALTH 
IS NO LESS IMPORTANT 
THAN HIS NEED FOR FOOD, 
SHELTER, CLOTHING, OR 
WARMTH



he doctor has a prominent role in the renaissance and 
progress of society. The skilled doctor can discover 
the disease and seek to treat it quickly; he knows how 
to select the required medicine for the appropriate 
condition through his deep knowledge, wide 
experience and various experiences. The importance 

of a doctor lies in the fact that he protects the base of society, which 
is the human being.
The medical profession is one of the most honorable and moral 
professions, it is the basis of civilizations and the reason for their 
development and it is one of the most important features of their 
strength. When society is satisfied with its doctors, it does not collapse 

in the face of any crisis. This was very clear during the Corona crisis, 
as our doctors were our first line of defense, which we fought and 
won with him.
When talking about skilled doctors, we must talk about Dr. Mou,min 
Mamoun Diraniya. He is one of the distinguished elites who leave a 
fingerprint everywhere they pass and with each patient they deal with 
him, and their impact extends to become like a stake that tightens the 
pillars of the homeland and establishes the roots of goodness and 
compassion in it. 
Dr. Mou,min Mamoun Diraniya Consultant General and 
Endoscopic Surgery, graduated from the University of Jordan. 
Dr. Mou,min FRCS Edinburgh Fellow in the UK, with extensive 
experience in his field
He has previously worked for more than 25 years in hospitals in 
Jordan and Saudi Arabia. Dr. Mou,min features treatment for all 
general surgeries including hemorrhoids, anal fistula, anal incision, 
hair bag, splenic surgery, endoscopic gastrointestinal surgery, hernia 
surgery, endoscopic appendix surgery, breast surgery, thyroid 
surgery, and obesity operations. Bachelor of Medicine and Surgery, 
University of Jordan, Jordan 
Holds a Fellowship in General Surgery, Royal College of Surgeons 
Edinburgh, UK 

• Fellow of the Royal College of Surgeons in Edinburgh FRCS Ed 
• Member of the Jordanian Medical Association JMA 
• Member of the Saudi Commission for Health Specialties SCFHS 
• Member of the Saudi Society for General Surgery SGSS 

T
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DR. MOU,MIN DIRANIYA, A MAN WHO IS A 
HUMAN DOCTOR, WHOSE OPINIONS, IDEAS AND ACTIONS 
DEEPEN THE MEANING OF INTEGRATION, HUMAN SOLIDARITY 
AND HELP TO OTHERS
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Like many events, there are those who are juveniles in their 
interest and achieve gains, and there are those who are 
juveniles against them and suffer losses.
Because the Arab region is not a single economic entity, the 
economic repercussions of the Russian war on Ukraine will 
vary from country to country, depending on the data that the 
war has produced at the global level, in different economic 
indicators.
According to published figures, the trade volume of the Arab 
countries with Russia from 2019 to 2021 ranges between 
$18 billion and $21 billion, but there are other relationships 
that include investment between the two parties.
The limited volume of trade between Russia and the Arab 
States is due to the fact that Russia as well as the Arab States 
produces competing rather than complementary goods.
Russia is one of the world’s major exporters of oil and gas, 
as well as about 9 or 10 Arab countries, which depend on 
oil and gas exports, and most Arab countries tend to import 
equipment and machinery from America, the West and finally 
China, due to technological progress in these countries 
compared to Russia.
In 2019, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said that 
Arab and Russian companies implemented about 400 
projects at a cost of $40 billion, of which Russian banks 
accounted for $25 billion, and Russian companies also enjoy 
the implementation of some projects in Iraq in the field of 
energy, exploration and oil extraction.
Wheat and rebar are the two most important commodities 
imported by the Arab countries from Russia and Ukraine, in 
varying proportions from one country to another, and some 
Arab countries, including Egypt, export some fruits, citrus 
and vegetables to Russia and Ukraine.
As the Ukrainian war continued, oil prices rose above $110 
per barrel, after the boycott of Russia’s largest energy 
companies, shortly after Moscow’s invasion of Ukraine.
Brent crude, above $113 a barrel, rose 6 percent, its highest 
level in eight years, continuing its gains this week to nearly 
10 percent.
In parallel, the demand for Russian oil collapsed, as the 
consulting firm Energy Spectacles said that 70 percent of 
Russian crude  “struggles to find buyers,” according to the 
Financial Times.
Pointing out that the jump in prices is not limited to oil alone, 
the prices  of _natural gas European rose by 50 percent, on 
Wednesday, to an all-time high of €185 per megawatt-hour.
German Minister of Economy Robert Habek said that ”the 
worst-case scenario has not yet come“ and that Russia is still 
sending gas, but his country has to prepare for the next one; 
because “it may have to continue operating coal-fired power 
plants,“ as Russia supplies Europe with about 40 percent.
The reason for the failure of Russian companies in selling oil 
is due to the sanctions imposed on them and the isolation 
of some Russian companies from the Swift global financial 
system, yet there are buyers of Russian ore, foremost among 
them China, reminding the difficulty of controlling the sales 
of Iranian oil during the imposition of sanctions on Iran.
 

SANCTIONS ON RUSSIA 
RUSSIAN COMPANIES FALTER 
IN SELLING OIL AND RAISE ITS 
PRICES GLOBALLY.
THE ECONOMIC 

Economic News
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old prices reached a record high, coinciding 
with the war crisis in Ukraine, while the price of 
one gram rose by about $40, amid expectations 
of increasing demand for yellow metal as a safe 
haven for investments in light of the worsening 
crisis at the international level.

Gold prices rose  as Russia’s military operation began on 
Ukrainian soil.
Knowing that prices are generally affected by crises and 
wars for several reasons; the most prominent of which is 

the reliance of countries on reserves from gold as safe 
precautions away from the collapse of currencies and 
market conflicts, and also affected by the turmoil in global 
exchanges that usually result from crises or disasters as 
well as wars.
Gold prices jumped to the highest level in 8 months, amid 
investors’ reluctance to risky assets and their demand for 
precious metal, which is a safe haven, with increasing 
tension between Russia and the West over Ukraine, but 
there are indications that these tensions may be eased.

G

REPERCUSSIONS OF THE RUSSIAN WAR AFFECT THE ECONOMIC 
INDICATORS OF THE ARAB COUNTRIES DIFFERENTLY FROM ONE 
COUNTRY TO ANOTHER

THE RISE IN THE PRICES OF GOLD.. 
CONFIRMS BEING A SAFE HAVEN IN 
THE MIDST OF UKRAINE’S CRISIS

Economic News
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seek to permanently improve their appearance for personal or 
professional reasons since it is the bright white smile that rats out 
its owner and increases his confidence
Dr. Hammad has a touch that no one else is good at, despite 
the great spread of dental clinics, but the different touch that Dr. 
Hammad can get the best result makes him the focus of attention 
of researchers.
 To stop at the smile lounge clinic of Dr. Muhammad Hammad 
Even we find that the majority of celebrities in the Arab world visit it 
permanently to ensure their safety and maintain the health of their 
teeth, Dr. Muhammad Hammad He made a great glory delivered 
to him to become one of the most famous doctors in Jordan and 
the Middle East in the field of dentistry and cosmetology, which 
made him the most important doctor that many diplomats, artists, 
celebrities, princes and Arab sheikhs go to.
Among the most prominent celebrities to whom Hollywood’s smile 
was installed in the clinic of Dr. Muhammad Hammad The Jordanian 
artist Omar Al-Abdalat, the media, Ula Al Fares, the artist Munther 
Rihayna, the artist Majd Ayyyub, the media, Lara Tamash, the artist 
Imad Farrajin, the artist Iyad Tannous, and the artist Adham Al 
Nabulsi, in addition to a large number of celebrities in the Arab 
world .
If we talk about the person of this human doctor and we are close 
to him, the pens can only bend out of respect for his friendly 
personality, his funny spirit, his cheerful face, his humble self, the 
mind of the alert, his mind full of science, in addition to the elegance 
of his appearance, the prestige of his presence and the luxury of 
his view, confident of every step you take, so the steps with him are 
only forward. He is the doctor of all people, although he has earned 
the title of the celebrity doctor very well.
The secret of his success is his parents’ satisfaction with him and 
his high self-confidence.
In our meeting with the medical giant Dr. Muhammad Hammad  Dr. 
Mohammed Hammad said about his medical center that he 
provides services of 7 stars and that it is the best in the Arab world, 
due to the presence of the best devices in the world and the best 
staff. It includes most specialties Beauty, as the center includes 14 
medical clinics between therapeutic and cosmetic dental clinics, 
hair transplant clinics, clinics for thinning in the modern way, Botox 
and filler clinics, skin treatments, and clinics specialized in beauty 

and health in general.
Dr. Hammad confirmed that he seeks to provide all cosmetic 
services under one roof. The center’s goal was to be at the 
forefront, and our weapons added our excellence and increased 
our supply of the latest global technologies, and our announcement 
of our patient, and we were proud of everyone’s confidence in us. 
He stressed his constant pursuit of the summit and said, ”We are 
not only satisfied to be competitors, we are seeking to be pioneers 
of the aesthetic medical sector and we are able to do so.“
Dr. Hammad said that he accepted the fame he had reached, as well as 
obtaining the trust of patients, including celebrities, due to his respect 
for his appointments and his keenness to deal with patients with the 
utmost professionalism and professionalism, and tell them about 
the appropriate procedure for them without looking at the financial 
gain. He added that my gain is the most important trust of people. 
As for the reason why celebrities come to my clinic is the accuracy 
of the work and the adoption of international and medical standards 
by brushing teeth according to the highest quality standards.
As for the ingredients of success for any work, Dr. Hammad said 
that medicine as any other profession needs ingredients to cross 
to safety and then ascend the ladder of success and the most 
important ingredients that belong to the successful doctor first 
to enjoy the good listening and listening to the patient’s opinion 
and discuss it from the medical point of view or according to his 
desire in order to serve his medical condition                     . 
The doctor must have a sense of humor and a calm psychological 
and good spirit that works to raise the psychological state of the 
patient, which gives him psychological comfort that will help the 
doctor to complete his work to the fullest.
To continue the success of the doctor, it is very important that he 
continuously follow up and keep abreast of everything new in him 
through the results of scientific research and individual therapeutic 
experiences in the field of diagnosis of diseases or medicine
Dr. Hammad confirmed the success of each person in his work, the 
love of this person must be accompanied by his work and therefore 
the keen interest and continuity in work and follow up on everything 
new in this work, which is reflected on the general satisfaction by 
society and this is the measure of success.
Dr. Hammad is a doctor of such high moral character that he is an 
example to be followed. He made his name fall everywhere..

DR. HAMMAD IS THE MOST IMPORTANT DOCTOR THAT MANY ARAB 
DIPLOMATS, ARTISTS, CELEBRITIES, PRINCES AND ELDERS GO TO
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he medical profession is one of the most prestigious 
humanitarian professions that carries with it a great 
effort and a bright mind and an ambitious and 
passionate human being who devotes himself and 
his life to the pursuit of science. You cannot meet 
a successful doctor unless he has done his best to 

reach the stage of success
Dr. Mohammed Hammad is one of the most famous dentists in 
Jordan. He is a doctorDentalSpecialized in dental cosmetology 
and holds a British diploma in dental synthesis and beauty from 
the University of Oxford. He studied medicine after his father, Dr. 
Ahmed Hammad, Consultant General Surgeon, as well as most of 
his brothers are specialists in the medical field. He is the person 
who has the full qualifications to be a distinguished and successful 
doctor in addition to the pioneering idea that enabled him to pass 
through many stages in short periods to become today the owner 

of the largest integrated medical edifice in the world of cosmetic 
medicine.
This achievement, which testifies to the craftsmanship of its owner, 
will tell us the amount of effort expended in this huge work and 
through it we can judge the amount of trust that patients have given 
Dr. Hammad, whether through his reputation, which is corrected as 
soon as his name is mentioned, or through the patient who receives 
all the attention, care and distinguished service and returns again 
and again. All this comes along with the correct treatment procedure 
that takes you away from pain and pain forever.
In Dr. Hammad’s clinic, tooth beautification is no longer the 
monopoly of art, cinema and the media, but has become available to 
many men and women.  Today, we live in a world full of complexities, 
where life is harder than it was 50 years ago owing to social and 
professional pressures, expectations and the rapid pace of life. 
People have also become more interested in appearance, so they 

T

DR. HAMMAD IS A PIONEER THINKER, 
A FRIENDLY PERSONALITY, A FUNNY SPIRIT, A 
HUMBLE SOUL AND A FULL OF SCIENCE BRAIN

A PRESTIGIOUS DOCTOR 
WITH A TOUCH OF DENTAL 
MEDICINE THAT NO ONE 
ELSE IS GOOD AT, HIS 
NAME IS BEING HEARD 
EVERYWHERE
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The Russian-Ukrainian conflict and the new economic danger is 
already a global economic war. There are those who have events in 
their favor and make gains. There are those who have events against 
them and suffer losses.
Because the Arab region is not a single economic entity, the 
economic repercussions of the Russian war on Ukraine will vary from 
country to country, depending on the data that the war has produced 
at the global level, in different economic indicators.
The limited volume of trade between Russia and the Arab States 
is due to the fact that Russia as well as the Arab States produce 
competing rather than complementary goods.
Russia is one of the world’s major exporters of oil and gas, as well as 
about 9 or 10 Arab countries, which depend on oil and gas exports, 
and most Arab countries tend to import equipment and machinery 
from America, the West and finally China, due to technological 
progress in these countries compared to Russia.
 
Wheat and rebar are the two most important commodities imported 
by the Arab countries from Russia and Ukraine, in varying proportions 
from one country to another. Russian weapons are also one of the 
commodities imported by some Arab countries, especially in recent 
years.
But Russia has a new geopolitical and economic position, after being 
permanently in Syria, and its occupation of the regions of the Syrian 
coast, which is expected to contain a large wealth of oil and gas, 
and Russia will not miss this opportunity, but will employ it within the 
framework of the pressure cards it played in the international energy 
market, in the previous stage.
That paper is expected to be in Russia’s hands in the future, at least 
in the short and medium term, unless America and the West accept 
Russia’s role in the energy market, and do not seek other alternatives 
to Russian oil and gas, but if they decide to replace Russian oil and 

gas with another alternative, it will not be in the short term.

When Arab oil countries benefit from higher oil prices on the 
international market in the wake of the Russian-Ukrainian crisis, 
they will be content with higher imported inflation, caused by higher 
production costs caused by higher energy prices.
Since most of the Arab petroleum States are heavily dependent on 
the import of their goods and services, they will pay a large part of the 
high oil prices they have received, as well as the price of the goods 
and services they import.
The position of the non-oil Arab countries will be difficult in the next 
phase, due to their reliance on importing a large part of their needs, 
and this places on them the burden of the imported inflation bill in 
the next phase. Thus, increasing the burden of living on their citizens

Expectations remain hostage to current realities. We are faced with 
two scenarios for the future of Russia’s war on Ukraine: The first is 
to end the war in a short time, with Russia’s victory, its determination 
of the files related to this war, and how things will turn out, and the 
survival of the booms in the price of oil in the international market, 
with economic sanctions from Europe and the West remaining 
on Russia, and the obstruction of obtaining the needs of the Arab 
countries from Russia or Ukraine.
The second scenario is that the Russian war will be extended to 
Ukraine, and Russia cannot resolve in the short term, and that the 
war will extend to the medium or long term, and then we will face 
greater increases in external transaction costs worldwide in general, 
and with Russia and Ukraine in particular, and then the profit and 
loss accounts of the Arab countries are expected to increase, unless 
other things arise.
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