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Editorialاالفتتــاحيـة

لكوارث  المفجعة  التأثيرات  من  بالفعل  يعانون  الناس  ماليين 
الجفاف  من  بدًءا  المناخ-  تغير  يفاقمها  التي  الشديدة  الطقس 
الكبرى،  الصحراء  جنوب  أفريقيا  في  طويلًة  فتراٍت  يدوم  الذي 
التي تكتسح جنوب شرق  المدارية المدمرة  إلى األعاصير  وصوًلا 
الحرارة  درجات  تسببت  الهادي.  والمحيط  والكاريبي  آسيا، 
في  غابات  وحرائق  أوروبا،  في  قاتلة  حر  موجات  في  الشديدة 
فيضانات  هناك  وكانت  وكرواتيا.  والجزائر  الجنوبية،  كوريا 
في  والمطول  الشديد  الجفاف  ترك  بينما  في باكستان،  شديدة 
مدغشقر  مليون شخص أمام فرص محدودة جًدا للحصول على 

غذاء كاٍف.

التسبب  في  وسيستمر  المناخ،  تغير  يسببه  الذي  الدمار  إن 
هناك  يزال  ال  للبشرية.لكن  خطير  إنذار  بمثابة  فيه، هو 
تغير  لتقييم  العالم  في  الرائدة  العلمية  الهيئة  تحذر  وقت. 
 )IPCC( المناخ  بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية  المناخ  الهيئة 
من أن انبعاثات غازات االحتباس الحراري العالمية يجب أن “تبلغ 
بنسبة  تخفيضها  يتم  وأن  تقدير،  أبعد  على   2025 قبل  ذروتها 
43 في المائة بحلول عام 2030 إذا أردنا أن نحد من ارتفاع درجات 
الحرارة عالمًيا إلى ما أقصاه 15 درجة مئوية وتجنب وقوع كارثة 

حقيقية.

وتقدر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن ما يقرب 
من ربع إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة مصدرها الزراعة والحراجة، 
مما يجعلها ثاني أعلى مصدر لالنبعاثات بعد قطاع الطاقة. ويأتي 
أسباب هذه  االنبعاثات من عملية الهضم الطبيعية التي تحدث 
في الحيوانات المجترة مثل الماشية واألغنام والماعز. ويشكل 
إزالة  مثل  األراضي  استخدام  غاية  وتغيير  األراضي،  استخدام 
غازات  النبعاثات  خطيًرا  مصدًرا  وحرائقها،  وتدهورها   الغابات، 
مناطق  تحويل  مثل  األنشطة  هذه  ترتبط  ما  وكثيًرا  الدفيئة. 
التجارية، وإنتاج  الماشية  أراض للرعي ألغراض تربية  إلى  الغابات 
محاصيل األعالف مثل الصويا، ومزارع زيت النخيل، ارتباًطا وثيًقا 

بنظم األغذية الزراعية الصناعية.

إن آثار تغير المناخ والتلوث المرتبط بالوقود األحفوري تسري أيًضا 
البيئية  السياسات  صنع  عملية  تميز  عندما  عرقية  أسس  على 
ضد األشخاص الملونين والمجتمعات األخرى التي تواجه التمييز 
في  القيادية  األدوار  من  تستبعدهم  أو  واللغوي،  والديني  العرقي 

الحركة البيئية.
وتركز ُنهج العدالة المناخية على األسباب الجذرية ألزمة المناخ، 

التحديات البيئية والتغير المناخي... األسباب والحلول

aliamaireh@investorsmgz.com
رئيـس التحريــر

البلدان  المساواة بين  أوجه عدم  المناخ على  يبني تغير  وكيف 
معالجة  ضرورة  إلى  متطلباتها  وتستند  ويضخمها.  وداخلها 
مثل هذه االختالالت والمظالم، بدًءا من تركيز العمل المناخي 
والمجتمعات  الجماعات  ومطالب  ومعارف  نظر  وجهات  في 

األشد تضرًرا من أزمة المناخ.
مصادر  إلى  التحول  اليوم  حكومات  تقود  أن  الضروري  ومن 
أثبتت  التي  للبيئة  الصديقة  والتقنيات  المتجددة  الطاقة 
بالبشر.  وال  بالكوكب  تضحي  ال  حقيقية  حلول  مع  فعاليتها 
الحكومات  على  يجب  القادمة،  األجيال  مشكلة  تجعلها  ال  وأن 
عملية  أثناء  اإلنسان  حقوق  باحترام  قانوًنا  الشركات  مطالبة 

االنتقال في مجال الطاقة.
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أسرة »مجلة المستثمرون« تهنئ سمو ولي العهد 
األمير الحسين بالخطوبة على اآلنسة رجوة آل سيف

تهنئة وتبريك



تهنئته الأمري  خالل  تويرت  على  الها�سمي  امللكي  الديوان  ح�ساب  �ساركه  �سعيد  خرب 
بن  خالد  رجوة  الآن�سة  من  بخطوبته  الأردن  عهد  الثاين ويل  عبداهلل  بن  احل�سني 
م�ساعد بن �سيف بن عبد العزيز اآل �سيف بح�سور امللك الأردين عبداهلل الثاين ابن 

احل�سني و امللكة رانيا العبداهلل.
الريا�ص،  ال�سعودية  بالعا�سمة  رجوة،  الآن�سة  والد  منزل  يف  الفاحتة  قراءة  جرت 
بح�سور اأ�سحاب ال�سمو امللكي الأمري احل�سن بن طالل، والأمري ها�سم بن عبداهلل 
بن  غازي  والأمري  احل�سني،  بن  ها�سم  والأمري  احل�سني،  بن  علي  والأمري  الثاين، 

حممد، والأمري را�سد بن احل�سن، وعدد من اأفراد اأ�سرة اآل �سيف.

،من  عمايرة  علي  ال�سيد  التحرير  برئي�ص  ممثلة  »امل�ستثمرون«  جملة  ا�سرة  تتقدم 
العهد الأمني  العبداهلل و�سمو ويل  امللكة رانيا  ، وجاللة  الثاين  جاللة امللك عبداهلل 
والتربيك مبنا�سبة خطوبة  التهئنة  اآيات  باأ�سمى  املعظم  بن عبداهلل  الأمري احل�سني 

�سموه على �ساحبة ال�سون والعفاف الآن�سة رجوة اآل �سيف.
وبهذه املنا�سبة الكرمية نبتهل الى اهلل العلّي القدير اأن يبارك لهما و بهما ،و اأن يحفظ 
الها�سمية  العائلة  و على  �سمّوه  ،ويدمي على  املعظم  العهد  ويّل  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
الكرمية والأ�سرة الأردنية الكبرية ال�سعادة والهناء والتوفيق حتت ظل الراية الها�سمية 

�سيد البالد وعميد اآل البيت جاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني املعظم

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

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

الأجنبي. 
درجة  على  حا�سل  وهو  ال�سركة.  اأنحاء  جميع  يف  العمليات  عازر  ال�سيد  يدير   

وم�ست�سار  كو�سيط  له  ومرخ�ص  الريموك  جامعة  من  القت�ساد  يف  البكالوريو�ص 
ا�ستثمار من قبل هيئة الأوراق املالية الأردنية.

وقد اأجابنا ال�سيد عازر عن اأ�سئلتنا بكل رحابة �سدر مبينا ان امل�سي قدما يف ال�سواق 
املجموعة  اأن  موؤكدا  لها  ال�ستعداد  كيفية  تعرف جيدا  ان  يجب  رحلة  املالية مبثابة 
توؤمن  بالنزاهة وال�سدق قبل كل �سيء وبان ال�سمعة التي تعمل جاهدا للحفاظ عليها 

هي الرثوة الرئي�سية والأهم على الطالق. 

متى تاأ�ص�صت ) �صي اأف اأي (؟
موؤ�س�سة  �سمن   ١٩٩٨ عام  يف  تاأ�س�ص  خا�ص  م�سريف  ق�سم  اإلى  ال�سركة  ن�ساأة  تعود 
�سقيقة مقرها يف بريوت، لبنان، وهي Credit Financier. وبعد عدة �سنوات 
 Credit Financier Invest من النجاح، مت اإن�ساء ال�سركة الأولى حتت ا�سم

 »CFI مجموعة«
االسم المألوف لكل ما يتعلق باالستثمار والتداول

لقاء العدد

عازر:
 نسعى باستمرار نحو 

التميزواالحتراف، ودعم 
وتمكين كل من عمالئنا 

وموظفينا وشركائنا



يف العام ٢٠٠٥، بعد ف�سل اجلانب امل�سريف عن جانب التداول. ومنذ ذلك احلني، 
ومتتلك  ال�سفقات،  ماليني  ونفذت  العمالء،  من  لالآلف  خدمات  ال�سركة  قدمت 
اليوم العديد من ال�سركات يف جميع اأنحاء العامل مبا يف ذلك لندن، ودبي، ولرنكا، 
القطاع  من  للعمالء  خدماتها   ) اأي  اأف  �سي   ( وتقدم   وغريها.  وعمان،  وبريوت، 

اخلا�ص او من قطاع املوؤ�س�سات املالية.

نبذة عن ) �صي اأف اأي (؟
جمموعة ) �سي اأف اأي ( هي مزود تداول عاملي حا�سلة على العديد من اجلوائز يف 
الأ�سواق املالية وبخربة تزيد عن ٢٤ عاًما وتت�سمن جمموعة من ال�سركات املرخ�سة 

يف لندن، ولرنكا، وبريوت، وعمان، ودبي، وبورت لوي�ص وغريها.
بفروقات  التداول  فيها  مبا  تناف�سية  لعمالئها �سروط تداول   ) اأي  اأف  �سي   ( تقّدم 
اإمكانية  تقدم  كما  حلظي.  وتنفيذ  عمولت،  وبدون  ال�سفر،  من  تبداأ  اأ�سعار 
والفورك�ص،  الأ�سهم،  من  منتج  باأكرث من ٠٠٠،١3  لالإيداع  اأدنى  بدون حد  التداول 
مايل.  من ٢١ �سوق  اأكرث  يف  املدرجة،   الإ�ستثمار  و�سناديق  واملوؤ�سرات  وال�سندات، 
وتزويدهم  عمالئها  ومتابعة  خدمة  يف  بتميزها   ) اأي  اأف  �سي   ( جمموعة  وت�ستهر 
بتقارير وحتاليل فنية يومية، وتوفر لهم ندوات تعليمية جمانية عرب الإنرتنت، ودعم 
خم�س�ص، وت�سمن توفري اأف�سل جتربة تداول لهم يف اأكرث من ١٠٠ دولة حول العامل 
بال�سافة الى دعم على مدار ال�ساعة طوال اأيام الأ�سبوع عرب الهاتف اأو عرب الدعم 

املبا�سر

 مهمتنا
متكني املتداولني وامل�ستثمرين ب�سغف من خالل توفري اأف�سل خدمات التداول واأكرثها 

دقة
 روؤيتنا

اأن نكون ال�سم املاألوف لكل ما يتعلق بال�ستثمار والتداول.

 قيمنا
النزاهة والأمانة قبل كل �سيء - �سمعتنا هي ثروتنا الرئي�سية. ن�سعى با�ستمرار نحو 

التميز مع الن�سباط والتفاين، والحرتاف باأ�سلوب �سخ�سي، ودعم ومتكني كل من 
عمالئنا وموظفينا و�سركائنا.

ما هي املنتجات التي تقدمها ) �صي اأف اأي (؟

االأ�صهم
كربى  اأ�سهم  اآلف  وتوفر  الأ�سهم؟   على  الفروقات  عقود  تداول  او  الأ�سهم  متلك 
ال�سروط  باأف�سل  واحدة  من�سة  من  والوروبية  المريكية،الربيطانية  ال�سركات 

التناف�سية.

�صناديق االإ�صتثمار املدرجة
من  الوا�سعة  جمموعتنا  اإكت�سف  للتخ�سي�ص.  القابلة  التداول  طرق  اأكرث  من  تعترب 

�سناديق الإ�ستثمار املدرجة وا�ستثمر يف امل�ستقبل

املعادن
املعادن  من  وغريها  النحا�ص  الف�سة،  الذهب،  تداول  خالل  من  ال�سك  �سد  حتوط 

الثمينة

املوؤ�صرات
للقلق، نقدم لك جمموعة متنوعة من  اأكرث من �سهم؟ ل داعي  تداول  هل تفكر يف 

املوؤ�سرات التي متنحك الفر�ص التي تبحث عنها

الطاقة
تداول يف بع�ص من اأكرث ال�سلع املطلوبة يف العامل مبا يف ذلك النفط و الغاز الطبيعي

 اأ�صهم ال�صركات املدرجة يف بور�صة عمان
تداول يف الأ�سهم املحلية بعمولت تناف�سية، ومتتع بعمليات �سهولة الإيداع وال�سحب 
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تتميز CFI   في خدمة ومتابعة عمالئها وتزويدهم
 بتقارير وتحاليل فنية يومية



اإلى بور�سة عمان لتداول الأ�سهم املف�سلة  ، مع توفر من�سة الكرتونية ت�سمح الو�سول 
لديكم بطريقة اأ�سهل، واأف�سل، واأ�سرع.

ما هي املن�صات املتوفرة للتداول يف اال�صواق العاملية لدى ) �صي اأف اأي (؟

MetaTrader 5
ميتاتريدر ٥ هي اجليل اجلديد يف من�سات التداول و واحدة من اأكرث من�سات التداول 
اإ�ستخدامًا يف العامل. وهي اجليل الأحدث من ميتاتريدر٤ التي حققت جناحًا مماثاًل 

ل�سنوات عديدة.

cTrader
وتعطي ملحة  التداول  ب�سعبية عالية يف عامل  وتتمتع  قوية  تداول  تريدر هي من�سة  �سي 
املن�سات  تتجاوز ما هو متاح عادًة على  وتقدم ميزات متقدمة  التداول.  عن م�ستقبل 

الأخرى.

ما هي طريقة التداول االلكرتوين يف �صوق عمان املايل ) �صي اأف اأي (؟

من�سة  �سي اأف اأي الإلكرتونية  ) CFI ASE Trader( �سهلة الإ�ستخدام وتتيح للعمالء 
تداول اأ�سهم ال�سوق املحلي على اأ�سعار حلظية حيث ميكنهم ال�سراء اأو البيع كما يحلو 
لهم، من دون قيود ومع �سمان جميع حقوقهم املتعلقة باإجراءات ال�سركات مبا يف ذلك 

توزيعات الأرباح و توزيعات الأ�سهم.

تتمتع املن�صات مبيزات م�صرتكة ومفيدة للغاية

  توفر الر�سوم البيانية املحدثة با�ستمرار «
  توفر اأنواع الأوامر املتقدمة والتنفيذ اللحظي  «
  عمق الأ�سواق املالية «
  اإمكانية التداول بنقرة واحدة «
  امكانية تخ�سي�ص ا�سرتاتيجية عمل خا�سة من خالل اتاحة اإ�ستخدام النظمة  «

اللية.
  متوفرة على جهاز الكمبيوتر، الويب، نظام iOS ونظام اأندرويد «

ما  اذا  عليها  االقبال  مدى  و  والفورك�س  املالية  اال�صتثمارات  تقيم  كيف 
قورنت باال�صتثمار باال�صهم العاملية؟

التنوع الكبري يف اعداد ال�سول املالية التي ميكن الإ�ستثمار فيها جعلت اأعدادا كبرية 
من املتداولني ي�ستف�سروا عن اف�سل ال�سول املالية للتداول.

تتحدى اف�سلية ا�سل مايل على غريه من ال�سول مبجموعة من العوامل: 
مدى ا�ستقرار الأ�سل املايل «
مدى تاأثر الأ�سل املايل باملتغريات و الظروف املحيطة «
طبيعة حتركات الأ�سل املايل خالل يوم التداول «
توفر ال�سيولة من عدمها «
عوامل اخرى تتعلق باملتداول نف�سه «

املتداول الذي يرغب بالإ�ستفادة من التحركات اللحظية ال�سريعة مييل اإلى التداول يف 
الأ�سول املالية الأكرث تقلبًا على مدار اليوم، التي تتوفر لها �سيولة طوال الوقت، وذلك 
من اأجل تنفيذ �سفقات ق�سرية الأجل و حتقيق جزء من الأرباح، اما املتداولني الذين 

يف�سلون تداولت طويلة المد فيف�سلوا الإ�ستثمار يف الأ�سول املالية الأقل تقلبًا.

من الجوائز التي حصلت عليها المجموعة  أفضل منصة 
تداول للعام 2022 وجائزة E-Business من قبل

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

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

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

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

األردنية إلنتاج األدوية 
عهد جديد ومرحلة مشرقة

ملف العدد

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



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

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

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

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

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

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

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

اأجاب جروان باأن كافة ديون ال�سركة قد مت حلها ومعاجلتها اأ�سوليًا.
واأكد بان منتجات ال�سركة الردنية لنتاج الدوية وا�سعة النت�سار وحتظى بجودة 
املجتمع  اأفراد  من  كبريا  عددا  وتغطي  كبري   ب�سكل  ومطلوبه  ممتازة  و�سمعة 
الكفاءات  من  وال�ستفادة  �ساملة  ت�سويقية  خطط  تنفيذ  اإلى  ال�سركة  وت�سعى 

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

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

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

املناف�سة. 

ملف العدد

مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية استطاعت خالل فترة 
وجيزة وضع الشركة على المسار اإليجابي المفيد 
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تهتم الشركة وتعتني بأعمال البحث والتطوير
 إلنتاج وابتكار مستحضرات جديدة
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على  تكون  ان  وحري�سة  اللتزام  كل  ملتزمة  ال�سركة  فان  ولهذا  واملحلية  الدولية 
م�ستوى عال يف ادائها و جودة منتجاتها ومراعاة جميع متطلبات اجلودة  والت�سنيع 

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

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

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

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

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

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

للطبيب األردني دور هام في 
دعم المنتجات المحلية في 

القطاع الدوائي
 

ملف العدد
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اكتشف األسواق المالية
مع أكثر من 13,000 منتج

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

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

 تعرف على رد فعل اقتصادات
 العالم من خالل الوصول إلى

العمالت الرئيسية والثانوية

 تداول آالف األسهم في الواليات
 المتحدة والمملكة المتحدة واالتحاد

األوروبي من واجهة واحدة

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

 متنوعة من المؤشرات التي من
شأنها أن تمنحك الفرص التي

تبحث عنها

المؤشراتاألسهمالفوركس

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

 في سعر النفط؟ اكتشف التداول
 منخفض التكلفة على الذهب

والنفط والسلع األساسية األخرى

 واحدة من أكثر طرق التداول القابلة
 للتخصيص. اكتشف مجموعتنا

 من الصناديق البسيطة والمعقدة
واستثمر في المستقبل

السلع صناديق االستثمار المدرجة
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تراجعت اأ�سعار النفط من اأعلى م�ستوياتها يف ٥ اأ�سابيع مع جني ال�سوق الأرباح 
يف اأعقاب مكا�سب قوية، و�سط توقعات ب�سح الإمدادات بعد قرار »اأوبك بل�ص« 
الرو�سي.  النفط  على  حظرا  الأوروبي  الحتاد  فر�ص  وقبل  الإنتاج،  تخفي�ص 
اإمدادات النفط وزيادة الت�سخم العاملي  وا�ستدت بذلك املخاوف ب�ساأن نق�ص 

وتداعياتها.
وزيادة  النفط  اإمدادات  نق�ص  ب�ساأن  املخاوف  ا�ستدت  القرار،  اإثر  وعلى 
والدول  املجموعة  بني  الدبلوما�سي  اخلالف  اخلطوة  هذه  وو�سعت  الت�سخم، 
بالقت�ساد  الإ�سرار  اإلى  الطاقة  اأ�سعار  ارتفاع  يوؤدي  اأن  تخ�سى  التي  الغربية 
اأعقاب  يف  النفط  عائدات  من  مو�سكو  حرمان  جهود  ويعرقل  اله�ص،  العاملي 

احلرب الرو�سية على اأوكرانيا.
بخا�سة  الفورية،  الأ�سعار  رفع  اإلى  هذا  يوؤدي  اأن  القطاع  يف  م�ساركون  ورجح 
من  يزيد  وذلك  اآ�سيا،  يف  الطلب  ثلثي  نحو  يلبي  الذي  الأو�سط  ال�سرق  نفط 
خماوف الت�سخم حيث تكافح احلكومات من اليابان اإلى الهند ارتفاع تكاليف 
املعي�سة، ومن املتوقع اأن ت�ستهلك اأوروبا مزيدا من النفط كبديل للغاز الرو�سي 

ال�ستاء. هذا 
البيانات  عززت  بعدما  لها  م�ستوى  اأدنى  اإلى  الذهب  اأ�سعار  تراجعت  كما 
)البنك  الحتادي  الحتياطي  جمل�ص  باأن  التوقعات  الأمريكية  الوظائف  عن 

املركزي الأمريكي( �سيوا�سل رفع اأ�سعار الفائدة.
دولرا   ٩٧.١١ اإلى   %٠.٨ اأو  �سنتا   ٨١ برنت  خلام  الآجلة  العقود  وانخف�ست 
غرب  خام  �سجل  حني  يف  العاملي،  بالتوقيت   ٠١:3١ ال�ساعة  بحلول  للربميل 
اأو  �سنتا   ٧٦ بانخفا�ص  للربميل،  دولرا   ٩١.٨٨ الأمريكي  الو�سيط  تك�سا�ص 

.%٠.٨
ولم�ص كال العقدين اأعلى م�ستوى لهما منذ 3٠ اأغ�سط�ص/اآب املا�سي يف وقت 
�سابق من اجلل�سة، لكنهما فقدا مكا�سبهما، وتراجعا مع الأ�سهم يف اآ�سيا و�سط 
تداولت �سعيفة مع اإغالق الأ�سواق يف اليابان وكوريا اجلنوبية ب�سبب عطالت 

ر�سمية.

وحقق برنت وغرب تك�سا�ص الو�سيط اأكرب مكا�سب بالن�سبة املئوية منذ مار�ص/
اأن اتفقت منظمة البلدان امل�سدرة للبرتول »اأوبك« وحتالف  اآذار املا�سي بعد 
»اأوبك بل�ص«، الذي ي�سم بلدانا منها رو�سيا، على خف�ص الإنتاج مبقدار مليوين 

يوميا. برميل 
الأوروبي  الحتاد  حظر  قبل  تاأتي  التي  بل�ص،  اأوبك  اإنتاج  تخفي�سات  و�ستوؤدي 
يف  بالفعل  �سحا  تعاين  �سوق  يف  الإمدادات  تراجع  اإلى  الرو�سي،  النفط 
النفطية  واملنتجات  اخلام الرو�سي  على  الحتاد  عقوبات  املعرو�ص، و�ستدخل 
الرو�سية حيز التنفيذ يف دي�سمرب/كانون الأول احلايل وفرباير/�سباط القادم 

على التوايل.
اخلام،  النفط  لأ�سعار  توقعاتهم  ال�سم�سرة  و�سركات  البنوك  املحللون يف  ورفع 

ويتوقعون اأن يرتفع خام برنت فوق ١٠٠ دولر للربميل يف الأ�سهر املقبلة.

الذهب عند اأدنى م�صتوى 
بعدما عززت  اأ�سبوع،  لها يف  اأدنى م�ستوى  اإلى  تراجعا  الذهب  اأ�سعار  و�سجلت 
الحتادي  الحتياطي  جمل�ص  باأن  التوقعات  الأمريكية  الوظائف  عن  البيانات 

)البنك املركزي الأمريكي( �سيوا�سل رفع اأ�سعار الفائدة ب�سكل حاد.
دولرا   ١٦٨٦.٥٥ اإلى   %٠.٥ الفورية  املعامالت  يف  الذهب  اأ�سعار  وتراجعت 
�سجل  اأن  بعد  العاملي،  بالتوقيت   ٠٦:٢3 ال�ساعة  بحلول  )الأون�سة(  لالأوقية 

اأدنى م�ستوياته منذ الثالث من اأكتوبر/ت�سرين الأول اجلاري.
دولرا   ١٦٩٥.٧٠ اإلى   %٠.٨ للذهب  الآجلة  الأمريكية  العقود  وتراجعت 

لالأوقية.
قوة  �ساأن  ومن  اأ�سبوع،  يف  م�ستوى  اأعلى  لم�ص  اأن  بعد  الدولر  موؤ�سر  وا�ستقر 

الدولر اأن جتعل الذهب اأكرث تكلفة بالن�سبة حلاملي العمالت الأخرى.
املعامالت  يف  الف�سة  اأ�سعار  تراجعت  الأخرى،  النفي�سة  للمعادن  وبالن�سبة 
يف  م�ستوى  اأدنى  �سجلت  اأن  بعد  لالأوقية  دولرا   ١٩.٧3 اإلى   %١.٩ الفورية 
تراجع  دولرات، يف حني   ٩٠٦.٩٠ اإلى   %٠.٦ البالتني  وتراجع  واحد،  اأ�سبوع 

تراجع النفط 
والذهب... وأزمات 
الطاقة والتضخم 

تالحق العالم

أخبار اقتصادية
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البالديوم ٠.١% اإلى ٢١٧٩.٤٩ دولرا.

ت�صخم اقت�صادي.. وتقلب يف العمالت الرقمية
يف   %٦.٢ بنحو  الرو�سي  الإجمايل  املحلي  الناجت  تراجع  الأوروبي  الحتاد  يتوقع 

العام اجلاري وبن�سبة ٤.١% يف ٢٠٢3
اأ�سعفت  الراهنة  احلرب  باأن  يلني  جانيت  الأمريكية  اخلزانة  وزيرة  و�سرحت 

القت�ساد الرو�سي واأبطاأت اآفاق النمو يف البالد خالل امل�ستقبل املنظور.
اجلاري  العام  يف  الت�سخم   يزداد  اأن  املتوقع  من  الرو�سي  القت�ساد  واأ�سافت: 

واملقبل.
رو�سيا  �سد  املفرو�سة  العقوبات  اأن  الفدرايل  لالحتياطي  ال�سابقة  الرئي�سة  وترى 
اأ�سواق  عن  مو�سكو  لعزل  اأدت  الأوروبي  والحتاد  املتحدة  الوليات  جانب  من 
التي  الإيرادات  من  بوتني  فالدميري  الرو�سي  الرئي�ص  وحرمت  الغربية،  املال  راأ�ص 

لتمويل احلرب. يحتاجها 
فر�سها  مت  التي  امل�سددة  التدابري  اأن  اإلى  الأوروبي  الحتاد  تقديرات  اأ�سارت  كما 
 %3٠.٩ بنحو  مو�سكو  وواردات  �سادرات  تراجع  اإلى  اأدت  الرو�سية  التجارة  على 

و3٥.٢% على الرتتيب هذا العام.
اإلى م�ستويات ٢٢%  اأنه �سي�سل  اإلى  اأ�سارت  اأما فيما يتعلق بالت�سخم، فالتقديرات 

عن اإجمايل ٢٠٢٢.
 ٢٠١٤ منذ عام  ا�ستقالليتها يف قطاعات حمددة  بالفعل  قد عززت  كانت  فرو�سيا 

ب�سبب القيود املفرو�سة عليها ب�سبب اأزمة القوم
وعدل املركزي الرو�سي  توقعاته لالقت�ساد، اإذ يرى الآن اأن الناجت املحلي الإجمايل 

�سينكم�ص بنحو ٤.٢% يف ٢٠٢٢ مقابل تقديرات بـ٩.٢% يف اأبريل.
وتوقع �سندوق النقد الدويل  بانكما�ص الناجت املحلي الإجمايل بنحو 3.٤% يف العام 
اأبريل.  يف   %٨.٥ وبن�سبة  يوليو  يف   %٦ بنحو  بالنكما�ص  توقعاته  مقابل  اجلاري، 
البطالة   وكرثة  القت�ساد  بانهيار  ويهدد  خطرية  مرحلة  دخولنا  على  يدل  وهذا 

ورفع الأ�سعار باأ�سعاف يف القارة الأوروبية.

توقعات بارتفاع خام برنت فوق 
1٠٠ دوالر للبرميل في األشهر 

المقبلة

روسيا وفرت 45٪ من إمدادات 
الغاز ألوروبا في العام الماضي
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ال�سرق الأو�سط و�سمال  ك�سف تقرير �سادر عن جمل�ص �سناعات الطاقة النظيفة يف 
ال�سيارات  املتحدة تت�سدر دول املنطقة يف اعتماد  العربية  الإمارات  اأن دولة  اأفريقيا 

الكهربائية.
واأدخلت اململكة على مدى ال�سنوات الع�سر املا�سية ما يفوق ٢٤ األف �سيارة كهربائية 
حيز ال�ستعمال. واأقامت اأول مرافق للبنى التحتّية لل�سحن الكهربائّي، وجمعّية تعاونية 

لل�سيارات الكهربائّية.

ال�سيارات  �سراء  على  م�سبوٍق  غري  اإقباًل  العام  هذا  من  الأول  الن�سف  �سهد  حيث 
ب�سبب  �سعبني  ب�سهرين  ذلك  بعد  مّروا  ال�سيارات  جتار  لكن  الأردن،  يف  الكهربائية 

ا�ستمرار الطلب على هذه ال�سيارات فيما خلت بع�ص املعار�ص منها.
اإلى ال�سوق  يف الأ�سهر ال�ستة الأولى، ولأول مرة منذ بدء دخول ال�سيارات الكهربائية 
الأردين، فاق عدد ال�سيارات الكهربائية الواردة لل�سوق املحلي عدد �سيارات الهايربد، 
اأوروبًيا كبرًيا على ا�سترياد ال�سيارات  اإقباًل  واقرتب من عدد �سيارات البنزين. لكن 

تنافس السيارات التقليدية وتضعها في مكانة متقدمة ضمن 
سيارات المستقبل من حيث تكاليف التشغيل والشحن 

»السيارات الكهربائية«... سيارة العصر 
القادم تشق طريقها عالميًا

أخبار اقتصادية



لالأردن،  ال�سيارات  توريد  على  اأّثر  املا�سيني  ال�سهرين  خالل  ال�سني  من  الكهربائية 
فباع بع�ص التجار يف �سوق ال�سيارات يف املنطقة احلرة كامل خمزونهم من ال�سيارات 

بح�سب عديٍد منهم. 
غازات  انبعاثات  يف  املئة  يف   ١٤ بن�سبة  خف�ص  حتقيق  يف  بامل�ساهمة  اململكة  وتلتزم 
على  الطاقة  تكلفة  تخفي�ص  يف  وامل�ساهمة   ،٢٠3٠ عام  بحلول  احلرارّي  الحتبا�ص 
امل�ستهلك وعلى قطاع النقل ب�سكل عام، اإذ ي�ستهلك هذا القطاع نحو ٤٧ يف املئة من 

الطاقة الإجمالية يف اململكة ح�سب وزارة الطاقة والرثوة املعدنية.
�سمن الرتفاع يف الطلب على ال�سيارات الكهربائية، ي�سكل الطلب على �سيارات ال�سوق 
ال�سيارات  بلغ عدد  اإذ  املناطق احلرة،  م�ستثمري  هيئة  بح�سب  ال�سينية حوايل ٧٠% 
الواردة من ال�سني حتى نهاية حزيران نحو خم�سة اآلف �سيارة،  منها 3٨٥3 �سيارة 
فورد  �سركات  من  الكهرباء  �سيارات  على  الباقي  ويتوزع  ڤاجن،  فوك�ص  عالمة  حتمل 

وهونداي وتويوتا، امل�سّنعة يف ال�سني.
يف ظل هذا الإقبال املحلي، كانت اأعداد الإ�سابات بكورونا تتزايد يف مدينة �سنغهاي 
ال�سيارات الكهربائية، وفيها م�سانع  ال�سينية، والتي تعترب مركًزا رئي�سًيا يف �سناعة 
ل�سركتي فوك�ص فاجن وت�سال، ما دفع ال�سلطات ال�سينية لفر�ِص حجٍر �سحي واإغالق 
الأولى،  بالدرجة  اأوروبا  على  واأّثر  و�سحنها،  ال�سيارات  اإنتاج  على  انعك�ص  ما  املدينة، 

حيث ت�ستورد ثالثة اأرباع ال�سيارات الكهربائية امل�سّدرة من ال�سني.
مل ي�ستطع بع�ص جتار ال�سيارات الأردنيني اإي�سال ال�سيارات التي ا�سرتوها من ال�سني 

اإلى الأردن ب�سبب ان�سغال بواخر ال�سحن بتزويد ال�سوق الأوروبية بال�سيارات.
�سياراتها  اإنتاج  اإغالق �سنغهاي  اأعلنت خاللها �سركة فوك�ص فاجن عن توقف  نتيجة 
هناك، وقالت اإنها �ستعّو�ص الفرق يف الإنتاج والتاأخري يف التوريد عرب اإجراءات ت�سمل 
نوبات عمل اإ�سافية.وبعدها  اأعيد فتح �سنغهاي، ف�سّدرت ال�سني يف متوز وحده نحو 
املا�سي  العام  من  نف�سه  ال�سهر  مع  باملقارنة   %٦٧ قدرها  زيادة  يف  �سيارة  األف   3٠٠
٢٠٢١، وزادت �سادرات ال�سيارات الكهربائية حتديًدا حوايل 3٧%، يف حني ت�ساعفت 
كذلك مبيعات ت�سال ثالث مرات، فاأدى ما �سبق اإلى تن�سيط حركة ال�سحن ب�سكل غري 

م�سبوق.
اإي�سال  على  قادرين  غري  ف�ساروا  الأردنيني،  التجار  على  املتغريات  هذه  اأّثرت 
ال�سيارات التي ا�سرتوها من ال�سني اإلى الأردن ب�سبب عدم توفر بواخر �سحن كافية 
نظًرا لن�سغالها بتزويد ال�سوق الأوروبية بال�سيارات. » يقول مالك، تاجر ال�سيارات يف 
املنطقة احلرة، ما دفعه لبيع خمزون ال�سيارات يف معر�سه،  لتلبية الطلب الكبري الذي 

و�سل اإلى ذروته هذا العام، حتى تبقت عنده اأربع �سيارات فقط.
اأحد  مدير  كان  �سيارة   3٠٠ اأ�سل  ومن  النقطاع،  بعد  و�سلت  باخرة  اأول  منت  على 
املعار�ص  ينتظر و�سولها، و�سلت اإليه ٦٠ �سيارة، باع ٤٠ منها يف الأ�سبوع من و�سولها 
معر�ٍص  مدير  وي�سف،  اجلديدة.  ال�سحنة  �ست�سل  متى  يعرف  ل  فيما  معر�سه،  اإلى 
لل�سيارات الكهربائية يف عّمان، حالة �سوق ال�سيارات حالًيا باإنه »مربك ب�سكل �سخم 
اإلى  ال�سني  من  ا�سرتوها  التي  ال�سيارات  توريد  على  التجار  قدرة  لعدم  نظًرا  جًدا« 

70٪ الطلب على سيارات السوق الصينية 
بحسب هيئة مستثمري المناطق الحرة
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الأردن.
ما  الأردن،  اإلى  ال�سيارات  �سحن  تكلفة  ال�سحن من  النتعا�ص يف حركة  رفع هذا  وقد 
الأ�سعار  يف  الزيادة  اأن  يقّدرون  وهم  التجار،  من  عدد  بح�سب  �سعرها  على  انعك�ص 
تراوحت بني 3٥٠ اإلى ١٠٠٠ ديناٍر. »بدك ت�سحن؟ بن�سحنلك، ب�ص ادفع ٢٠٠٠ دولر 

اإذا م�ستعجل«، يقول مالك.
حالًيا، يراقب التجار ملعرفة ما اإذا كانت الإ�سكالية �ست�ستمّر اأم �سينتظم ال�سحن بعد 
اإلى  اأ�سهر  خالل  ال�سني  يف  عالقة  كانت  التي  ال�سيارات  من  الكبرية  الكميات  توريد 
اأوروبا. يف املقابل، ُيتوّقع اأن ي�ستمر الإقبال على ال�سحن اإلى اأوروبا خالل اأيلول، الذي 

يعد مو�سم الذروة، بح�سب احتاد م�سّنعي ال�سيارات ال�سينية.
يف  الكهربائية  ال�سيارات  على  م�سبوق  غري  اإقباًل  �سهدت  فرتة  بعد  هذا  كل  يحدث 
الأردن، و�سط خماوف من توفر قطع الغيار وحمطات ال�سحن الكافية للتعامل مع هذه 
الزيادة. و�سف اأحد التجار هذا الإقبال حينها باأنه »�سيء م�ص طبيعي«. وقد �ساهمت 
عدة عوامل، داخلية وخارجية، فما اأبرز هذه العوامل؟ وكيف مت التعامل معها حكومًيا 

و�سعبًيا؟.

اإقبال كبري على ال�صيارات ال�صينية
املتعلقة  من الأ�سباب  جمموعة  مع  رداد،  اأبو  يجملها  التي  الداخلية  تلتقي العوامل 
بتطور �سوق ال�سيارات الكهربائية حول العامل، وما �ساحبه من حت�سني على موا�سفات 

ال�سيارات وخف�ص اأ�سعار بع�سها.
اإنتاج  على  القدرة  فتناق�ست  العامل،  ال�سيارات يف  على �سوق  كورونا  اأزمة  اأّثرت 
�سيارات جديدة من الدول امل�سّدرة لالأردن، والتفت �سّكان تلك الدول ل�سوق ال�سيارات 
ال�سوق  جتار  توجه  وهنا  لالأردن،  اأ�سا�سًيا  مورًدا  ُيعَترب  كان  والذي  لديهم،  امل�ستعملة 

الأردين نحو ال�سني.
فال�سوق ال�سينية جاءت لتنقذ املوقف، الذي كان متاأزًما بح�سبه، حيث مل يكن قادًرا 
على �سراء و�سحن اأي �سيارة من ال�سوق الأوروبية والكورية والأمريكية، ب�سبب الطلب 
ال�سديد على ال�سيارات امل�ستعملة هناك. يف وقت حافظت فيه ال�سني على قدرتها على 
اإنتاج ال�سيارات، بل وزادت من اإنتاجها يف ال�سنوات الأخرية، ما جعل التجار ي�سعون 

كل ثقلهم يف ذلك ال�سوق »اجلديد«.
اإ�سافة اإلى توفري ال�سني اأعداًدا منا�سبة من ال�سيارات، كان للنوعية التي وّردها التجار 
لالأردن دور مهم يف زيادة الإقبال عليها، اإذ ا�ستورد التجار �سيارات يثق بها اجلمهور 
اأي  و»عدادها �سفر«  ال�سيارة جتيء  الفوك�ص ڤاجن،ناهيك عن كون هذه  املحلي مثل 

اأنها مل تقطع اأي م�سافة على الأر�ص بني ال�سني والأردن.
مع نهاية العام، تتوقف احلكومة ال�سينية عن دعم ال�سيارات الكهربائية لديها، وهو 
ا�ستريادها  يتم  التي  ال�سيارات  اإنه �سيغرّي من م�سهد  �سيارات حمليون  يقول جتار  ما 
الكهربائية  ال�سيارات  على  الإقبال  اأن  حقيقة  يغري  لن  هذا  لكن  رخي�سة،  باأ�سعار 

�سي�ستمر، ب�سبب موا�سفاتها العالية مقارنة مع اأ�سعارها بح�سب التجار..
وكالء  ترى نقابة  الكهربائية،  ال�سيارات  على  الإقبال  هذا  م�ستقبل  عن  النظر  بغ�ص 
ال�سيارات اإن هذا ال�سلوك يعك�ص املزيد من �سوق ا�سترياد فو�سوي تغيب عنه املوا�سفات 
مالءمتها  ومدى  ل�سوارعها  الداخلة  ال�سيارات  لنوعية  الأردن  حتددها  اأن  يجب  التي 
ا�ستخدامها يف  يتم  كي  ال�سيارات م�سّنعة  العديد من هذه  لأن  نظًرا  املحلية،  لل�سوق 
ال�سني ولي�ص الأردن بح�سبهم، مبا يالئم املناخ والبنية التحتية ال�سينية، كما تغيب 
عن هذا ال�سلوك معايري حماية امل�ستهلك وامل�ستثمر. يف املقابل ترى جمعية ال�سيارات 
الكهربائية اإن ا�سترياد ال�سيارات الكهربائية �ساعد عدًدا اأكرب من النا�ص ومن �سرائح 
اقت�سادية متعددة، لمتالك �سيارات ذات موا�سفات مل يكن مبقدورهم امتالكها من 

شركات التأمين توفر منتجات تأمينية مخصصة لتلك النوعية
 من السيارات من قبل هيئة التأمين وبنسبة ٪5

أخبار اقتصادية



قبل، وهو �سبب مهم لدعم هذا ال�سلوك وت�سجيعه بح�سبهم.

مميزات اقت�صادية
ويكت�سف من ي�سرتي ال�سيارة الكهربائية اأن مميزاتها القت�سادية جتعلهاتناف�ص ال�سيارات 
التقليدية وت�سعها يف مكانة متقدمة �سمن �سيارات امل�ستقبل، واأولها اأن تكاليف ت�سغيلها 
اأقل من ال�سيارات التقليدية على املدى البعيد، فمثاًل �سحن البطارية بالكهرباء اأرخ�ص 

من التزود بالوقود، فيمكن ال�سحن من م�سدر كهرباء متجدد مثل اخلاليا ال�سم�سية.
كما اأن ال�سيارات الكهربائية حتتاج اإلى �سيانة دورية اأقل بكثري من ال�سيارات التقليدية، 
لأنها ل حتتوي على حمرك ي�سم الكثري من الأجزاء امليكانيكية وتعتمد على البطاريات، 
تغيري  مثل  التقليدية  ال�سيارات  عادة يف  امل�سمولة  ال�سيانة  تكاليف  اإلغاء جميع  يعني  ما 
على  ال�سيانة  جهود  تقت�سر  وبحيث  وغريها  امل�سخات  و�سيانة  والزيوت  ال�سمامات 
البطاريات فقط، وف�ساًل عن ذلك فاإن ال�سيارات الكهربائية اأكرث اأمانًا، لأنها اأقل عر�سة 

للحرائق اأو النفجارات.
متكن  الكهربائية  ال�سيارات  من  اجلديد  اجليل  فاإن  اليومي،  ال�ستخدام  يخ�ص  وفيما 
اإلى  من التغلب على م�سكالت رئي�سية، وهي امل�سافة التي ميكن قطعها من دون احلاجة 
الكهربائية قطع م�سافة جتاوز ٥٠٠ كيلومرت من  لل�سيارات  البطارية، حيث ميكن  �سحن 
دون احلاجة لل�سحن، وف�ساًل عن ذلك باتت ال�سيارات الكهربائية تت�سم مبحركات قوية 
يوفر  معظمها  اإن  والهادئ، حتى  الناعم  والت�سارع  املدى  ميزات حم�سنة يف  توفر  للغاية 
عزم دوران ي�سل اإلى ١٠٠ عند �سفر دورة يف الدقيقة، وهو رقم قد ل ت�سل له بع�ص من 
مرتفعة  ب�سرعة  ت�سري  الكهربائية  ال�سيارات  وباتت  العامل،  يف  التقليدية  ال�سيارات  اأقوى 
ال�ساعة. يف  ميل   ٢3٠ اإلى  ت�سل  قد  اجلديدة  املوديالت  بع�ص  �سرعة  اإن  حتى   للغاية، 

ال�سيارات  اقتناء  على  الإقبال  من  حتد  التي  الأ�سا�سية  امل�سكلة  كانت  �سنوات  وقبل 
الكهربائية هي ارتفاع اأ�سعارها باملقارنة بال�سيارات التقليدية، ولذا عملت �سركات اإنتاج 
ال�سيارات الكهربائية على طرح مناذج حديثة باأ�سعار اأقل، وتتميز اأي�سًا باأنها اأ�سغر حجمًا 

واأقل وزنًا.
من جهة اأخرى ذكر تقرير  اأن معدل حمطات �سحن املركبات الكهربائية يف الإمارات من 
ب�سبكة  ترتبط  ال�سحن  بطيئة  اأ�س�ست ٢٤٠ حمطة  العامل. حيث  م�ستوى  الأعلى على  بني 

الطاقة العامة، ٨٠% منها يف اإمارة دبي.
وكان للمملكة ال�سعودية خطوة هي الأولى من نوعها يف اإن�ساء اأول جممع �سكني مت تركيب 
ال�سالم« يف مدينة  »ديار  فيه عام ٢٠١٨ وهو جممع  الكهربائية  لل�سيارات  �سحن  حمطة 
جدة، وذلك بالتعاون مع �سركة �سنايدر اإلكرتيك الفرن�سية املتخ�س�سة العاملة يف جمال 

التحول الرقمي واإدارة اأمتتة الطاقة.
وقالت ال�سركة اإن امل�سروع بداأ التخطيط له منذ الربع الثالث من العام املا�سي، كمبادرة 
من �سلطان برتجي القاب�سة، متا�سًيا مع روؤية اململكة ٢٠3٠ يف حتقيق التنمية امل�ستدامة 
التطوير  �سركة  مع  بالتعاون  امل�سروع  تنفيذ  ومت  العقاري؛  التطوير  ا�ستثمارات  جمال  يف 

العقاري Lifestyle Developers و�سركة IHCC للمقاولت.

دولة اإلمارات العربية المتحدة 
تتصدر دول المنطقة في اعتماد 

السيارات الكهربائية
 

تنتج انبعاثات بمعدل يقل 
عن نصف ما تنتجه السيارات 

التقليدية فهي صديقة البيئة

أخبار اقتصادية
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من املتوقع اأن جتتذب بطولة كاأ�ص العامل التي ينظمها الحتاد الدويل لكرة القدم 
)فيفا( وت�ست�سيفها قطر على مدى ٢٩ يوما اأكرث من ١.٧ مليون زائر للدوحة، حيث 
�سيكون هناك نحو ٥٠٠ األف زائر يف البالد يف اأكرث الأيام ازدحاما يف اأول مونديال 
يقام بال�سرق الأو�سط واملنطقة العربية، ويقدر الفيفا باأنه من املمكن اأن ي�سعى نحو  

٦  ماليني �سخ�ص لزيارة قطر بعد انتهاء البطولة.
 ١٨ حتى  الثاين  نوفمرب/ت�سرين   ٢٠ من  الفرتة  يف   ٢٠٢٢ قطر  مونديال  ويقام 

ممت وفق اأعلى املعايري العاملية. دي�سمرب/كانون الأول يف ٨ مالعب �سُ
املطبوعة  الإعالم  و�سائل  عرب  قطر  على  اأف�سل  ب�سكل  �سيتعرفون  كثرية  فماليني 
و�سبكات الإذاعة والتلفزيون، ومن من�سورات التوا�سل الجتماعي التي �ست�سدر عن 
امل�سجعني والفرق امل�ساركة، وال�سحفيني املتواجدين يف قطر. وت�سري التقديرات اإلى 

اأن حجم اإنفاق قطر لالإعداد لكاأ�ص العامل يبلغ ٢٠٠ مليار دولر.
حيث اإن ا�ست�سافة كاأ�ص العامل تعد جزءا من روؤية قطر الوطنية ٢٠3٠، وهي مبادرة 

حكومية لتحويل قطر اإلى جمتمع عاملي وتوفري م�ستوى معي�سة اأعلى.
حيث اإن خطط التنمية الدولية املرتبطة بروؤية قطر الوطنية ٢٠3٠ ت�سمل م�سروعات 

ذات �سلة مبا�سرة بكاأ�ص العامل، وتهدف اإلى تعزيز ال�ستمرارية ملا بعد البطولة.
زائر  مليون   ١.3 نحو  ل�ست�سافة  ال�سرورية  الأ�سا�سية  املرافق  ببناء  قطر  وقامت 
يبلغ نحو ن�سف عدد �سكان  ت�ستغرق �سهرا، وهو رقم  التي  البطولة  اأثناء فعاليات 

قطر.
حديثة،  مرتو  �سبكة  قطر  اأن�ساأت  طراز،  اأحدث  على  مالعب  بناء  اإلى  وبالإ�سافة 

وو�سعت نطاق مطارها، و�سيدت مناطق جديدة داخل العا�سمة الدوحة

ما تاأمله قطر من كاأ�س العامل؟ 
ركيزة  تعد  والغاز  النفط  �سادرات  العامل،فاإن  كاأ�ص  بطولة  من  قطر  تاأمله  وعما 
اقت�ساد قطر، التي متتلك ثالث اأكرب احتياطي غاز طبيعي يف العامل، وتعد من اأكرب 

الدول امل�سدرة للنفط.
ورغم اأن املوارد الطبيعية اأ�سهمت يف رخاء البالد، فاإن قوى ال�سوق التي تهيمن على 
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حجم إنفاق قطر لإلعداد لكأس العالم
 بلغ 200 مليار دوالر

وبالتايل  الإيرادات؛  يف  تقلب  عن  ت�سفر  الهيدروكربونية  املواد  �سادرات 
تهدف قطر اإلى زيادة حجم اقت�سادها الذي ل يعتمد على الطاقة، حيث 

تطمح اإلى اأن ت�سبح مركزا جتاريا و�سياحيا يف املنطقة.
ففي  الطموح؛  هذا  لتحقيق  اأ�سا�سيا  اأمرا  العامل  كاأ�ص  ا�ست�سافة  وتعد 
الفرتة بني ٢٠١3 و٢٠١٨ نق�ص ن�سيب املواد الهيدروكربونية يف اإجمايل 
الناجت املحلي من ٥٥% اإلى 3٩%؛ مما يعك�ص زيادة الإنفاق املرتفع املرتبط 
القطاعات  يف  التطورات  البطولة  ودعمت  العامل،  لكاأ�ص  بال�ستعدادات 
بالن�سبة  اأولوية  املتوا�سل  احليوية غري املرتبطة بالطاقة، و�سيكون منوها 

لقطر بعد نهاية كاأ�ص العامل.
الريا�سية  الفعاليات  فاإن  العامل،  كاأ�ص  وراء  املحتملة من  املكا�سب  ورغم 
الدولية الكربى حتقق لالأ�سف مردودات �سيئة بالن�سبة ل�ستثمارات الدولة 
اأن اقت�ساد قطر �سينمو بن�سبة ٤.%3  اإلى  امل�سيفة لها، وت�سري التوقعات 
عام ٢٠٢٢ و٢٠٢3، بف�سل زخم كاأ�ص العامل، ولكنه �سينخف�ص اإلى ١.٠% 

بحلول عام ٢٠٢٤.
لكي  اإ�سرتاتيجية  ب�سورة  املرافق  اأن�ساأت  قطر  فاإن  املخاوف،  هذه  ورغم 
قطر  ا�ستثمار  يوؤدي  اأن  املحتمل  ومن  العامل،  كاأ�ص  بعد  القت�ساد  تفيد 
والتجارة  النقل  مبادرات  نطاق  تو�سيع  اإلى  مرافقها  حتديث  يف  امل�ستمر 

والقت�ساد.
ومن املقرر اأن تعزز قطر قوتها الناعمة، واإعادة حتديد تاأثريها ومكانتها 
البالد  و�ست�ستفيد  اخلارجية،  �سيا�ستها  واأهداف  ومرافقها  وو�سعها 

تطمح إلى أن تصبح مركزا تجاريا 
وسياحيا في المنطقة

اقتصاد قطر سينمو بنسبة 
3.4٪ عام ٢٠٢٢ و٢٠٢3
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توقع بزيارة 6  ماليين شخص لقطر
 بعد انتهاء البطولة

اقت�ساديا من كاأ�ص العامل.
وتتوقع قطر اأن ي�سيف احلدث ١٧ مليار دولر لقت�سادها. وت�سري توقعات اأخرى اإلى 
اأن منو اإجمايل الناجت املحلي القطري �سيوفر فر�سة دخل بقيمة ٤ مليارات دولر من 
وراء اإنفاق ال�سائحني يف ال�سرق الأو�سط. وذكرت وكالة الأنباء القطرية موؤخرا اأنه 
من املتوقع اأن تبلغ الإيرادات املالية املبا�سرة من كاأ�ص العامل ٢.٢ ملياردولر، ومن 

املتوقع اأن ت�سل الإيرادات القت�سادية طويلة املدى يف الفرتة من ٢٠٢٢ اإلى ٢٠3٥ 
بطولة  اأثناء  القوية  ال�سياحة  اإيرادات  ازدهار  املتوقع  من  اإذ  دولر،  مليار  اإلى ٢.٧ 
كاأ�ص العامل وما بعدها. وتهدف قطر اإلى حتويل مرافق كاأ�ص العامل اإلى جمتمعات 
ومدار�ص وم�ست�سفيات جديدة، وكذلك اإلى نقاط انطالق لتدفقات ال�سياحة. وتت�سور 

روؤية قطر الوطنية ٢٠3٠ اقت�سادا متنوعا يقوم فيه القطاع اخلا�ص بدور بارز.

مبادرة حكومية لتحويل قطر 
إلى مجتمع عالمي وتوفير 

مستوى معيشة أعلى
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قال مدير عام �سركة املدن ال�سناعية الردنية عمر جويعد اأن الظروف الإقليمية التي 
متر بها املنطقة ويف مقدمتها ال�سقيقة �سوريا ت�ستدعي احلاجة لتكامل اقت�سادي عربي 
الأعمال  رجال  على  والت�سهيل  والقت�سادية  التجارية  بالعالقات  النهو�ص  خالل  من 

ومتكينهم من ممار�سة اأن�سطتهم ومواجهة كافة العقبات التي تعرت�ص ا�ستثماراتهم.
وبني جويعد اليوم خالل جل�سة حوارية عقدت �سمن فعاليات منتدى ال�ستثمار الردين 
التجارة  غرف  واحتاد  الأردن  جتارة  غرفة  وبتنظيم  دم�سق  يف  انعقد  الذي  ال�سوري 
التي  ال�ستثمارية  املزايا  من  ال�ستفادة  اأن  عار�سة  اأردنية  3٢�سركة  مب�ساركة  ال�سورية 
بالعديد  يرتبط الردن  ال�سوري حيث  للم�ستثمر  الأهمية  اأمر يف غاية  بها الردن  يتمتع 
من التفاقيات التجارية والقت�سادية مع العديد من دول العامل توؤهل دخول املنتجات 

ال�سناعية ملختلف الأ�سواق العاملية.
جمل�ص  رئي�ص  ح�سان  ابو  هاين  اأي�سا  فيها  �سارك  التي  اجلل�سة  خالل  جويعد  وا�ساف 
اإدارة غرفة �سناعة اربد عن اجلانب الأردين اأننا نتحدث يف هذا املنتدى عن الت�ساركية 
ي�ست�سرف  مهمة  اقت�سادية  مرحلة  اأعتاب  على  الردن  فيه  يقف  وقت  يف  التناف�سية  ل 
من خاللها امل�ستقبل بالتزامن مع اإطالق روؤية الردن القت�سادية وقرب اإطالق قانون 
تنظيم البيئة ال�ستثمارية فيما ي�ستعد الأ�سقاء يف �سوريا  ملرحلة اإعادة الإعمار والنهو�ص 
بالدولة يف خمتلف قطاعاتها القت�سادية حيث �سي�سكال حافزا قويا للتعاون امل�ستقبلي 

بني البلدين.

وك�سف جويعد خالل اجلل�سة عن عدد ال�ستثمارات ال�سورية يف املدن ال�سناعية الردنية 
قرابة  وفرت  دولر  مليون   ١٩٠ ا�ستثمار  بحجم  �سناعي  ا�ستثمار   3٧ اإلى  و�سلت  والتي 
القطاعات  لت�سمل خمتلف  تتعدد هذه ال�ستثمارات  ٢٥٠٠ فر�سة عمل لالأردنيني حيث 

ال�سناعية كالغذائيه والدوائيه والن�سيجيه والهند�سية والبال�ستيكية وغريها .
ال�سناعية  املدن  يف  املتاحة  ال�ستثمار  فر�ص  من  عدد  اجلل�سة  خالل  جويعد  وعر�ص 
اأمام جمتمع الأعمال ال�سوري وجدد دعوة ال�سركة لال�ستفادة من املزايا التي  الردنية 
اإلى  ال�سوري  املنتج  دخول  �ستوؤهل  والتي  الردنية  ال�سناعية  واملدن  اململكة  بها  تتمتع 
خمتلف الأ�سواق العاملية حيث اأنهت ال�سركة موؤخرا املراحل الأولية ملدن ال�سلط ومادبا 
واحل�سن  املوقر  مدينتي  يف  التو�سعه  مراحل  من  النتهاء  على  �سارفت  فيما  والطفيلة 

ال�سناعيتني. بكلفة ت�سل اإلى ٢١ مليون دينار.

املدن ال�صناعية االردنية حتيل عطاء تنفيذ املرحلة 
االأولى من »مدينة الزرقاء ال�صناعية«

    قرر جمل�ص ادارة �سركة املدن ال�سناعية الردنية احالة عطاء تنفيذ املرحلة الأولى 
من مدينة الزرقاء ال�سناعية على احدى �سركات املقاولت املحلية، بكلفة اجمالية ت�سل 

الى ٢١ مليون دينار.

جويعد: فرصة كبيرة للمستثمر السوري 
لالستفادة من مزايا المملكة االستثمارية 
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جمل�ص  رئي�ص  �سحويل  لوؤي  الدكتور  برئا�سة  عقدت  التي  جل�سته  يف  املجل�ص  واأكد       
الإدارة وبح�سور مدير عام �سركة املدن ال�سناعية الردنية عمر جويعد اإن احالة العطاء 
-٢٠٢١( لالأعوام  احلكومة  عمل  اولويات  �سمن  ياأتي  امل�سروع  بتنفيذ  بالبدء  والإيذان 
٢٠٢3(، الرامي اإلى اإحداث التنمية يف خمتلف مناطق اململكة، وتوفري املزيد من فر�ص 
الأمثل  البيئة  الأردنية  ال�سناعية  املدن  جعل  اإلى  بالإ�سافة  الأردين،  لل�سباب  العمل 
لال�ستثمار ال�سناعي من خالل ما توفره من مزايا ا�ستثمارية وخدمات م�ساندة ت�سهل 

عمل ال�ستثمارات ال�سناعية.
اإن املرحلة الأولى من      وقال مدير عام �سركة املدن ال�سناعية الردنية عمر جويعد 
م�سروع مدينة الزرقاء ال�سناعية ت�سمل تطوير ١١١٦ دومنا من اأ�سل ٤٧٠٠ دومن امل�ساحة 
الكلية للمدينة والتي  �سيتم تطويرها على مراحل عدة، اذ ت�سمل اعمال املرحلة الأولى 
كافة الأعمال الإن�سائية للمدينة واإقامة مباين �سناعية على م�ساحة ٢٢ األف مرت مربع، 
كما ت�ستمل على اأعمال احلفريات وت�سوية القطع ال�سناعية، بالإ�سافة اإلى �سبكات البنية 
التحتية من مياه وكهرباء وات�سالت واإنارة ال�سوارع واإطفاء احلريق، ف�سال عن الأبنية 
الإدارية للمدينة التي ت�سم بني جنباتها مباين اخلدمات وخزانات املياه، متوقعا اأن ميتد 

تنفيذ املرحلة الأولى نحو 3 �سنوات.
    واأكد جويعد على اأهمية اإن�ساء املدينة ال�سناعية يف حمافظة الزرقاء التي تقع على بعد 
3٠ كم اإلى ال�سرق من مدينة الزرقاء باجتاه الأزرق وعلى بعد ١٥ كم عن املنطقة احلرة 
يف الزرقاء، حيث  تتميز مبوقعها الإ�سرتاتيجي القريب من الطرق الدولية املوؤدية الى 
العراق و�سوريا وال�سعودية، ما يجعلها حمط اهتمام ونقطة جذب للم�ستثمرين، اإ�سافة 
للعمل �سمن حدودها وال�ستفادة من  باملنطقة  القائمة  ال�سناعية  امل�ساريع  الى حتفيز 
املزايا واحلوافز التي �ستوفرها داخلها على غرار املدن ال�سناعية الأخرى التي تديرها 
اإلى  اإ�سافة  اململكة،  حمافظات  خمتلف  يف  واملنت�سرة  الردنية  ال�سناعية  املدن  �سركة 

وفرة الأيدي العاملة وقربها من مناطق ال�سكن واخلدمات.
اأن ت�سهد مدينة الزرقاء ال�سناعية حال جاهزيتها ا�ستقطاب العديد      وتوقع جويعد 
الغذائية  كال�سناعات  الإنتاجية  املجالت  من  العديد  يف  ال�سناعية  ال�ستثمارات  من 

والكيماوية والتعبئة والتغليف والهند�سية وغريها.
    وكانت �سركة املدن ال�سناعية الردنية طرحت عطاء تنفيذ املرحلة الولى من م�سروع 
املدينة ال�سناعية يف حمافظة الزرقاء بعدما اأنهت ال�سركة الدرا�سات الالزمة للم�سروع 
و�سملت درا�سات الأثر البيئي، واإعادة حتديث الت�ساميم الالزمة للمدينة، حيث �سي�ستمل 
تنفيذها وفقا للمخططات على ثالث مراحل موزعة على اإجمايل م�ساحة املدينة الكلية 

والبالغة ٤٧٠٠ دومن.
يذكر اأن �سركة املدن ال�سناعية الأردنية اأنهت اأخريا الأعمال الإن�سائية للمراحل الأولى 
بخططها  وبداأت  والطفيلة،  وماأدبا  ال�سلط  حمافظات  يف  اجلديدة  ال�سناعية  للمدن 
الرتويجية ل�ستقطاب ال�ستثمارات ال�سناعية اإليها، فيما تتوا�سل وترية العمل والإنتاج 
يف املدن ال�سناعية العاملة يف �سحاب واملوقر والكرك واإربد والعقبة واملفرق ال�سناعية.

ترحيب �صناعي بحزمة احلوافز االإ�صتثمارية
 املمنوحة للكرك ال�صناعية

الداعمة حلركة  الوزراء  اأثنت �سركة املدن ال�سناعية الردنية على قرارات جمل�ص      
الإ�ستثمار يف املدن ال�سناعية الردنية والتي جاءت بهدف دعم حركة ال�ستثمار فيها 
وا�ستقطاب املزيد من الإ�ستثمارات ال�سناعية اليها يف خمتلف املجالت ومبا ي�سهم يف 

توفري فر�ص العمل لأبناء خمتلف املحافظات.
وقالت ال�سركة يف بيان اإن قرار جمل�ص الوزراء املتعلق مبنح حوافز ا�ستثماريَّة يف مدينة 

التي  تباعا حلزمة احلوافز  الكرك  ال�سناعية يف حمافظة  الثاين  احل�سني بن عبداهلل 
القطاع  واحتياجات  ملطالب  واقعيا  تلّم�سا  يعد  ال�سناعية  الطفيلة  مدينة  يف  منحت 

ال�سناعي خا�سة املتعلقة بق�سيتي الطاقة والعمالة.
حوافز  منح  اإن  قال  جويعد  عمر  ال�سيد  الردنية  ال�سناعية  املدن  �سركة  عام  مدير 
الكرك  مبحافظة  ال�سناعية  الثاين  عبداهلل  بن  احل�سني  مدينة  يف  ا�سافية  ا�ستثمارية 
الإ�ستثمارية  البيئة  لعمل  الناظمة  اجلهات  وخمتلف  احلكومة  بني  للت�ساركية  ثمرة  يعد 
، كما يوؤكد حر�ص احلكومة ودعمها املتوا�سل لبيئة الإ�ستثمار يف اململكة ب�سكل عام ويف 
املدن ال�سناعية الردنية ب�سكل خا�ص لتكون قادرة على جذب املزيد من ال�ستثمارات 
ال�سناعية املوفرة لفر�ص العمل واملحققة للتنمية مبختلف حوانبها ا�سافة الى ا�سهاماتها 
يتوافق مع  للمملكة ومبا  الكلية  ال�سادرات  املحلي الجمايل وحركة  الناجت  املبا�سرة يف 

اولويات عمل احلكومة لالعوام )٢٠٢١ - ٢٠٢3(.
    وبني جويعد اأنه ووفقا للقرار احلكومي وما ت�سمنه من ت�سهيالت وحوافز لال�ستثمار يف 
مدينة الكرك ال�سناعية �ستبذل ال�سركة ق�سارى جهدها للرتويج للفر�ص ال�ستثمارية 
التي تت�سمنها املدينة التي تعد اليوم احلا�سن الكرب لال�ستثمار ال�سناعي يف حمافظة 
الكرك وامل�سغل الكرب لبناء وبنات املحافظة، مو�سحا اإن ما جاء به القرار من تخفي�سات 
على ا�سعار الطاقة الكهربائية و�سمولها بربنامج الفروع النتاجية ا�سافة الى دعم كلفة 
بالإ�ستثمار يف  الراغبة  ال�سناعية  نقطة جذب لال�ستثمارات  �سي�سكل  ميناء احلاويات 
املدينة ا�سافة الى ما توفره املدينة من حوافز ا�ستثمارية اخرى كالأ�سعار املناف�سة لبيع 
املتميز،  اجلغرايف  املدينة  موقع  ف�سال عن  ال�سناعية  املباين  ايجار  وبدلت  الرا�سي 
فيما �سينعك�ص على ارقام ال�ستثمارات ال�سناعية امل�ستقطبة وفر�ص العمل امل�ستحدثة 
واحلركة القت�سادية والتنموية يف املحافظة ككل، خا�سة وان ال�سركة لديها العديد من 

طلبات الهتمام بالإ�ستثمار يف املدينة. 
وا�سار جويعد اإن احلكومة اأقرت قبل اأ�سهر اي�سا حزمة حوافز ا�ستثمارية ملدينة الطفيلة 
غرية  ال�سَّ لال�ستثمارات  الكهربائيَّة  اقة  الطَّ اأ�سعار  دعم  اي�سا  ت�سمنت  ال�سناعية 
ميناء  مناولة احلاويات يف  تكلفة  ودعم  الإنتاجيَّة  الفروع  و�سمولها بربامج  طة  واملتو�سَّ

ة ثالث �سنوات. رة من خالل ميناء العقبة بواقع )٥٠%( ملدَّ احلاويات للب�سائع امل�سدَّ
    ووجه جويعد الدعوة لكافة امل�ستثمرين ورجال العمال لال�ستفادة من هذه احلوافز 
وايدي  عالية  كهربائية  احمال  اعمالها  تتطلب  التي  ال�سناعية  ال�ستثمارات  خا�سة 
واملوؤهلة  املدربة  العاملة  اليدي  بوفرة  الكرك  حمافظة  تتمتع  حيث  ا�سافية،  عاملة 
اجلامعية  التخ�س�سات  خمتلف  يف  الولى  اجلامعية  الدرجة  حملة  من  الآلف  وت�سم 
التي تتطلبها خمتلف انواع ال�سناعات، حيث توفر مدينة احل�سني بن عبداهلل الثاين 
مطورة  ارا�سي  قطع  من  ال�ستثمارية  اخليارات  كافة  امل�ستثمرين  امام  ال�سناعية 
اخلدمات  بكافة  جمهزة  حتتية  وبنية  املوا�سفات  لأرقى  وفقا  جاهزة  �سناعية  ومبان 
التي تتطلبها امل�ساريع ال�سناعية.     وبني جويعد ان مدينة احل�سني بن عبداهلل الثاين 
 )٥٦( يقارب  ا�ستثمار  بحجم  �سناعية  �سركة   )3٦( جنباتها  اليوم   ت�سم  ال�سناعية 
مليون دينار اردين وفرت قرابة )١١٠٠( فر�سة عمل لبناء املحافظة، حيث تت�سمن 
ق�س�ص جناح ل�ستثمارات �سناعية بداأت اعمالها يف املدينة و�ساهمت يف رفد احلركة 

القت�سادية والتنموية فيها.
غرية  اقة الكهربائيَّة لال�ستثمارات ال�سَّ     وكان القرار احلكومي ت�سمن دعم اأ�سعار الطَّ
�سة  ناعيَّة، من خالل منح امل�ستثمرين فيها تعرفة خمفَّ طة يف مدينة الكرك ال�سِّ واملتو�سَّ
ة  ن القرار �سمول املدينة بربامج الفروع الإنتاجيَّ بن�سب ترتاوح )٧٥ - ٢٥%(، كما ت�سمَّ
مناولة احلاويات يف  تكلفة  القرار كذلك دعم  ن  وت�سمَّ املحليَّة،  للعمالة  عم  الدَّ وتقدمي 
ثالث  ة  ملدَّ  )%٥٠( بواقع  العقبة  ميناء  خالل  من  رة  امل�سدَّ للب�سائع  احلاويات  ميناء 

�سنوات.
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نظمت �سركة املنارة ال�سالمية  للتامني ، يوم الثالثاء املوافق ١٥-١١-٢٠٢٢، بالتعاون 
الزوار  جلميع  مفتوحا  عاما  طبيًا  الردنية  يوًما  احلرة  املناطق  م�ستثمري  هيئة  مع 

والعاملني داخل املناطق احلرة الردنية  .
وياأتي تنظيم اليوم الطبي مب�ساركة ال�سيد عماد الديك ع�سو جمل�ص ادارة �سركة املنارة 
ال�سيد  �سعادة  وبح�سور  القططي  وليد  ال�سيد  ال�سركة  عام  ومدير  للتامني  ال�سالمية 
حممد الب�ستنجي رئي�ص هيئة م�ستثمري املناطق احلرة الردنية  بهدف الرتقاء بامل�ستوى 

ال�سحي لأبناء املجتمع املحلي، وحت�سني اخلدمات املقدمة لهم .
واأ�سار ال�سيد وليد القططي املدير العام ل�سركة املنارة ال�سالمية  للتامني  اإلى اأن اليوم 
الطبي ت�سمن ا�ست�سارات طب عام، وجل�سات اإر�ساد �سحي، وفحو�سات ال�سكري و�سغط 
الدم والنظر ، اإ�سافة اإلى الك�سف عن م�سكالت الأ�سنان، وخدمات التغذية، وال�ست�سارات 
بتوزيع  عينات جمانية ومن�سورات  التي قامت  العيون  الدوية ومراكز  ،و�سركات  الطبية 

تثقيفية وتوعوية تهتم ب�سحة املواطن ، مع مراعاة اللتزام بالإجراءات الوقائية و�سروط 
ال�سالمة العامة .

وقدم القططي  �سكره لهيئة م�ستثمري املناطق احلرة الردنية وال�سركة الوطنية لدارة 
امل�سوؤولية  �سمن  ياأتي  اليوم  هذا  اأن  موؤكدًا   ،  Nat Health  / الطبية  التامينات 
املجتمعية التي تنتهجها �سركة املنارة الإ�سالمية للتامني يف تنظيم الفعاليات والن�ساطات 
خالل  من  املثلى  والجتماعية  ال�سحية  اخلدمة  وتقدم  املحلي،  املجتمع  تخدم  التي 
الطبي  القطاع  موؤ�س�سات  �سمنها  ومن  املختلفة  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  مع  ال�سراكات 
الذي يعد من اأهم القطاعات التي تعمل عليها ال�سركة  من خالل دائرة التاأمني ال�سحي 

التي توفر خدمات مميزة للم�سرتكني بالتاأمني ال�سحي.
واختتمت فعاليات اليوم الطبي ب�سكر اجلهات امل�ساركة واملنظمة على جهودها يف اإجناح 

الفعالية .

أخبار التأمين

المنارة للتأمين تنظم يومًا طبيًا مفتوحًا 
داخل المناطق الحرة األردنية





 /١٠/٢٧ بتاريخ  الثاين  اجتماعها   امل�ستحدثة  الجتماعية  للجنة  العامة  الهيئة  عقدت 
ادارة  جمل�ص  ع�سو  اجلواد  عبد  عالء  ال�سيد  اللجنة  اعمال  من�سق  وبح�سور   ،٢٠٢٢
الكلوب  موؤيد  الدكتور  وبح�سور  للتاأمني  الولى   - �سوليدرتي  �سركة  عام  ومدير  الحتاد 
مدير الحتاد، وال�ستاذ ماهر عواد م�ساعد مدير الحتاد ل�سوؤون الدرا�سات والتدريب،  
وال�سيد رمزي الغول رئي�ص اللجنة التنفيذية للجنة  الجتماعيةومب�ساركة ممثلي )١١( 
هذه  يف  بال�سرتاك  رغبتها  ابدت  التاأمني  ل�سركات  ممثل   )١3( ا�سل  من  تاأمني  �سركة 

اللجنة �سابقًا.
وجرى خالل الجتماع انتخاب ع�سوين بديلني ل�سغال الع�سوية ال�ساغرة ب�سبب ا�ستقالة 
ع�سوين من اللجنة  والتي انتهت بفوز كل من ال�سيد علي ال�سواحلي ممثل �سركة التاأمني 
ال�سالمية ، وال�سيد بندر ال�سوا ممثل �سركة التاأمني الردنية وكذلك مت  انتخاب ع�سوين 
ال�سيد خالد عواد ممثل �سركة  للجنة الجتماعية من كل من   التنفيذية  للجنة  احتياط 
ال�سركة  ممثل  املومني  الرحمن  عبد  وال�سيد  للتاأمني)ميدغلف(،  واخلليج  املتو�سط 

من   للفرتة  �سنتان  الدورة  هذه  مدة  تبلغ  حيث   ، )جوفيكو(  للتاأمني  الفرن�سية  الردنية 
والدارة  الحتاد   ادارة  جمل�ص  من  رغبة  جاءت  اللجنة  هذه  باأن  ويذكر   ٢٠٢٤-  ٢٠٢٢
التنفيذية بتنمية الدور الجتماعي والعالقات اليجابية بني الزمالء يف القطاع يف اإطار 
جهود الحتاد لتبني املبادرات اليجابية بني العاملني يف قطاع التاأمني والتي توؤثر اإيجابًا 
على العاملني فيه وت�سهم يف تطوير العالقات الجتماعية والتن�سيق فيما بينهم وتعمل على 

زيادة فر�ص التعارف يف جمتمع التاأمني.
تنفيذها  اللجنة  تنوي  التي  واملبادرات   املقرتحات  من  عدد  بحث  مت  الجتماع،  وخالل 
خالل العام احلايل ، وكذلك اقرتاح عدد من الن�ساطات امل�ستقبلية وو�سع خطة لتنفيذها 

بالتن�سيق مع ادارة الحتاد ووفقا لأولوية  املوا�سيع.
وبهذه املنا�سبة، تتقدم ا�سرة الحتاد الردين ل�سركات التامني بالتهنئة للزمالء الفائزين 
بالع�سوية ال�ساغرة لع�سوية اللجنة التنفيذية للجنة الجتماعية للدورة القادمة  متمنني 

لهم التوفيق والنجاح يف مهمتهم القادمة وخدمة قطاع التامني.
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الهيئة العامة للجنة االجتماعية التحاد التأمين  تعقد 
اجتماعها الثاني وتنتخب  عضوين لشغر العضوية الشاغرة 

للجنة االجتماعية لقطاع التأمين للدورة ٢٠٢٢-٢٠٢4

أخبار التأمين



اأظهرت النتائج املالية ل�سركة ال�سامنون العرب للتاأمني للربع الثالث من عام 
�سهر  لنهاية  ارباًحا  حققت  حيث  ال�سركة،  نتائج  يف  جوهرًيا  حت�سًنا   ،٢٠٢٢
خ�سارة3٥٩.٨٩٥  مع  مقارنة  دينار،  األف  اإلى٨٨١.٠٦٧  ت�سل  املا�سي  اأيلول 

األف دينار لنف�ص الفرتة من عام ٢٠٢١ .
وازدهرهام�ص  كما  دينار،  مليون   ٥.٧ لت�سبح  امللكية  حقوق  وارتفعت  فيما 

املالءة لل�سامنون العرب لي�سبح ١٥٢%، مقارنة مع ١٢٨% يف نهاية ٢٠٢١ .

قد  املا�سية  الفرتة  خالل  اجراءات  من  نفذته  ما  اأن  ال�سركة  اأكدت  بدورها، 
من  الثالث  الربع  ونتائج  باأرقام  م�ستدلة  الواقع،  اأر�ص  على  نتائجها  عك�ست 

.٢٠٢٢
واأ�سارت ال�سامنون العرب اإلى اأنها م�ستمرة با�سرتاتيجيتها التي ت�سع عمالئها 
وم�سالح م�ساهميها يف مقدمة اأولوياتها، موؤكدة اأن«القادم من الأيام �سيكون 

الأف�سل«.

أخبار التأمين

»الضامنون العرب للتأمين« تحقق نتائج مبهرة 
على كل المستويات في الربع الثالث من ٢٠٢٢
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34.3 مليون دينارصافي أرباح 
بنك اإلتحاد حتى نهاية الربع الثالث 2022

سلفيتي: إنجازات البنك مرة تلو 
مرة َتثُبت نجاح السياسة التي يتبعها 

 وجدوى خططه اإلستراتيجية

ان، منًوا يف اأرباحه عن  حقق بنك الحتاد )UBSI(، املدرج ببور�سة عمَّ
٩ اأ�سهر من العام اجلاري، بن�سبة ١٧.٤٥ باملائة على اأ�سا�ص �سنوي.

واأظهرت النتائج املالية الأولية حتقيق البنك لأرباح قيمتها 3٤.3 مليون 
مقارنة  اجلاري،  العام  من  اأ�سهر   ٩ يف  دولر(  مليون   3٨.٢٤( دينار 
باأرباح قيمتها ٢٩.٨ مليون دينار )3٢.٥٦ مليون دولر( يف ٩ اأ�سهر من 

العام املا�سي.
اأ�سهر   ٩ الدخل خالل  اإجمايل  ارتفاع  اإلى  املالية،  البنك  نتائج  واأ�سارت 
من العام، بن�سبة ١١.٦3 باملائة، لت�سل اإلى ١٦3.٨ مليون دينار، مقارنة 

بنحو ١٤٦.٧٤ مليون دينار يف ٩ اأ�سهر من عام ٢٠٢١.
بنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  �سلفيتي  ع�سام  قال  النتائج  على  تعليقه   ويف 
التي  ال�سيا�سة  جناح  تثبت  مرة  تلو  مرة  البنك  اجنازات  اأن  الحتاد 
البنك يف كل مرحلة  التي ي�سعها  يتبعها وجدوى اخلطط ال�سرتاتيجية 
املبذولة من  �سلفيتي باجلهود  واأ�ساد  تتخللها  التي  املتغريات  ينا�سب  مبا 
فريق عمله الذي يعمل ق�سارى جهده للحفاظ على جودة اخلدمات التي 

يقدمها للعمالء مع املحافظة على حقوق امل�ساهمني وتعزيز الرباح.

اإلستثمار في القطاع المصرفـي
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المصري: النتائج اإليجابية المتحققة 
جاءت لتؤكد قدرة المجموعة على 

مواصلة مسيرة النمو المستدام في كافة 
القطاعات

الصادق: البنك ماٍض في تنفيذ 
إستراتيجيته المتعلقة بالتحول الرقمي
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بنسبة نمو مقدارها 49% مجموعة البنك العربي
 تعزز نمو أرباحها الفصلية للربع الثالث على التوالي

وا�سلت جمموعة البنك العربي حتقيق نتائج ايجابية للربع الثالث من العام ٢٠٢٢، حيث 
اأمريكي  بلغت ٤٠٥.٨ مليون دولر  و املخ�س�سات  ال�سرائب  اأرباحًا �سافية بعد  حققت 
للفرتة املنتهية يف 3٠ ايلول ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٢٧١.٧ مليون دولر اأمريكي يف الفرتة املقابلة 
للعام ٢٠٢١ وبن�سبة منو بلغت ٤٩% ، وحافظت املجموعة على �سالبة مركزها املايل حيث 

بلغت حقوق امللكية ١٠.٢ مليار دولر اأمريكي.
هذا وبلغت الت�سهيالت الئتمانية  3٥.٦  مليار دولر اأمريكي يف نهاية الربع الثالث من 
ال�سابق  العام  نف�سها من  الفرتة  اأمريكي يف  مليار دولر  العام ٢٠٢٢ مقارنة مع 3٤.١  
وبن�سبة منو بلغت ٤%، يف حني بلغت ودائع العمالء ٤٧.٨  مليار دولر اأمريكي كما يف 3٠ 
ايلول ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٤٦.٦ مليار دولر اأمريكي يف الفرتة املقابلة للعام ٢٠٢١ وبن�سبة منو 

بلغت 3%، مما يعك�ص ثقة العمالء الرا�سخة مبجموعة البنك العربي.
�سبيح  ال�سيد  العربي  البنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  قال  النتائج،  هذه  على  تعليقه  يف  و 
امل�سري: » اإن النتائج الإيجابية املتحققة جاءت لتوؤكد قدرة جمموعة البنك العربي على 
موا�سلة م�سرية النمو امل�ستدام يف كافة القطاعات من خالل تنويع ال�ستثمارات وتطوير 
عمليات البنك الت�سغيلية، حيث اأظهرت املجموعة مرونة عالية يف التكيف مع التحديات 
البنك  يف  امل�ستمرة  وثقته  تفاوؤله  عن  امل�سري  وعرب  العاملي«.  القت�ساد  يواجهها  التي 
وقدرته على ال�سري قدما نحو املزيد من النجاح وموا�سلة حتقيق اأداء قوي يدعم خطط 

البنك يف النمو والتو�سع ويعزز مكانته الريادية التي يتميز بها.
من جهتها �سّرحت الآن�سة رندة ال�سادق املدير العام التنفيذي للبنك العربي  اأن البنك 

متكن خالل العام ٢٠٢٢ من ال�ستمرار بتحقيق معدلت منو م�ستدام بالأعمال البنكية، 
الفوائد  �سايف  يف  النمو  بف�سل   %١3 بن�سبة  للبنك  الت�سغيلية  الأرباح  �سايف  منا  حيث 
والعمولت املتاأتية من الأعمال البنكية الرئي�سية وكذلك ال�ستمرار يف �سبط امل�ساريف 
الت�سغيلية، هذا اإلى جانب موا�سلة التح�سن يف م�ستويات تكلفة املخاطر ومبا يتما�سى مع 
ا�سرتاتيجية البنك احل�سيفة.  واأ�سافت ال�سادق باأن البنك ا�ستمر باملحافظة على جودة 
دون  وذلك  ال ١٠٠%  تفوق  العاملة  للديون غري  تغطية  ن�سبة  وعلى  الإئتمانية،  حمفظته 
احت�ساب قيمة ال�سمانات، بالإ�سافة الى املحافظة على م�ستويات �سيولة مرتفعة، حيث 
بلغت ن�سبة القرو�ص الى الودائع ٧٤.3%. واأ�سارت الى ان املجموعة حتتفظ بقاعدة راأ�ص 
املال  راأ�ص  ن�سبة كفاية  بلغت  الأ�سا�سي حيث  املال  راأ�ص  مال قوية يرتكز معظمها �سمن 
ح�سب تعليمات بازل 3 ن�سبة ١٦.٤% وهي اأعلى من احلد الدنى املطلوب ح�سب تعليمات 

البنك املركزي الأردين.
وبينت ال�سادق اأن البنك ما�ٍص يف تنفيذ ا�سرتاتيجيته املتعلقة بالتحول الرقمي من خالل 
الرتكيز على تو�سيع قاعدة ال�ستثمار يف احللول البنكية اللكرتونية والتي من �ساأنها تلبية 
اف�سل  مع  يتما�سى  ومبا  الرقمية  اخلدمات  اأف�سل  وتقدمي  املتجددة  العمالء  متطلبات 

املمار�سات.
»اأف�سل  جائزة  على  العام  هذا  مطلع  ح�سل  العربي  البنك  اأن  الى  هنا  ال�سارة  وجتدر 
 Global  بنك يف ال�سرق الأو�سط لعام ٢٠٢٢« واملقدمة من قبل جملة »غلوبال فاينان�ص

Finance« العاملية ومقرها نيويورك، وذلك للعام ال�سابع على التوايل.
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صافي أرباح مجموعة بنك اإلسكان يرتفع بنسبة %22.1
ليصل الى 97.5 مليون دينار لألشهر التسعة األولى من عام 2022

اأعلنت جمموعة بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل عن نتائجها املالية للت�سعة اأ�سهر الأولى 
من عام ٢٠٢٢، حيث حققت املجموعة اأرباحًا �سافية بعد املخ�س�سات وال�سرائب بلغت 
٩٧.٥ مليون دينار، بارتفاع ن�سبته ٢٢.١% مقارنة مع ما مت حتقيقه خالل نف�ص الفرتة 

من العام املا�سي.
جودة  على  املحافظة  مع  بفعالية  املايل  املركز  ادارة  يف  املتوا�سلة  البنك  جهود  واأدت 
الأ�سول ومتانتها اإلى ارتفاع �سايف الت�سهيالت الئتمانية بن�سبة ٧.٠% منذ بداية العام 

احلايل، لت�سل الى ٤.٢ مليار دينار كما يف 3٠ اأيلول ٢٠٢٢.
اخلطيب  الإله  عبد  الإدارة،  جمل�ص  رئي�ص  اأعرب  النتائج،  هذه  على  تعقيبه  ويف 
عن الرتياح البالغ للنتائج القوية التي مت حتقيقها خالل الت�سعة اأ�سهر الأولى من عام 
املتاحة �سمن  للموارد  الفعال  التوظيف  البنك يف  تعك�ص كفاءة جمموعة  والتي   ،٢٠٢٢
خمتلف قطاعاتها الت�سغيلية، الى جانب القدرة على �سبط وتر�سيد التكاليف، مما اأدى 
الى حتقيق نتائج مالية متميزة وت�سجيل �سايف اأرباح بعد املخ�س�سات وال�سرائب بلغ 

٩٧.٥ مليون دينار.
خالل  من  املعتمد  املتحفظ  النهج  اتباع  وا�سلت  املجموعة  اأن  اإلى  اخلطيب  واأ�سار 
من  الثالث  الربع  بنهاية  املتوقعة  الئتمانية  اخل�سائر  خم�س�سات  من  املزيد  ت�سجيل 
العام احلايل، وذلك بهدف حماية البنك وتعزيز قوة مركزه املايل، يف �سوء الظروف 

كورونا،  وباء  عن  الناجمة  التداعيات  وا�ستمرار  القت�ساد،  يواجهها  التي  والتحديات 
والتطورات اجليو�سيا�سية الدولية.

اإدارة  وفعالية  القرو�ص  حمفظة  جودة  تعزيز  يف  املجموعة  جهود  اأن  اخلطيب  وبني 
املخاطر الئتمانية، قد اأدت الى زيادة متانة املركز املايل للبنك وحتقيق منو م�ستدام 
يف العائد على حقوق امل�ساهمني، الذي ارتفع الى ١٠.٧% بنهاية الربع الثالث من العام 

.٢٠٢٢
من جانبه، اأكد الرئي�ص التنفيذي للبنك، عمار ال�سفدي، اأن املجموعة وا�سلت حتقيق 
معدلت منو قوية يف خمتلف موؤ�سراتها املالية، حيث ارتفع اإجمايل الدخل املتاأتي من 
العمليات البنكية الرئي�سية بن�سبة ٦.٠% لي�سل اإلى ٢٨٢.٩ مليون دينار للت�سعة اأ�سهر 
الأولى من عام ٢٠٢٢، مقارنة مع ٢٦٧.١ مليون دينار مت حتقيقها خالل نف�ص الفرتة 
من العام املا�سي، بالإ�سافة الى جناح املجموعة يف زيادة وتنويع م�سادر الدخل، حيث 
ارتفعت ن�سبة الإيرادات من غري الفوائد الى اجمايل الدخل لت�سل الى ١٦.3% بنهاية 

الربع الثالث من عام ٢٠٢٢، مقابل ١٥.٦% للفرتة املماثلة من العام املا�سي.
الت�سغيلية،  الأرباح  البنك متكنت من حتقيق منو قوي يف  اأن جمموعة  ال�سفدي   وبني 
التي ارتفعت بن�سبة ٧.3% مقارنة مع ما مت حتقيقه خالل نف�ص الفرتة من العام املا�سي، 

لتبلغ ١٦٠.٤ مليون دينار للت�سعة اأ�سهر الأولى من عام ٢٠٢٢.

الصفدي: البنك سيستمر في تقديم 
أحدث التطبيقات اإللكترونية والرقمية 

ضمن أفضل الممارسات المصرفية 
المعمول بها عالميًا

الخطيب: جهود المجموعة في تعزيز 
جودة محفظة القروض وفعالية إدارة 

المخاطر االئتمانية، أدت الى زيادة متانة 
المركز المالي للبنك وتحقيق نمو 

مستدام
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80 مليون دينار صافي أرباح كابيتال بنك
 لنهاية الربع الثالث بارتفاع 52 %

حققت جمموعة كابيتال بنك �سايف اأرباح بلغت ٨٠ مليون دينار لنهاية اأيلول من العام 
 احلايل، مقارنة مع ٥٢.٧ مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�سي بارتفاع ن�سبته ٥٢ باملئة.

نف�سها،  الفرتة  خالل  ملحوظ  ب�سكل  بنك  كابيتال  جمموعة  موجودات  ومنت 
ال�ستحواذ  با�ستكمال  مدعومة  دينار،  مليار   ٢.3 يعادل  ما  اأي  باملئة،   ٥٤ وبن�سبة 
اإلى  لت�سل  دينار،  مليار   ١.٦ ي�سكل  مبا  الأردن  جرنال  �سو�سيته  بنك  على 
.٢٠٢١ العام  نهاية  يف  دينار  مليار   ٤.3 مقابل  دينار  مليار   ٦.٧ يقارب   ما 

اإلى  ارتفع  الئتمانية  الت�سهيالت  حمفظة  �سايف  اأن  �سحفي،  بيان  يف  البنك،  واأكد 
نهاية  يف  دينار  مليار   ٢.١ مقابل  احلايل،  العام  من  اأيلول  لنهاية  دينار  مليار   3.3
يف  ارتفاعا  العمالء  ودائع  �سجلت  كما  باملئة،   ٥٦ ن�سبته  وبنمو   ،٢٠٢١ املا�سي  العام 
مقابل  دينار،  مليار   ٤.٦ اإلى  لت�سل  باملئة   ٦٧ بن�سبة  احلايل  العام  من  اأيلول  نهاية 
�سايف  ارتفاع  اإلى  الأولية  البيانات  ٢٠٢١.وت�سري  العام  نهاية  يف  دينار  مليار   ٢.٨
مليون   3٩٢ مقابل  دينار  مليون   ٦3٨ اإلى  لت�سل  باملئة   ٦3 بن�سبة  امللكية  حقوق 
بنك،  كابيتال  جمموعة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  املا�سي.وقال  العام  لنهاية  دينار 
اخلطوات  من  حزمة  املا�سية  الفرتة  خالل  طبقت  املجموعة  اإن  ال�سامل،  با�سم 
يتما�سى  مبا  والإقليمي،  الأردين  ال�سوقني  يف  مكانتها  من  عززت  التي  والإجراءات 
املجموعة  راأ�سمال  قاعدة  تعزيز  اأهمها  من  التو�سعية،  املجموعة  ا�سرتاتيجية  مع 
اإ�سدار �سندات ال�سق الأول بقيمة ١٠٠ مليون دولر واإدراجها  هذا العام عن طريق 
�سندوق  دخول  طريق  عن  املجموعة  راأ�سمال  رفع  اإلى  بالإ�سافة  دبي،  نا�سداك  يف 
يف  ال�سيادية  ال�سناديق  اأكرب  من  واحدا  يعد  الذي  ال�سعودي  العامة  ال�ستثمارات 
يعادل  ما  اأي  باملئة   ٢3.٩٧ ن�سبته  ومبا  املجموعة  يف  ا�سرتاتيجي  كم�ستثمر  العامل، 
 ١3١.٢ مليون دينار، وت�سميته لع�سوين جديدين لتمثيله يف جمل�ص اإدارة املجموعة.

وبني ال�سامل، بدء املجموعة بتقدمي خدماتها امل�سرفية واملالية يف ال�سوق ال�سعودي الذي 
يعد �سمن اأقوى القت�سادات يف العامل، من خالل افتتاح اأول فرع للم�سرف الأهلي 
العراقي يف الريا�ص، مبينا اأن هذه اخلطوة �ست�سهم يف زيادة حجم املبادلت التجارية 
 بني العراق وال�سعودية والأردن؛ ما �سيدفع بزيادة وترية الن�ساط التجاري بني هذه الدول.
لبنك  امل�سرفية  الأعمال  دمج  عملية  من  املجموعة  انتهاء  اإلى  واأ�سار 
-الأردن  جرنال  �سو�سيته  �سركة  اأعمال  وانتقال  -الأردن  جرنال  �سو�سيته 
التمويلي،  للتاأجري  كابيتال  م�سمى  حتت  بنك  لكابيتال  التمويلي  للتاأجري 
اإلى  املالية  للو�ساطة  الأردن   - جرنال  �سو�سيته  �سركة  �سم  اإلى  بالإ�سافة 
بنك. كابيتال  ملجموعة  ال�ستثماري  الذراع  لال�ستثمارات  كابيتال   �سركة 
النتائج  اأن  الغول،  داود  بنك،  كابيتال  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص  اأكد  جانبه،  من 
ل�سرتاتيجية  ترجمة  جاءت  احلايل  العام  من  الثالث  الربع  لنهاية  املتحققة  املالية 
املجموعة الطموحة، حيث منا �سايف الربح الت�سغيلي 3٧ باملئة مقارنة بنف�ص الفرتة 
العائد  على  اإيجابا  انعك�ص  مما  دينار،  مليون   ٢٠ يقارب  ما  اإي   ،٢٠٢١ العام  من 
غري  البنود  جميع  ا�ستبعاد  بعد  وذلك  باملئة،   ١٩.٤ الى  لي�سل  امللكية  حقوق  على 
 املتكررة، لفتا اإلى اأن البنك قد متكن من حت�سني اإيراداته وهيكلة راأ�سماله بكفاءة.
بعد  الأرباح  �سايف  يف  منوا  العراقي،  الأهلي  للم�سرف  املالية  النتائج  واأظهرت 
احلايل  العام  اأيلول  لنهاية  اأردين  دينار  مليون   ١١.١ اإلى  و�سلت  حيث  ال�سرائب، 
اأردين لنف�ص الفرتة من العام املا�سي، ما ن�سبته ٢٩ باملئة.  مقابل ٨.٦ مليون دينار 
اأرباحها ال�سافية لنهاية الربع  اأما بالن�سبة ل�سركة كابيتال لال�ستثمارات، فقد بلغت 
الثالث من العام احلايل ٤ ماليني دينار، وبن�سبة منو و�سلت اإلى ٤٦.٥ باملئة، مدعومة 

بزيادة يف حجم الأ�سول املدارة التي و�سلت اإلى ٥٤3 مليون دولر اأمريكي.

الغول: النتائج المالية المتحققة 
لنهاية الربع الثالث من العام 

الحالي جاءت ترجمة الستراتيجية 
المجموعة الطموحة

السالم: المجموعة تبدأ بتقديم 
خدماتها المصرفية والمالية في 

السوق السعودي الذي يعد ضمن 
أقوى االقتصادات في العالم

 50 مليون دينار األرباح الصافية للبنك االسالمي
 األردني حتى نهاية أيلول 2022

29 مليون دينار صافي أرباح بنك األردن 
حتى نهاية الربع الثالث 2022
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 50 مليون دينار األرباح الصافية للبنك االسالمي
 األردني حتى نهاية أيلول 2022

ارتفعت اأرباح البنك ال�سالمي الأردين ال�سافية لنهاية �سهر اأيلول املا�سي، لت�سل 
اإلى ٥٠ مليون دينار مقابل ٤٧.٧ مليون دينار لنف�ص الفرتة من العام املا�سي.

حقق  البنك  اأن  عمان،  بور�سة  موقع  على  له  اف�ساح  يف  البنك  بيانات  واأظهرت 
فرتة  لنف�ص  دينار  مليون   ٧٦.٧ مقابل  دينار  مليون   ٧٨.٧ بلغت  اإجمالية  اأرباحا 
امللكية  وحقوق  املطلوبات  جمموع  يف  ارتفاعا  املالية  البيانات  و�سجلت  املقارنة.. 
للبنك لنهاية اأيلول املا�سي، و�سول اإلى ما جمموعه ٥.٤ مليار دينار مقابل 3.٥ 

مليار دينار لنهاية ايلول عام ٢٠٢١.
الإ�سالمي  للبنك  العام  املدير  التنفيذي/  �سعيد  الرئي�ص  ح�سني  الدكتور  وقال 
الأردين ان البنك حقق ما و�سل اليه من اإجنازات حتى يومنا هذا بف�سل اجلهود 
املخل�سة ملجال�ص الإدارة املتعاقبة التي تكونت من رجال  اعمال واقت�ساد اردنيني 
اثر  كان  له  وما  البنك  املواطنني حول  التفاف  و  العليا  التنفيذية  والإدارة  وعرب 
ة،  كبري بتجاوز كثري من املعوقات والتحديات التي اعرت�ست م�سرية البنك اخلريِّ
ال يف احلياة القت�سادية والجتماعية، وا�ستطاع اأن ينمو  حيث كان للبنك دور فعَّ
منوًا مت�ساًل واأن ير�سخ مكانته امل�سرفية يف الكوكبة الأمامية للبنوك الأردنية..، 
كما ان التطور ال�سريع واملتنامي لأعمال البنك يوؤكد جناح ا�سرتاتيجيته يف التطور 

والنمو والزدهار 

سعيد: استطاع البنك أن ينمو نمواً 
متصاًل وأن يرسخ مكانته المصرفية في 

الكوكبة األمامية للبنوك األردنية

اإلستثمار في القطاع المصرفـي
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29 مليون دينار صافي أرباح بنك األردن 
حتى نهاية الربع الثالث 2022

فاخوري:حافظ البنك على متانة 
عملياته المصرفية األساسية، 

وكفاءته التشغيلية، وسالمة وجودة 
محافظه االئتمانية واالستثمارية

بلغت اأرباح بنك الأردن للربع الثالث من العام احلايل بح�سب البيانات املالية غري املدققة للبنك ١٢ 
مليون دينار ، مقارنة باأرباح قيمتها ١١ مليون دينار للربع الثالث  من العام ٢٠٢١.

وبلغ اإجمايل دخل البنك  ١٠٦.٢ مليون دينار حتى 3٠ اأيلول من العام اجلاري، مقارنة بنحو ٦.١٠3 
 ٩-٢٠٢٢-3٠ لغاية  للبنك  املوجودات  اجمايل  وبلغ  املا�سي.  العام  نف�سها من  للفرتة  دينار  مليون 
دينار(  الثالث ٢٠٢٢ )٢٩مليون  الربع  نهاية  البنك حتى  اأرباح  وكانت   . دينار  مليار  قيمته ٢.٨  ما 
مقارنة بارباح قيمتها )٢٧.٤ مليون دينار( حتى نهاية الربع الثالث ٢٠٢١ كما انعك�ست هذه النتائج 
على  موؤ�ّسرات الأداء لدى البنك فبلغت ح�سة ال�سهم من الربح ٠.١٤3 فل�ص/دينار للعام اجلاري 

حتى نهاية �سهر ايلول مقابل ٠.١3٦ فل�ص /دينار يف نهاية اأيلول من العام املا�سي .
البنك عددًا  ا�ستكمل  ذلك،  كل  ان  ومبوازاة  فاخوري  �ساكر  الأردن  بنك  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  وعلق 
متطلباتهم  وتلبية  عمالئه  خدمة  يف  للتميز  جهوده  ووا�سل  ال�سرتاتيجية،  ومبادراته  م�ساريعه  من 
وال�ستثمارية  امل�سرفية  وحلوله  ومنتجاته  خدماته  بتقدمي  قطاعاتهم  اختالف  على  وتوقعاتهم 
والدخارية املتنوعة، عرب خمتلف قنواته مبا فيها تلك الرقمية املتطورة، متجاوزًا تطلعاتهم وحمافظًا 

على ثقتهم امل�ستمرة به.
اأعماله  اأثر  جانب  اإلى  املجتمعية  اأعماله  اأثر  وتعميق  بتعزيز  البنك  ا�ستمر  فقد  اآخر،  �سعيد   وعلى 
امل�سرفية، من خالل موا�سلة الرتقاء مبعايري ال�ستدامة وجوانبها واأن�سطتها بالتما�سي مع اأهدافه 
مع  بالتعاون  نفذها  املجتمعية التي  املوؤ�س�سية  للم�سوؤولية  ومبادراته  ن�ساطاته  وعرب  ال�سرتاتيجية، 
للم�ساهمة يف  والتي هدف عربها  العام،  القطاع  وموؤ�س�سات  املدين  املجتمع  منظمات  من  جمموعة 
الأ�سا�سية،  امل�سرفية  عملياته  متانة  على  البنك  امل�ستدامة.  وحافظ  الجتماعية  التنمية  حتفيز 
وكفاءته الت�سغيلية، و�سالمة وجودة حمافظه الئتمانية وال�ستثمارية، ف�ساًل عن الإدارة احل�سيفة 

للمخاطر. كما ا�ستمر البنك بدوره املحوري يف تعزيز التنمية القت�سادية والجتماعية يف الأ�سا�ص.

47 العدد  7٠    كانون األول    ٢٠٢٢
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24.4 مليون دينار أرباح بنك القاهرة عمان 
حتى نهاية الربع الثالث 2022

بلغت اأرباح بنك القاهرة عمان للربع الثالث من العام احلايل بح�سب البيانات املالية 
غري املدققة للبنك ٨.٦ مليون دينار ، مقارنة باأرباح قيمتها ٧.٩ مليون دينار للربع 

الثالث  من العام ٢٠٢١.
وبلغ اإجمايل دخل البنك  ١١٤.٩ مليون دينار حتى 3٠ اأيلول من العام اجلاري، مقارنة 

بنحو ١١٤.١ مليون دينار للفرتة نف�سها من العام املا�سي.
الفوائد  ايرادات  �سايف  بلغت   ،٢٠٢٢ العام  من  اأ�سهر الأولى  الت�سعة  م�ستوى  وعلى 
بـ ١٠١.٤مليون دينار يف الفرتة املماثلة من  والعمولت ١٠١.٩ مليون دينار، مقارنة 

.٢٠٢١
وكانت اأرباح البنك حتى نهاية الربع الثالث ٢٠٢٢ )٢٤.٤ مليون دينار( مقارنة بارباح 

قيمتها )٢3.3 مليون دينار( حتى نهاية الربع الثالث ٢٠٢١
كما انعك�ست هذه النتائج على  موؤ�ّسرات الأداء لدى البنك فبلغت ح�سة ال�سهم من 
الربح ٠.١٢٧ فل�ص/دينار للعام اجلاري حتى نهاية �سهر ايلول مقابل ٠.١٢٤ فل�ص /

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

م�سوؤولية البنك الجتماعية .

المفتي: تمكن البنك بفضل استراتيجيته 
وسياسته المتحفظة وادارته الحصيفة 

للمخاطر بتحقيق نتائج جيدة
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15.2 مليون دينار صافي أرباح االستثماري األردني 
“INVESTBANK”  الربع الثالث 2022

أبو خضرا: البنك حقق أداًء متميزاً وارتفاعًا في أرباحه الصافية مدفوعًا بزيادة 
إيراداته من األنشطة المصرفية الرئيسية ومرونته في التعامل مع المخاطر
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اأعلن البنك ال�ستثماري عن ارتفاع اأرباحه يف ال�سهور الت�سعة الأولى من العام اجلاري 
لت�سل اإلى ٢3 مليون دينار.

وبح�سب البيانات املالية للبنك، فقد ارتفع �سايف الأرباح بعد ال�سريبة بن�سبة ١٠باملئة، 
العام ٢٠٢٢، مقابل ٩.١3  الثالث من  الربع  نهاية  بلغت ١٥.٢ مليون دينار يف  حيث 

مليون دينار يف نف�ص الفرتة من العام املا�سي.
البنك  قدمها  التي  الئتمانية  الت�سهيالت  �سايف  ارتفع  فقد  املالية،  للبيانات  ووفقًا 
لعمالئه من الأفراد وال�سركات مبختلف اأنواعها يف نهاية الربع الثالث من العام ٢٠٢٢ 

لت�سل اإلى ٨١3 مليون دينار.
نهاية  يف  كما  موجوداته  اإجمايل  يف  ارتفاعًا  البنك  �سجل  الآخر،  اجلانب  على 
ارتفع  فيما  دينار،  ١.٤مليار  قرابة  اإلى  لت�سل  اجلاري  العام  من  الثالث  الربع 
دينار،  مليون   ٨٧٥ اإلى  لت�سل   ٢٠٢٢ اأيلول  نهاية  يف  كما  العمالء  ودائع  جمموع 
دينار. مليون   ١٩٠ اإلى  لي�سل  اأيلول  نهاية  يف  كما  امللكية  حقوق  اإجمايل  ارتفع   كما 

وبلغت ن�سبة العائد على حقوق امللكية ١٠.٧ باملئة، فيما بلغ العائد على الأ�سول ١.٥ 
باملئة.

اأداًء  حقق  البنك  اأّن  خ�سرا،  اأبو  فهمي  البنك،  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  واأكد 
العام  من  الأولى  الت�سعة  ال�سهور  خالل  ال�سافية  اأرباحه  يف  وارتفاعًا  متميزًا 
والإدارة  الرئي�سية،  امل�سرفية  الأن�سطة  من  اإيراداته  بزيادة  مدفوعًا  اجلاري 
اأعماله،  منوذج  قوة  جانب  اإلى  املخاطر  مع  التعامل  يف  ومرونته  الفّعالة  املالية 
فر�ستها  التي  الظروف  رغم  الإيجابية  املوؤ�سرات  هذه  حقق  البنك  اأن  مبينًا 
الأردين. القت�ساد  على  اآثارها  وانعك�ست  العاملي  القت�ساد  بيئة   حتديات 
تنفيذ خططه وا�سرتاتيجياته  العمل على  البنك �سيوا�سل  اأن  اإلى  اأبو خ�سرا،  واأ�سار 
املو�سوعة، ل �سيما تلك املتعلقة بال�ستثمار يف البتكار والتقنيات احلديثة، وتقدمي اخلدمات 
واحللول امل�سرفية الرائدة التي تلبي احتياجات وتطلعات عمالئه من الأفراد وال�سركات 
 �سعيًا منه ملوا�سلة حتقيق النمو والأرباح وتعزيز مكانته يف ال�سوق امل�سريف الأردين.
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14.1 مليون دينار صافي أرباح البنك االستثمار 
العربي األردني حتى الربع الثالث  2022

العام  من  الثالث  للربع  الأردين  العربي  ال�ستثمار  بنك  اأرباح  بلغت 
احلايل بح�سب البيانات املالية غري املدققة للبنك ٤.٩ مليون دينار ، 

مقارنة باأرباح قيمتها ٤.٧ مليون دينار للربع الثالث  من العام ٢٠٢١.
اأيلول من العام  وبلغ اإجمايل دخل البنك  ٥١.١ مليون دينار حتى 3٠ 
العام  نف�سها من  للفرتة  دينار  مليون   ٤٥.٩ بنحو  مقارنة  اجلاري، 

املا�سي.
وبلغ اجمايل املوجودات للبنك لغاية 3٠-٩-٢٠٢٢ ما قيمته ٢.٢ مليار 

دينار .
وعلى م�ستوى الت�سعة اأ�سهر الأولى من العام ٢٠٢٢، بلغت �سايف ايرادات 
يف  دينار  ٤٢.٢مليون  بـ   مقارنة  دينار،  مليون   ٤٥ والعمولت  الفوائد 

الفرتة املماثلة من ٢٠٢١.
وكانت اأرباح البنك حتى نهاية الربع الثالث ٢٠٢٢ )١٤.١ مليون دينار( 
الثالث  الربع  نهاية  حتى  دينار(  مليون   ١3.٧( قيمتها  بارباح  مقارنة 

٢٠٢١
كما انعك�ست هذه النتائج على  موؤ�ّسرات الأداء لدى البنك فبلغت ح�سة 
�سهر  نهاية  حتى  اجلاري  للعام  فل�ص/دينار   ٠.٠٨٧ الربح  من  ال�سهم 

ايلول مقابل ٠.٠٨٧ فل�ص /دينار يف نهاية اأيلول من العام املا�سي .
نتائج  البنك حقق  اأن  القا�سي  البنك هاين  ادارة  رئي�ص جمل�ص   وقال 
ايجابية مر�سية يف الربع الثالث من العام احلايل وبن�سبة منو معقولة 

بف�سل خططه وا�سرتاتيجياته املتنوعة املعتمدة على 
املخاطر  على  ال�سيطرة  من  متكنه  التي  والتحفظ  التحوط  �سيا�سة 

وادارتها بالطريقة الفعالة واملنا�سبة لأي طارئ ممكن.

القاضي:  البنك حقق نتائج ايجابية جيدة 
بفضل خططه واستراتيجياته المتنوعة 

والتناغم بين موظفيه
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11.5 مليون دينار أرباح بنك صفوة اإلسالمي
 حتى نهاية الربع الثالث 2022

ان، منوًا يف اأرباحه عن ٩ اأ�سهر  حقق بنك �سفوة الإ�سالمي )a(، املدرج ببور�سة عمَّ
من العام اجلاري بن�سبة ٨.٧3 باملائة، على اأ�سا�ص �سنوي.

قيمتها  العام  من  اأ�سهر   ٩ عن  لأرباح  البنك  حتقيق  الأولية  املالية  النتائج  واأظهرت 
١١.٥٢ مليون دينار )١٦.٢٥ مليون دولر(، مقارنة باأرباح قيمتها ١٠.٦ مليون دينار 

)١٤.٩٥ مليون دولر( يف ٩ اأ�سهر من العام املا�سي.
واأ�سارت البيانات املالية للبنك اإلى زيادة اإجمايل دخله خالل ٩ اأ�سهر من العام اجلاري 
بن�سبة ١١.٧٨ باملائة، لت�سل اإلى ٤٠.٥ مليون دينار، مقارنة بنحو 3٦.٢٤ مليون دينار 

يف ٩ اأ�سهر من عام ٢٠٢١.
وكان البنك حقق منوًا يف اأرباحه ال�سنوية عن عام ٢٠٢١ بن�سبة ١.٥١ باملائة، لت�سل 

اإلى ١٤.٠٦ مليون دينار، مقارنًة باأرباح قيمتها ١٠.١٧ مليون دينار يف عام ٢٠٢٠.
الثالث  الربع  نتائج  على  البنك  ادارة  جمل�ص  حمور رئي�ص  اأبو  حممد  د.  وعلق  هذا 
يف  البنك  عليه  ي�سري  الذي  النهج  �سالمة  توؤكد  ايجابية  جاءت  باأنها  العام  هذا  من 
عينيه  ن�سب  ي�سع  فالبنك  اي�سا  والبعيد  القريب  املدى  على  وخططه  ا�سرتاتيجياته 
ا�سافة  تعطي  ريادية  افكار  وابتكار  لهم  املقدمة  اخلدمات  وتطوير  العمالء  م�سلحة 
وب�سمة مميزة لبنك �سفوة ال�سالمي الذي اتخذ منذ البداية الريادة والتميز �سعارا 

جلودة اأدائه وا�ستمراريته.

أبو حمور: النتائج االيجابية تؤكد سالمة 
النهج الذي يسير عليه البنك في استراتيجياته 

وخططه على المدى القريب والبعيد
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13.8 مليون دينار أرباح األهلي األردني
 حتى نهاية الربع الثالث  2022

داود: نتائج البنك االيجابية تبرهن على 
خبرته الواسعة وتؤكد مكانته المتقدمة 

في سوق المصارف األردنية

بلغت اأرباح البنك الهلي الردين للربع الثالث من العام احلايل بح�سب البيانات املالية غري 
املدققة للبنك ٥.٧ مليون دينار ، مقارنة باأرباح قيمتها ٢.٧ مليون دينار للربع الثالث  من 

العام ٢٠٢١.
وبلغ اإجمايل دخل البنك  ٨٢.١ مليون دينار حتى 3٠ اأيلول من العام اجلاري، مقارنة بنحو 

٨٥.٤ مليون دينار للفرتة نف�سها من العام املا�سي.
وبلغ اجمايل املوجودات للبنك لغاية 3٠-٩-٢٠٢٢ ما قيمته 3.٠3 مليار دينار .

وعلى م�ستوى الت�سعة اأ�سهر الأولى من العام ٢٠٢٢، بلغت �سايف ايرادات الفوائد والعمولت 
٧٥.٢ مليون دينار، مقارنة بـ ٧٥.١ مليون دينار يف الفرتة املماثلة من ٢٠٢١.

بارباح  مقارنة  دينار(  مليون   ١3.٨(  ٢٠٢٢ الثالث  الربع  نهاية  حتى  البنك  اأرباح  وكانت 
قيمتها )١٠.٦ مليون دينار( حتى نهاية الربع الثالث ٢٠٢١

كما انعك�ست هذه النتائج على  موؤ�ّسرات الأداء لدى البنك فبلغت ح�سة ال�سهم من الربح 
٠.٠٦٩ فل�ص/دينار للعام اجلاري حتى نهاية �سهر ايلول مقابل ٠.٠٥3 فل�ص /دينار يف نهاية 

اأيلول من العام املا�سي .
ويف تعليقه على النتائج قال الرئي�ص التنفيذي/املدير العام للبنك، حممد مو�سى داود، كما 
�سيا�سته  البنك الهلي الردين بف�سل  العام فان  الثالث من هذا  الربع  نتائج  وا�سح يف  هو 
احلفي�سة وقوة الكادر الداري وخربته الوا�سعة يف �سوق امل�سارف الردين بال�سافة الى ولء 
عمالئه وثقتهم الكبرية بالبنك ا�ستطاع اأن يوؤكد مكانته الكبرية بني البنوك الردنية الرائدة 

ويحقق نتائج ايجابية مر�سية.

3.7 مليون دينار أرباح البنك األردني
 الكويتي حتى نهاية الربع الثالث 2022
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3.7 مليون دينار أرباح البنك األردني
 الكويتي حتى نهاية الربع الثالث 2022

اللوزي: النتائج جاءت منسجمة مع الخطط 
واالستراتيجيات الجديدة التي تم وضعها 

وتنفيذها من قبل البنك

ان، منوًا يف اأرباحه عن ٩ اأ�سهر  حقق البنك الأردين الكويتي )JOKB(، املدرج ببور�سة عمَّ
من عام ٢٠٢٢، بن�سبة ١١٥.٠٧ باملائة، على اأ�سا�ص �سنوي.

 ٥.٢٢( دينار  مليون   3.٧ قيمتها  لأرباح  حتقيقه  للبنك،  الأولية  املالية  البيانات  واأظهرت 
مليون دولر( يف ٩ اأ�سهر من العام، مقارنة باأرباح قيمتها ١.٧٢ مليون دينار )٢.٤3 مليون 

دولر( يف ٩ اأ�سهر من العام املا�سي.
اإلى  لت�سل  باملائة،   ٢٧.٦١ بن�سبة  البنك  دخل  اإجمايل  ارتفاع  اإلى  املالية  النتائج  واأ�سارت 
اأ�سهر   ٩ دينار يف  مليون  بنحو ٢٤.٨١  العام، مقارنة  اأ�سهر من   ٩ دينار يف  مليون   3١.٦٦

من عام ٢٠٢١.
وكان البنك حتول لأبراح �سنوية عن عام ٢٠٢١، بقيمة ٧.٧٤ مليون دينار، مقابل خ�سائر 

قيمتها ٤.٥١ مليون دينار يف عام ٢٠٢٠..
ويف تعليقه على النتائج املالية علق نا�سر اللوزي رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك الأردين الكويتي 
بان النتائج جاءت من�سجمة مع اخلطط وال�سرتاتيجيات اجلديدة التي مت و�سعها وتنفيذها 
ال�سريع  التكيف  على  قدرتها  يف  الدارة  جهود  مثمنا  فيه  العاملني  وجميع  البنك  قبل  من 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  التحديات  العتبار  بعني  اخذين  املحيطة  التغيريات  مع  وال�سحيح 

وال�سحية الكبرية التي تقف دائما يف الطريق.

اإلستثمار في القطاع المصرفـي
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البنك  نيويورك  ومقرها   )Global Finance( العاملّية  فاينان�ص«  »غلوبال  جملة  منحت 
ولل�سركات  لالأفراد  املقدمة  الرقمية  امل�سرفية  للخدمات  بنك  اأف�سل  جائزتي  موؤخرًا  العربي 
املتو�سطة وال�سغرية يف الأردن للعام ٢٠٢٢ ، اإ�سافة الى ٢٢ جائزة اأخرى على امل�ستوى املحلي 
والإقليمي على �سعيد اخلدمات امل�سرفية الرقمية املقدمة لالأفراد وال�سركات يف الأردن وعدة 

اأ�سواق يف منطقة ال�سرق الأو�سط.
قطاع  من  خرباء  ت�سم  عاملّية  حتكيم  جلنة  قبل  من  اجلوائز  لهذه  البنك  اختيار  مت  وقد 
يف  املخت�سني  املحررين  فريق  اإلى  بالإ�سافة  اخلارجي،  والدعم  والتكنولوجيا  ال�ست�سارات 
ال�سرتاتيجية  القوة  �سملت؛  املعايري  من  جمموعة  اإلى  اختيارها  يف  املجلة  املجلة.  وا�ستندت 
جلذب العمالء وخدمتهم عرب القنوات امل�سرفية الرقمية، والنمو يف اأعداد امل�ستخدمني لهذه 
اخلدمات، والتو�ّسع يف املنتجات التي يتم تقدميها للعمالء، بالإ�سافة اإلى الدلئل على الفوائد 
امللمو�سة املكت�سبة من املبادرات الرقمية والت�سميم اخلا�ص باملوقع الإلكرتوين ووظائفه، وقوة 

املنتجات واخلدمات الرقمية ومدى مالءمتها للم�ستخدم.
اإلى �سجله  واإ�سافة مميزة  اإجنازًا م�ستحقًا  العدد من اجلوائز  البنك على هذا  ويعد ح�سول 

احلافل، حيث ياأتي هذا التقدير جت�سيدًا لقدرة البنك الريادية على �سعيد توفري خدمات وحلول 
م�سرفية رقمية ع�سرية تلبي احتياجات العمالء عرب خمتلف القطاعات وتعك�ص روؤية البنك 

وحر�سه املتوا�سل على مواكبة اأحدث امل�ستجدات على �سعيد ال�سناعة امل�سرفية الرقمية.
امل�سرفية  اخلدمات  م�ستوى  على  الأردن  يف  البنك  عليها  حاز  التي  اجلوائز  قائمة  وت�سمنت 
اأف�سل بنك خلدمات  اإلكرتوين متكامل وجائزة  اأف�سل موقع  الرقمية املقدمة لالأفراد، جائزة 
خدمة  يف  الأف�سل  وجائزة  النرتنت  عرب  املقدمة  ال�ستثمار  ومنتجات  والبطاقات  الإيداع 
بنكي  تطبيق  اأف�سل  وجائزة   )UX( امل�ستخدم  لتجربة  ت�سميم  اأف�سل  وجائزة  املدفوعات 
للهواتف الذكية والتابلت وجائزة اأف�سل بنك يف اأمن املعلومات واإدارة عمليات الحتيال وجائزة 
لالإقرا�ص  الأف�سل  وجائزة  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  عرب  واخلدمات  الت�سويق  يف  الأف�سل 
الأكرث  الرقمي  البنك  وجائزة  والتابلت  الذكية  للهواتف  موائم  بنكي  تطبيق  اأف�سل  وجائزة 
ابتكارًا وجائزة اأف�سل واجهة افتتاحية لربجمة التطبيقات. اأما على �سعيد اخلدمات امل�سرفية 
الرقمية املقدمة لل�سركات يف الأردن، فقد حاز البنك على جائزة اأف�سل خدمات متويل جتاري 

وجائزة اأف�سل تطبيق بنكي للهواتف الذكية والتابلت.
من  كل  يف  لالأفراد  الرقمية  امل�سرفية  للخدمات  بنك  اأف�سل  جائزة  على  البنك  ح�سل  كما 
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أخبار البنوك

فل�سطني وم�سر، وجائزة اأف�سل بنك للخدمات امل�سرفية الرقمية لل�سركات يف كل من فل�سطني 
واملغرب.

وعلى م�ستوى منطقة ال�سرق الأو�سط، فقد حاز البنك العربي على خم�ص جوائز اإقليمية، حيث 
لالأفراد  متكامل  اإلكرتوين  موقع  اأف�سل  جائزة  الأفراد  م�ستوى  على  املقدمة  اجلوائز  �سملت 
عمليات  واإدارة  املعلومات  اأمن  يف  بنك  اأف�سل  وجائزة  املدفوعات  خدمة  يف  الأف�سل  وجائزة 
ال�سركات فقد  اأما على م�ستوى  اأف�سل واجهة افتتاحية لربجمة التطبيقات.  الحتيال وجائزة 

حاز البنك على جائزة الأف�سل يف اخلدمات امل�سرفية لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة.
وعلى �سعيد مت�سل، ح�سل البنك العربي كذلك على جائزة »اأف�سل بنك للحلول الرقمية« يف 

الأردن من جملة يوروموين )Euromoney( العاملية.
ال�سرق  يف  بنك  »اأف�سل  جائزة  موؤخرًا  ح�سد  قد  كان  العربي  البنك  اأن  اإلى  ال�سارة  وجتدر 
الأو�سط لعام ٢٠٢٢«، واملقدمة من قبل جملة »غلوبال فاينان�ص Global Finance« العاملية، 

وذلك للعام ال�سابع على التوايل.

البنك العربي يرعى فعاليات يوم اليتيم يف البلقاء التطبيقية
بالتعاون مع بنك املالب�س اخلريي

قّدم البنك  العربي موخرًا   دعمه   لفعاليات  برنامج يوم اليتيم بالتعاون  مع بنك املالب�ص 
اخلريي، حيث مت توزيع ك�سوة املالب�ص والأحذية واحلقائب املدر�سية على الأطفال يف جامعة 

البلقاء التطبيقية.
املجتمع  جتاه  وم�سوؤوليته  العربي  البنك  يف  ال�ستدامة  نهج  مع  ان�سجامًا  الدعم  هذا    وياأتي 
املحلي وحر�سه كذلك على اإتاحة الفر�سة ملوظفي البنك للتطوع بوقتهم وجهدهم يف املبادرات 

املجتمعية التي ُتعنى بتعزيز قيم التكافل والتعاون املجتمعي.
من جانبه اأ�ساد الدكتور ح�سني ال�سبلي، اأمني عام الهيئة اخلريية الها�سمية بدور البنك العربي 
»اإن  قائاًل  لالأيتام  وامل�ساعدة  العون  يد  مد  و  الهيئة  اأهداف  حتقيق  يف  امل�ساهمة  نحو  الفاعل 
من  العديد  تنفيذ  يف  اأثمر  �سنوات   ٧ من  اأكرث  منذ  واملمتد  العربي  البنك  مع  امل�ستمر  تعاوننا 
يتيم من  الك�ساء لأكرث من ٧٠٠٠  توزيع  ن�ساط  اأبرزها  الأن�سطة اخلريية والرتفيهية لالأطفال 
 خمتلف املحافظات مما له الدور الكبري يف تخفيف الأعباء الأقت�سادية على الأ�سر العفيفة.«

ووزع  منتفع   ١،3٠٠،٠٠٠ من  اأكرث   ٢٠١3 عام  يف  تاأ�سي�سه  منذ  اخلريي  املالب�ص  بنك  وخدم 
الوطنية  املعونة  �سندوق  من  املنتفعة  العفيفة  لالأ�سر  مالب�ص  قطعة   ٦،٠٠٠،٠٠٠ عن  يزيد  ما 
يتم  والذين  الفئات  كافة  ت�ستهدف  التي  الربامج  من   العديد  خالل  من  اخلريية  واجلمعيات 

خدمتهم من خالل �سالة املالب�ص يف عمان والكرك.
�سعيد  على  ومتكاملة  �ساملة  ا�سرتاتيجية  يتبنى  العربي  البنك  اأن  اإلى  هنا  الإ�سارة  وجتدر 
خالل  من  والبيئي  والجتماعي  القت�سادي  اأثره  تعزيز  على  البنك  حر�ص  تعك�ص  ال�ستدامة 
امل�ستدامة. وميثل  التنمية  العمل ب�سكل وثيق مع خمتلف اجلهات ذات العالقة و�سوًل لتحقيق 
التوجه، وهو برنامج متعدد  اأحد ثمار هذا  للم�سوؤولية الجتماعية معًا،  العربي  البنك  برنامج 
ون�ساطات  مبادرات  خالل  من  املجتمع  من  خمتلفة  جوانب  وتنمية  تطوير  على  يرتكز  الأوجه 
والتعليم  البيئة  وحماية  الفقر  ومكافحة  ال�سحة  وهي  قطاعات  عدة  خدمة  يف  ت�سهم  متنوعة 

ودعم الأيتام.
البنك العربي يطلق حملة القر�س ال�صكني

 مع حتّمل البنك الأول 3 اأق�صاط
حر�ص  اإطار  يف  وذلك  ال�سكني  بالقر�ص  خا�سة  ترويجية  حملة  موؤخرًا  العربي  البنك  اأطلق 
البنك الدائم على تقدمي عرو�ص وبرامج ترويجية مميزة �سمن مزايا متعددة و�سروط مي�سرة 

لعمالئه تواكب احتياجاتهم وتطلعاتهم. 
اأهم املزايا احل�سرية التي مينحها البنك �سمن هذه احلملة حتّمل البنك العربي لأول   ومن 
ثالثة اأق�ساط ب�سقف ١٥ األف دينار، ومتويل لغاية ١٠٠% من قيمة العقار لالأردنيني ولغاية ٩٠% 
الرهن،  ور�سوم  القر�ص  منح  الإعفاء من عمولة  اإلى  اإ�سافًة  الأردنيني،  لغري  العقار  قيمة  من 
تاأمني جماين  ذلك  املنزل مبا يف  �سراء  قبل  القر�ص  على  مبدئية  موافقة  منح  اإلى  بالإ�سافة 
العميل  وتزويد  الأول،  ال�سنوي  الق�سط  البنك  دينار مع حتمل  ب�سقف ١٥الف  املنزل  ملحتويات 

ببطاقة ائتمانية معفاة من العمولة لل�سنة الأولى.
وهي  موبايل«  »عربي  تطبيق  عرب  للعمالء  واملتاحة  »بيتي«  خدمة  العربي  البنك  يوفر   كما 
لالأفراد،  املقدمة  الرقمية  امل�سرفية  اخلدمات  �سعيد  على  اململكة  يف  نوعها  من  الأولى 
من  �سكني  قر�ص  خالل  من  عقار  امتالك  يف  الراغبني  العمالء  »بيتي«  خدمة  متّكن  حيث 
على  بناًء  القر�ص  وح�ساب  الهدف،  لهذا  ال�سليم  املايل  بالتخطيط  القيام  العربي  البنك 
من�سة  مع  بالتعاون  بيتي«  عن  »البحث  خدمة  خالل  من  منزل  عن  البحث  و  املايل،  و�سعهم 
العقارات  عن  البحث  خاللها  من  العمالء  ي�ستطيع  والتي   »OpenSooq« املفتوح  ال�سوق 

العقار  م�ساحة  ت�سمل  والتي  قبلهم  من  م�سبقًا  حمددة  اختيار  معايري  اإلى  ا�ستنادًا  الكرتونيًا 
عرب  القر�ص  من  امل�ستفيدين  للعمالء  احلملة  هذه  تتيح  كذلك  وغريها.  وموقعه  املطلوب 
العربي«. »نقاط  برنامج  �سمن  ح�سري  ب�سكل  نقطة   ٢٠٠٠ على  احل�سول  »بيتي«   خدمة 
ويف تعليقه على اإطالق هذه احلملة، قال ال�سيد يعقوب معتوق، مدير دائرة اخلدمات امل�سرفية 
لالأفراد يف البنك العربي  - الأردن: »ياأتي اإطالق حملة القر�ص ال�سكني يف اإطار جهود البنك 
العربي املتوا�سلة لتلبية احتياجات العمالء من القرو�ص ال�سكنية ومتكني الراغبني من العمالء 
يف امتالك منزل وذلك من خالل تقدمي ت�سهيالت بنكية مرنة مع مزايا خا�سة تلبي متطلباتهم 

واأ�سلوب حياتهم.«
وجتدر الإ�سارة اإلى اأن البنك العربي يقدم حلول متويلية متكاملة لالأفراد تت�سمن باقة متنوعة 
من القرو�ص ت�سمل القرو�ص العقارية وال�سخ�سية وقرو�ص ال�سيارات مبزايا مناف�سة تت�سمن: 
وذلك  مناف�سة  فائدة  واأ�سعار  مرنة  �سداد  وفرتات  العمالء  احتياجات  تنا�سب  قرو�ص  مبالغ 
�سمن خيارات مي�سرة و�سرعة يف الإجراءات بالإ�سافة اإلى توفر فريق مبيعات خمت�ص خلدمة 

العمالء.

البنك العربي يوا�صل دعم برامج تكية اأم علي
يف اإطار التعاون امل�ستمر بني البنك العربي وتكية اأم علي، وا�سل البنك العربي م�ساهمته يف دعم 
برامج تكية اأم علي، حيث �سارك جمموعة من موظفي البنك العربي بتوزيع الطرود الغذائية 
ال�سهرية على الأ�سر امل�ستفيدة من تكية اأم علي يف ق�سبة اإربد من خالل امل�ساهمة يف عمليات 
الت�سجيل وت�سليم الطرود الغذائية، وذلك �سمن اأحد الربامج التطوعية املختلفة التي تطلقها 
 تكية اأم علي لدعم الأ�سر التي تعي�ص حتت خط الفقر الغذائي يف خمتلف حمافظات اململكة.
اأ�سرة حمتاجة  اأم علي حاليًا بتوفري الدعم الغذائي ال�سحي وامل�ستدام لـ٢٠،٠٠٠  وتقوم تكية 
اإي�سال طرود غذائية  اململكة، من خالل  الغذائي يف كافة حمافظات  الفقر  تعي�ص حتت خط 
�سهرية وعلى مدار العام لهذه الأ�سر، حيث يحتوي كل طرد غذائي على ١٩ مادة غذائية تفي 

باحتياجات الأ�سرة الغذائية على مدار ال�سهر.
وجتدر الإ�سارة اإلى اأن برنامج البنك العربي للم�سوؤولية الجتماعية »معًا« يوا�سل منذ اإطالقه 
لعدد  تربعاتهم  تقدمي  البنك  لعمالء  الربنامج  يتيح  كما  الهادفة،  املجتمعية  املبادرات  دعم 
من املوؤ�س�سات غري الربحية من خالل قنوات البنك الإلكرتونية والتي ت�سم ال�سرافات الآلية 

واخلدمات امل�سرفية عرب الإنرتنت بالإ�سافة اإلى بطاقة معًا الئتمانية البالتينية.

حتديث جديد من »ريفِلكت« مبزايا جديدة
اأ�سدر البنك العربي موؤخرًا التحديث اجلديد لتطبيق )ريفِلكت(، اأول نيو بنك يف اململكة وذلك 
باإدخال خدمتي »ريفلكت+« و »امل�ساريف«. وياأتي هذا التحديث �سمن خطة البنك الهادفة اإلى 

تبّني اأحدث التكنولوجيا الرقمية على �سعيد ال�سناعة امل�سرفية وتوظيفها خلدمة عمالئه.
وقد مت حتديث التطبيق تلقائيًا على هواتف امل�ستخدمني احلاليني باإ�سافة اخلدمتني اجلديدتني؛ 
�سراء  امل�ستخدم من  وادفع لحقًا«، متّكن  الآن  »ا�سرت  توّفر خا�سية  والتي  (ريفلكت+)  خدمة 
املبلغ  باقي  وتق�سيم   ، QR على تطبيق (ريفلكت)  با�ستخدام  الولى  الدفعة  احتياجاته ودفع 
على ثالثة اأجزاء مت�ساوية ُتدفع لحقًا على مدى ثالثة اأ�سهر وبدون فوائد. وميكن الو�سول لهذه 
اخلدمة من ال�سفحة الرئي�سية (لريفلكت). هذا بالإ�سافة اإلى خدمة »امل�ساريف« والتي متّكن 
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باأموره  دائم  اطالع  على  ليكون  الإنفاق  تفا�سيل  بكامل  وتزوده  م�ساريفه  ّتتبع  من  امل�ستخدم 
املالية، وتتواجد هذه اخلدمة على ال�سفحة الرئي�سية اأو من خالل �سفحة تفا�سيل الدفعات.

البنك العربي يطلق برنامج »عربي اإك�صرتا« للموظفني 
املحّولة رواتبهم مبزايا جديدة

موؤخرًا  العربي  البنك  اأعلن  امل�سرفية،  وبراجمه  خدماته  تطوير  نحو  امل�ستمر  �سعيه  اإطار  يف 
جديدة  مبجموعة  واإطالقه  رواتبهم  املحّولة  للموظفني  اإك�سرتا«  »عربي  برناجمه  حتديث  عن 

ومتنوعة من املزايا ال�ساملة والتي تلبي احتياجات املوظفني العاملني يف القطاعني العام 
واخلا�ص وذلك من خالل تقدمي جتربة بنكية �ساملة ومتطورة لهم.

واملزايا  اخلدمات  من  متكاملة  باقة  اجلديدة  بحّلته  اإك�سرتا«  »عربي  برنامج  ويوفر 
احلالية  الحتياجات  لتلبية  خ�سي�سًا  �سممت  والتي  امل�سرفية  وغري  امل�سرفية 
وامل�ستقبلية للموظفني املحّولة رواتبهم لتمنحهم املزيد من املرونة. وت�سمل هذه املزايا 
اإمكانية ال�ستفادة من العديد من اخلدمات املتوفرة عرب تطبيق »عربي موبايل« كخدمة 
القر�ص ال�سخ�سي الفوري والتي تتيح لعمالء الربنامج تقدمي طلب القر�ص اإلكرتونيًا 
التي  »اإي-توفري«  الرقمي  التوفري  خدمة  اإلى  بالإ�سافة  وقت،  اأي  يف  عليه  واحل�سول 
على  احل�سول  اإمكانية  مع  ت�ساعدي  فائدة  ب�سعر  تلقائيًا  التوفري  من  العمالء  متكن 

نقاط اإ�سافية �سمن برنامج »نقاط العربي«.
الفورية   الئتمانية  فيزا  بطاقات  اإ�سدار  منها  عديدة  ميزات  اإلى  بالإ�سافة  هذا   
من  ال�ستفادة  مع  الأولى  لل�سنة  الإ�سدار  ر�سوم  من  الإعفاء  ت�سمل  مرنة  مبزايا 
فوائد  دون  �سهرًا   3٦ ملدة  ت�سل  �سداد  بفرتة   « لحقًا  وادفع  الآن  ا�سرِت   « خدمة 
واإ�سدار  اخلدمة،  يف   امل�سرتكة  املحالت  من  لل�سراء  البطاقة  ا�ستخدام  عند  وذلك 
احل�سول  مع  خا�ص  بت�سميم  الإنرتنت  عرب  لل�سراء  واملتاحة  الدفع  فيزا  بطاقة 
ل�سبكة  بالإ�سافة  �سراء،  حركة  كل  على  العربي«  »نقاط  برنامج  �سمن  نقاط  على 
الئتمانية،  والبطاقات  الدفع  بطاقات  على  اخلا�سة  والعرو�ص  اخل�سومات 
ت�سل  �سهرية  وجوائز  �سحوبات  اإلى  بالإ�سافة  الر�سيد  تدين  عمولة  من  والإعفاء 
العام.  نهاية  حتى  �سهريًا  رابحني  لع�سرة  العربي«  »نقاط  من  3،٠٠٠نقطة   لغاية  
كذلك ميكن لعمالء برنامج »عربي اإك�سرتا« ال�ستفادة من باقة وا�سعة من حلول الدفع 
مثل  لعمالئه  العربي  البنك  يقدمها  التي   »Contactless« الالتالم�سية  الرقمية 
للهاتف املحمول، حيث  الذكي  الدفع  اأو مل�سق   ”BandPay“ الذكي  الدفع  اإ�سوارة 
تتيح هاتني اخلدمتني لعمالء البنك العربي اإمكانية اإجناز معامالتهم ب�سهولة واأمان 
اإلى  و�سرعة اأكرب دون احلاجة ل�ستخدام بطاقات الدفع وفق الطرق العتيادية، هذا 
جانب تطبيق »عربي موبي كا�ص« للدفع من خالل بطاقتي الدفع والئتمان با�ستخدام 

املوبايل.



�سارك بنك القاهرة عمان يف فعاليات اليوم الوظيفي الذي اأقامته كلية القت�ساد 
اإ�سالم  الدكتور  اجلامعة  رئي�ص  رعاية  حتت  الريموك،  جامعة  يف  الدارية  والعلوم 

م�ّساد.
و�سهدت هذه الفاعلية اقبال لفتا من قبل الباحثني عن العمل يف املجال امل�سريف 
واملايل ، كما ا�ستقبل جناح بنك القاهرة عمان يف اليوم الوظيفي العديد من الطالب 

و الطالبات الباحثني عن فر�ص عمل مميزة. 
اأقامته اجلامعة  الذي  الوظيفي  اليوم  فعاليات  القاهرة عمان يف  بنك  �سارك  كما  

العربية املفتوحة / الأردن، حتت رعاية وزير العمل نايف ا�ستيتية.
يف  البنك  ن�ساطات  �سمن  الوظيفي  اليوم  يف  عمان  القاهرة  بنك  م�ساركة  وجاءت 
اأجل توفري فر�ص عمل  القيام مب�سوؤولياته الجتماعية، و�سمن �سعيه املتوا�سل من 

وال�سابات  ال�سبان  العديد من  ال�سهادات اجلامعية، حيث ح�سر  لل�سباب من حملة 
الباحثني عن فر�ص عمل فعاليات اليوم الوظيفي.

رعاية  يف  الرائدة  الوطنية  املوؤ�س�سات  من  بانه  عمان  القاهرة  بنك  عن  وعرف 
ال�سباب وابداعاتهم �سواء من خالل امل�ساهمة يف متكينهم من العي�ص الكرمي و دعم 
م�سروعاتهم ال�سغرية واملتو�سطة  التي جعلته وجهة بنوك وموؤ�س�سات مالية عاملية 
اوروبية تعمل على دعم اقت�ساديات دول من خالل النهو�ص بامل�سروعات ال�سبابية 

البداعية على خمتلف ال�سعد.
ال�سابات اهمية كبرية خا�سة يف متكينهم  ال�سباب و  ك ويويل بنك القاهرة عمان 
اطار  وذلك يف  والتخ�س�سات  املجالت  من احل�سول على فر�ص عمل يف خمتلف 
لتوفري  منه  �سعيا  وذلك  الجتماعية،  امل�سوؤولية  و  املحلي  املجتمع  دعم  يف  �سيا�سته 
فر�ص عمل لأ�سحاب الكفاءة من ال�سباب وال�سابات، وا�ستقطاب اأف�سل املوؤهلني من 
ناحية التعليم واخلربات واملهارات من خالل اآلية توظيف تراعي تكافوؤ الفر�ص اأمام 

اجلميع.

»بنك القاهرة عمان«  يشارك في فعاليات اليوم الوظيفي 
في جامعة اليرموك و الجامعة العربية المفتوحة /  األردن 
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اأعلن كابيتال بنك عن النتهاء من عملية دمج الأ�سول واملطلوبات التابعة لبنك �سو�سيته جرنال 
على  ح�سولهما  وبعد  الطرفني،  بني  �سابقًا  توقيعها  مت  التي  التفاقية  مبوجب  وذلك  الأردن،   -

املوافقات النهائية من اجلهات التنظيمية والرقابية.
الأفراد  من  العمالء  ح�سابات  بتفا�سيل  اخلا�سة  املعلومات  جميع  نقل  الدمج  عملية  وت�سمنت 
التابعة لبنك �سو�سيته  وال�سركات ومنتجاتهم امل�سرفية، و�سم �سبكة الفروع وال�سرافات الآلية 
اأي�سًا  ومت  بنك.  كابيتال  لـ  التجارية  العالمة  اململكة حتت  اأرجاء  واملنت�سرة يف  الأردن   - جرنال 
انتقال اأعمال �سركة �سو�سيته جرنال -الأردن للتاأجري التمويلي لكابيتال بنك حتت م�سمى كابيتال 
للتاأجري التمويلي، بالإ�سافة الى خدمات الو�ساطة املالية التي كان يوفرها بنك �سو�سيته جرنال 
اإلى �سركة  - الأردن عرب �سركة �سو�سيته جرنال - الأردن للو�ساطة املالية، التي انتقلت بدورها 
�سركة  �سم  عملية  بنك.و�ست�سهم  كابيتال  ملجموعة  ال�ستثماري  الذراع   - لال�ستثمارات  كابيتال 
واإيراداتها  املجموعة  اأعمال  تنويع  يف  الأردن   - جرنال  �سو�سيته  لبنك  التابعة  التمويلي  التاأجري 
الو�ساطة  �سركة  دمج  �سيعمل  كما  املجموعة،  لعمالء  م�سافة  قيمة  ذات  وتوفري خدمات جديدة 
املالية التابعة ل�سو�سيته جرنال مع �سركة كابيتال لال�ستثمارات على دعم ربحية الذراع ال�ستثماري 

للمجموعة من خالل رفع الكفاءة الت�سغيلية.
 - �سو�سيته جرنال  بنك  وح�سابات عمالء   بيانات  كافة  باأن عملية دمج  بنك  كابيتال  واأكد  هذا 
وبنف�ص  وودائع  قرو�ص  من  العمالء  ت�سهيالت  فيها  مبا  وجه،  اأكمل  على  متت  قد  �سابقًا  الأردن 
اجلدد  العمالء  باإمكان  اأ�سبح  واأنه  احلايل،  الوقت  يف  تغيري  اأي  عليها  يطراأ  اأن  دون  ال�سروط 
ال�ستفادة من باقة متنوعة من اخلدمات واحللول امل�سرفية املبتكرة التي �سممت خ�سي�سًا لتلبية 

كافة احتياجات وتطلعات قاعدة عمالء كابيتال بنك املتنامية.   
الثانية  وهي  -الأردن،  جرنال  �سو�سيته  بنك  على  ال�ستحواذ  عملية  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
اأهداف  اأقل من عام، تعترب خطوة هامة يف طريق حتقيق جملة  التي يقوم بها كابيتال بنك يف 
ا�سرتاتيجية �ستعزز من مركز املجموعة املايل يف الأ�سواق الرئي�سية التي تعمل بها، خا�سة واأن 
عملية ال�ستحواذ قد رفعت من اإجمايل حجم اأ�سول املجموعة اإلى ٦.٥ مليار دينار اأردين، وزيادة 

حقوق امل�ساهمني اإلى ما يقارب ٦٠٠ مليون دينار اأردين.

  CliQ - QR Payment كابيتال بنك يطلق خدمات الدفع عرب
من خالل اأجهزة نقاط البيع اخلا�صة به 

متا�سيًا مع توجهه يف تطوير وتقدمي اأحدث اخلدمات لعمالئه من قطاع ال�سركات، اأطلق كابيتال 
 CliQ - QR Payment خدمة  لديه  تتوفر  �سخ�ص  لأي  خاللها  من  يتيح  جديدة  خدمة  بنك 
اإمكانية اإمتام عمليات ال�سراء للخدمات واملنتجات عن طريق اأجهزة نقاط البيع اخلا�سة بالبنك 
واملنت�سرة لدى التجار يف اأرجاء اململكة ليتم الدفع الكرتونيا عرب الهاتف النقال بكل �سهولة وي�سر 
با�ستخدام خدمة -CliQ - QR Payment، دون احلاجة ل�ستخدام البطاقات الئتمانية اأو الدفع 

املبا�سر لإمتام عملية الدفع.
حيث متتاز هذه اخلدمة ب�سرعة حت�سيل مبيعات التجار املتعاقدين مع كابيتال بنك واحلا�سلني 
ب�سكل  البنكي  مبيعاتهم يف ح�سابهم  اإيداع  يتم  بحيث  بالبنك  اخلا�سة  البيع  نقاط  اأجهزة  على 

فوري ويف اأي وقت وبكل �سهولة واأمان.
زيد  بنك  كابيتال  يف  الرقمية  واخلدمات  النقد  اإدارة  مدير  قال  اخلدمة،  هذه  على  تعليقه  ويف 
الكردي، »نوا�سل يف كابيتال بنك ا�ستحداث خدمات ومنتجات تهدف لت�سهيل العمليات البنكية 
واملالية على عمالئنا من قطاعي ال�سركات والأفراد متا�سيا مع توجهات البنك املركزي الأردين 
البيع  نقاط  اأجهزة  مليزات  مكّملة  الرائدة  اخلدمة  هذه  تاأتي  حيث  كافة،  القطاعات  خلدمة 
ترحيل  ميزة  التجار  لعمالئنا  توفر  والتي  ال�سركات  قطاع  من  لعمالئنا  واملمنوحة  بنا  اخلا�سة 

مبيعاتهم اليومية ب�سكل فوري واآمن اإلى ح�ساباتهم البنكية«.
واأ�ساف الكردي اأن كابيتال بنك ي�سع دائمًا �سمن ا�سرتاتيجيته هدف منح مزايا وقيمة م�سافة 
لعمالئه لت�سهيل حياتهم والتوفري عليهم، وتعزيز ال�سيولة لديهم عرب برامج وخدمات متعددة، 

وتزويدهم باأحدث البتكارات املتاحة يف القطاع امل�سريف.
يذكر اأن كابيتال بنك يقدم للتجار اأحدث اأجهزة نقاط البيع POS  اخلا�سة به، لقبول البطاقات 

56

بعد إتمامه عملية االستحواذ  
كابيتال بنك يعلن انتهاء عملية دمج األعمال 

المصرفية لبنك سوسيته جنرال -األردن



أخبار البنوك

بنظام  تعمل  والتي  العاملية،  الأمنية  التقنيات  اأحدث  العاملية Visa and Mastercard �سمن 
البيع وبوابة الدفع  اإلى خدمات ما بعد  الأندرويد املتطور ومبزايا تناف�سية وح�سرية، بالإ�سافة 
مع  يتما�سى  الإلكرتونية مبا  التجارية  وعملياتهم  التجار  و�سهلة حتمي  اآمنة  وبطرق  الإلكرتوين، 

تعليمات البنك املركزي الأردين مقابل عمولت مناف�سة مينحها البنك لعمالئه.

كابيتال بنك يوقع اأول �صفقة ت�صهيالت قر�س جتمع بنكي
 ملدة عام واحد وبقيمة 115 مليون دوالر

اأعلن كابيتال بنك عن توقيع �سفقة ت�سهيالت م�سرفية )قر�ص جتمع بنكي( بقيمة ١١٥ مليون 
دولر اأمريكي، وذلك ل�ستخدامها يف تلبية متطلبات البنك التمويلية.

و�سارك يف اإمتام هذه ال�سفقة كل من؛ بنك امل�سرق  كاملن�سق الوحيد ووكيل الت�سهيالت والكتتاب، 
املفو�سني،  الرئي�سيني  املن�سقني  بدور  القاهرة  وبنك  �ص.م.ع  التجاري  اأبوظبي  بنك  قام  بينما 
املتحد  العربي  والبنك  البحرين،   – لل�سركات  امل�سرفية  اخلدمات  فرع   – الأردن  بنك  و�سركة 
حبيب  وبنك  �ص.م.ع.ق،  الدوحة  وبنك  �ص.م.ع.ع،  م�سقط  وبنك  رئي�سيني،  كمنظمني  �ص.م.ع 
تون�ص  بنك  وقام  )�ص.م.ع(،  الوطني  اخليمة  راأ�ص  وبنك  بلجيكا،  اإل  بي  اإت�ص  وبنك   ، املحدود 
 Clifford العاملي ويونايتد بنك ليمتد )امل�سرف املتحد املحدود( بدور املنظمني، و�سركة املحاماة
Chance LLP كم�ست�سار قانوين للمقر�سني.    وقد لقت هذه ال�سفقة -والتي تعد الأولى من 

نوعها لكابيتال بنك- جناحًا مع جتاوز قيمة طلبات الكتتاب قيمتها امل�ستهدفة، حيث �ساعدت 
م�ساركة ١٢ بنكًا من جميع اأنحاء املنطقة وعرب قارتني يف تعزيز مكانة كابيتال بنك على امل�ستوى 
اإدارة املوؤ�س�سات املالية ملجموعة كابيتال بنك، جمال الق�ساة: »م�سرورون  الإقليمي. وقال مدير 
بنتيجة هذه ال�سفقة، وممتنون للدعم الذي ح�سلنا عليه من قبل جمموعة متنوعة من البنوك 
�سنوات ك�سركاء متويل جتاري موثوق  نتعامل معها منذ  بنوك  والإقليمية، ومن �سمنهم  الدولية 
تعزيز م�سادر  �ساأنها  البنوك عالقات جديدة من  الآخر من هذه  البع�ص  مع  �سكلنا  فيما  بهم، 
متويل كابيتال بنك، كما عك�ست امل�ساركة الوا�سعة يف هذه ال�سفقة ثقة واإميان �سركاوؤنا يف البنك 
على وجه اخل�سو�ص، ويف الأردن ك�سوق واعد للنمو ». من جانبه، قال رئي�ص جمموعة اخلدمات 
امل�سرق  بنك  يف  »�سعيدون  دو�سن:  فان  جويل  امل�سرق،  بنك  يف  وال�ستثمار  لل�سركات  امل�سرفية 
اأن  نود  بنا. كما  لثقة كابيتال بنك  اأننا ممتنون  ال�سفقة ال�سرتاتيجية، كما  مب�ساركتنا يف هذه 
والتي �ستعزز  لكابيتال بنك  املهمة  ال�سفقة  اإلينا يف هذه  ان�سمامهم  ال�سركاء على  ن�سكر جميع 
من و�سعه الئتماين وت�سع معيارًا لالقرتا�ص جلمع راأ�ص املال يف امل�ستقبل للموؤ�س�سات والبنوك 

خارج الأردن.« 

كابيتال بنك ينظم ور�صة توعوية ملوظفيه بالتعاون مع دوك جو 

املن�سة   ،  )www.docjo.com(جو دوك  من�سة  مع  بالتعاون  بنك  كابيتال  نظم   
اجل�سدية  الأطفال  ب�سحة  متعلقة  خدمات  تقدمي  يف   واملتخ�س�سة  الرائدة  الإلكرتونية 

والنف�سية وال�سلوكية، ور�سة توعوية ملوظفيه حول برنامج �سحة الوالدين.
تتيح ملوظفي كابيتال بنك  توقيع اجلانبني لتفاقية  التوعوية بعد  الور�سة  وياأتي عقد هذه 
من اأولياء الأمور ال�سرتاك بالربامج اخلا�سة بـ دوك جو ، اإ�سافة اإلى اإمكانية الو�سول اإلى 
�سبكة من الأطباء وخرباء ال�سلوك وال�سحة النف�سية ومدربني احلياة للوالدين، بالإ�سافة 

اإلى من�سة حتتوي على الن�سائح والأدوات واملوارد املخ�س�سة لحتياجات العائلة.
اإلى   تهدف  التي  الداخلية  املبادرات  العديد من  اإطالق  دائمًا على  بنك  كابيتال  ويحر�ص 
واإنتاجية  بقدرات  الرتقاء  بهدف  و�سحية،  مثالية  وجعلها  العمل  بيئة  اإيجابية  تعزيز 
على  التاأكيد  مع  الجتماعية  واحلياة  العمل  بني  املوازنة  حتقيق  من  ومتكينهم  موظفيه، 
واأهدافهم احلياتية من جهة  والوظيفية من جهة  املوؤ�س�سية  الأهداف  املواءمة بني  اأهمية 

اأخرى.
وتوفر من�سة دوك جو العديد من اخلدمات اأبرزها؛ التخزين الرقمي لل�سجالت ال�سحية 
وال�سحة  النف�سية  وال�سحة  بال�سلوكيات  يتعلق  فيما  املن�سة  عرب  وا�ست�سارات  لالأطفال، 
املقالت  يت�سمن  و�سامل  والتدريب احلياتي لالأهل، وحمتوى حمدث  اجل�سدية لالأطفال، 
اإلى  اإ�سافة  الأطفال،  ب�سحة  املتعلقة  املوا�سيع  من  وا�سعة  جمموعة  حول  والفيديوهات 
واملتابعة  احلاجة،  عند  واأطباء  خمت�سني  اإلى  والتحويل  يومية،  عملية  وتو�سيات  ن�سائح 

واملراقبة الدورية ل�سحة الأطفال.
كما ت�سمح من�سة دوك جو للوالدين بالتوا�سل ب�سهولة ومن اأي مكان مع اأخ�سائي الرعاية 
عيد  حتى  جديد  مولود  بانتظار  اأنهم  بها  يكت�سفون  التي  اللحظة  من  وذلك  ال�سحية، 
اأبوة واأمومة  ميالد طفلهم الثامن ع�سر، حيث تعمل املن�سة على تزويد الوالدين بتجربة 

خم�س�سة تنا�سب احتياجات اأ�سرتهم.

كابيتال بنك ي�صارك بحملة »دينارك ُيعّلم«
 بالتعاون مع موؤ�ص�صة اإيليا نقل

نقل،  اإيليا  موؤ�س�سة  اأطلقتها  التي  ُيعّلم«  »دينارك  بحملة  موظفيه  بنك  كابيتال  �سارك 
اجلامعات  يف  الأكادميية  درا�ساتهم  واإكمال  املوؤ�س�سة  طلبة  تعليم  دعم  على  لتحفيزهم 

والكليات واملعاهد الأردنية.
واحد  اأردين  دينار  اأدنى  وبحد  ثابت  �سهري  مبلغ  اقتطاع  على  املوظفني  احلملة  وت�سجع 
اإلى تطوير ال�سباب الأردين  اإيليا نقل، لتحقيق اأهدافها ال�ساعية  لدعم وم�ساندة موؤ�س�سة 
اجلامعات  يف  العليا  الأكادميية  درا�ستهم  لإكمال  �سواء  لهم  الفر�ص  توفري  خالل  من 
وكليات املجتمع اأو للتوجه الى التعليم املهني، حيث تقوم املوؤ�س�سة بتغطية اأق�ساط الدرا�سة 
وم�سروف املوا�سالت للطلبة احلا�سلني على املنح اإ�سافًة لإ�سراك الطلبة بربامج تدريبية 
لمنهجية لتمكينهم وتهيئتهم لدخول �سوق العمل. واأكدت رئي�ص اإدارة الت�سويق والت�سال 
املوظفني   بتجاوب  واعتزازها  فخرها  بارطو،  تولني  بنك،  كابيتال  جمموعة  يف  املوؤ�س�سي 
الكبري الذين اأبدوا رغبتهم بالتربع �سهريًا ل�سالح دعم احلملة وحتقيق اأهدافها الإن�سانية 
التي  الأردنية  وال�سركات  املوؤ�س�سات  يعد يف مقدمة  بنك  كابيتال  اأن  اإلى  والنبيلة، م�سرية 
توؤمن باأهمية ال�ستثمار يف الإن�سان من خالل اإتاحة الفر�ص اأمامه لتلقي التعليم والتدريب 
اإيجابية طويلة  ومنافع  عوائد  ذات  ا�ستثمار  هو  التعليم  ال�ستثمار يف  اأن  مبينة  الالئقني، 

الأجل وتنعك�ص بالنهاية ل�سالح املجتمع وتقدمه وتطوره.
 ولفتت بارطو اإلى اأن ان�سمام كابيتال بنك حلملة »دينارك ُيعّلم« ياأتي تنفيذًا ل�سرتاتيجية 
الكبري،  املجتمعي  وتاأثريه  امل�سوؤول  دوره  اأهمية  ولإدراكه  للبنك  الجتماعية  امل�سوؤولية 
من  امل�ستفيدين  الطلبة  بتدريب  الدور  هذا  من  وانطالقًا  اأي�سًا  يقوم  البنك  اأن  مو�سحة 
منح موؤ�س�سة اإيليا نقل يف جميع اأق�سامه ودوائره و�سمن بيئة عمل متتاز باملهنية والتطور 
راندي عابدين على  نقل  اإيليا  ملوؤ�س�سة  العامة  املديرة  اأّكدت  ال�سياق  امل�ستمرين. ويف هذا 
فخرها ب�سراكة املوؤ�س�سة مع كابيتال بنك، حيث تتما�سى ثقافة البنك املوؤ�س�سية يف خدمة 
من  ودعمهم  باملوؤ�س�سة  املوظفني  باإميان  جم�ّسد  وهذا  املوؤ�س�سة،  وفل�سفة  قيم  مع  املجتمع 
خالل حملة »دينارك ُيعّلم«. كما اأعربت عن تقديرها للدعم املتمثل بتدريب طلبة املوؤ�س�سة 
يف اأق�سام البنك مما يعطيهم ميزة تناف�سية يف �سوق العمل بعد التخّرج.    ويرتبط كابيتال 
بنك وموؤ�س�سة اإيليا نقل ب�سراكة ا�سرتاتيجية طويلة الأمد، بداأت منذ العام ٢٠١٦ حيث دعم 
البنك تدري�ص ٨ من طلبة املوؤ�س�سة يف تخ�س�سات ذات �سلة يف القطاع املايل، ويف العام 
٢٠٢١ تو�سعت هذه ال�سراكة بزيادة عدد الطلبة لي�سبحوا ١٦ طالب وطالبة من خمتلف 

حمافظات اململكة.
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بالدم  للتربع  التوايل  على  الثالثة  ال�سنوية  حملته  العربي  امل�سري  العقاري  البنك  نظم 
حتت عنوان »نقطة دم = حياة«  والتي اقيمت يف املبنى الرئي�سي للبنك، بالتعاون مع بنك 
الدم، وجاءت هذه احلملة �سمن اأن�سطة برنامج امل�سوؤولية املجتمعية للبنك التي تعمق من 

مفهوم التكافل ون�سر قيم التاآخي والعطاء واخلري بني اأفراد املجتمع.
وا�ستقطبت هذه احلملة الكثري من املتربعني من موظفي البنك الذين اأظهروا اهتمامهم 
البالغ بامل�ساركة يف هذه املبادرة الإن�سانية، و�سارعوا للتربع بالدم ا�ست�سعارا لأهمية هذه 
اإلى  اأم�ص احلاجة  اأرواح الكثري من املر�سى وامل�سابني ممن هم يف  اإنقاذ  املبادرات يف 

الدم، ف�سال عن توعيتهم باأهمية التربع بالدم ل�سحة املتربع.
وثمن املدير الإقليمي املفو�ص للبنك العقاري امل�سري العربي اأحمد الع�سكري اجلهود التي 
يوليها بنك الدم الردين ووزارة ال�سحة لتوفري املخزون من الدم للمحتاجني واحلر�ص 
الدائم على النهو�ص بواقع العمل التطوعي وزيادة ن�سب امل�ساركة فيه، للم�ساهمة الفاعلة 

يف دعم اجلهود الوطنية وخدمة املجتمع.
 واأ�ساف الع�سكري �سعدنا كثريا مبا اأبداه موظفونا امل�ساركون يف احلملة من عطاء ورغبة 
الهتمام  اأن  فيه  �سك  ل  املهمة، ومما  املبادرة  فاعل يف هذه  بدور  امل�ساركة  حقيقية يف 
الكبري الذي حظيت به هذه احلملة �سيكون م�سدرا لإلهامنا لتنظيم املزيد من املبادرات 
اإلى نقل  املجتمعية الهادفة لرفع م�ستوى الوعي باحلالت ال�سحية احلرجة التي حتتاج 
الرعاية  جمال  يف  املتميزة  ومبادراته  البنك  جلهود  امتدادا  احلملة  هذه  وتاأتي  الدم. 
ال�سحية، �سعيا اإلى ن�سر ثقافة العمل اخلريي، وتر�سيخا للهدف الإن�ساين النبيل يف جمال 
وموظفي  لإدارة  وتقدير  �سكر  ر�سالة  الدم  بنك  مديرية  اإدارة  ووجهت  والعطاء.   البذل 
البنك العقاري امل�سري العربي على اإجناح هذه احلملة، وا�ستجابتهم بالتربع بالدم مع 

التاأكيد على ا�ستمرارية التوا�سل مع البنك لعقد املزيد من حمالت التربع بالدم.

للسنة الثالثة على التوالي

 البنك العقاري المصري العربي يطلق حملته السنوية
 للتبرع بالدم  تحت عنوان » نقطة دم = حياة« 
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»اأف�سل بنك خلدمات البنكية اخلا�سة يف  الكويتي على جائزتي  الأردين  البنك  ح�سل 
 International الأردن ٢٠٢٢« و »اأف�سل بنك لل�سركات يف الأردن ٢٠٢٢« من جملة

.Business Magazine
جاهدة  ت�سعى  والتي  املتحدة،  العربية  دبي/الإمارات  مقرها  دولية  اأعمال  جملة  وهي 
املجلة   . العاملية  واملالية  التجارية  اأجل حتقيق مكانة مرموقة بني جمالت اجلوائز  من 
لديها  العديد من العمالء الأ�سا�سيني يف جميع اأنحاء العامل من ال�سرق الأو�سط واأفريقيا 

والوليات املتحدة واآ�سيا واوروبا.
ال�سنوي  اجلوائز  توزيع  حفل  خالل  باجلوائز  الكويتي  الأردين  البنك  فوز  اإعالن  مت 
 ٢٩ يف  اأقيم  الذي   International Business Magazine ل�سركة  الكبري 
اأكتوبر ٢٠٢٢ يف اأتالنت�ص، دبي، حيث ت�سلم ال�سيد زهدي جيو�سي، رئي�ص تطوير اأعمال 

ال�سركات يف البنك كال اجلائزتني.
للتزامه  تقديرًا   »٢٠٢٢ الأردن  يف  لل�سركات  بنك  »اأف�سل  جائزة  على  البنك  ح�سل 
بالقت�ساد املحلي، وخربته امل�سرفية وال�ست�سارية املثبتة يف ال�سوق امل�سريف الأردين، 

عام ٢٠٢١،  املبا�سرة يف  ال�سركات  ت�سهيالت  بن�سبة ١١% يف حمفظة  �سجل منًوا  حيث 
مقارنة مبتو�سط ٥% منو �سجله القطاع املايل الأردين. بالإ�سافة اإلى ذلك، قام البنك 
البنك  ا�ستثمر  كما  البالد.  قطاعات  خمتلف  يف  ال�سخمة  امل�ساريع  من  العديد  بدعم 
ا يف العديد من احللول التكنولوجية من الدرجة الأولى التي مكنت  الأردين الكويتي اأي�سً
البنك من اإطالق جمموعة غنية من املنتجات واخلدمات امل�سرفية للمعامالت يف عدة 

جمالت.
الأردن  يف  اخلا�سة  للم�سرفية  بنك  »اأف�سل  جائزة  الكويتي  الأردين  البنك  وا�ستحق 
٢٠٢٢« تقديرًا لالأداء ال�ستثنائي املتميز الذي حققته خدمات البنكية اخلا�سة من حيث 
البنكية اخلا�سة يف  تتبنى خدمات   . املحافظ  واإدارة  الأ�سول  واإدارة  الرثوات  تخطيط 
البنك اأحدث التطورات يف �سناعة التمويل، وتطور اأحدث التقنيات، مما مينح للعمالء 
ال�ستفادة من اخلدمات امل�سرفية الرقمية املبتكرة. ويعمل فريق خرباء البنكية اخلا�سة 
واإن�ساء  اخلا�سة،  احتياجاتهم  لتلبية  للعمالء  املقدمة  واخلدمات  املنتجات  تطوير  على 

عالقات طويلة الأجل.

البنك األردني الكويتي يحصل على جائزتي أفضل بنك 
للشركات والبنكية الخاصة في األردن لعام ٢٠٢٢
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دعم  يف  التكنولوجي  التطور  مواكبة  ا�ستمرارية  على  البنك  حر�ص  من  انطالقًا 
املتعلقة  واملعارف  املعلومات  املوظفني  واك�ساب  التدريب  عملية  وت�سهيل  وتطوير 
اأكادميية  مع  تعاون  اإتفاقية  توقيعه  عن  الإ�سالمي  �سفوة  بنك  باأعمالهم،اأعلن 
الكرتونية  تعليمية  مبن�سة  البنك  لتزويد  ،وذلك  وال�ست�سارات  للتدريب  الرواد 
حديثة تعمل على حتقيق مزيدًا من التطور يف  اأداء موظفي البنك من خالل عقد 
جمموعة من الربامج والدورات التدريبية يف خمتلف املجالت.ووقع التفاقية عن 
البنك رئي�ص اإدارة راأ�ص املال الب�سري ال�سيد حممد الهواري وعن اأكادميية الرواد 

للتدريب، املدير العام ال�سيد حممد العفوري.
وتن�ص التفاقية على تطوير مهارات وخربات العاملني يف البنك واحل�سول على 
املواد التعليمية حمملة على ح�ساباتهم يف املن�سة، ومن ناحية اأخرى تقدم املن�سة 
ح�سابًا خا�سًا لإدارة التدريب متكن املعنيني  فيها من الإطالع على نتائج التدريب 
املن�سة  اإلكرتونيًا من خالل  التدريب  العائد على  ي�ساهم يف قيا�ص  والتقييم مبا 

وتقاريرها التف�سيلية والتجميعية.  
حممد  ال�سيد  الإ�سالمي،  �سفوة  لبنك  الب�سري   املال  راأ�ص  اإدارة  رئي�ص  واأكد 
تعليمية  موؤ�س�سات  مع  التعاون  على  الب�سري  املال  راأ�ص  اإدارة  حر�ص  هواري، 
الربامج  من  لال�ستفادة  العاملني،وذلك  وتاأهيل  التدريب  جمال  يف  متخ�س�سة 
املقدمة من خاللهم يف كافة املجالت ومبا يتالئم مع متطلبات ال�سوق امل�ستقبلية 

ومبا ينعك�ص ب�سكل اإيجابي على تطور العمل يف املوؤ�س�سة.
اأهمية  على  لالأكادميية  العام  املدير  العفوري  حممد  ال�سيد  اأكد  جانبه،  ومن 

الإ�سالمي  بنك �سفوة  يعترب  والأكادميية حيث  البنك  ال�سرتاجتية بني  ال�سراكة 
من اأهم املوؤ�س�سات امل�سرفية على امل�ستويني املحلي والإقليمي موؤكدًا على الدور 
تطوير  يف  ت�ساهم  نوعية  برامج  وتقدمي  التفاقية  توقيع  خالل  من  التكاملي 

املوظفني ومبا ينعك�ص على العمل العام داخل املوؤ�س�سة.

�صفوة االإ�صالمي يتعاون مع �صندوق االأمان 
مل�صتقبل االأيتام لتغطية منح درا�صية

اأعلن بنك �سفوة الإ�سالمي عن جتديد  تعاونه مع �سندوق الأمان مل�ستقبل الأيتام 
ال�سندوق  منتفعي  الطالب  من  لعدد  اجلامعية  للدرا�سة  كاملة  منح  لتقدمي 
التخرج،  وحتى  البكالوريو�ص  مرحلة  يف  الدرا�سية  م�سريتهم  اإكمال  يف  لدعمهم 
والتي  الطرفني،  بني  التي جمعت  الدعم  اتفاقية  الإعالن مبوجب  وقد جاء هذا 
وقعها من جانب بنك �سفوة الإ�سالمي، املدير العام �سامر التميمي، فيما وقعها 

من جانب �سندوق الأمان مل�ستقبل الأيتام، املدير العام له، نور احلمود.
الإ�سالمي:  �سفوة  لبنك  التنفيذي  الرئي�ص  قال  ال�ساأن،  هذا  على  له  تعقيب  ويف 
»نعترب هذا الدعم مبثابة مبادرة نوعية تت�سافر فيها اجلهود املوؤ�س�سية املجتمعية 
لتحقيق اأثر اإيجابي م�ستدام يف حياة اأبنائنا الطلبة ال�سباب، الذين لالأ�سف تقف 
الظروف الجتماعية واملقدرة القت�سادية عقبة يف طريق الكثريين منهم، والذين 
بناء قدراتهم  ينعك�ص على  للتعليم مما  �سوى احل�سول على فر�سة  ل يحتاجون 
اجتماعيًا  م�ستقباًل  متكينهم  وبالتايل  اأمامهم،  الآفاق  ويفتح  بواقعهم  وينه�ص 

»صفوة اإلسالمي« يوقع إتفاقية تعاون
 مع أكاديمية الرواد للتدريب
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واقت�ساديًا، وتعزيز انخراطهم يف احلياة العملية والتنموية بكفاءة.«
ومن جانبها، قالت املدير العام ل�سندوق الأمان مل�ستقبل الأيتام: »�سعداء بالتعاون 
مع بنك �سفوة الإ�سالمي، والذي يعد امتداد ل�سراكة طويلة الأمد تعك�ص حر�ص 

البنك على اأداء م�سوؤوليته املجتمعية ودعم العمل التنموي الوطني«. 
واأ�سارت احلمود اإلى اأهمية دعم فئة ال�سباب وال�سابات الأيتام خالل فرتة حا�سمة 
ع�سر،  الثامنة  �سن  اإلى  وو�سولهم  الرعاية  دور  من  تخرجهم  عند  حياتهم،  يف 
ا�ستعدادًا لبداية رحلتهم التعليمية واندماجهم يف جمتمعاتهم، وو�سوًل بهم اإلى 

مرحلة ال�ستقاللية والعتماد على النف�ص.
 

موؤ�ص�صة احل�صني لل�صرطان توقع مذكرة
 تفاهم مع بنك �صفوة االإ�صالمي

وقعت موؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان مذكرة تفاهم مع بنك �سفوة الإ�سالمي، �سيقدم 
البنك مبوجبها تربعًا با�سمه من خالل برنامج الت�سمية والت�سريف التابع ملوؤ�س�سة 
احل�سني لل�سرطان لت�سمية غرفة فح�ص العالمات احليوية يف مبنى ال�سيخ خليفة 
التربع ك�سدقة  قيمة  و�ستذهب  لل�سرطان.  احل�سني  مركز  يف  نهيان  اآل  زايد  بن 

جارية لدعم البنية التحية والأجهزة واملعدات يف املركز.
لل�سرطان،  احل�سني  موؤ�س�سة  عام  مدير  قطام�ص،  ن�سرين  ال�سيدة  املذكرة،  وقع 

وال�سيد �سامر التميمي، الرئي�ص التنفيذي، لبنك �سفوة الإ�سالمي.

�صفوة االإ�صالمي يطلق خدمة فتح احل�صابات
 اإلكرتونيًا عرب تطبيق »�صفوة موبايل«

للمتعاملني،  اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي  الهادفة  البنك  ا�سرتاتيجية  من  انطالقًا 
اأطلق بنك �سفوة الإ�سالمي خدمة فتح احل�سابات البنكية اإلكرتونيًا ب�سورة فورية 
عرب تطبيق »�سفوة موبايل« دون احلاجة لزيارة اأي من فروعه وبخطوات ب�سيطة 
�سمن دقائق معدودة وباأعلى معايري الفعالية والأمان وذلك عرب الهواتف الذكية 
بنك  لدى  ح�سابات  بفتح  الراغبني  باإمكان  و�سيكون  اللوحية.  التابلت  واأجهزة 
�سفوة الإ�سالمي حتميل تطبيق »�سفوة موبايل« من خالل املتاجر املختلفة على 
اأجهزتهم الذكية والبدء فورًا بخطوات فتح احل�ساب والت�سجيل الذاتي، والتمتع 
بباقة من اخلدمات التي ت�سمل: فتح احل�سابات الرئي�سية والفرعية، وفتح ح�ساب 
الوجه،  التعرف على  اأو  الب�سمة  املالية عن طريق  وتنفيذ احلركات  ودائع لأجل 
واإجراء احلوالت والتحويالت الداخلية واخلارجية، وربط الودائع ال�ستثمارية، 
ال�سيكات،  دفاتر  باحل�ساب، وطلب  الآيبان اخلا�ص  رقم  ومعرفة  الفواتري،  ودفع 
الفروع  اأ�سعار العمالت ومعلومات  واإدارة بطاقات املرابحة الإلكرتونية، ومعرفة 
امل�سرفية  اخلدمات  رئي�ص  قال  اخلطوة،  هذه  وحول  وغريها.  وال�سرافات، 
لالأفراد، ن�سفت طه: »تاأتي اإ�سافة هذه اخلدمة اإلى اخلدمات التي يقدمها البنك 
نتيجة لتجاوبنا مع املتطلبات الع�سرية للمتعاملني والتي باتت جزءًا اأ�سا�سيًا من 
عملية التحديث والتطوير التي نبني عليها ا�سرتاتيجيتنا امل�ستقبلية والتي �ستعود 

بالنفع على كافة الأطراف.«

أخبار البنوك

61 العدد  7٠    كانون األول    ٢٠٢٢





جامعة  اأمناء  جمل�ص  رئي�ص  احل�سن  بنت  �سمية  الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  رعاية  حتت 
الأمرية �سمية للتكنولوجيا، �ساركت جلنة الريادة والإبداع بكلية الأعمال ممثلة بالدكتورة رنا 
عريوط يف حفل ختام اأ�سبوع الريادة العاملي للعام ٢٠٢٢، والذي ت�سّمن اإعالن نتائج الفائزين 
يف جائزة امللكة رانيا الوطنية للريادة، حيث تخّلل احلفل تكرمي جامعة فيالدلفيا جلهودها 

املبذولة ك�سريك رئي�سي يف تنظيم فعاليات الأ�سبوع.
ومن اجلدير بالذكر اأن اأ�سبوع الريادة العاملي هو اأحد اأكرب الفعاليات التي حتتفل به اأكرث من 
٢٠٠ دولة حول العامل، وينظمه يف الأردن مركز امللكة رانيا للريادة يف جامعة الأمرية �سمية 
لل�سنة الرابعة ع�سرة على التوايل، والذي �سارك فيه العديد من الهيئات واملوؤ�س�سات احلكومية 
يف  طلبتها  من  بفريقني  �ساركت  قد  اجلامعة  اأن  كما  الربحية،  وغري  والأكادميية  واخلا�سة 
م�سابقة اجلامعات الأردنية لأفكار امل�ساريع الريادية، حيث ح�سر هوؤلء الطلبة دورة تدريبية 

حول مهارات الريادة قّدمها فريق خمت�ص من املدربني يف هذا املجال.

و�سط مظاهر من البهجة وال�سرور
رئي�س فيالدلفيا يفتتح مهرجان الزيتون ال�صابع

افتتح الأ�ستاذ الدكتور معتز ال�سيخ �سامل رئي�ص جامعة فيالدلفيا مهرجان الزيتون ال�سنوي 
اجلمعيات  من  كبرية  مب�ساركة  املعلومات  وم�سادر  املكتبة  دائرة  تنظمه  الذي  ال�سابع 
للمهرجان  الفتتاح  . وخالل حفل  املجال  بهذا  املهتمة  املدين  واجلهات  املجتمع  وموؤ�س�سات 
ال�سنوي جتول الأ�ستاذ الرئي�ص واحل�سور يف اأركان املهرجان واأعرب عن بالغ تقديره و�سروره 
يف  اجلامعة  ودور  املباركة  ال�سجرة  هذه  اأهمية  يوؤكد  الذي  املهرجان  هذا  باإقامة  واعتزازه 

واملعرفة  العلم  ر�سالة  ن�سر  ودور اجلامعة يف  املختلفة  موؤ�س�ساته  والتعاون مع  املجتمع  خدمة 
يف كل مكان.

وا�ستمع رئي�ص اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور معتز ال�سيخ �سامل ونائب الرئي�ص لل�سوؤون الأكادميية 
والإدارية  التدري�سية  الهيئتني  واأع�ساء  واملدراء  والعمداء  ال�سرطاوي  خالد  الدكتور  الأ�ستاذ 
العلمية  والطرق  والزيتون  الزيت  فوائد  عن  املهرجان  يف  امل�ساركني  من  �سرح  اإلى  والطلبة 

وال�سحية لإنتاجه، وعن املنتجات الأخرى التي عر�ست يف املهرجان.
وقال الدكتور عدنان حممود الطوبا�سي اأ�ستاذ علم النف�ص والر�ساد النف�سي امل�سارك ومدير 
عام املكتبة وم�سادر املعلومات اإن الحتفال بهذا املهرجان ال�سنوي الكبري يوؤكد على اأهمية 
ودعم  قدراته  وحت�سني  وتطوير  تنمية  يف  وامل�ساهمة  املجتمع  على  وانفتاحها  اجلامعة  ودور 
منتجاته، وتعتز دائرة املكتبة وم�سادر املعلومات باإقامة هذا املهرجان ال�سنوي اإميانًا منها 
مع  وتعاونها  وتقدميها  املعلومات  م�سادر  اإبراز  يف  ودورها  املباركة  ال�سجرة  هذه  باأهمية 
لعظمة  ويخلد  املجتمع.  خدمة  ركائز  اأهم  يوؤكد  املهرجان  وهذا  با�ستمرار.  املحلي  املجتمع 
�سجرة الزيتون املباركة وفوائدها، واأن جامعة فيالدلفيا تزهو باإقامة هذا املهرجان ال�سنوي 
وكليات  والزيتون  الزيت  ومعا�سر  الزراعة  ووزارة  التعاونية  مب�ساركة مميزة من اجلمعيات 

اجلامعة ومراكزها وطلبتها واملهتمني بالزيت والزيتون وم�سادر انتاجه .
غنائية  مقطوعات  املهر بعزف  وحممد  ن�سر  رول  بقيادة  اجلامعة  كورال  فرقة  و�ساركت 

ومو�سيقية مميزة نالت اعجاب احل�سور.
امل�ساركة  �سهادات  بت�سليم  اجلامعة  رئي�ص  الدكتور  الأ�ستاذ  قام  املهرجان  افتتاح  ختام  ويف 

للم�ساركني وامل�ساركات يف املهرجان.

تكريم »جامعة فيالدلفيا« لمشاركتها 
في أسبوع الريادة العالمي لعام ٢٠٢٢

االستثمار في القطاع التعليمي
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الأعمال  لريادة  العاملي  ال�سبوع  فعاليات  الأهلية  عمان  جامعة  رحاب  يف  انطلقت 
بح�سور مدير حا�سنة الأعمال الدكتور عمر عبداجلابر وبالتعاون مع مركز امللكة رانيا 
والبداعية.  الريادية  ال�سبابية  للتجارب  العنان  واإطالق  باملبتكرين  لالحتفاء  للريادة 
وي�سارك يف فعالياته �سنويًا العديد من الهيئات احلكومية واملوؤ�س�سات الوطنية بهدف 
وتوعيتهم  املجتمع  فئات  وعموم  ال�سبابية  الأو�ساط  عرب  الأعمال  ريادة  ثقافة  تعزيز 
بدورها يف دعم القت�ساد الى جانب ت�سليط ال�سوء على حماور فكرية وجتارب ريادية. 
ريادي  اأحد  وهو   BDC  - الأعمال  تطوير  مركز  لدى  املعتمدين  املدربني  اأحد  وقدم 
ربحية  غري  اأردنية  موؤ�س�سة  وهو  العمال  تطوير  مركز  عن  نبذة  الناجحني،  العمال 
ي�ساهم يف التنمية القت�سادية من خالل ت�سميم وتنفيذ الربامج التنموية التي تهدف 
اإلى خلق فر�ص عمل لالأردنيني وبث روح الريادة وزيادة تناف�سية ال�سركات ال�سغرية 
واملتو�سطة. كما يقوم املركز باإدارة العديد من م�ساريع التنمية القت�سادية لعدد من 
اجلهات احلكومية واجلهات املانحة. ويعترب املركز اأحد املوؤ�س�سات الرائدة يف جمال 
التنمية والتدريب كونه ي�ستهدف احتياجات ال�سوق وتطوير ال�سرتاتيجيات والربامج 
اأ�سا�سا على مرتكزات  اخلا�سة بتنمية الأفراد واملجتمعات بطرق مبتكرة والتي تقوم 
عّده، من اأبرزها م�ساعدة املوؤ�س�سات لتعزيز قدراتها التناف�سية وتزويد الأفراد باملعرفة 
واملهارات الالزمة لتحقيق ذلك. كما يعمل على ال�سراكة مع موؤ�س�سات القطاعني العام 
واخلا�ص، لتنمية القت�ساد الوطني ومتكني املجتمعات. كما يهدف اإلى حفز الطاقات 

لدى ال�سباب وتزويدهم بال�سلوكيات الريادية الالزمة ملواجهة التحديات القت�سادية 
يف املنطقة.

ق�صم الت�صميم الداخلي ي�صارك يف اأ�صبوع دبي للت�صميم
�سارك ق�سم الت�سميم الداخلي يف كلية العمارة والت�سميم - جامعة عمان الأهلية يف 
اأ�سبوع دبي للت�سميم يف دولة المارات العربية املتحدة وذلك يف الفرتة الواقعة مابني 
٨ - ١3 نوفمرب ٢٠٢٢ .حيث قدمت الدكتورة دانه عمرو ع�سو هيئة تدري�سية يف ق�سم 
وم�سغول  معا�سر  ب�سكل  )كر�سيني(  ت�سميمها  من  اأثاث  قطعتي  الداخلي  الت�سميم 
املهرجان  للت�سميم  دبي  اأ�سبوع  يعد  والمارات.  الأردن  بني  م�سرتكة  يدوية  بحرف 
الإبداعي الأكرب يف منطقة ال�سرق الأو�سط، وينّظم كل عام اأكرث املعار�ص ابتكارًا يف 
والذي يجمع  الداخلي  والديكور  والأثاث  املنتجات  املعمارية وت�سميم  الهند�سة  جمال 
الأعمال  اختيار  خالله  يتم  حيث  العامل،  م�ستوى  على  امل�سممني  اأعمال  من  العديد 
امل�ساركة من قبل جلنة حتكيم عاملية ويناف�ص يف هذا الأ�سبوع م�سممني على م�ستوى 
العاملية  املحافل  على  اجلامعة  انفتاح  اطار  يف  امل�ساركة  هذه  وتاأتي  وعاملي.  اإقليمي 
حيث مت تقدمي اجلامعة والكلية يف املعار�ص الدولية والتاأكيد على ح�سور كلية العمارة 
والت�سميم يف اجلانب التطبيقي . بالإ�سافة الى تعزيز الإنتاج البحثي التطبيقي لع�سو 

الهيئة التدري�سية �سمن املجالت التطبيقية.

مركز تطوير األعمال في جامعة عمان األهلية ينظم 
فعالية  بمناسبة األسبوع العالمي للريادة
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اجلامعة  يف  عمله  مقر  اإلى  الوديان  حممد  الدكتور  الأ�ستاذ  العربية  عمان  جامعة  رئي�ص  عاد 
جامعة  من  العامة  الإدارة  يف  ا�ستكماله  لربنامج  بعد  الأمريكية  املتحدة  الوليات  من  قادمًا 

هارفارد الأمريكية العريقة والتي ت�سنف الأولى على اجلامعات على م�ستوى العامل.
تعّد  والتي  املكّثف  الربنامج  هذا  على  قامت  قد  هارفارد  جامعة  يف  الأعمال  كلية  باأن  ويذكر 
بدورها الأف�سل عامليًا، حيث يتخرج منها كبار رّواد الأعمال والتنفيذيني املعروفني على م�ستوى 
العامل، وي�سار اأي�سًا  اإلى اأن اختيار امل�ساركني يف هذا  الربنامج واأعدادهم - وجّلهم من كبار 
التنفيذيني من خمتلف دول العامل - يخ�سع ملتطلبات نوعية عالية ومناف�سة كبرية ويتم تنفيذه 
مبنهجية فريدة تعتمد اأ�سا�سًا على طريقة درا�سة حالت حقيقية من خمتلف دول العامل تتناول 
املختلفة وكذلك  املنظمات  والف�سل على م�ستوى  والتحديات  والنجاح  التناف�ص  عر�سًا جلوانب 
الدول، والتي يعّدها اأ�ساتذة الكلية حيث يلعب املنخرطون يف الربنامج دورًا اأ�سا�سيًا يف نقا�سها 

وحتليلها.
اإلى ان امل�ساركني يخ�سعون يف البدايات الأولى من الربنامج لتحليل علمي تف�سيلي   وي�ساف 
متقدم ل�سخ�سياتهم واأمناط قيادتهم لتحديد جمالت القوة والتحديات متهيدًا للتعامل معها 
�سمن فرق �سغرية اأو على امل�ستوى ال�سخ�سي من قبل مدربني متخ�س�سني، ويغّطي الربنامج 
احلديثة  املفاهيم   : ت�سمل  العامة  بالإدارة  ال�سلة  ذات  املتقدمة  املوا�سيع  من  وا�سعًا  طيفًا 
التناف�سية،  وميزاتها  املنظمات/املوؤ�س�سات  وتطوير  اإدارة  ال�سرتاتيجي،  والتفكري  للتخطيط 
التوجهات امل�ستقبلية ملنظمات الأعمال ودور التكنولوجيا فيها، اإعداد القادة واأدوارهم املختلفة 

فرق  اإعداد  الفعالة،  الت�سويق  اأ�ساليب  والإبداع،  والبتكار  الأعمال  ريادة  القرارات،  واتخاذ 
يف  وال�سفافية  والنزاهة  الأخالقية  اجلوانب  ومهاراته،  التفاو�ص  علم  وديناميكياتها،  العمل 
الكثري  وغريها  واملحا�سبة،  واملالية  النقدية  بال�سيا�سات  �سلة  ذات  وموا�سيع  املوؤ�س�سي،  العمل 

من الربامج واملوا�سيع. 
اخلريجني  و�سبكة  الكبرية  للم�سادر  الو�سول  بحرية  يحظون  الربنامج  خريجي  اأن  اإلى  ي�سار 
املتاحة من كلية الأعمال يف جامعة هارفارد حيث ي�سبح من يكمل الربنامج بنجاح اأحد خريجي 
بهذا  الوديان  التحاق  اأن  اإلى  ي�سار  كما  هارفارد،  جامعة  يف  الأعمال  كلية   )alumna(
الربنامج ياأتي �سمن خطة مدرو�سة للجامعة والقائمني عليها لتطوير قدرات قيادات اجلامعة 

على خمتلف امل�ستويات.
يذكر باأن الدكتور الوديان يحمل درجة الدكتوراه يف الهند�سة امليكانيكية من جامعة فلوريدا يف 
الوليات املتحدة الأمريكية، و�سغل منا�سب اإدارية عدة منها : عميد البحث العلمي يف جامعة 
جامعة  يف  اجلودة  و�سمان  الأكادميي  التطوير  مركز  ومدير   ، الأردن  يف  والتكنولوجيا  العلوم 
والكليات  الأمناء يف عدد من اجلامعات  لع�سوية جمال�ص  اأي�سًا،  اإ�سافة  والتكنولوجيا  العلوم 
العربية  اململكة  يف  في�سل  امللك  جامعة  لدى  الهند�سة  لكلية  رئي�سي  موؤ�س�ص  ،ويعّد  الأردنية 
الها�سمية،  الأردنية  اململكة  يف  العربية  عمان  جامعة  رئي�ص  من�سب  حاليًا  وي�سغل  ال�سعودية، 
ولديه العديد من الأبحاث املن�سورة عامليًا بالإ�سافة اإلى منح بحثية عديدة، كما حاز على العديد 

من اجلوائز املحلية والدولية. 

رئيس جامعة عمان العربية يكمل برنامجًا في اإلدراة 
العامة من جامعة هارفارد األمريكية

65 العدد  7٠    كانون األول    ٢٠٢٢



اإلستثمار في قطاع التأمين

اأ�سارت �سركة التامني الردنية يف اف�ساح لهيئة الأوراق املالية  بارتفاع الرباح 
الت�سغيلية لفرتة الت�سعة �سهور الولى للعام احلايل ٢٠٢٢ و باأن جمموع الإيرادات 
والتي  بلغ 3١.١ مليون دينار، مقارنة مع عام ٢٠٢١  الثالث ٢٠٢٢  الربع  حتى 

بلغت الإيرادات فيها ٢٩.٤مليون دينار.
املنتهية يف  للفرتة  املدفوعة  التعوي�سات  �سايف عبء  بلغت  باأنه  ال�سركة  وبينت 
ايلول ٢٠٢٢  )٢٧.٢( مليون دينار مقابل )٢٥.٩(  مليون دينار للفرتة نف�سها 
 ٢٠٢١ الولى  �سهور  الت�سعة  لفرتة  املوجودات  جمموع  بلغ  كما   ،٢٠٢١ لعام 

)٩٩.٨( مليون دينار.
وقد اعرب مدير عام �سركة التاأمني الردنية ال�سيد جواد جنب بامتنانه للمجهود 
الذي تقدمه الدارة يف ر�سم اخلطط املدرو�سة ولفريق عمل ال�سركة التي  مت�سي 
�سناعة  م�سهد  الريادية يف  وا�ستقرارها  ومكانتها  ال�سركة  قوة  تاأكيد  قدما يف 
التاأمني املحلي وبالرغم من التحديات القت�سادية و ال�سيا�سية وال�سحية  التى 
تواجه اململكة والعامل اجمع ال ان ثقة العمالء باخلدمات ال�ساملة التى تقدمها 

ال�سركة ت�سد من اأزر اجنازاتها ومتنحها دفعة قوية للتميز يف اأداء اعمالها.
ومنذ تاأ�سي�سها عام ١٩٥١ وهي من اقدم �سركات التامني يف اململكة تقدم �سركة 
خدمات  �ساملة  التاأمينية  اخلدمات  من  ال�سوق  احتياجات  الردنية  التاأمني 
ال�سحي  والتاأمني  واحلياة  واملركبات  المالك  على  والتاأمني  البحري  التاأمني 
والتاأمني �سد الكوارث  وعلى مدار �سنني عملها متكنت ال�سركة من تطوير �سبكة 
مع  التاأمني  �سناعة  يف  العامله  ال�سركات  اقطاب  مع  وعاملية  كبرية  �سراكات 
ا�ستمرارها يف تو�سعة قاعدة عمالئها ا�ستنادا الى مبدا تقدمي اخلدمة املتميزة .

التأمين األردنية الريادة في مشهد صناعة التأمين المحلي

جنب:
بالرغم من التحديات التى تواجه 

المملكة والعالم أجمع إال أن ثقة 
العمالء بالخدمات الشاملة التي 

تقدمها الشركة تمنحها دفعة قوية 
للتميز في أداء أعمالها 
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اأعلنت �سركة جمموعة اخلليج للتامني حتقيقها اأرباحا متوقعة �سافية بعد ال�سريبة ٥.٤ مليون 
دينار للفرتة املنتهية يف 3٠ ايلول ٢٠٢٢، مقابل ارباح بلغت ٥ ماليني دينار للفرتة املنتهية يف 

3٠ ايلول ٢٠٢١.
واأ�سارت ال�سركة يف اف�ساح لهيئة الأوراق املالية باأن جمموع الإيرادات حتى الربع الثالث ٢٠٢٢ 

بلغ ٤٨.٥ مليون دينار، مقارنة مع عام ٢٠٢١ والتي بلغت الإيرادات فيها ٥٠.3 مليون دينار.
وبينت ال�سركة باأنه بلغت �سايف التعوي�سات املدفوعة للفرتة املنتهية يف ايلول ٢٠٢٢  )3٩.٥( 
اجمايل  واانخف�ص   ،٢٠٢١ لعام  نف�سها  للفرتة  دينار  مليون    )3٨.٤( مقابل  دينار  مليون 
الثالث من العام ٢٠٢٢ مقابل )3.٨( مليون  امل�ساريف الى ) ٢.٩( مليون دينارحتى الربع 

املنتهية يف 3٠-٩- االفرتة  ربح  لل�سهم من  ال�سا�سية  بلغت احل�سة  للعام ٢٠٢١،  كما  دينار 
٢٠٢٢ )٠.٢٠٨ ( فل�ص /دينار يف حني بلغت يف العام املا�سي لنف�ص الفرتة )٠.٢3٦( فل�ص /
دينار. وعرب رئي�ص جمل�ص الإدارة ال�سيد نا�سر اللوزي عن ارتياحه لأداء ال�سركة خالل الربع 
الثالث من العام احلايل واأكد اأن ما قامت به ال�سركة من اإجراءات خالل الفرتة املا�سية قد 
اأرقام الربع الثالث من هذا العام. كما  اأر�ص الواقع والتي انعك�ست على  حققت نتائجها على 
اأ�سار اإلى اأن ال�سركة م�ستمرة يف ا�سرتاتيجيتها التي ت�سع تطلعات عمالئها وم�سالح م�ساهميها 
اأولوياتها، وت�سعى اأن تكون لعبًا رئي�سيًا يف قطاع التاأمني يف الأردن ويف الإقت�ساد  يف مقدمة 

الوطني ب�سكل عام.

5.4 مليون دينار أرباح مجموعة الخليج للتامين حتى نهاية الربع الثالث 2022

اللوزي:
الشركة مستمرة في استراتيجيتها 
التي تضع تطلعات عمالئها ومصالح 

مساهميها في مقدمة أولوياتها
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2.2 مليون دينار أرباح شركة الشرق األوسط للتأمين حتى نهاية النصف الثالث 2022

بعد  �سافية  متوقعة  اأرباحا  حتقيقها  للتان�ست  الو�سط  ال�سرق  �سركة  اأعلنت 
ال�سريبة ٢.٢مليون دينار للفرتة املنتهية يف 3٠ ايلول ٢٠٢٢، مقابل ارباح بلغت 

١.٥ مليون دينار للفرتة املنتهية يف 3٠ ايلول ٢٠٢١.
واأ�سارت ال�سركة يف اف�ساح لهيئة الأوراق املالية باأن جمموع الإيرادات حتى الربع 
الثالث ٢٠٢٢ بلغ ١٩.٤ مليون دينار، مقارنة مع عام ٢٠٢١ والتي بلغت الإيرادات 

فيها ١٨.٤ مليون دينار.
ايلول  يف  املنتهية  للفرتة  املدفوعة  التعوي�سات  �سايف  بلغت  باأنه  ال�سركة  وبينت 
٢٠٢٢  )١٥( مليون دينار مقابل )١٤.٤(  مليون دينار للفرتة نف�سها لعام ٢٠٢١، 
وارتفع اجمايل امل�ساريف الى ) ١٦.٦ ( مليون دينارحتى الربع الثالث من العام 
٢٠٢٢ مقابل )١٥.٩( مليون دينار للعام ٢٠٢١، كما بلغ جمموع املوجودات لفرتة 

الت�سعة �سهور الولى ٢٠٢٢ )٩٧.3( مليون دينار .

 ٩-٢٠٢٢-3٠ يف  املنتهية  االفرتة  ربح  من  لل�سهم  ال�سا�سية  احل�سة  بلغت  كما 
)٠.٠٩٩ ( فل�ص /دينار يف حني بلغت يف العام املا�سي لنف�ص الفرتة )٠.٠٦٨( 

فل�ص /دينار.
ال�سرق  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  �سوي�ص  رجائي  قال  النتائج  على  تعليقه  ويف   
الأو�سط للتاأمني باأن نتائج الربع الثالث جاءت من�سجمة مع التوقعات التي و�سعتها 

الدارة واكد ان النتائج توؤكد كفاءة ادارة املخاطر يف ال�سركة 
الأردن،  الكربى يف  التاأمني  ال�سركات  اإحدى  هي  للتاأمني  الأو�سط  ال�سرق  �سركة 
األف، وهي  ال�سركة ٢٢ مليونا و٥٠  ال�سركة عام ١٩٦٢، ويبلغ راأ�ص مال  تاأ�س�ست 
اإدارتها املهند�ص �سمري  اأنواع التاأمني،ويراأ�ص جمل�ص  توفر جمموعة متكاملة من 
والرئي�ص  �سمريات  ماجد  املهند�ص  العام  املدير  من�سب  ي�سغل  بينما  قعوار، 

التنفيذي لل�سركة الدكتور رجائي �سوي�ص.

صويص:
جاءت األرباح منسجمة مع 

التوقعات اإلدارية للربع الثالث 
للعام الحالي



اإلستثمار في قطاع التأمين

اأعلنت �سركة التامني ال�سالمية حتقيقها اأرباحا متوقعة �سافية بعد ال�سريبة ٢.3 مليون 
دينار للفرتة املنتهية يف 3٠ ايلول ٢٠٢٢، مقابل ارباح بلغت ٢.١ مليون دينار للفرتة املنتهية 

يف 3٠ ايلول ٢٠٢١.
واأ�سارت ال�سركة يف اف�ساح لهيئة الأوراق املالية باأن جمموع الإيرادات حتى الربع الثالث 
٢٠٢٢ بلغ ٥.٩ مليون دينار، مقارنة مع عام ٢٠٢١ والتي بلغت الإيرادات فيها ٥.٦ مليون 

دينار.
  ٢٠٢٢ ايلول  يف  املنتهية  للفرتة  املدفوعة  التعوي�سات  �سايف  بلغت  باأنه  ال�سركة  وبينت 
)٨.٧( مليون دينار مقابل )٧.٧(  مليون دينار للفرتة نف�سها لعام ٢٠٢١، وارتفع جمموع 
النفقات الى ) 3.١ ( مليون دينارحتى الربع الثالث من العام ٢٠٢٢ مقابل )٢.٩( مليون 

دينار للعام ٢٠٢١
ر�ساه  عن  الإ�سالمية  التاأمني  �سركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  �سحادة  مو�سى  الأ�ستاذ  وعرب 
بالنتائج املالية التي حققتها ال�سركة بالرغم من خمتلف التحديات ال�سيا�سية والقت�سادية 
التي حتيط باملنطقة ،  مبينًا اأن �سركة  التاأمني الإ�سالمية ا�ستطاعت املحافظة على موقع 

متقدم يف القطاع التاأميني والتاأمني التكافلي.
من  ت�سدر  التي  العاملية   )World Finance( جملة  اعلنت  ما  وبح�سب  ال�سركة  وكانت 
لندن، وللعام الثاين على التوايل قد فازت بجائزة اأف�سل �سركة تاأمني تكافلي يف الأردن 

لعام ٢٠٢٢، تقديرًا لتميز اأداء ال�سركة ودورها يف �سوق التاأمني التكافلي يف الردن، وتنوع 
والتاأمينية  املالية وامل�سرفية  املوؤ�س�سات  خدماتها ومنتجاتها، وذلك يف تقريراملجلة حول 

التي ح�سدت اجلوائز على م�ستوى بلدانها على الرغم من خمتلف التحديات.
التاأمني الإ�سالمية ر�سا دحبور عن اعتزازه با�ستمرار ح�سول  العام ل�سركة  وعرب املدير 
�سركة التاأمني ال�سالمية على اجلائزة املرموقة والتي توؤكد على جناح اجلهود التي تبذل يف 
تنفيذ ا�سرتاتيجة ال�سركة لرت�سيخ مكانتها يف ال�سوق التاأميني التكافلي املحلي مع اللتزام 
بتقدمي اف�سل املنتجات واخلدمات التاأمينية وفق احدث التطورات التكنولوجية والرقمية 
ب�سرية مدربة  كوادر  ال�سالمية من خالل  ال�سريعة  ومبادئ  احكام  املتوافقة مع  احلديثة 
وموؤهلة، على الرغم من خمتلف التحديات الناجتة عن الزمات القت�سادية وال�سيا�سية 

التي حتيط باملنطقة وتاأثرياتها وتبعاتها على القطاع التاأميني.
اول  باعتبارها  والتميز  النجاح  تتمتع مبقومات  ال�سالمية  التاأمني  �سركة  ان  وّبني دحبور 
التاأميني الردين منذ عام ١٩٩٦ ر�سخت واأ�س�ست العمل  �سركة تاأمني ا�سالمية يف قطاع 
املجال وحتظى  رائدة يف هذا  لت�سبح جتربتها  التكافلي حمليًا وعامليًا  التعاوين  التاأميني 
على  واحلفاظ  التناف�سية  قدراتها  تعزيز  مع  العاملية  واملجالت  املوؤ�س�سات  كربى  باهتمام 
ال�ستمرار باحلفاظ  ال�سركة على  نتائج مميزة، موؤكدًا حر�ص  ال�سوقية وحتقيق  ح�ستها 

على ما حتقق من اجنازات مع بذل املزيد من اجلهود.

شحادة:
النتائج المالية التي حققتها الشركة 

بالرغم من مختلف التحديات 
السياسية واالقتصادية التي تحيط 

بالمنطقة جاءت مرضية

دحبور:
شركة التأمين االسالمية تتمتع بمقومات 
النجاح والتميز باعتبارها أول شركة تأمين 

اسالمية في قطاع التأميني األردني
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2.3 مليون دينار أرباح شركة التأمين اإلسالمية 
حتى نهاية النصف الثالث لعام 2022



1.68 مليون دينار خسارة الشركة األردنية الفرنسية للتأمين خالل 9 أشهر

اأعلنت �سركة الأولى للتاأمني حتقيقها اأرباحا متوقعة �سافية بعد ال�سريبة ١.٤ 
ايلول ٢٠٢٢، مقابل ارباح بلغت ١.١ مليون  مليون دينار للفرتة املنتهية يف 3٠ 

دينار للفرتة املنتهية يف 3٠ ايلول ٢٠٢١.
حتى  الإيرادات  جمموع  باأن  املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
بلغت  والتي   ٢٠٢١ عام  مع  مقارنة  دينار،  مليون   ٦.٥ بلغ   ٢٠٢٢ الثالث  الربع 

الإيرادات فيها ٦ مليون دينار.
وارتفع اجمايل امل�ساريف الى ) ٤.٦ ( مليون دينارحتى الربع الثالث من العام 

٢٠٢٢ مقابل )٤.٥( مليون دينار للعام ٢٠٢١، كما بلغ جمموع املوجودات لفرتة 
الت�سعة �سهور الولى ٢٠٢٢ )٦٥.٢( مليون دينار .

اما ارباح الربع الثالث ٢٠٢٢ فقد بلغت ٥٤٧ الف دينار مقابل ارباح 3٤٢ الف 
دينار الربع الثالث العام املا�سي.

ويف تعليقه على النتائج قال عالء عبد اجلواد الرئي�ص التنفيذي لل�سركة الأولى 
مع  من�سجمة  جاءت  العام  هذا  من  الثالث  للربع  الإيجابية  النتائج  ان  للتاأمني 
با�سرتاتيجيتها  ال�سركة  ا�ستمرار  على  اجلواد  عبد  وركز  التقديرية  الأرقام 
انت�سارا  الأكرث  ال�سركة  للتاأمني  الولى  لتبقى  التوزيع  منافذ  تنويع  اإلى  الهادفة 

يف الأردن.

عبد الجواد:
النتائج اإليجابية للربع الثالث تؤكد 
سالمة االستراتيجيات المتبعة في 

الشركة والتخطيط الناجح لها

1.4 مليون دينار أرباح األولى للتأمين حتى نهاية الربع الثالث 2022

اأ�سهر  الت�سعة  خالل  كبرية  بخ�سارة  للتاأمني  الفرن�سية  الأردنية  ال�سركة  منيت 
دينار  الف   ٥٦٧ مقداره  ربح  مع  مقارنة  دينار  مليون  نحو ١.٦٨  بلغت  املا�سية 

حققته خالل ذات الفرتة من العام املا�سي.
واأ�سارت ال�سركة يف اف�ساح لهيئة الأوراق املالية باأن جمموع الإيرادات حتى الربع 
الإيرادات  بلغت  والتي  دينار، مقارنة مع عام ٢٠٢١  بلغ ٢3 مليون  الثالث ٢٠٢٢ 

فيها ٢١ مليون دينار.
وبينت ال�سركة باأنه بلغت �سايف عبء التعوي�سات املدفوعة للفرتة املنتهية يف ايلول 
لعام  نف�سها  للفرتة  دينار  مليون  مقابل )3.١٩(   دينار  مليون   )٢٠٢٢  )٢٤.٢
٢٠٢١، وانخف�ص اجمايل امل�ساريف الى ) ٧٥٦.٦( الف دينارحتى الربع الثالث 

من العام ٢٠٢٢ مقابل )٨١3.٦( الف دينار للعام ٢٠٢١.
ويرى مراقبون ان اخل�سارة التي حققتها الفرن�سية للتاأمني من �ساأنها ان توؤثر �سلبا 

على نتائجها املالية واأن ذلك موؤ�سر انها متر باأحوال �سعبة .

اإلستثمار في قطاع التأمين
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اأعلنت �سركة التامني الوطنية حتقيقها اأرباحا متوقعة �سافية بعد ال�سريبة ٧٦٨ الف دينار للفرتة 
املنتهية يف 3٠ ايلول ٢٠٢٢، مقابل ارباح بلغت ٩١٧ الف دينار للفرتة املنتهية يف 3٠ ايلول ٢٠٢١.
واأ�سارت ال�سركة يف اف�ساح لهيئة الأوراق املالية باأن جمموع الإيرادات حتى الربع الثالث ٢٠٢٢ 

بلغ ١٢.٤ مليون دينار، مقارنة مع عام ٢٠٢١ والتي بلغت الإيرادات فيها ١٠.٥ مليون دينار.
وبينت ال�سركة باأنه بلغت �سايف التعوي�سات املدفوعة للفرتة املنتهية يف ايلول ٢٠٢٢  )٨.١( مليون 
دينار مقابل )٦.٩(  مليون دينار للفرتة نف�سها لعام ٢٠٢١، وارتفع اجمايل امل�ساريف الى ) 33٠ 

بلغ  للعام ٢٠٢١، كما  العام ٢٠٢٢ مقابل )3٠٤( الف دينار  الثالث من  الربع  ( الف دينارحتى 
جمموع املوجودات لفرتة الت�سعة �سهور الولى ٢٠٢٢ )3٢.3( مليون دينار .

الوطنية  للتاأمني  العام  املدير  جرار  منال  قالت  الفرتة  لهذه  النتائج  على  تعليقها  ويف 
واجهتها. التي  ال�سعاب  جتاوز  على  قدرتها  وجودها،  بدايات  منذ  لل�سركة   بانه.ي�سجل 
ويبينت جرار ان جناح ال�سركة ومواجهتها لي حتديات ما هو ال ب�سبب جمهود الفريق والعمل 

بروح واحدة �سمن ا�سرتاتيجيات ادارية وخطط مدرو�سة.

جرار:
نجاح الشركة يكمن في قدرتها على 

مواجهة الصعاب التي تواجهها

768 ألف دينار أرباح شركة التأمين الوطنية حتى نهاية الربع الثالث 2022

نتائج مهمة ومبهرة للغاية حققتها �سركة املنارة للتاأمني على كافة امل�ستويات من حيث 
اأظهرتها  والتي  دينار  األف   ٧٥٥ بقيمة  واأرباح  امللكية  وحقوق  املوجودات  يف  الزيادة 

البيانات املرحلية للربع الثالث 3٠/٢٠٢٢/٩.
وحققت ال�سركة يف بيانات الربع الثالث ربحًا فنيًا و�سل اإلى ٧٠٩ اآلف دينار وربحًا قبل 

ال�سريبة و�سل ٧٥٥.٨٧٨ األف دينار وبعد ال�سريبة ٥٥٤ األف دينار.
واأظهرت البيانات زيادة ومنو يف موجودات ال�سركة لت�سبح ٢٤.٢٧٠.٠٠٠ مليون دينار 

مقارنًة مع ٢3.٤٧٤.٠٠٠ مليون دينار نهاية عام ٢٠٢١.
يقارب١١٥٠٠٠٠٠  ما  بتاريخ 3٠/٢٠٢٢/٩  قيمتها  بلغت  املدفوعة فقد  الدعاءات  وعن 
دينار منها ٩.٨ مليون دينار يف فرع تاأمني املركبات... لي�ص هذا فح�سب فقد مت زيادة 
املخ�س�سات الفنية لل�سركة يف فرع تاأمني املركبات نهاية عام ٢٠٢١ بهدف �سمان زيادة 
قدرة ال�سركة على الوفاء باإلتزاماتها جتاه حملة الوثائق واملت�سررين من احلوادث مما 
املحتمله  املخاطر  مع  التعامل  يف  التنفيذية  الإدارة  وحكمة  الإدارة  ح�سافة  على  يدل 
م�ستقباًل والوفاء ب�سكل كبري بالتزاماتها جتاه حملة الوثائق وامل�ساهمني على حد �سواء. 
وعلى �سعيد اآخر بلغ عدد ال�سكاوى التي تعاملت معها ال�سركة من خالل البنك املركزي 
١3 �سكوى وبن�سبة مل تتجاوز ١ بالألف والتي مت حّلها جميعًا �سمن اأ�س�ص عادلة جلميع 

الأطراف علمًا باأن احلوادث التي تبلغت بها ال�سركة يف فرع تاأمني املركبات كان حوايل 
١٧٢٠٠ حادث  من ٢٠٢١/٦/١٥ وحتى تاريخه.

النتائج الإيجابية املالية التي حتققت كانت ملفتة ومبهرة وتوؤكد اأن ال�سركة ت�سعى لتحقيق 
اأهدافها ور�سالتها من خالل التخطيط وال�سراف والرقابة والروؤية بقيم اأ�سيلة تقوم على 
الكفاءة وح�سن التعامل ب�سال�سة وتناغم ما بني جمل�ص الدارة والدارة التنفيذية ممثلًة 
الى  الو�سول  والذين متكنوا من  الدارة  العاملني يف  وكافة  القططي  وليد  العام  باملدير 

تلك النتائج الهامة يف ظل الظروف القت�سادية ال�سعبة التي يعي�سها الوطن والقطاع.
كما بلغت احل�سة الأ�سا�سية لل�سهم من ربح االفرتة املنتهية يف 3٠-٩-٢٠٢١ )٠.٠٩٩ ( 

فل�ص /دينار يف حني بلغت يف العام املا�سي لنف�ص الفرتة )٠.٩3٧( فل�ص /دينار.
وبلغت ارباح الربع الثالث للعام احلايل ٥3٢ الف دينار مقابل ارباح بقيمة ١٧٧ الف دينار 

للفرتة نف�سها العام املا�سي
ويف تعليقه على نتائج الربع الثالث بني املدير العام ل�سركة املنارة للتاأمني وليد القططي 
مبا يتعلق باأداء �سركة املنارة للتاأمني باأن البيانات املالية لل�سركة يف الـ ٩ �سهور الأولى 
من العام احلايل جاءت ايجابية واكد على خطط ال�سركة لل�سنوات  القادمة بالعمل على 
والتي  املقدمة  يوازي اخلدمات  وب�سكل  اململكة،  والنت�سار اجلغرايف يف  املبيعات  تو�سعة 
عليها  تعمل  التي  امل�ستقبلية  والربامج  اخلطط  �سمن  الأخرية،  الفرتة  خالل  حت�سنت 

ال�سركة بقوة وثبات.  

القططي:
النتائج اإليجابية المالية التي تحققت 

كانت ملفتة ومبهرة وتؤكد أن الشركة 
تسعى لتحقيق أهدافها ورسالتها من 

خالل التخطيط الممنهج

554 ألف دينار أرباح شركة المنارة للتأمين حتى نهاية الربع الثالث 2022
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اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري

اأعلنت �سركة الأولى للتمويل حتقيقها اأرباحا متوقعة �سافية 
 3٠ املنتهية  املالية  للفرتة  دينار  مليون   ١.٠٥ ال�سريبة  بعد 

ايلول ٢٠٢٢.
واأ�سارت ال�سركة يف اف�ساح لهيئة الأوراق املالية باأن جمموع 
الإيرادات للت�سعة ا�سهر الولى ٢٠٢٢ بلغ 3.١ مليون دينار، 
الفرتة  لنف�ص  الإيرادات  بلغت  والتي   ٢٠٢١ عام  مع  مقارنة 

3.٦ مليون دينار.
ا�سهر  الت�سعة  ربح  من  لل�سهم  ال�سا�سية  احل�سة  بلغت  كما 
خ�سارة  مع  مقارنة  /دينار  فل�ص   )  ٠.٠3٠(  ٢٠٢٢ الولى 

)٠.٠٥٥(فل�ص/دينار للت�سعة ا�سهر  الولى ٢٠٢١
ويف تعليقه على النتائج قال مدير عام �سركة الأولى للتمويل 
ال�سيد عبداهلل ابو خديجة اأن ننائج الفرتة حتى نهاية الربع 
وان  التوقعات  مع  من�سجمة  جاءت  احلايل  للعام  الثالث 
ال�سركة متكنت من جتاوز العقبات يف اأكرث من مرحلة �سعبة 

بف�سل جهود موظفيها وادارتها احلكيمة.

أبو خديجة: نتائج الربع الثالث للشركة جاءت منسجمة مع 
التوقعات بفضل إدارتها الحكيمة

1.٠5 مليون دينار أرباح األولى للتمويل حتى نهاية الربع الثالث ٢٠٢٢
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اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري

7 مليون دينار أرباح بندار للتجارة واالستثمار حتى نهاية الربع الثالث ٢٠٢٢

3.44 مليون دينار أرباح شركة التسهيالت 
التجارية حتى النصف الثالث ٢٠٢٢

اأعلنت �سركة الت�سهيالت التجارية حتقيقها اأرباحا متوقعة �سافية بعد ال�سريبة 
3.٤٤ مليون دينار للفرتة املالية املنتهية 3٠ ايلول ٢٠٢٢، مقابل ارباح بلغت ١.٩٥ 

مليون دينار لنف�ص الفرتة ٢٠٢١.
للت�سعة  الإيرادات  باأن جمموع  املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساح  ال�سركة يف  واأ�سارت 
بلغت  والتي   ٢٠٢١ عام  مع  مقارنة  دينار،  مليون   ٩.٧ بلغ   ٢٠٢٢ الولى  ا�سهر 

الإيرادات لنف�ص الفرتة ٦.٩ مليون دينار.
وارتفعت امل�ساريف لغاية ايلول ٢٠٢٢ لتبلغ ٤.٩ مليون دينار مقابل ٤.٢ مليون 

دينار للفرتة نف�سها من العام ٢٠٢١
كما بلغت احل�سة ال�سا�سية لل�سهم من ربح الت�سعة ا�سهر الولى ٢٠٢٢ )٠.٢٠٨ 

( فل�ص /دينار مقارنة مع )٠.١١٨(فل�ص/دينار للت�سعة ا�سهر الولى ٢٠٢١
فريز  جمال  ال�سيد  ال�سركة  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  قال  النتائج  على  تعليقه  ويف 
نتائج  حققت  احلايل  العام  من  الولى  ا�سهر  الت�سعة  م�ستوى  على  ال�سركة  ان 
اخلطط  على  بناء  املايل  موقفها  وعززت  ال�سيولة  ن�سبة  على  وحافظت  مر�سية 
وال�سرتاتيجيات املنا�سبة التي اثبتت جدارتها يف حتقيق اهداف ال�سركة ق�سرية 

وطويلة املدى لتبقى يف طليعة �سركات التمويل يف ال�سوق الردين

اأعلنت �سركة بندار للتجارة وال�ستثمار حتقيقها اأرباحا متوقعة �سافية 
بعد ال�سريبة ٧ مليون دينار للفرتة املالية املنتهية 3٠ ايلول ٢٠٢٢، مقابل 

ارباح بلغت ١.٦مليون دينار لنف�ص الفرتة ٢٠٢١.
واأ�سارت ال�سركة يف اف�ساح لهيئة الأوراق املالية باأن جمموع الإيرادات 
للت�سعة ا�سهر الولى ٢٠٢٢ بلغ ٨.3 مليون دينار، مقارنة مع عام ٢٠٢١ 

والتي بلغت الإيرادات لنف�ص الفرتة ٦.١ مليون دينار.
كما بلغت احل�سة ال�سا�سية لل�سهم من ربح الت�سعة ا�سهر الولى ٢٠٢١ 
)٠.3٥٠ ( فل�ص /دينار مقارنة مع )٠.٠٨٢(فل�ص/دينار للت�سعة ا�سهر 

الولى ٢٠٢٠
ويف تعليقه على النتائج للفرتة املنتهية يف 3٠-٩-٢٠٢٢ هذا العام قال 
رعد ابو ر�ساع مدير عام ال�سركة اأن بندار للتجارة وال�ستثمار تعد من 

ال�سركات الرائدة يف جمال التمويل .
وتقوم ال�سركة يف بذل كل جهودها للحفاظ على مكانتها الرائدة يف �سوق 

التمويل الردين.

أبو رصاع: الشركة تبذل كل 
جهودها للحفاظ على مكانتها 

الرائدة في سوق التمويل األردني 
وحققت نتائج أكثر من جيدة

فريز: أثبتت الشركة جدارتها في 
تحقيق أهدافها لتبقى في طليعة 

شركات التمويل في السوق األردني

73 العدد  7٠    كانون األول    ٢٠٢٢
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he financial results of the Arab 
Guarantors Insurance Company for 
the third quarter of 2022 showed 
a significant improvement in the 
company’s results, as it achieved 
profits to the end of last September 
amounting to JD 881,067 thousand, 
compared to a loss of JD 895,359 

thousand  for the same period in 2021.
Equity rose to JD 5.7 million and the solvency 
margin for Arab guarantors flourished to 152%, 

compared to 128% at the end of 2021.
In turn, the company confirmed that the 
measures it has implemented during the past 
period have reflected its results on the ground, 
inferring the numbers and results of the third 
quarter of 2022.
The Arab guarantors indicated that they are 
continuing with their strategy that puts the 
aspiration of their customers and the interests 
of their shareholders at the top of their priorities, 
stressing that“the next day will be the best“.

T

“ARAB INSURANCE GUARANTORS” ACHIEVE 
IMPRESSIVE RESULTS AT EVERY LEVEL

 IN QUARTER THREE OF 2022
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Investment In The Education Sector

nder the patronage of Her Royal Highness 
Princess Somaya Bint Al Hassan, Chairman 
of the Board of Trustees of Princess 
Somaya University of Technology, the 
Leadership and Innovation Committee of 
the College of Business represented by 

Dr. Rana Ayrout participated in the closing ceremony 
of the Global Leadership Week of 2022, which included 
announcing the results of the winners of the Queen Rania 
National Prize for Entrepreneurship, where the ceremony 
included honoring the University of Philadelphia for its 
efforts as a major partner in organizing the week’s events.
It is worth mentioning that Global Leadership Week 
is one of the largest events celebrated by more than 
200 countries around the world, and is organized in 
Jordan by Queen Rania Leadership Center at Princess 
Somayeh University for the fourteenth year in a row, in 
which many governmental, private, academic and non-
profit bodies and institutions participated. The university 
also participated in two teams of its students in the 
Jordanian universities competition for entrepreneurial 
ideas, where these students attended a training course 
on entrepreneurial skills provided by a specialized team 
of trainers in this field.

The President of Philadelphia Opens
 the Seventh Olive Festival

Prof. Dr. Mu’taz Sheikh Salem, President of the University 
of Philadelphia, inaugurated the seventh annual Olive 
Festival organized by the Library and Information 
Resources Department with the large participation of 
associations, civil society organizations and interested 
parties in this field. During the opening ceremony of the 
annual festival, the President toured the pillars of the 
festival and expressed his deep appreciation, pleasure 

and pride in holding this festival, which emphasizes the 
importance of this blessed tree, the role of the university 
in serving the community and cooperation with its various 
institutions, and the role of the university in spreading the 
message of science and knowledge everywhere.
The Rector of the University, Prof. Dr. Mu’taz Al-Sheikh 
Salem, and the Vice President for Academic Affairs, Prof. 
Dr. Khaled Al-Sartawi, Deans, Directors, faculty members, 
administrators and students, listened to an explanation 
from the participants in the festival about the benefits of 
oil and olives and the scientific and health methods of its 
production, as well as about other products presented at 
the festival.
Dr. Adnan Mahmoud Al-Tubasi, Professor of Psychology 
and Psychological Counseling and Associate Director 
General of the Library and Information Sources, said that 
the celebration of this great annual festival emphasizes 
the importance and role of the university and its openness 
to society and contribute to the development and 
improvement of its capabilities and support of its products. 
The Library and Information Sources Department is proud 
to hold this annual festival in the belief in the importance 
of this blessed tree and its role in highlighting information 
sources and providing it and its cooperation with the 
local community continuously. This festival emphasizes 
the most important pillars of community service. It 
celebrates the greatness of the blessed olive tree and its 
benefits, and that the University of Philadelphia boasts 
of this annual festival with the distinguished participation 
of cooperatives, the Ministry of Agriculture, olive oil 
presses, university colleges, centers, students, and those 
interested in oil and olives and its sources of production.
The university choir, led by Rola Nasr and Muhammad Al-
Mahr, participated by playing distinctive songs and music 
that were admired by the audience.

U
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The Egyptian Arab Land Bank organized 
its third consecutive annual blood 
donation campaign under the title ”Blood 
Point = Life“, which was held at the bank’s 
main building, in cooperation with the 
Blood Bank, and this campaign came 

within the activities of the bank’s social responsibility 
program, which deepens the concept of solidarity and 
spreads the values of brotherhood, giving and goodness 
among members of society.
This campaign attracted many donors from the Bank’s 
employees who showed their great interest in participating 
in this humanitarian initiative, and rushed to donate blood, 
sensing the importance of these initiatives in saving the 
lives of many patients and injured people who are in 
dire need of blood, as well as their awareness of the 
importance of blood donation for the health of the donor.
The Managing Regional Director of the Egyptian Arab 
Land Bank, Ahmed Al-Askari, praised the efforts made 
by the Jordan Blood Bank and the Ministry of Health 
to provide blood stocks to the needy and the constant 
keenness to promote the reality of volunteer work and 

increase participation rates in it, to contribute effectively 
to supporting national efforts and community service.
 Al-Askari added We were very pleased with the giving 
and genuine desire of our employees participating in 
the campaign to participate actively in this important 
initiative, and there is no doubt that the great interest that 
this campaign has received will be a source of inspiration 
for us to organize more community initiatives aimed at 
raising awareness of critical health conditions that need 
blood transfusion.
This campaign comes as an extension of the Bank’s 
distinguished efforts and initiatives in the field of 
healthcare, in an effort to spread the culture of charitable 
work, and to consolidate the noble humanitarian goal in 
the field of giving and giving.
The administration of the Blood Bank Directorate sent 
a letter of thanks and appreciation to the management 
and employees of the Egyptian Arab Land Bank for 
the success of this campaign, and for their response 
by donating blood, while emphasizing the continuity of 
communication with the bank to hold more blood donation 
campaigns.

Bank News

FOR THE THIRD YEAR IN A ROW EGYPTIAN ARAB LAND BANK

LAUNCHES ITS ANNUAL BLOOD DONATION CAMPAIGN 
UNDER THE TITLE “BLOOD POINT = LIFE” 
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and the award for the best opening interface for application 
programming. At the corporate level, the Bank has won the Best 
Award in Banking Services for SMEs.
On a related level, the Arab Bank also received the award ”Best 
Digital Solutions Bank“ in Jordan from Euromoney magazine 
(Euromoney) World.

 Arab Bank Sponsors Orphan’s Day Activities in Balqa in 
Cooperation with the Charitable Clothing Bank 

The Arab Bank recently provided support for the activities of 
the Orphan’s Day program in cooperation with the Charitable 
Clothing Bank, where  ClothingClothing, shoes and school bags 
were distributed to children at the Balqa Applied University.
 This support is in line with the Arab Bank’s sustainability 
approach and its responsibility towards the local community 
and its keenness to provide the Bank’s employees with the 
opportunity to volunteer their time and effort in community 
initiatives that promote the values of solidarity and community 
cooperation.
 For his part, Dr. Hussein Al-Shibli, Secretary General of the 
Hashemite Charity Commission, praised the active role of the 
Arab Bank towards contributing to the achievement of the 
objectives of the Commission and extending aid and assistance 
to orphans, saying ” Our continuous cooperation with the Arab 
Bank, which has been extended for more than 7 , has paid 
off in the implementation of many charitable and recreational 
activities for children, most notably the activity of distributing 
clothing for more than 7000 orphans from various governorates, 
which has a great role in alleviating the economic burden on 
chaste families .“ 

 Arab Bank Launches the Housing Loan Campaign with the 
Bank Bearing the First 3 Installments 

The Arab Bank recently launched a promotional campaign for 
the housing loan, within the framework of the Permanent Bank’s 
keenness to provide special promotional offers and programs 
within multiple advantages and concessional conditions 
to its customers in line with their needs and aspirations 
 Among the most important exclusive benefits granted by the 
Bank within this campaign is that the Arab Bank bears the first 
three installments with a ceiling of JD 15 thousand, and financing 
up to 100% of the value of the property for Jordanians and up to 
90% of the value of the property for non-Jordanians, in addition 
to exemption from the commission for granting the loan and 
mortgage fees, in addition to granting an initial approval for the 
loan before buying the house, including free insurance for the 
contents of the house with a ceiling of JD 15thousand, with the bank 
bearing the first annual installment, and providing the customer 
with a credit card exempt from the commission for the first year 
 The Arab Bank also provides a service ”Betty“ available to 
customers through the application ”Arab Mobile“ It is the 
first of its kind in the Kingdom in terms of digital banking 
services provided to individuals, where the service ”Betty“ 
Customers wishing to own a property through a housing loan 
from the Arab Bank are able to do proper financial planning 
for this goal, calculate the loan based on their financial 
status, and search for a home through the service ”searching 
for my home“ In cooperation with the open market platform 
”OpenSooq“ through which customers can search for real 
estate electronically based on pre-determined selection criteria, 
which includes the required area and location of the property, 
and others.This campaign also allows customers benefiting 

from the loan through the service ”Baiti“ ”my house“ to receive 
2000 points exclusively within the program ”points Arabic.“ 
 Commenting on the launch of this new service, Mr. Yaqoub 
Maatouk, Director of Retail Banking Services at Arab Bank - 
Jordan said: ”The launch of the housing loan campaign comes 
within the framework of the Arab Bank’s continuous efforts to 
meet the needs of customers for housing loans and to empower 
those who want customers to own a home by providing 
flexible banking facilities with special benefits that meet their 
requirements and lifestyle.“

New update from “Reflect” with New Features 
Arab Bank recently released the new update of the 

application (Reflect)
 the first new bank in the Kingdom by introducing two services 
“Reflect+” and “expenses.” This update comes within the Bank’s 
plan to adopt the latest digital technology at the level of the banking 
industry and employ it to serve its customers.
The application has been automatically updated on the phones of 
the current users with the addition of two new services; the service 
(Reflect+ ( ), which provides the feature “Purchase now and pay later”, 
enabling the user to buy his needs and pay the first payment using 
QR on the application Reflect, and divide the rest of the amount into 
three equal parts to be paid later over three months without interest. 
This service can be accessed from the homepage (Reflect). This is in 
addition to the service ”expenses“ , which enables the user to track his 
expenses and provide him with the full details of the expenditure to be 
kept informed of his financial affairs, and this service is located on the 
main page or through the payment details page.

Bank News
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he New York-based magazine ”Global 
Finance“ Global (Global Finance) recently 
awarded the Arab Bank with two awards for 
the best digital banking services provided to 
individuals and SMES in Jordan for the year 
2022 , in addition to 22 other awards at the 

local and regional level in terms of digital banking services 
provided to individuals and companies in Jordan and several 
markets in the Middle East region.
The bank has been elected by an international arbitration 
committee includes technology and consultation and external 
experts, in addition to specialist editors team in the magazine. 
The magazine’s selection was based on a set of criteria that 
included; the strategic strength of attracting and serving 
customers through digital banking channels, the growth in the 
number of users of these services, the expansion in the products 
provided to customers, in addition to evidence of the tangible 
benefits gained from digital initiatives and the design of the 
website and its functions, and the strength of digital products 
and services and their suitability to the user.
The Bank’s achievement in obtaining this number of awards is a 
deserved achievement and a distinct addition to its track record. 
This appreciation is a reflection of the Bank’s entrepreneurial 
ability to provide modern digital banking services and solutions 
that meet the needs of customers across various sectors and 
reflect the Bank’s vision and continuous keenness to keep 

abreast of the latest developments in the digital banking industry
The list of awards won by the bank in Jordan at the level of digital 
banking services provided to individuals included the award 
for the best integrated website, the award for the best bank 
for deposit services, cards and investment products provided 
online, the award for the best in the payment service, the award 
for the best user experience design (UX) , the award for the best 
banking application for smartphones and tablets, the award for 
the best bank in information security and fraud management, 
the award for the best in marketing and services through social 
networks, the award for the best lending, the award for the best 
compatible banking application for smartphones and tablets, 
the award for the most innovative digital bank and the award for 
the best opening interface for application programming. As for 
the digital banking services provided to companies in Jordan, 
the bank won the award for the best commercial financing 
services and the award for the best banking application for 
smartphones and tablets.
The Bank has also been awarded the Best Digital Banking Bank 
for Individuals in both Palestine and Egypt, and the Best Digital 
Banking Bank for Companies in both Palestine and Morocco.
At the level of the Middle East, the Arab Bank has won five 
regional awards, including the awards presented at the 
individual level for the best integrated website for individuals, 
the award for the best in payment service, the award for the 
best bank in information security and fraud management, 

Bank News
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airo Amman Bank participated in the 
activities of the career day held by the 
Faculty of Economics and Administrative 
Sciences at Yarmouk University, Tuesday, 
under the auspices of the President of the 
University, Dr. Islam Masad.

This event witnessed a remarkable turnout of job seekers 
in the banking and financial field, and the Cairo Amman 
Bank Pavilion received many students looking for special 
job opportunities on the day of employment. 
Cairo Amman Bank also participated in the activities of 
the Career Day held by the Open Arab League/ Jordan, 
Saturday, under the auspices of the Minister of Labor, 
Nayef Estatieh.
The participation of Cairo Amman Bank in the employment 
day came as part of the Bank’s activities in carrying out 
its social responsibilities, and as part of its continuous 
effort to provide job opportunities for young university 
degree holders. Many young men and women seeking 

job opportunities attended the employment day events.
Cairo Amman Bank was identified as one of the leading 
national institutions in the care of young people and 
their creativity, both by contributing to enabling them to 
live in dignity and supporting their small and medium 
enterprises, which made it a destination for European 
banks and international financial institutions that work 
to support the economies of countries through the 
promotion of creative youth projects at various levels.
 Cairo Amman Bank attaches great importance to 
young men and women, especially in enabling them to 
obtain job opportunities in various fields and disciplines, 
within the framework of its policy of supporting the 
local community and social responsibility, in an effort 
to provide job opportunities for competent young men 
and women, and to attract the best qualified in terms of 
education, experience and skills through an employment 
mechanism that takes into account equal opportunities 
for all.

CAIRO AMMAN BANK PARTICIPATES IN THE ACTIVITIES 
OF THE CAREER DAY AT YARMOUK UNIVERSITY AND 

THE OPEN ARAB UNIVERSITY/JORDAN

C
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for Dok Jo, in addition to access to a network of doctors, 
behavioral and mental health experts and life coaches 
for parents, in addition to a platform containing tips, tools 
and resources dedicated to the needs of the family.
Capital Bank is always keen to launch many internal 
initiatives that aim to enhance the positive work 
environment and make it ideal and healthy, with the 
aim of improving the capabilities and productivity of its 
employees, and enabling them to achieve a balance 
between work and social life while stressing the 
importance of harmonizing between institutional and 
functional goals on the one hand and their life objectives 
on the other hand.
The Doc Jo platform provides many services, the most 
prominent of which are digital storage of children’s health 
records, consultations through the platform regarding 
behaviors, mental health and physical health of children, 
life training for parents, and updated and comprehensive 
content that includes articles and videos on a wide 
range of topics related to children’s health, in addition to 
practical advice and recommendations on a daily basis, 
referral to specialists and doctors when needed, and 
periodic follow-up and monitoring of children’s health.
The Doc Jo platform allows parents to communicate 
easily and from anywhere with their healthcare 
professional, from the moment they discover that they are 
expecting a new baby to their child’s 18th birthday, the 
platform provides parents with a personalized parenting 
experience that suits their family’s needs.

Capital Bank Participating in the “Dinar teaches” 
Campaign in Cooperation with the Elijah

 Transport Foundation
Capital Bank has partnered with its employees in the 
”Dinar teaches“ campaign launched by the Elijah Transfer 
Foundation, to motivate them to support the education of 
the Foundation’s students and complete their academic 
studies in Jordanian universities, colleges and institutes.
The campaign encourages employees to deduct a fixed 
monthly amount of a minimum of one Jordanian dinar 
to support and support the Elijah Transport Foundation, 
to achieve its objectives of developing Jordanian youth 
by providing them with opportunities to complete their 
postgraduate academic studies in universities and 
community colleges or to go to vocational education. 

The Foundation covers the study fees and transportation 
expenses for students who receive grants in addition to 
engaging students in extracurricular training programs to 
enable them and prepare them to enter the labor market.
The head of the Marketing and Corporate Communication 
Department at Capital Bank Group, Tulane Barto, 
confirmed her pride and pride in the response of the 
great employees who expressed their desire to contribute 
monthly in favor of supporting the campaign and 
achieving its humanitarian and noble goals, noting that 
Capital Bank is at the forefront of Jordanian institutions 
and companies that believe in the importance of investing 
in the human being by providing opportunities for him 
to receive proper education and training, indicating 
that investment in education is an investment with long-
term positive returns and benefits that are ultimately 
reflected in the interest of society and its progress and 
development.
 Barto pointed out that the accession of Capital Bank to 
the ”Dinar Educates“ campaign comes in implementation 
of the Bank’s social responsibility strategy and its 
awareness of the importance of its responsible role and its 
great societal impact, explaining that the Bank also trains 
students who benefit from the grant of Elijah Foundation 
transportation in all its departments and departments and 
within a work environment characterized by continuous 
professionalism and development.
In this context, the General Manager of the Elijah 
Foundation confirmed the transfer of Randy Abdeen 
on her pride in the partnership of the Foundation with 
Capital Bank, where the institutional culture of the Bank 
in community service is in line with the values and 
philosophy of the Foundation, and this is embodied 
in the faith of employees in the Foundation and their 
support through the ”Dinar teaches“ campaign. It also 
appreciated the support in training the institution’s 
students in the Bank’s departments, which gives them 
a competitive advantage in the labour market after 
graduation.   
Capital Bank and Elijah Transport Corporation are linked 
to a long-term strategic partnership, which began in 
2016, where the Bank supported the teaching of 8 
students of the Foundation in relevant disciplines in the 
financial sector. In 2021, this partnership expanded to 
increase the number of students to 16 students from 
various governorates of the Kingdom.
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of sales of traders contracted with Capital Bank and 
holders of the bank’s point-of-sale devices so that their 
sales are deposited into their bank account immediately 
and at any time, easily and safely.
Commenting on this service, the Director of the 
Monetary and Digital Services Department at Capital 
Zaid Kurdish Bank said, ”At Capital Bank, we continue 
to develop services and products aimed at facilitating 
the banking and financial operations of our customers 
from the corporate and individual sectors in line with the 
Jordanian Central Bank’s directions to serve all sectors. 
This pioneering service complements the features 
of our point of sale devices granted to our customers 
from the corporate sector, which provide our customers 
traders with the advantage of carrying their daily sales 
immediately and safely to their bank accounts.“
The Kurdi added that Capital Bank always puts within 
its strategy the goal of granting advantages and added 
value to its customers to facilitate their lives, save them, 
enhance their liquidity through multiple programs and 
services, and provide them with the latest innovations 
available in the banking sector.
Capital Bank offers traders its state-of-the-art POS 
devices, to accept Visa and Mastercard global cards 
within the latest global security technologies, which 
operate with advanced Android system and competitive 
and exclusive advantages, in addition to after-sales 
services and e-payment portal, and in safe and easy ways 
that protect traders and their e-commerce operations in 
line with the instructions of the Central Bank of Jordan in 
exchange for competitive commissions granted by the 
Bank to its customers.
The End 

Capital Bank Signs the First Loan Facility Deal for a 
One-year Bank Pool with a Value of $115 million

Capital Bank announced the signing of a bank facility 
deal (a bank pool loan) worth 115 million US dollars, to 
be used to meet the bank’s financing requirements.
Mashreq Bank participated as the sole coordinator 
and agent of the facilities and underwriting, while Abu 
Dhabi Commercial Bank PJSC and Cairo Bank served 
as the authorized main coordinators, Bank of Jordan – 
Corporate Banking Branch – Bahrain, United Arab Bank 
PJSC as the main regulators, Bank Muscat PJSC, Doha 

Bank PJSC, Habib Bank Limited, HBL Bank Belgium, 
and National Bank of Ras Al Khaimah (PJSC), Global 
Bank of Tunisia and United Bank Limited (United Bank 
PJSC) as the regulators, and Clifford Chance LLP as the 
legal advisor to the lenders.  
This deal - the first of its kind for Capital Bank - was 
successful with the value of subscription applications 
exceeding its target value, as the participation of 12 
banks from across the region and across two continents 
helped to strengthen Capital Bank’s position at the 
regional level.
The Director of the Financial Institutions Department of 
Capital Bank Group, Jamal Alquda, said: ”We are pleased 
with the outcome of this deal, and we are grateful for the 
support we have received from a variety of international 
and regional banks, including banks that we have been 
dealing with for years as reliable commercial financing 
partners, while we have formed with some of these 
banks new relationships that will enhance the sources 
of financing of Capital Bank, and the wide participation 
in this deal reflected the confidence and faith of our 
partners in the bank in particular, and in Jordan as a 
promising market for growth.“
For his part, the head of the Corporate Banking and 
Investment Group at Mashreq Bank, Joel Van Dusen, 
said: ”We at Mashreq Bank are happy to be part of this 
strategic deal, and we are grateful for Capital Bank’s 
trust in us. We would also like to thank all the partners 
for joining us in this important Capital Bank deal that 
will enhance its credit position and set a standard for 
borrowing to raise capital in the future for institutions 
and banks outside Jordan. “ 

  
Capital Bank Organizes an Awareness Workshop 

for its Employees in Cooperation with  Doc Jo  
 

Capital Bank in collaboration with Duke Go Platform 
(www.docjo.com), organized the leading online platform 
specialized in providing services related to children’s 
physical, psychological and behavioral health, an 
awareness workshop for its staff on the parental health 
program.
This awareness workshop comes after the two 
sides signed an agreement that allows Capital Bank 
employees who are parents to participate in programs 
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apital Bank announced the completion 
of the process of merging the assets and 
liabilities of Société Générale – Jordan, 
under the agreement previously signed 
between the two parties, and after obtaining 
the final approvals from the regulators and 

regulators.
The merger included the transfer of all information related 
to the accounts details of individual and corporate 
customers and their banking products, and included 
the network of branches and ATMs of Société Générale, 
Jordan, spread throughout the Kingdom under the 
trademark of Capital Bank. The business of Société 
Générale - Jordan for the financial leasing of Capital 
Bank was also transferred under the name of Capital 
Leasing, in addition to the financial intermediation 
services provided by Société Générale – Jordan for 
financial intermediation, which in turn was transferred to 
Capital Investments – the investment arm of Capital Bank 
Group. The process of including the finance leasing 
company of Société Générale – Jordan will contribute 
to diversifying the Group’s business and revenues and 
providing new value-added services to the Group’s 
customers. The integration of the financial intermediation 
company of Société Génénérale with Capital Investments 
Company will also support the profitability of the Group’s 
investment arm by raising operational efficiency.
Capital Bank confirmed that the process of consolidating 
all the data and accounts of the customers of the former 
Societe Generale Bank – Jordan has been completed 

to the fullest, including the customer facilities of loans 
and deposits and under the same conditions without 
any change at the present time, and that new customers 
can benefit from a variety of innovative banking services 
and solutions that are specifically designed to meet all 
the needs and aspirations of Capital Bank’s growing 
customer base.   
It is worth mentioning that the acquisition process of 
Société Générale - Jordan, the second to be carried out 
by Capital Bank in less than a year, is an important step in 
the way of achieving a set of strategic objectives that will 
enhance the group’s financial position in the main markets 
in which it operates, especially since the acquisition 
process has raised the total size of the group’s assets 
to JD 6.5 billion, and increasing shareholders’ rights to 
nearly JD 600 million.

Capital Bank Launches Payment Services
 via CliQ-  QR Payment  through its POS Devices 

In line with its trend in developing and providing the 
latest services to its customers from the corporate 
sector, Capital Bank launched a new service through 
which anyone who has the service of CliQ-QR Payment 
can complete purchases of services and products 
through the bank’s point-of-sale devices distributed by 
traders throughout the Kingdom to be paid electronically 
via mobile phone easily and easily using the CliQ-QR 
Payment service, without the need to use credit cards or 
direct payment to complete the payment process.
This service is characterized by the rapid collection 
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This initiative is an extension of the bank’s efforts over the years 
to invest in youth who constitute the largest fabric of society 
and are relied upon to continue developing and building on the 
community. This is made possible through the bank’s contribution 
to educating youth, which comes as a priority. It also works through 
various initiatives and programs to emphasize the importance of 
education which it considers to be a basic right for all and an 
urgent national development necessity.

Safwa Islamic Bank Signs MoU with King Hussein
 Cancer Foundation

 Safwa Islamic Bank signed a Memorandum of Understanding 
with The King Hussein Cancer Foundation, under which the bank 
will donate to KHCC under its Naming and Honoring Program. 
The donation will go towards a designated vital signs examination 
room in the Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan Building at the 
King Hussein Cancer Center.
The memorandum was signed by Samer Tamimi, General 
Manager of Safwa Islamic Bank, and Nisreen Qatamish, General 
Manager of King Hussein Cancer Foundation.
Commenting on the agreement, Tamimi said: ”We provide 
institutions the support they need to reach their goals because of 
our humanitarian mission. This is based on active contributions to 
addressing health challenges, the most prominent of those is the 
fight against cancer. In return, Qatamish thanked Safwa Islamic 
Bank for its continuous cooperation and said: ”We appreciate the 
bank’s support. The naming and honoring program comes in order 
to develop the services of the King Hussein Cancer Center and 
maintain an advanced level of all services in par with international 
standards.“ The naming and honor program provides individuals 
and companies the opportunity to name a room, space, suite, 
or floor within the King Hussein Cancer Center in the name of 

the donor, their company or a person dear to them, in return for 
a donation value which is determined according to the chosen 
space.

Safwa Islamic Bank launches full client onboarding
 through the Safwa Mobile app

 In line with the bank’s strategy to provide their customers with 
the best services, the Safwa Mobile application now allows clients 
to open an account electronically, without the need to visit any of 
its physical branches. In a few minutes and with a few simple steps 
new and existing clients will benefit from this feature in a efficient 
and secure way via smartphones or tablets.
Those who want to open an account with the Safwa Islamic Bank will 
only need to download the Safwa Mobile Application and immediately 
start the registering themselves. The application provides various 
other services which include opening main, sub, and term deposit 
accounts. In addition, it implements financial transactions through 
fingerprint or facial recognition, conducts internal and external 
remittances and transfers, links investment deposits, allows paying 
of bills and ordering checkbooks, retrieves the account’s IBAN 
number, managing electronic Murabaha cards, knowing currency 
rates, and more information about different branches and ATMs.
Commenting on the launch, Head of Retail Banking Services, Nisfat 
Taha, said: ”The addition of this feature to our services is in line with 
our response to the modern requirements of customers, which has 
become an essential part of the modernization and development 
process. This is what we build our future strategy on and aim to 
benefit all parties involved.” The Safwa Mobile app is on several of 
electronic channels through which the bank serves its customers. 
This includes Safwa Online, the website, in addition to social 
networking sites.
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SAFWA ISLAMIC BANK SIGNS AGREEMENT
 WITH PIONEERS ACADEMY

n line with the bank’s strategy to keep pace 
with technological development in supporting, 
developing, and facilitating the training process 
for employees and providing them with information 
and knowledge related to their business, Safwa 
Islamic Bank announced the signing of a 

cooperation agreement with Pioneers Academy for training and 
consulting, in order to provide the bank with a modern electronic 
educational platform that works to achieve further development 
in the performance of the bank’s employees by holding a set of 
programs and training courses in various fields. The agreement 
was signed by the Head of Human Capital Management, 
Muhammad Al-Hawari, and by the Pioneer Training Academy’s 
General Manager, Muhammad Affouri.
The agreement includes developing the skills and expertise of 
the bank’s employees and uploading educational materials to 
their accounts on the platform. On the other hand, the platform 
provides a special account for the training department, which 
enables those involved to view the training and evaluation results, 
which contributes to measuring the return on training electronically 
through the platform and through detailed reports.
The Head of the Human Capital Management of Safwa Islamic 
Bank, Muhammad Al-Hawari, stressed the keenness of the Human 
Capital Department to cooperate with educational institutions 
specialized in the field of training of employees, in order to benefit 
from the programs offered across all fields in a manner that is 
compatible with the future requirements of the market.
For his part, Mohammed Affouri, General Manager of Pioneers 
Academy, stressed the importance of the strategic partnership 
between the Bank and the Academy, as Safwa Islamic Bank is 
considered one of the most important banking institutions at both 
local and regional levels, highlighting the complementary role 

through signing the agreement and providing quality programs 
that contribute to the development of employees and reflect on 
public work.

Safwa Islamic Bank partners with Al-Aman
 Fund for the Future of Orphans

 Safwa Islamic Bank announced the renewal of its cooperation 
with Al-Aman Fund for the Future of Orphans. The partnership 
consists of providing fully funded scholarships to a number of 
university students. The funds will fully support them from the first 
year till they graduate. This announcement was signed by the 
General Manager of Safwa Islamic Bank, Samer Tamimi, and the 
General Manager of the Al-Aman Fund for the Future of Orphans, 
Nour Homoud.
Commenting on this partnership, Tamimi said: ”We consider this 
support as a qualitative initiative. Institutional and societal efforts 
are combined to achieve a positive and sustainable impact on the 
lives of our young students, whose social and economic conditions 
are unfortunately an obstacle. All they need is an education, 
which will reflect on their capabilities, advance their reality, and 
open new horizons for them. Eventually, it will empower them for a 
prosperous social and economic future.“
For her part, the General Manager of Al-Aman Fund for the Future 
of Orphans said: ”We are pleased to cooperate with Safwa Islamic 
Bank, which is an extension of a long-term partnership that 
reflects the bank’s keenness to perform its social responsibility 
and support national development initiatives.“
Homoud pointed out the importance of supporting orphaned youth 
during critical periods in their lives, especially when they graduate 
from care homes and reach the age of eighteen. To prepare them 
for the beginning of their educational journey, integration into 
society, and reaching a stage of independence and self-reliance.

Bank News
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JD 7 Million, Net Profit of Bindar Trade and 
Investment, by the End of the Third Quarter of 2022

indar Company for Commerce and 
Trade announced that it achieved 
an expected net profit after tax of JD 
7 million for the fiscal period ending 
September 30, 2022, compared to 

profits of JD 1.6 million for the same period 2021.
The company stated to the Securities and 
Exchange Commission that total revenues for 
the first nine months of 2022 amounted to JD 8.3 
million, compared to 2021, which amounted to JD 

6.1 million.
The basic share of the profit for the first nine months 
of 2021 was (0.350) fils/dinar, compared to (0.082) 
fils/dinar for the first nine months of 2020. 
Commenting on the results of 30-9-2022 of this year 
Raad Abu Rasaa, General Manager of the company, 
said that Bindar for Trade and Investment is one of 
the leading companies in the field of finance.
The company is making every effort to maintain its 
leading position in the Jordanian finance market.

Abu Rassaa:
The Company is making 
every effort to maintain 
its leading position in 
the Jordanian finance 
market and has 
achieved more than 
good results

Investment in the finance sector
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BK received the ”Best Private Banking 
Banking Bank in Jordan 2022“ and ”Best 
Corporate Bank in Jordan 2022“ awards 
from International Business Magazine.
It is an international business magazine 
based in Dubai/UAE, which strives to 

achieve a prestigious position among the world’s 
trade and financial award magazines. The magazine 
has several core clients worldwide from the Middle 
East, Africa, the United States, Asia and Europe.
JBK was announced as the winner of the awards 
during the big annual awards ceremony of 
International Business Magazine held on 29 October 
2022 in Atlantis, Dubai, where Mr. Zouhdi Giussi, 
head of Corporate Business Development at the 
bank, received both awards.
The bank was awarded the ”Best Corporate Bank in 
Jordan 2022“ in recognition of its commitment to the 
local economy, and its proven banking and consulting 
experience in the Jordanian banking market, where 
it recorded a growth of 11% in the portfolio of direct 

corporate facilities in 2021, compared to an average 
growth of 5% recorded by the Jordanian financial 
sector. In addition, the Bank has supported many 
large projects in various sectors of the country. JBK 
has also invested in several top-notch technology 
solutions that have enabled the bank to launch a 
rich range of transactional banking products and 
services in several areas.
The Jordanian Kuwait Bank deserved the ”Best 
Private Banking Banking in Jordan 2022“ award 
in recognition of the exceptional performance 
achieved by private banking services in terms of 
wealth planning, asset management and portfolio 
management. The bank’s private banking services 
adopt the latest developments in the finance 
industry, and develop the latest technologies, giving 
customers the benefit of innovative digital banking 
services. The team of private banking experts 
develops products and services for customers to 
meet their specific needs and create long-term 
relationships.

J

 THE JORDANIAN KUWAIT BANK 
RECEIVES THE TWO BEST BANK AWARDS FOR PRIVATE 

COMPANIES AND BANKS IN JORDAN FOR 2022
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JD 554 thousand, the profits of Al-Manara Insurance 
Company until the end of the third quarter 2022

Very important and impressive results 
achieved by Al-Manara Insurance 
Company at all levels in terms of an 
increase in assets, property rights, and 
profits of 755 thousand dinars, which 
were shown by the interim data for the 
third quarter 9/30/2022.
In the third quarter data, the company 
achieved a technical profit amounting 
to 709 thousand dinars, and a profit 
before tax amounted to 755,878 
thousand dinars, and after tax 554 
thousand dinars.
The data showed an increase and 
growth in the company’s assets to 
reach 24,270,000 million dinars, 
compared to 23,474,000 million dinars 
at the end of 2021.
As for the paid claims, their value on 
9/30/2022 amounted to approximately 
11,500,000 dinars, of which 9.8 million 
dinars were in the vehicle insurance 
branch... Not only that, the company’s 
technical allocations in the vehicle 
insurance branch were increased at 
the end of 2021 in order to ensure an 
increase in the company’s ability to fulfill 
its obligations towards policyholders 
and those affected by accidents, 
which indicates the prudence of the 
management and the wisdom of the 
executive management in dealing 
with potential risks in the future and 

largely fulfilling its obligations towards 
policyholders and shareholders alike. 
On the other hand, the number of 
complaints that the company dealt 
with through the Central Bank reached 
13 complaints, at a rate that did not 
exceed 1 per thousand, and all of them 
were resolved within fair grounds for 
all parties, noting that the accidents 
reported to the company in the vehicle 
insurance branch were about 17,200 
accidents from 6/15/ 2021 to date.
The positive financial results achieved 
were remarkable and confirm that the 
company seeks to achieve its goals and 
mission through planning, supervision, 
control and vision with authentic values   
based on efficiency and good dealing 

smoothly and in harmony between the 
Board of Directors and the executive 
management represented by the 
General Manager Walid Al-Qatati and 
all employees in the administration who 
were able to reach Those important 
results in light of the difficult economic 
conditions experienced by the country 
and the sector.
The basic profit per share for the period 
ending on 30-9-2021 was (0.099) fils / 
dinars, while last year it amounted to 
(0.937) fils / dinars for the same period.
Profits for the third quarter of the current 
year amounted to 532 thousand dinars, 
compared to profits of 177 thousand 
dinars for the same period last year.
In his comment on the results of the 
third quarter, the General Manager of 
Al-Manara Insurance Company, Walid 
Al-Qatati, explained with regard to the 
performance of Al-Manara Insurance 
Company, that the company’s financial 
statements in the first 9 months of 
this year were positive. He stressed 
the company’s plans for the coming 
years to work on expanding sales and 
geographical spread in the Kingdom, in 
a manner It corresponds to the services 
provided, which have improved during 
the recent period, within the future 
plans and programs that the company 
is working on strongly and steadily.

Al-Manara Insurance Co.

Al Qatati:
The company is working 

hard to preserve its 
distinguished positin in 
the Jordanian insurance 

market

Investment In The Insurance Sector

29

In
ve

st
m

en
t  

   
In

 T
he

 IN
SU

R
A

N
C

E 
Se

ct
or



Investment In The Insurance Sector

28 ISSUE 70    December  2022

JD 768 Thousand, the Profits of the National Insurance 
Company until the End of the Third Quarter of 2022

The National Insurance 
Company announced that it 
achieved an expected net profit 
after tax of JD 768 thousand for 
the period ending on September 
30, 2022, compared to profits of 
JD 917 thousand for the period 
ending on September 30, 2021.
The company stated to the 
Securities and Exchange 
Commission that total half 
revenues for the third quarter 
of 2022 amounted to JD 12.4 
million, compared to 2021, 
which amounted to JD 10.5 
million.
The company indicated that the 
net compensation paid for the 
period ending in September 
2022 amounted to JD (8.1) 
million, compared to JD (6.9) 
million for the same period 

in 2021. The total expenses 
increased to JD 330 million 
in the third quarter of 2022 
compared to JD (304) thousand 
for 2021. Total assets for the first 
nine months of 2022 amounted 
to JD (32.3) million.
Commenting on the results 
for this period, Manal 
Jarrar, General Manager of 
National Insurance, said that 
he.Registers the company from 
the beginning of its existence, 
its ability to overcome 
the difficulties it faced.   
  Jarrar stated that the success 
of the company and facing 
any challenges is only due 
to the effort of the team and 
working with one spirit within 
administrative strategies and 
well-thought-out plans.

National Insurance’s Company

Jarrar:
The Company’s success 
lies in its ability to face   

the difficulties

The First Insurance Company 
announced that it achieved an 
expected net profit after tax of JD 
1.4 million for the period ending on 
September 30, 2022, compared to 
profits of JD 1.1 million for the period 
ending on September 30, 2021.
The company stated to the Securities 
and Exchange Commission that total 
half revenues for the third quarter 
of 2022 amounted to JD 6.5 million, 
compared to 2021, which amounted to 
JD 6 million.
Total expenses rose to JD ( 4.6 ) million 
until the third quarter of 2022 compared 
to JD (4.5) million for the year 2021, 
and the total assets for the first nine 
months amounted to JD (65.2) million.

As for the profits of the third quarter of 
2022, it amounted to JD 547 thousand, 
compared to JD 342 thousand, the 
profits of the third quarter last year. 
Commenting on the results, Alaa Abd 
Aljawad, CEO of the First Insurance 
Company, said that the positive results 
for the third quarter of this year were in 
line with the estimated figures, “which 
enhances optimism for the current year 
away from the many crises that have 
plagued the world during the past two 
years  Abd Aljawad focused on the 
company’s continuation of its strategy 
aimed at diversifying distribution 
outlets to remain the first insurance 
company, the most widespread in 
Jordan

JD 1.4 Million, the Profits of the First Insurance until 
the End of the Third Quarter of 2220

Abd Aljawad:
Positive results for the 
third quarter confirm 
the soundness of the 
company’s strategies 

and successful planning

The First Insurance Company
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GIG Company announced that it 
achieved an expected net profit 
after tax of JD 5.4 million for the 
period ending on September 30, 
2022, compared to profits of JD 
5 million for the period ending on 
September 30, 2021.
The company stated to the 
Securities and Exchange 
Commission that total half 
revenues for the third quarter 
of 2022 amounted to JD 48.5 
million, compared to 2021, which 
amounted to JD 50.3 million.
The company indicated that 
the net of the compensation 
paid for the period ending in 
September 2022 amounted to 
JD (395) million, compared to JD 
(38.4) million for the same period 
in 2021. The total expenses 
decreased to JD 2.9 thousand 
in the third quarter of 2022 
compared to JD (3.8) million for 
2021. Total assets for the first 

nine months of 2021 amounted 
to JD (28.5) million. 

The share of the the period 
ended on 30 June 2022 profit 
was (0.208) fils/jd, while it was 
0.236 fils/JD last year.
Chairman Nasser Allouzi 
expressed satisfaction with the 
company’s performance during 
the third quarter of this year and 
confirmed that the company’s 
actions during the past period 
achieved its results on the 
ground, which reflected the 
figures for the third quarter of this 
year. He also pointed out that the 
company continues its strategy 
that puts the aspirations of its 
customers and the interests of 
its shareholders at the forefront 
of its priorities, and seeks to be 
a major player in the insurance 
sector in Jordan and in the 
national economy in general.

Gulf Insurance Group

Allouzi:
The Company continues 
its strategy that puts the 

aspirations of its customers 
and the interests of its 

shareholders at the forefront 
of its priorities.

JD 1.68 Million, Loss of the French Jordanian Insurance 
Company within 9 months

The Jordanian-French Insurance 
Company suffered a significant loss 
during the past nine months amounting 
to about JD 1.68 million compared to 
a profit of JD 567 thousand achieved 
during the same period last year.  
 The company stated to the Securities 
and Exchange Commission that total 
half revenues for the third quarter 

of 2022 amounted to JD 23 million, 
compared to 2021, which amounted 
to JD 21 million.
The company indicated that the 
compensation paid for the period 
ending in September 2022 amounted 
to JD (24.2) million, compared to JD 
(19.3) million for the same period in 
2021. The total expenses decreased 

to JD 756.6 thousand in the third 
quarter of 2022 compared to JD 
(813.6) thousand for 2021. 
Observers believe that the loss 
achieved by the French insurance 
would negatively affect its financial 
results and that this is an indication 
that it is going through difficult 
conditions.

The Jordan French Insurance Company

JD 5.4 Million, the Profits of the Gulf Insurance Group
 (GIG) by the End of the Third Quarter of 2022
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Jordanian Insurance Leadership in the Scene 
of the Local Insurance Industry

The Jordanian Insurance Company 
indicated in a disclosure to the Securities 
Commission that the operating profits 
for the first nine months of the current 
year 2022 increased and that the total 
revenues until the third quarter 2022 
amounted to JD 31.1 million, compared 
to 2021, in which the revenues 
amounted to JD 29.4 million.
The company indicated that the net 
compensation paid for the period 
ending in September 2022 amounted to 
JD (27.2) million, compared to JD (25.9) 
million for the same period in 2021. 
Total assets for the first nine months of 
2021 amounted to JD (99.8) million.
The Director General of the Jordanian 
Insurance Company, Mr. Jawad 
Janab, expressed his gratitude for the 
effort provided by the administration 
in drawing up the studied plans and 
for the company’s work team, which is 

moving forward in affirming the strength 
of the company, its stability and its 
leading position in the scene of the 
local insurance industry, and despite 
the economic, political and health 
challenges facing the Kingdom and 
the entire world, but the customers’ 
confidence in the comprehensive 
services provided by the company 
strengthens its achievements and 
gives it a strong boost to excellence in 
the performance of its work.
Since its establishment in 1951, 
the Jordanian Insurance Company 
has provided the market needs of 
insurance services, including marine 
insurance, property and vehicle 
insurance, life insurance, health 
insurance, and disaster insurance. 
Its customer base is based on the 
principle of providing excellent 
service. 

Jordan Insurance Company

The First Insurance Company 
announced that it achieved an 
expected net profit after tax of JD 
2.2 million for the period ending on 
September 30, 2022, compared to 
profits of JD 1.5 million for the period 
ending on September 30, 2021.
The company stated to the Securities 
and Exchange Commission that total 
half revenues for the third quarter of 
2022 amounted to JD 19.4 million, 
compared to 2021, which amounted to 
JD 18.4 million.
The company indicated that the net 
compensation paid for the period 
ending in September 2022 amounted 
to JD (15) million, compared to JD 
(14.4) million for the same period in 
2021. The total expenses increased 
to JD 16.6 million in the third quarter 
of 2022 compared to JD (15.9) million 
for 2021. Total assets for the first nine 
months of 2022 amounted to JD (97.3) 

million.
The share of the the period ended on 
30 June 2022 profit was (0.099) fils/jd, 
while it was 0.068 fils/JD last year.
 Commenting on the results- Rajai 
Sweiss, CEO - of the Middle East 
Insurance Company, said that the 
results of the third quarter were in 
line with the expectations set by the 
management, and stressed that the 
results confirm the efficiency of risk 
management in the company. 
The Middle East Insurance Company is 
one of the major insurance companies 
in Jordan. The company was founded 
in 1962, and the company’s capital 
is 22 million and 50 thousand, and it 
provides an integrated group of types 
of insurance, and its board of directors 
is headed by Engineer Samir Kawar, 
while the position of General Manager 
is Eng. Majid Smeirat and the CEO of 
the company, Dr. Rajai Sweiss.

Middle East Insurance Co.

Sweiss:
Earnings came in line 
with the administrative 
forecasts for the third 

quarter of this year

Janab:
Despite the challenges facing 

the Kingdom and the entire 
world, the trust of customers 

in the comprehensive services 
provided by the company 
gives it a strong boost to 

excellence in the performance 
of its business 

JD 2.2 Million; 2022 The End of the Third Quarter Profit of Middle East Insurance 
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JD 11.5 Million, Safwa Islamic Bank’s Profits
 until the End of 2022 Third Quarter

Safwa Islamic Bank (SIB), which is listed on the Amman Stock 
Exchange, achieved a growth in quarterly profits for the first 
nine months of this year, by 8.73 percent, on an annual basis.
The preliminary financial results showed that the bank 
achieved profits of JD 11.52 million ($16.25 million) during 
nine months of this year, compared to JD 10.6 million ($14.95 
million) profits in nine months of last year.
The bank’s financial statements indicated that its total income 
during the first nine months of this year increased by 11.78 
percent, reaching JD 40.5 million, compared to JD 36.24 
million in the first nine months of 2021.
The bank had witnessed a growth in its annual profits for 
2021, by 1.51 percent, to reach JD 14.06 million, compared 
to a profit of JD 10.17 million in 2020.
  Dr.   Mohammed Abu HamourChairman of the Board of 
Directors of the Bank commented on the results of the third 
quarter of this year that it was positive that it confirmed 
the soundness of the approach taken by the Bank in its 
strategies and plans in the short and long term as well. The 
Bank is keeping in mind the interest of customers and the 
development of services provided to them and the innovation 
of entrepreneurial ideas that give an addition and a distinctive 
imprint to the Islamic Elite Bank, which has taken from the 
beginning leadership and excellence as a slogan for the 
quality and continuity of its performance.

Abu Hammour: Positive 
results confirm the 
soundness of the approach 
taken by the bank in its 
strategies and plans in the 
short and long term
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The Jordanian Kuwaiti bank (   JOKB   realized), the in stock market 
in Amman, its growth in profits in the first 9 months of 2022, in a ratio 
of 115.07 percent, on annual basis.
The bank’s preliminary financial statements showed that it achieved 
profits of JD 3.7 million ($5.22 million) in the first 9 months the year, 
compared to profits of JD 1.72 million ($2.43 million) in the the first 
9 months year.
The financial results indicated a rise of the bank’s total expenses 
by 27.61 percent, to reach JD 31.66 million in 9 months of the year, 
compared to JD 24.81 million in the 9 months of 2021.
The bank was annual conversion for profits about year 2021, in value 
JD 7.74 of million, opposite losses evaluated her JD 4.51 million in 
2020.
Commenting on the financial results, Nasser Allouzi, Chairman of the 
Board of Directors of Jordan Kuwait Bank, commented that the results 
were in line with the new plans and strategies that were developed 
and implemented by the bank and all its employees, praising the 
management’s efforts in its ability to quickly and correctly adapt to 
the surrounding changes, taking into account the challenges The 
great political, economic and health always stand in the way. 

Allouzi: The results were 
consistent with the new plans and 
strategies that were developed 
and implemented by the bank

 JD 3.7 Million, the Profits of the Jordan Kuwaiti 
Bank by the End of the Third Quarter of 2022 
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The profits of the Arab Jordan Investment Bank for the third 
quarter of the current year, according to the bank’s unaudited 
financial statements, amounted to 4.9 million dinars, compared 
to profits of 4.7 million dinars for the third quarter of the year 
2021.
The bank’s total income amounted to 51.1 million dinars as of 
September 30 of this year, compared to 45.9 million dinars for 
the same period last year.
The total assets of the bank as of 9/30/2022 amounted to 2.2 
billion dinars.
At the level of the first nine months of the year 2022, net 
interest and commission income amounted to 45 million dinars, 
compared to 42.2 million dinars in the same period of 2021. 
The bank’s profits until the end of the third quarter of 2022 were 
(14.1 million dinars), compared to profits of (13.7 million dinars) 
until the end of the third quarter of 2021.
The Chairman of the Board of Directors of the bank, Hani Al-
qadi, said that the bank achieved positive and satisfactory 
results in the third quarter of this year, with a reasonable growth 
rate, thanks to its various plans and strategies based on
Hedging and reservation policy that enables it to control risks 
and manage them in an effective and appropriate manner for 
any possible emergency.

JD 14.1 Million, Arab Jordan Investment Bank Profits
 until the End Third Quarter of 2022

Alqadi: The bank has achieved 
good positive results thanks to its 
diversified plans and strategies and 
the harmony among its employees
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JD 13.8 Million, Jordan Ahli Bank Profits by the End of Third Quarter of 2022  
Jordan Ahli Bank profits in the third quarter of this year, 
according to the bank’s unaudited financial statements, 
amounted to JD 5.7 million, compared to JD 2.7 million in the 
third quarter of 2021.
The bank’s total income amounted to JD 82.1 million until 
September 30 of this year, compared to JD 85.4 million for the 
same period last year.
The total assets of the bank until 30-9-2022 amounted to JD 
3.03 billion. At the level of the first nine months of 2022, the net 
interest and commission income amounted to JD 75.2 million, 
compared to JD 75.1 million in the same period of 2021. The 
bank’s profits until the end of the third quarter of 2022 were 
(JD 13.8 million), compared to profits of (JD 10.6 million) until 
the end of the third quarter of 2021.
Commenting on the results, the Chief Executive Officer/
General Manager of the Bank, Mohamed Moussa Daoud, 
said, as shown in the results of the third quarter of this year, 
the National Bank of Jordan, thanks to its prudent policy, 
the strength of the administrative staff and its extensive 
experience in the Jordanian banking market, in addition to 
the loyalty of its customers and their great confidence in the 
bank, was able to confirm its great position among the leading 
Jordanian banks and achieve satisfactory positive results. 

Dawood:  The bank’s positive 
results demonstrate its vast 
experience and confirm its 
advanced position in the 
Jordanian banking market.
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The Investment Bank announced that its profits increased 
in the first nine months of this year to reach JD 23 million.  
 According to the bank’s financial statements, net 
profits after tax increased by 10 percent, reaching 
JD 15.2 million at the end of the third quarter of 2022, 
compared to JD 13.9 million in the same period last year.  
 According to the financial statements, the net credit 
facilities provided by the Bank to its customers, 
individuals and companies of all kinds, increased at the 
end of the third quarter of 2022 to reach JD 813 million.  
 On the other hand, the bank recorded an increase in its total assets 
as at the end of the third quarter of this year to reach about JD 1.4 
billion, while total customer deposits as at the end of September 
2022 increased to reach JD 875 million, and total property rights 
as at the end of September increased to reach JD 190 million.  
 The return on equity was 10.7 percent, while the return on 
assets was 1.5 percent. 

 The Chairman of the Board of Directors of the Bank, Fahmi 
Abu Khadra, confirmed that the Bank achieved a distinguished 
performance and an increase in its net profits during the first 
nine months of the current year, driven by an increase in its 
revenues from major banking activities, effective financial 
management and its flexibility in dealing with risks along with 
the strength of its business model, indicating that the Bank 
achieved these positive indicators despite the circumstances 
imposed by the challenges of the global economy 
environment and its effects on the Jordanian economy.  
 , Abu Khadra pointed out that the bank will continue to work 
on implementing its plans and strategies, especially those 
related to investing in innovation and modern technologies, 
and providing pioneering banking services and solutions that 
meet the needs and aspirations of its individual and corporate 
customers in an effort to continue achieving growth and profits 
and enhancing its position in the Jordanian banking market.  

JD 15.2 million Net Investment Profit 
“InvestBank”in the Third Quarter of 2022

Abu Khadra: The bank achieved outstanding performance and an 
increase in its net profits driven by an increase in its revenues from 

major banking activities   and its flexibility in dealing with risks
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 JD 24.4 Million, Cairo Amman Bank Profits 
until the End of the Third Quarter of 2022 

Cairo Amman Bank profits in the third quarter of this year, 
according to the bank’s unaudited financial statements, 
amounted to JD 8.6 million, compared to JD 7.9 million in the 
third quarter of 2021.
The bank’s total income amounted to JD 114.9 million until 
September 30 of this year, compared to JD 114.1 million for 
the same period last year.
At the level of the first nine months of 2022, the net interest and 
commission income amounted to JD 101.9 million, compared 
to JD 101.4 million in the same period of 2021.
The bank’s profits until the end of the third quarter of 2022 were 
(JD 24.4 million), compared to profits of (JD 23.3 million) until 
the end of the third quarter of 2021.
The results also reflected positively on the performance 
indicators of the bank. The equity share’s profit rose to 0.127 
penny/ JD until the end of September comparing to 0.124 
penny/ share at the end of last year’s September.
Yazid Al-Mufti, Chairman of the Board of Directors, indicated 
that the bank was able, thanks to its conservative strategy, 
policy and prudent risk management, to achieve good results 
and an excellent growth rate over last year. .

AlMufti: The Bank, due to 
its conservative strategy 
and policy and prudent risk 
management, has achieved 
good results
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 JD 29 Million, Bank of Jordan Profits by 
the End of 2022 Third Quarter 

Bank of Jordan profits in the third quarter of 
this year, according to the bank’s unaudited 
financial statements, amounted to JD 12 million, 
compared to JD 11 million in the third quarter of 
2021.
The bank’s total income amounted to JD 106.2 
million until September 30 of this year, compared 
to JD 103.6 million for the same period last year.
The total assets of the bank until 30-9-2022 
amounted to JD 2.8 billion.
The bank’s profits until the end of the third 
quarter of 2022 were (JD 29 million), compared 
to profits of (JD 27.4 million) until the end of the 
third quarter of 2021.
The results also reflected positively on the 
performance indicators of the bank. The equity 
share’s profit rose to 0.143 penny/ JD until the 
end of September comparing to 0.136 penny/ 
share at the end of last year’s September.
The CEO of the Bank, Shaker Fakhoury, 
commented that the bank has completed a 
number of its strategic projects and initiatives, 
and has continued its efforts to excel in serving 
its customers and meeting their requirements 

and expectations in all their sectors by providing 
its services, products, banking, investment and 
savings solutions through various channels, 
including those developed digitally, surpassing 
their aspirations and maintaining their continued 
confidence in it.
 On another level, the Bank has continued 
to strengthen and deepen the impact of its 
community work as well as the impact of its banking 
business, by continuing to raise the standards of 
sustainability, its aspects and activities in line with 
its strategic objectives, and through its activities 
and initiatives for corporate social responsibility, 
which it implemented in cooperation with a group 
of civil society organizations and public sector 
institutions, through which it aimed to contribute 
to stimulating sustainable social development.
 The Bank has maintained the robustness of 
its core banking operations, its operational 
efficiency, the integrity and quality of its credit 
and investment portfolios, as well as prudent risk 
management. The Bank also continued to play 
a pivotal role in promoting economic and social 
development in Syria.

Fakhoury: The Bank 
has maintained the 
robustness of its core 
banking operations, its 
operational efficiency, 
and the integrity and 
quality of its credit and 
investment portfolio.
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The Jordan Islamic Bank’s net profits rose to the end 
of last September, reaching JD 50 million, compared 
to JD 47.7 million for the same period last year.  
 The bank’s data, in a disclosure to it on the Amman 
Stock Exchange website, showed that the bank 
achieved total profits of JD 78.7 million, compared 
to JD 76.7 million for the same comparison period.  
The financial statements recorded an increase in 
the bank’s total liabilities and equity until the end of 
last September, reaching a total of JD 5, 4 billion, 
compared to JD 5.3 billion at the end of September 
of 2021.
 to Dr. Hussein Saeed  , CEO / General Manager 
of the Jordan Islamic Bank, said that the bank  has 
achieved what it has reached to this day thanks to the 
sincere efforts of the successive boards of directors 
that consisted of Jordanian and Arab businessmen 
and economists, the senior executive management 
and the citizens’ mobilization around the bank And 
what had a great impact by overcoming many of the 
obstacles and challenges that obstructed the bank’s 
charitable march, as the bank had an effective role 
in economic and social life, and was able to grow 
continuous growth and consolidate its banking 
position in the front constellation of Jordanian 
banks. Also, the fast growing of the bank asserts the 
successful strategies of development and growing. 

 JD 50 Million, the Net Profit of the Islamic Bank of 
Jordan by the End of September 2022

Saeed: The bank was able to grow 
continuously and establish its 
banking position in the front-line 
constellation of Jordanian bank

Investment In The Banking Sector
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Capital Bank Group made net profits of JD 80 million at the 
end of September this year, compared to JD 52.7 million 
for the same period last year, an increase of 52 percent. 
The assets of Capital Bank Group grew significantly 
during the same period, by 54%, equivalent to JD 2.3 
billion, driven by the completion of the acquisition of 
Societe Generale Bank - Jordan, which means JD 1.6 
billion compared to JD 6.7 billion at the end of 2021. 
The bank confirmed, in a press release yesterday, Saturday, 
that the net credit facilities portfolio rose to JD 3.3 billion at 
the end of September of this year, compared to JD 2.1 billion  
at the end of last year 2021, and a growth of 56 percent. 
Customer deposits also increased at the end of September of 
this year by 67 percent to reach JD 4.6 billion, compared to JD 
2.8 billion  at the end of 2021. Preliminary data indicates that 
net equity rose by 638 million dinars to reach JD 392 million 
at the end of last year. The chairman of Capital Bank Group, 
Bassem Al Salem, said that during the last period, the group 
applied a package of steps and procedures that strengthened 
its position in the Jordanian and regional markets, in line with 
the group’s expansion strategy, the most important of which 
is to strengthen the capital base of the group this year by 
issuing the first rift bonds worth 100 million dollars and listing 
them in NASDAC Dubai, in addition to raising its capital base 
Between Al-Salem, the group began providing its banking 
and financial services in the Saudi market, which is one of 
the strongest economies in the world, through the opening 
of the first branch of the Iraqi National Bank in Riyadh, 

indicating that this step will contribute to increasing the 
volume of commercial exchanges between Iraq, Saudi 
Arabia and Jordan, which will drive the increase in the 
pace of commercial activity between these countries. 
He pointed out that the Group has completed the process 
of consolidating the banking business of Societe Generale - 
Jordan and the transfer of the business of Societe Generale 
- Jordan for financial leasing to Capital Bank under the name 
Capital for Financial Leasing, in addition to the incorporation 
of Societe Generale - Jordan for financial brokerage to Capital 
Investments, the investment arm of Capital Bank Group. 
For his part, the CEO of Capital Bank Group, David Al-Ghoul, 
confirmed that the financial results achieved by the end of the 
third quarter of this year were a translation of the ambitious 
strategy of the Group, where the net operating profit grew 
37 percent compared to the same period in 2021, which is 
about JD 20 million, which reflected positively on the return 
on equity to reach 19.4 percent, after excluding all non-
recurring items, pointing out that the bank has been able to 
improve its revenues and structure its capital efficiently. 
The financial results of the National Bank of Iraq showed 
a growth in net profits after taxes amounting to JDs 11.1 
million at the end of September this year compared to JDs 
8.6 million, with a rate of 29% for the same period last year. 
As for Capital Investments Company, its net profits at the end 
of the third quarter of this year amounted to JD 4 million, with 
a growth rate of 46.5 percent, supported by an increase in the 
volume of managed assets amounting to 543 million dollars.

JD 80 million, Net Profit Capital Bank by the End of the 
Third Quarter with an Increase of 52%
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Al- Salem: The Group starts 
by providing its banking and 
financial services in the Saudi 
market, which is one of the 
strongest economies in the world

Al- Ghoul: The financial results 
achieved by the end of the third 
quarter of this year came as a 
translation of the group’s ambitious 
strategy
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AL-Masri: The positive results 
achieved confirm the Group’s 
ability to continue the process of 
sustainable growth in all sectors

Sadiq: Bank is in the process 
of implementing its digital 
transformation strategy

At a Growth Rate of 49%, the Arab Bank Group 
promotes the Growth of its Quarterly Profits

 for the Third Consecutive Quarter

The Arab Bank Group continued to achieve positive results 
for the third quarter of 2022, as it achieved net profits after 
taxes and allocations amounting to US $405.8 million for the 
period ended 30 September 2022 compared to US $271.7 
million in the period corresponding to 2021, with a growth 
rate of 49%. The Group maintained a solid financial position 
where equity reached US $10.2 billion.
Credit facilities amounted to USD 35.6 billion at the end of 
the third quarter of 2022 compared to USD 34.1 billion in 
the same period of the previous year with a growth rate of 
4%, while customer deposits amounted to USD 47.8 billion 
as at 30 September 2022 compared to USD 46.6 billion in 
the period corresponding to 2021 with a growth rate of 3%, 
reflecting customers’ established confidence in the Arab 
Bank Group.
Commenting on these findings, the Chairman of the Board 
of Directors of the Arab Bank, Mr. Sabih Al-Masri, said: ” 
The positive results achieved confirm the ability of the Arab 
Bank Group to continue the process of sustainable growth 
in all sectors through the diversification of investments and 
the development of the Bank’s operational operations, as the 
Group has shown great flexibility in adapting to the challenges 
facing the global economy.“ Al-Masri expressed his optimism 
and continued confidence in the Bank and his ability to move 
towards greater success and continue to achieve strong 
performance that supports the Bank’s plans for growth and 

expansion and enhances its leadership status.
For its part, Ms. Randa Al-Sadiq, CEO of the Arab Bank, 
said that during 2022, the Bank was able to continue to 
achieve sustainable growth rates in banking business, as 
the net operating profits of the Bank grew by 13% thanks 
to the growth in net interest and commissions from the main 
banking business, as well as continuing to control operating 
expenses, in addition to continuing to improve the levels of 
risk cost and in line with the prudent strategy of the Bank.  
Al-Sadiq added that the bank continued to maintain the 
quality of its credit portfolio, and a coverage rate for non-
performing debts of more than 100%, without calculating 
the value of guarantees, in addition to maintaining high 
liquidity levels, as the ratio of loans to deposits reached 
74.3%. Al-Sadiq pointed out that the group maintains a 
strong capital base, most of which is concentrated within the 
primary capital, where the capital adequacy rate according 
to Basel III’s instructions reached 16.4%, which is higher 
than the minimum required according to the instructions of 
the Central Bank of Jordan.
Al-Sadiq stated that the Bank is continuing to implement 
its strategy related to digital transformation by focusing 
on expanding the investment base in electronic banking 
solutions that will meet the renewed customer requirements 
and provide the best digital services in line with best 
practices.
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Bank al Etihad (UBSI), which is listed on the 
Amman Stock Exchange, achieved a growth 
in half annual profits for the first nine months 
of this year, by 17.45 percent, on an annual 
basis.
The preliminary financial results showed that 
the bank achieved profits of JD 34.3 million 
($38.24 million) during nine months of this year, 
compared to JD 29.8 million ($32.56 million) 
profits in nine months of last year.
The financial results indicated a rise of the 
bank’s total incomes by 11.63 percent, to 

reach JD 163.8 million in 9 months of the year, 
compared to JD 146.74 million in the 9 months 
of 2021.
 Commenting on the results, Issam Salfiti, 
Chairman of the Board of Directors of Bank al-
Etihad, said that the Bank’s achievements time 
and time again prove the success of the policy it 
follows and the feasibility of the strategic plans 
that the Bank sets at every stage in proportion 
to the variables that permeate it. The quality of 
services it provides to clients while preserving 
shareholders’ rights and enhancing profits.
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Salfiti: The bank’s 
achievements time 
after time prove the 
success of its policy 
and the feasibility of 
its strategic plans

JD 34.3 Million, al-Etihad Bank’s Net Profits by 
the End of 2022 Third Quarter 
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he Director General of Jordan Industrial 
Towns Company, Omar Juwaid, said that the 
regional conditions that the region is going 
through, foremost among which is Syria, call 
for the need for Arab economic integration 
by promoting commercial and economic 

relations, facilitating businessmen and enabling them 
to practice their activities and face all the obstacles that 
hinder their investments.
Juwaid explained today during a dialogue session held 
within the events of the Jordanian-Syrian Investment 
Forum currently held in Damascus and organized by 
the Jordan Chamber of Commerce and the Federation 
of Syrian Chambers of Commerce with the participation 
of 32 Jordanian companies, showing that benefiting 
from the investment advantages that Jordan enjoys is 
very important for the Syrian investor, as Jordan is linked 
to many trade and economic agreements with many 
countries of the world that qualify to enter industrial 
products for various international markets.
During the session in which he participated, Hani Abu 
Hassan, Chairman of the Board of Directors of the Irbid 
Chamber of Industry, also participated on the Jordanian 
side, adding that we are talking in this forum about 
partnership, not competitiveness, at a time when Jordan is 
on the cusp of an important economic stage through which 
the future is expected to be expected in conjunction with 

the launch of Jordan’s economic vision and the imminent 
launch of the Investment Environment Regulation Law, 
while the brothers in Syria are preparing for the stage 
of reconstruction and advancement of the state in its 
various economic sectors, as they will constitute a 
strong incentive for future cooperation between the 
two countries.
During the session, Juwaid revealed the number 
of Syrian investments in Jordanian industrial cities, 
which reached 37 industrial investments of 190 
million dollars, which provided about 2500 jobs 
for Jordanians, as these investments range to 
include various industrial sectors such as food, 
pharmaceutical, textile, engineering, plastic and 
others .
During the session, Juwaid presented a number 
of investment opportunities available in Jordanian 
industrial cities in front of the Syrian business 
community and renewed his call to the company to 
benefit from the advantages enjoyed by the Kingdom 
and Jordanian industrial cities, which will qualify the 
entry of the Syrian product to various international 
markets, as the company recently completed the 
initial stages of the cities of Salt, Madaba and Tafila, 
while it is nearing the completion of the stages of 
its expansion in the cities of Mukhara and Hassan 
Industries.

T

JUWAID:  A GREAT OPPORTUNITY FOR THE 
SYRIAN INVESTOR TO BENEFIT FROM THE 

KINGDOM’S INVESTMENT ADVANTAGES 
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In addition to building state-of-the-art 
stadiums, Qatar has built a modern 
metro network, expanded its airport, and 
built new areas within the capital Doha.

What Qatar hopes for
 from the World Cup

As Qatar hopes for the World Cup, oil 
and gas exports are the pillar of Qatar’s 
economy, which has the third largest 
natural gas reserves in the world and is 
one of the largest oil exporters.
Although natural resources have 
contributed to the country’s 
prosperity, market forces that 
dominate hydrocarbon exports result 
in volatile revenues, so Qatar aims to 
increase the size of its energy-free 
economy as it aspires to become a 
trade and tourism hub in the region.
Hosting the World Cup is key to 
achieving this ambition; between 2013 
and 2018, the share of hydrocarbons 
in GDP decreased from 55% to 39%, 
reflecting increased high spending 
associated with preparations for 
the World Cup, and the tournament 
supported developments in vital non-
energy sectors, and its continued 
growth will be a priority for Qatar after 
the World Cup.
Despite the potential gains from 
the World Cup, major international 
sporting events are unfortunately 
paying off poorly for the host nation’s 
investment, with Qatar’s economy 
expected to grow by 3.4 percent 

in 2022 and 2023, thanks to the 
momentum of the World Cup, but 
decline to 1.0 percent by 2024.
Despite these concerns, Qatar 
has strategically built the facilities 
to benefit the economy after the 
World Cup, and Qatar’s continued 
investment in modernizing its facilities 
is likely to expand transport, trade 
and economic initiatives.
Qatar is set to strengthen its soft 
power, redefine its influence, status, 
status, facilities and foreign policy 
goals, and the country will benefit 
economically from the World Cup.
Qatar expects the event to add 
$17 billion to its economy. Other 
projections suggest that Qatar’s 
GDP growth will provide $4 billion in 
income from Middle Eastern tourist 
spending.
The Qatar News Agency recently 
reported that direct financial revenues 
from the World Cup are expected 
to reach $2.2 billion, and long-term 
economic revenues from 2022 to 
2035 are expected to reach $2.7 
billion, as strong tourism revenues are 
expected to flourish during the World 
Cup and beyond.
Qatar aims to transform World Cup 
facilities into new communities, 
schools and hospitals, as well as 
staging points for tourism flows. The 
Qatar National Vision 2030 envisions 
a diversified economy in which the 
private sector plays a prominent role.

QATAR’S WORLD CUP 
PREPARATION SPENDING 
REACHED 200$ BILLION

6MILLION PEOPLE EXPECTED 
TO VISIT QATAR AFTER 
TOURNAMENT

QATAR’S ECONOMY WILL 
GROW BY %3.4 IN 2022 AND 

2023



he 29-day FIFA World Cup is expected to attract 
more than 1.7 million visitors to Doha, with 
around 500,000 visitors in the country on the 
busiest day of the first World Cup to be held in 
the Middle East and the Arab region, and FIFA 
estimates that up to 6 million people could seek 

to visit Qatar after the tournament.
The Qatar 2022 World Cup will be held from November 
20 to December 18 in 8 stadiums designed to the highest 
international standards.
Many millions will get to know Qatar better through print 
media, radio and television networks, social media posts from 

participating fans, teams, and journalists based in Qatar. It is 
estimated that Qatar’s spending to prepare for the World Cup 
is $200 billion.
Hosting the World Cup is part of the Qatar National Vision 
2030, a government initiative to transform Qatar into a global 
community and provide a higher standard of living.
International development plans linked to the Qatar National 
Vision 2030 include projects directly related to the World Cup, 
aimed at enhancing continuity beyond the tournament.
Qatar has built the infrastructure needed to host some 1.3 
million visitors during the month-long tournament, about half 
of Qatar’s population.

T

The Economics of the Qatar 2022 World Cup

WHAT DOES THE
WORLD CUP MEAN FOR

QATAR?
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directors and executive management is to reform and 
improve the financial situation, indicating the role of Jordan 
Islamic Bank in supporting the company as the main 
shareholder in it, as financial plans have been developed to 
bring benefit, to invest this money in the designated place 
that brings benefit to the company and achieves its desired 
goals.
And about our question to Mr. Jarwan regarding the debts 
of the company and where exactly are they confined????
Jarwan replied that all the company’s debts have been 
resolved and duly addressed.
Jarwan also mentioned in his speech about the company’s 
products and their spread and stressed that the products 
of the Jordanian Company for the production of medicines 
are widespread and have excellent quality and reputation 
and are in great demand and cover a large number of 
community members and the company seeks to implement 
comprehensive marketing plans and benefit from the 
existing competencies and expertise to achieve the best.
Regarding the role of the Ministry of Health, Jarwan 
explained that the Food and Drug Administration is following 
up well and actively the pharmaceutical industry sector by 
all means to implement instructions and regulations in order 
to preserve the health of the citizen in the first place.
Jarwan added that the Jordanian doctor has an effective 
and major role in supporting local pharmaceutical products, 
so the company is keen on continuous communication and 
partnership with doctors and seeking their opinions about 
the preparations produced by the company.
As for the future outlook of the company, according to the 
plans drawn, the company will progress at a steady pace 
and within the plans drawn to increase its ability to compete 

International and local, therefore, the company is committed 
to all commitment and keen to be at a high level in its 
performance and the quality of its products and take into 
account all quality requirements and good manufacturing 
within the instructions of the Ministry of Health and the Saudi 
Food and Drug Corporation.
The dialogue cannot end without addressing the impact of 
Corona and its impact on the pharmaceutical sector, which 
was affected during this global crisis due to the emergence 
of obstacles in import and export, due to the emergence of 

import difficulties and shipping operations as a result of the 
closures that took place around the world.
To overcome these obstacles, the company has borne 
more costs and intensive efforts to provide raw materials 
that go into the pharmaceutical industry and more costs for 
exporting products.
As for prices, Jarwan said:  The company is committed to the 
prescribed prices and or approved by the Food and Drug 
Administration. It is worth mentioning that the Food and Drug 
Administration is a national institution that provides full and 
continuous support to the local pharmaceutical industries.
It is noteworthy that the Board of Directors of the company 
shows great cooperation with the executive management in 
overcoming all obstacles to serve the public interest of the 
company and enhance the increase of its production and 
marketing capabilities.

THE COMPANY’S BOARD OF DIRECTORS 
AND EXECUTIVE MANAGEMENT WERE 
ABLE WITHIN A SHORT PERIOD OF TIME 
TO PUT THE COMPANY ON A POSITIVE AND 
BENEFICIAL PATH

THE JORDANIAN DOCTOR HAS AN 
IMPORTANT ROLE IN SUPPORTING LOCAL 
PRODUCTS IN THE PHARMACEUTICAL 
SECTOR

THE COMPANY TAKES CARE OF THE 
RESEARCH AND DEVELOPMENT WORK
TO PRODUCE AND CREATE NEW 
PRODUCTS



he Jordanian Pharmaceutical Production 
Company was established in 1978 as a private 
joint stock company and merged with Al-Razi 
Pharmaceutical Industries Company in 2004. 
This merger resulted in the Jordanian Public 
Pharmaceutical Production Company and was 

listed on the Amman Financial Market. 
Other companies are Delas, a company specialized in 
herbal and natural pharmaceutical industries, and Aragen 
Biotechnology, a company specialized in rapid and home 
laboratory testing devices.
The company’s main activity began with the development, 
manufacture, marketing and sale of generic medicines 
with a focus on specific and specialized drug groups that 
distinguish them from other competing companies such 
as cardiovascular, digestive,  neuro and psychological 
medicines.
This activity expanded as a result of the company’s 
research excellence and anticipation of its management 
of the future of the pharmaceutical industry in the region 
and the world to launch three major new activities, namely 
the development and manufacture of herbal preparations 

and medicines, the development of medical and laboratory 
reagents and the development of combinations of additives 
necessary for all pharmaceutical factories. These industrial 
activities resulted from specialized in-depth research work 
that resulted in more than 70 patents registered globally .
The Jordanian company operates in more than 30 
countries in Asia, Africa and, to a limited extent, Europe 
through marketing and direct sales or through contractual 
manufacturing partnerships with industrial companies in 
those countries .
The company’s main interest was to improve its situation, 
as the company’s capital was raised for the purposes of 
promoting better performance and maintaining the expertise 
and good reputation of the company for the excellence 
of its products with high quality and the excellence of its 
employees with specialized scientific expertise.
Mahmoud Jarwan, CEO of the company, touched on the 
importance of having technical cadres of specialists in 
the pharmaceutical industry sector and ensuring the 
appointment of specialized employees to meet the technical 
and administrative requirements in the company.
Jarwan stressed that the goal of the company’s board of 

T

Issue Malf

JORDANIAN PHARMACEUTICALS PRODUCTION
 A NEW ERA AND A BRIGHT STAGE

THE COMPANY PURSUES AN INSIGHTFUL MANAGEMENT VISION AND 
HAS THE EXPERTISE TO ADVANCE ITS BUSINESS TO MAKE IT ONE OF 

THE LEADING COMPANIES IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY
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Al-Manara Islamic Insurance Company organized, 
by collaboration with organization of the invested 
areas free Jordanian Medical days open Year 
for all visitors and the free labourers inside the 
areas Jordanian 
Islamic Insurance Company organized, Tuesday 

15 - 11 - 2022, by collaboration with organization of the 
invested areas free Jordanian Medical days open Year for all 
visitors and the free labourers inside the areas Jordanian 
The general manager of Al-Manara Islamic Insurance 
Company- Mr. Walid AlQatati pointed that the medical 
day  that included general medicine consultations, and 
sittings guidance of healthy, and diabetes, blood pressure and 
sight tests, in addition to the detection about problems of the 
ages, and services of the nutrition, medical consultations, and 
companies of the medicines and centres of the eyes which 
distribution rose in Free samples and educative pamphlets 

and enlightening be interested in health of the citizen, with 
observance of the observance in the preventive measures and 
general conditions of the safety .
Al-Qatati thanked the Jordan Free Zones Investors 
Authority and the National Company for Medical Insurance 
Management / Nat Health , stressing that this day comes 
within the social responsibility of Al-Manara Islamic Insurance 
Company to organize events and activities that serve the local 
community, and provide optimal health and social service 
through partnerships with various civil society institutions, 
including institutions of the medical sector, which is one of the 
most important sectors that the company works on through the 
Health Insurance Department, which provides distinguished 
services to health insurance subscribers
The activities of the Medical Day were concluded by thanking 
the participating parties and the organization for their efforts in 
making the event a success.

A

AL-MANARA ISLAMIC INSURANCE COMPANY 
ORGANIZATION OF OPEN MEDICAL DAY INSIDE THE 

JORDANIAN FREE ZONE

Insurance news
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and dedication, personalized professionalism, and the 
support and empowerment of our customers, employees 
and partners.

What products does CFI offer?

Shares
What are the shares or trade stock CFDs?  We provide 
thousands of major shares of American, British and 
European companies from a single platform under the best 
competitive conditions.

Listed investment funds
It is one of the most customization trading methods. 
Discover our wide range of listed investment funds and 
invest in the future.

Metals
Hedge against doubt by trading gold, silver, copper and 
other precious metals

Indicators
Are you thinking of trading more than one share? Indices 
offers you a variety of indicators that give you the 
opportunities you are looking for.

Power
Trade some of the world’s most sought after commodities 
including oil and natural gas

 Stocks of companies listed on the Amman Stock Exchange
Trade in local stocks with competitive commissions, enjoy 
easy deposits and withdrawals, with an online platform that 
allows access to the Amman Stock Exchange to trade your 
preferred shares in an easier, better, and faster way.

What platforms are available to trade in the global 
markets of CFI?

MetaTrader 5
MetaTrader 5 is the new generation of trading platforms 
and one of the most widely used trading platforms in the 
world. is the newest generation of Metatrader4 that has 
achieved similar success for many years.

cTrader
C-Tradersi Trader is a powerful trading platform that is 

very popular in the trading world and gives a glimpse into 
the future of trading. It offers advanced features that go 
beyond what is normally available on other platforms.“

What is the method of electronic trading in the Amman 
Financial Market (CFI)?
CFI ASE Trader is a user-friendly online platform that 
allows customers to trade local market shares at instant 
prices where they can buy or sell as they please, without 
restrictions and while ensuring all their rights related to 
corporate actions including dividends and dividends.

Platforms have very common and useful features

• Availability of continuously updated charts
• Availability of advanced order types and instantaneous 

execution 
• Financial markets
• One-Click Trading Capability
• The possibility of allocating a special business strategy 

through the use of automated systems.
• Available on PC, Web, iOS and Android

How do you rate financial and forex investments and 
the demand for them when compared to investment in 
global stocks?
• The great variety in the number of financial assets that 

can be invested in has led large numbers of traders to 
inquire about the best financial assets to trade.

• Challenges the advantage of a financial asset over other 
assets by a combination of factors: 

• Stability of financial asset
• The extent to which the financial asset is affected by the 

variables and surrounding circumstances
• The nature of the financial asset’s movements during the 

trading day
• Availability of liquidity or lack thereof
• Other factors related to the trader him/herself
• 

A trader who wants to take advantage of quick instantaneous 
moves tends to trade in the most volatile financial assets 
throughout the day, which have liquidity all the time, in 
order to execute short-term trades and make part of the 
profits, while traders who prefer long-term trades prefer to 
invest in less volatile financial assets.

LATEST AWARDS RECEIVED BY THE GROUP BEST 
TRADING PLATFORM OF 2022 AND E-BUSINESS 

AWARD BY ENTREPRENEUR MAGAZINE  
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When was CFI founded?
Asked about the company’s history, Mr. Azar said, ”The 
company’s assets belong to a private banking division 
established in 1998 within a sister institution based in 
Beirut, Lebanon, Credit Financier. After several years of 
success, the first company was established under the 
name Credit Financier Invest in 2005, after the banking 
side was separated from the trading side. Since then, the 
company has served thousands of customers, executed 
millions of deals, and today owns many companies around 
the world including London, Dubai, Larnaca, Beirut, Amman 
and others. CFI provides its services to private or financial 
institution customers.“

Can you provide a brief on CFI?
CFI Group is an award-winning global trading provider 
in the financial markets with over 24 years of experience 
and includes a range of licensed companies in London, 
Larnaca, Beirut, Amman, Dubai, Port Louis and others.
CFI offers its clients competitive trading conditions including 
zero spreads, zero commissions, and instantaneous 
execution. It also offers the possibility of trading without a 
minimum deposit of more than 13,000 products of shares, 
forex, bonds, indices and listed investment funds in more 
than 21 financial markets. CFA Group is known for its 
excellence in serving and following up its customers and 
providing them with daily technical reports and analysis, 
providing them with free educational webinars, dedicated 
support, and ensuring that they have the best trading 

experience in more than 100 countries around the world, in 
addition to 24/7 support over the phone or via direct support

Our Mission 

Empower traders and investors with passion by providing 
the best and most accurate trading services

Our vision 
Is To be familiar of everything related to investment and 
trading.

Our Values 
Integrity and honesty above all - our reputation is our main 
asset. We constantly strive for excellence with discipline 

 CFI   FEATURES SERVING 
AND FOLLOWING UP ITS 
CUSTOMERS AND PROVIDING 
THEM WITH DAILY TECHNICAL 
REPORTS AND ANALYSIS 

«CFI GROUP»
 IS THE FAMILIAR NAME FOR EVERYTHING RELATED

 TO INVESTMENT AND TRADING 
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FI Group is an award-winning global trading 
provider in the financial markets with over 24 
years of experience and includes a range of 
licensed companies in London, Larnaca, Beirut, 
Amman, Dubai, Port Louis and others.
In an interview with Mr. Louay Azar, the 

Company’s CEO is an expert in the financial markets and 
has more than 24 years of experience across a wide range 
of asset classes. His knowledge is focused on trading, 
sales, operations, and management. Mr. Louay joined the 
CFI in 2017 as Director General of the CFI Jordan, and 
continues to hold this position to this day. He previously 
worked as an investment manager at Al Barah General 

Trading Company for 8 years and spent 11 years at NCB as 
Foreign Investment Manager. 
 Mr. Azar manages operations throughout the company. 
He holds a bachelor’s degree in economics from Yarmouk 
University and is licensed as an intermediary and investment 
consultant by the Jordan Securities and Exchange 
Commission.
Mr. Azar answered our questions in a very open manner, 
indicating that moving forward in the financial markets is 
a journey that you must know well how to prepare for. He 
assured us that the group believes that integrity and honesty 
above all else and that the reputation that you work hard to 
preserve is the most important presidential wealth of all. 

C

AZAR:
WE CONTINUOUSLY 
STRIVE FOR 
EXCELLENCE AND 
PROFESSIONALISM, 
SUPPORTING AND 
EMPOWERING BOTH 
OUR CUSTOMERS, 
EMPLOYEES AND 
PARTNERS

«CFI GROUP»
 IS THE FAMILIAR NAME FOR EVERYTHING RELATED

 TO INVESTMENT AND TRADING 
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appy news shared by the Royal 
Hashemite Court Twitter account during 
his congratulations  Prince Hussein bin 
Abdullah II  Crown Prince of Jordan with his 
engagement to Ms. Rajwa Khalid bin Musaed 
bin Saif bin Abdulaziz Al Saif in the presence 

of the Jordanian King  Abdullah II bin Al Hussein  and  
Queen Rania Al-Abdullah  .
The reading took place at the home of Ms. Rajwa’s father, 
in the Saudi capital Riyadh, in the presence of their Royal 
Highness Prince Hassan bin Talal, Prince Hashim bin 

Abdullah II, Prince Ali bin Al Hussein, Prince Hashim bin Al 
Hussein, Prince Ghazi bin Mohammed, Prince Rashid bin 
Al Hassan, and a number of members of the Al Saif family.
The family of the ”Investors“ magazine, represented by the 
editor-in-chief, Mr. Ali Amaira, presents His Majesty King 
Abdullah II bin Al Hussein Almighty, Her Majesty Queen 
Rania Al-Abdullah Almighty and His Highness the Crown 
Prince, Prince Hussein bin Abdullah Almighty, with the 
highest congratulations and blessings on the occasion of 
the betrothal of His Highness Prince Hussein bin Abdullah, 
the Crown Prince, to Her Royal Highness, Ms. Rajwa Al Saif.

H



Congratulations

Investors Magazine Congrats the Engagement 
of  Crown Prince AlHussein to Rajwa AlSaif
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Salfiti: The bank’s achievements time after 
time prove the success of its policy and the 
feasibility of its strategic plans

Abu Rassaa: The Company is making every 
effort to maintain its leading position in the 
Jordanian finance market and has achieved 
more than good results

Al-Manara Islamic Insurance Company 
Organization of Open Medical Day Inside the 
Jordanian Free Zone

18

34
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JD 34,3 Million, al-Etihad Bank’s Net Profits by 
the End of 2022 Third Quarter 

JD 7 Million, Net Profit of Bindar Trade and 
Investment, by the End of the Third Quarter of 2022

INVESTMENT IN THE BANKING SECTOR

31

INVESTMENT IN THE FINANCE SECTOR

INSURANCE NEWS

BANK NEWS

Capital Bank Declares the Completion of the Banking 
Merger of Societe Generale Bank - Jordan

After Completing the Acquisition 



What does theWorld Cup mean for
Qatar?

Azar: We continuously strive for excellence and 
professionalism, supporting and empowering 
both our customers, employees and partners

A majestic opening ceremony for the Qatar World 
Cup 2022 in the presence of world leaders

«CFI Group»  is the  Familiar Name for Everything Related  
to Investment and Trading 

MAGAZINE

INVESTORS MAGAZINE CONGRATS THE 
ENGAGEMENT OF  CROWN PRINCE 
ALHUSSEIN TO RAJWA ALSAIF

Juwaid:  A Great Opportunity for the Syrian 
Investor to Benefit from the Kingdom’s 
Investment Advantages 
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THE ECONOMICS OF THE QATAR 2022 WORLD CUP
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Millions of people are already suffering from the 
catastrophic effects of severe weather disasters 
exacerbated by climate change-from prolonged 
droughts in sub-Saharan Africa to devastating tropical 
cyclones sweeping across South-East Asia, the 
Caribbean and the Pacific. Extreme temperatures 
caused deadly heatwaves in Europe, and wildfires in 
South Korea, Algeria and Croatia. There were severe 
floods in Pakistan, while in Madagascar severe and 
prolonged drought left 1 million people with very 
limited access to adequate food.

The devastation that climate change has caused, 
and will continue to cause, is a dangerous warning to 
humanity, but there is still time. The world’s leading 
scientific body for climate change assessment – the 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
- warns that global greenhouse gas emissions must 
“peak by 2025 at the latest, and be reduced by 43 
per cent by 2030 if we are to limit global warming to 
a maximum of 1.5 degrees Celsius and avert a real 
catastrophe.

The Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) estimates that approximately one quarter of 
total greenhouse gas emissions originate in agriculture 
and forestry, making it the second highest source of 
emissions after the energy sector. These  emissions 
are caused by natural digestion in ruminants such as 
livestock, sheep and goats. Land use and land-use 
change such as deforestation, forest degradation and 

forest fires are a serious source of greenhouse gas 
emissions. These activities, such as the conversion 
of forest areas into grazing lands for commercial 
livestock, the production of fodder crops such as soy, 
and palm oil plantations, are often closely linked to 
agro-industrial food systems.

The effects of climate change and fossil fuel-
related pollution also apply on ethnic grounds when 
environmental policy making discriminates against 
people of color and other communities facing ethnic, 
religious and linguistic discrimination, or excludes them 
from leading roles in the environmental movement.
Climate justice approaches focus on the root causes 
of the climate crisis and how climate change builds 
on and amplifies inequalities between and within 
countries. Their requirements are based on the need 
to address such imbalances and grievances, starting 
with the focus of climate action on the perspectives, 
knowledge and demands of groups and communities 
most affected by the climate crisis.

Today’s Governments need to lead the transition 
to renewable energy sources and environmentally 
friendly technologies that have proven effective 
with real solutions that do not sacrifice the planet or 
humankind. It must not be made a problem for future 
generations. Governments should legally require 
companies to respect human rights during the energy 
transition process.

aliamaireh@yahoo.com

EDITORS LETTER 

ENVIRONMENTAL 
CHALLENGES AND 
CLIMATE CHANGE…
CAUSES AND 
SOLUTIONS
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