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 7.8 الع�سر احلديث، بلغت قوته  الزلزل يف  اأقوى     زلزال كهرمان مرع�س من 
درجة، �سرب يوم ال�ساد�س من  �سباط 2023 مدينة كهرمان مرع�س وامتد نحو 

الوليات اجلنوبية برتكيا ومدن �سمال �سوريا ومعظم حمافظاتها.
170 األف  42 األف قتيل واأكرث من  اإلى �سقوط ما يزيد على  واأدى هذا الزلزال 
جريح مع اأ�سرار كبرية يف املدن والقرى التي �سربها. ويعد الأقوى من نوعه منذ 

العام 1999.

وهي:  الألبي،  احلزام  منطقة  �سمن  بالزلزل  ن�سطة  منطقة  يف  تقع  فرتكيا      
والهند  و�سومطرة  جاوة  من  تبداأ  كيلومرت،  األف   15 من  لأكرث  ممتدة  منطقة 
بالبحر  انتهاء  والأنا�سول  والقوقاز،  اإيران،  جبال  ثم  الهيماليا،  بجبال  مرورا 
اأزمة  فهذه  احلزام  هذا  يف  العامل  يف  الزلزل  اأكرب  من   17% ويحدث  املتو�سط. 
كارثية كبرية تلحق بالعامل وتقودنا اإلى تغيريات كبرية لالأر�س ودخولنا ع�سر 

جيولوجي جديد..

وتت�سبب الزلزل يف خ�سائر مادية كبرية ب�سبب ما تخلفه من دمار واأ�سرار على 
التكلفة  تكون  حيث  وال�سناعية  القت�سادية  واملن�ساآت  القطاعات  من  العديد 

املادية مرتفعة جدًا وذلك لإ�سالح الأ�سرار التى نتجت عنه .

وعالوة على ما تخلفه الزلزل من دمار ب�ساأن البنية التحتية للمناطق املت�سررة 
فيت�سبب يف معاناة اقت�سادية اأخرى  وقد يت�سبب يف حدوث ت�سونامي، والذي له 

تاأثريات تدمريية على ال�سواحل واملدن ال�ساحلية .

    ويرى بع�س علماء اجليولوجيا اأن كوكب الأر�س مّر بفرتة انتقالية اأخرى يف 
مقيا�س الزمن اجليولوجي بداأت منذ �سبعني عاما، واأننا دخلنا ع�سرا جيولوجيا 
جديدا، اأطلقوا عليه ع�سر الأنرثوبو�سني اأو »الع�سر الب�سري«، يف اإ�سارة اإلى زيادة 

تاأثري الأن�سطة الب�سرية على الأنظمة البيئية والطق�س على كوكب الأر�س.

عدة  �سدرت  اإذ  اجليولوجيا،  لعلماء  مفاجئا  مرع�س  كهرمان  زلزال  يكن  مل     
التحذيرات  لكن  مدمرة،  تكون  اأن  توقعوا  حمتملة  زلزل  من  عنهم  حتذيرات 
ا�ستهدفت مدينة اإ�سطنبول لكثافتها ال�سكانية. كما ظهرت بع�س التوقعات قبل 

الزلزال باأيام قليلة حتذر من حدوثه يف منطقة كهرمان مرع�س.

واإدلب  حلب  وحمافظات  ال�سوري  ال�سمال  منطقة  الزلزال  �سرب  �سوريا،  ويف     
وحماة والالذقية وطرطو�س، وو�سلت بع�س الهزات الأر�سية اإلى العا�سمة دم�سق 
وعدد من املحافظات الأخرى، وو�سلت اآثار الزلزال اإلى لبنان وفل�سطني والعراق.

 17.9 عمق  على  ومتركز  ريخرت،  ملقيا�س  وفقا  درجة   7.8 الزلزال  قوة  بلغت 
كيلومرتا حتت �سطح الأر�س، عند �سدع �سرق الأنا�سول، وانطلقت جراء الزلزال 

موجات باجتاه ال�سمال ال�سرقي، مما ت�سبب باأ�سرار بالغة يف كثري من املناطق.

   فننا�سد هنا احلكومات وجلنة املنظمات اجليولوجية لزيادة الوعي الإعالمي 
الالزمة  الحتياطات  واأخذ  العظيم  احلدث  وهذا  وتبعاتها  الزلزل  حول 
وال�سريعة فالزلزل ل ياأتي اإل بغتة فهل نحن م�ستعدون؟! فن�ساأل اهلل العظيم اأن 

يحمي الب�سرية جمعاء ويحفظكم من كل بالء.

األزمات االقتصادية والتغييرات 
في األرض تقودنا إلى »عصر جيولوجي جديد«

aliamaireh@investorsmgz.com

رئيـس التحريــر

االفتتــاحيـة



أخبار اقتصادية

تهنئة وتبريك

أخبار اقتصادية

بيتكوين   أكبر   العمالت   المشفرة   والعملة   المهيمنة   منذ   ظهور   التشفير

المجموعة األردنية للمناطق الحرة والمناطق 
التنموية تعتمد على مصادر التمويل الذاتي  

لمشروع تلفريك عجلون

أسرة »مجلة المستثمرون« تهنئ سمو األميرة 
إيمان بنت الحسين بمناسبة عقد قرانها وزفافها 

على السيد جميل ألكساندر ترميوتس

كيف   ستتحرك   العمالت   الرقمية
في   العام2023   ؟
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اتفاقية تعاون بين »عّمان العربية« واتحاد العاملين
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43,8 مليون دينارصافي أرباح بنك اإلتحاد للعام 2022

سلفيتي: نتائج األعمال المالية للعام  2022 
أثمرت عن تحقيق أرباح جيدة للبنك



Size A4 -  21 x 29.7cm



Size A4 -  21 x 29.7cm
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تهنئة وتبريك

أسرة    
» مجلة   المستثمرون«  

  تهنئ   سمو األميرة
 إيمان بنت الحسين

 بمناسبة 
عقد قرانها وحفل زفافها على

 السيد جميل ألكساندر ترميوتس
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تهنئة وتبريك

2023العدد  71 أذار    

برئي�ص  ممثلة  )امل�ستثمرون(  جملة   اأ�سرة  تتقدم 
التحرير علي العمايرة بالتهنئة من  �ساحب اجلاللة 
و�ساحبة  املعظم  احل�سني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك 
اجلاللة امللكة رانيا العبداهلل املعظمة مبنا�سبة عقد 
وزفافها  اميان  المرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  قران 
لهما  وتبارك  ترميوت�ص  األك�ساندر  جميل  ال�سيد  الى 

وتدعو اهلل ان يدمي على �سموها ال�سعادة والهناء .
وكان حفل الزفاف اقيم يف ق�سر )بيت الردنيني( 
يف العا�سمة عمان يوم 1٢ اآذار ٢٠٢3 بح�سور جاللة 
والمراء   رانيا  امللكة  وجاللة  الثاين  عبداهلل  امللك 
امراء  من  وعدد  امللك  ابناء  وها�سم  و�سلمى  ح�سني 
العائلة املالكة الها�سمية وعدد اخر من املدعوين من 
جميل  العري�ص  وعائلة  وال�سديقة  ال�سقيقة  الدول 

الك�ساندر  .
�سبتمرب  ٢٧ايلول  يف  عمان  مواليد  اميان  والمرية 
المري  وا�سقاوؤها هم:  لعام1٩٩٦.عمرها)٢٧(عاما 
ح�سني بن عبداهلل الثاين ويل العهد والمرية �سلمى 

البكالوريو�ص  درجة  �سموها  .وحتمل  ها�سم  والمري 
يف  تاون  جورج  جامعة  من  الدولية  العالقات  يف 

وا�سنطن .
جميل  ال�سيد  فهو  اميان  المرية  وزوج  عري�ص  اما 
مواليد  يونانية  ا�سول  من  وهو  ترميوت�ص  الك�ساندر 
كاراكا�ص  اليونانية  العا�سمة  1٩٩٤يف  العام 
امل�سيحية  الديانة  عائلته  وتتبع  .عمره)٢٩عاما( 
من  خطبته  قبل  ال�سالم  اعتنق  جميل  ال�سيد  لكن 
المرية اميان يف٦متوز٢٠٢٢ وهو حا�سل على درجة 
فلوريدا  جامعة  من  العمال  ادارة  يف  البكالوريو�ص 
الوليات  يف  نيويورك  مدينة  يف  ويقيم  المريكية 

املتحدة المريكية .
حناء  حفل  بعمل  رانيا  امللكة  جاللة  قامت  وقد 
خطف  حيث  احل�سني  بنت  اإميان  الأمرية  ل�سمو 
الجتماعي  التوا�سل  من�سات  على  الأ�سواء  احلفل 
عبداهلل  الأردين  للعاهل  بالتهاين  عجت  التي 
بالتقاليد  م�سيدين  اهلل،  العبد  رانيا  وحرمه  الثاين 

والأعراف الأردنية يف حفل احلناء.



تقع مدينة عجلون يف �سمال الأردن، وحتديدًا يف الركن ال�سمايل الغربي من العا�سمة 
عمان على بعد ٧٦ كم، وهي مدينة �سياحية باإمتياز حماطة باجلبال املرتفعة وتعرف 
ب�سل�سلة جبال عجلون وحتوي املدينة على العديد من املواقع الثرية والدينية اهمها 
�سياحية عريقة  املدينة مكانه  يعطي  املنت�سرة مما  والغابات احلرجية  الرب�ص  قلعة 

حمليًا واإقليميا.
الأردنية  املجموعة  �سركة  تعمل   ، املعظم  الثاين  امللك عبداهلل  لروؤيا جاللة  حتقيقًا 

للمناطق احلرة واملناطق التنموية حاليًا على تطوير موقع )ال�سوان( عجلون الذي 
ميتاز مبوقع مرتفع ومطل على جبال عجلون ، ونظرا لوجود مراكز اجلذب ال�سياحي 
غابات  مثل  املحيطة  والفعاليات  الزوار  ومركز  الرب�ص  قلعة  مثل  والقريبة  الهامة 
ا�ستفينا واملوقع ال�سياحي البيئي ملحمية غابات عجلون، والت�سال مع الطريق املوؤدي 
اإلى غابات برق�ص؛ فمن املخطط له اأن يوؤدي هذا اإلى اإيجاد ممر تنموي ن�سط ميكن 
وحمافظة  املحيطة  املنطقة  ترفد  قريبة  م�ساريع  مع  بربطه  عليه  والتاأكيد  تعزيزه 
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المجموعة األردنية للمناطق الحرة والمناطق 
التنموية تعتمد على مصادر التمويل الذاتي

 لمشروع تلفريك عجلون

أخبار اقتصادية

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

 بكلف استثمار منافسة وبيئة إستثمارية جاذبة، وعلى النحو التالي:

الفرص االستثمارية في المناطق الحرة والمناطق التنموية األردنية

المنطقة  المساحاتالفرص االستثماريةالنشاط 

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

صناعي

§ وحدات أراضي مطورة للتأجير مخصصة لألنشطة الصناعية. 	

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

1000 م² 

فأكثر

تجاري

§ وحدات أراضي مطورة للتأجير مخصصة لألنشطة التجارية.	

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

اســتحداثها(.

خدمي
مكاتب مخصصة لشركات الخدمات اللوجستية:	§

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

حسب 
الطلب

المنطقة الحرة 
مطار الملكة 

علياء الدولي

صناعي

§ وحدات أراضي مطورة للتأجير مخصصة لألنشطة الصناعية.	

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

.) الــخ   ... الطبيــة 

2000 م²  
للوحدة

تجاري

§ وحدات أراضي مطورة للتأجير مخصصة لألنشطة التجارية.	

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

الــخ(.  .... المتنوعــة  والبضائــع 

1080 م²  
للوحدة

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

50م² - 100م² 
- 150م² 
أو أكثر 

مخصصة 
للتأجير

مجمع االعمال
مكاتب مخصصة للشركات للتأجير	§

§	 Desk( للتأجيــر   الديســك  مكاتــب 
)Services

إدارة، خدمات 	§
برمجيات تصديرية، 

استشارات ماليه، 
استشارات 

هندسية، خدمات 
التدريب، المكاتب 

اإلقليمية، 
وشركات 

  ،OFFSHORE
وشركات أخرى

المساحاتالفرص االستثماريةالنشاطالمنطقة 

منطقة 
البحر الميت 

التنموية
سياحي

§	) Boutique Hotels( فنادق البوتيك

تطوير فنادق من فئة 3 نجوم	§

فلل وشقق فندقية مخدومة	§

والنــوادي 	§ العالجيــة   الصحيــة  المنتجعــات 
والنقاهــة العــالج  ومراكــز  الصحيــة 

المحالت التجارية والمرافق الترفيهية 	§

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

ومطاعــم (

المطاعم والمقاهي	§

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

الكبيــرة( المســاحات 

1000 م² فأكثر

منطقة 
الصوان 

– عجلون 
التنموية

سياحي

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

ــة )36(.  القطع

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

)396( زائــر فــي القطعــة )36(. 

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

 .)36(

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

§ نــزل بيئــي باإلضافــة إلــى مطعــم ومقهــى 	
بيــن  ومشــرفة  متدرجــة  وجلســات 

موســمي. وســوق  األشــجار 

حسب الطلب

+962 79 6831433Tel:



يف  تلفريك  م�سروع  تنفيذ  جاء  حيث  التنموي،  القت�سادي  التكامل  بفعاليات  عجلون 
املنطقة التنموية يف عجلون لال�ستثمار والنهو�ص مبكونات املكان والإن�سان، اإذ �سيعمل 
الرائدة يف  امل�ساريع  من  ليكون  اململكة  وا�ستثماري جديد يف  �سياحي  منتج  توفري  على 
حمافظة عجلون واململكة وحمفزًا اقت�ساديا وتنمويا  للم�ستثمرين يف القطاع اخلا�ص 
مقومات  عجلون  حمافظة  لمتالك  وذلك  ال�سياحية،  الإ�ستثمارات  نحو  التوجه  على 
والغابات  والزراعية  والبيئية  والدينية  والثرية  التاريخية  بامليزات  ولغناها  النجاح 

احلرجية.
حيث اعتمدت املجموعة الأردنية للمناطق احلرة واملناطق التنموية على م�سادر التمويل 
الذاتي مل�سروع تلفريك عجلون بكلفة بلغت )1٢،5٠٠،٠٠٠( اثنا ع�سر مليونًا وخم�سمائة 

األف دينار.
ويهدف م�سروع التلفريك ب�سكل رئي�سي الى تنمية الواقع القت�سادي وال�سياحي ملحافظة 

عجلون وتاليا اأهم اأهداف امل�سروع:

توفري وجهة �سياحية مثالية متنوعة يف حمافظة عجلون. «
ا�ستغالل امليزات التاريخية و الثرية و البيئية والزراعية والغابات احلرجية بهدف  «

جذب ال�ستثمارات ال�سياحية لتنمية حمافظة عجلون.
ت�سجيع ال�ستثمار ال�سياحي من خالل ايجاد منظومة �سياحية متكاملة. «
تهيئة وتوفري جميع مواقع اخلدمات امل�ساندة للم�ساريع ال�سياحية. «
تن�سيط حركة ال�سياحية وا�ستقطاب ال�سياح العرب والجانب. «
توفري فر�ص عمل لأبناء املحافظة. «
ايجاد بيئة اأعمال مب�سطة ومي�سرة للم�ستثمرين ورجال العمال. «

كما وي�سمل امل�سروع موقع حمطتي التلفريك، وحمالت جتارية متنوعة ومطاعم ومقاهي 
ومواقع للجلو�ص م�سرتكة للمطاعم واملقاهي مع عنا�سر تظليل ثابتة ومتحركة، و�سوق 
املياه  املنطقة كدورات  ال�سرورية يف  العامة  اإلى اخلدمات  بالإ�سافة  منتجات زراعية، 

ومواقف عامة لل�سيارات والبا�سات.
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تنفيذ مشروع تلفريك في المنطقة التنموية في عجلون 
لالستثمار والنهوض بمكونات المكان واإلنسان

أخبار اقتصادية



ال�ستثمارية  الفر�ص  من  حزمة  طرحت  قد  كانت  املجموعة  اأن  الى  ال�سارة  وجتدر 
املرافقة ملحطتي النطالق والو�سول مل�سروع التلفريك والتي تتمثل يف ٩ فر�ص ما بني 

مطاعم ومقاهي ٤-5 وحمالت جتارية متنوعة.
اما يف ما يخ�ص الفر�ص ال�ستثمارية املتوفرة يف منطقة ال�سوان التنموية )عجلون(.

الفر�س  تنق�سم  التلفريك:  مل�سروع  املرافقة  ال�ستثمارية  الفر�س 
ال�ستثمارية يف املنطقة التنموية اإلى جزئيتني كما يلي:

الفر�ص ال�ستثمارية املرتبطة مبباين التلفريك: وهي الفر�ص ال�ستثمارية املرتبطة  «
القطعة 3٦(  الإنطالق  )جزء من  كلتا حمطة  التلفريك يف  ب�سكل مبا�سر مع م�سروع 

وحمطة الو�سول )كامل القطعة رقم ٤3( ومنها ما يلي:
حمالت جتارية عدد )٦(: عدد)٤( حمالت يف القطعة )٤3(، وعدد )٢( حمالت  «

يف القطعة )3٦(.
ال�سوق املو�سمي: لت�سويق املنتجات املحلية املو�سمية من الإنتاج الزراعي واحلريف يف  «

القطعة )٤3(.
مطعم عدد )٢(: بقدرة ا�ستيعاب )5٩٢( زائرًاا يف القطعة )٤3(، وبقدرة ا�ستيعاب  «

)3٩٦( زائرًا يف القطعة )3٦(.
يف  « وكالهما  زائرًا،   )1٢٠( بقدرة  والآخر  زائرًا   )5٠( بقدرة   :)٢( عدد  مقاهي 

القطعة )3٦(.

ملوقع  املجاورة  ال�ستثمارية  الفر�س  وهي  الأخرى:  ال�ستثمارية  الفر�س 
م�سروع التلفريك ومنها ما يلي:

املوؤمترات وفندق )5(  ويت�سمن مركز  القطعة رقم )3٦(،  والأكرب من  الثاين  اجلزء 
مع  بال�سراكة  دينار  مليون   )5٠( تقديرية  بكلفة  مطاعم،  وعدة  فندقي  و�سكن  جنوم 

القطاع اخلا�ص.
القطعة رقم )٨٦( وم�ساحتها )1٢٦( دومن، واملقرتح اإقامة نزل بيئي فيها بالإ�سافة اإلى 
مطعم ومقهى وجل�سات متدرجة وم�سرفة بني الأ�سجار، اإ�سافة اإلى ن�ساطات خارجية 
تنزه  البيئية ومناطق  الرحالت  وم�سارات  بالأحراج مثل م�سارات ركوب خيل  مرتبطة 

بني ال�سجر.

العفاءات واحلوافز:

يهدف المشروع بشكل رئيسي الى تنمية
 الواقع االقتصادي والسياحي للمحافظة

بن�سبة 10% على الدخل اخلا�سع لل�سريبة من كافة الن�سطة داخل املنطقة�سريبة الدخل

�سريبة املبيعات

0% على ال�سلع املباعة الى )او من( املنطقة التنموية ل�ستخدامها يف ان�سطة اقت�سادية خالل 
فرتة اإن�ساء امل�سروع

7% �سريبة مبيعات على امل�ستهلك بعد ت�سغيل امل�سروع ) مقارنة بـ16% خارج املناطق 
التنموية(.

0% على جميع املواد والجهزة ل�ستخدامها يف تاأ�سي�س وبناء وجتهيز املوؤ�س�سةالر�سوم اجلمركية
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 الطاقة الشمسية...
»َملك الكهرباء« الجديد

منشآت الطاقة الشمسية عام 2030  سترتفع
من 730 غيغاوات  إلى نحو 10.000 غيغاوات
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اإمدادات  زيادة  ال�سم�سية  الطاقة  اإنتاج  يقود 
فالطاقة   ، املتجددة  امل�سادر  من  الكهرباء 
توليد  يف  النمو  من  املئة  يف   ٨٠ ت�سكل  املتجددة 
الظروف  ظل  يف  العامل  م�ستوى  على  الكهرباء 

احلالية.
 فوكالة الطاقة العاملية، تتوقع اأن تتجاوز م�سادر 
الو�سيلة  باعتبارها  الفحم  املتجددة  الطاقة 

الأ�سا�سية لإنتاج الكهرباء بحلول ٢٠٢5.
تعمل  التي  ال�سم�سية  للطاقة  املجمعة  فاحل�سة 
توليد  يف  الرياح  وطاقة  الكهرو�سوئية  باخلاليا 
الكهرباء عامليا �سرتتفع اإلى ما يقرب من 3٠ يف 
 ،  ٢٠1٩ يف  املئة  يف  ثمانية  من   ٢٠3٠ عام  املئة 
الكهرو�سوئية  ال�سم�سية  الطاقة  قدرات  منو  مع 

مبتو�سط 1٢ يف املئة �سنويا.
يف  الكهرباء  لأ�سواق  اجلديد  امللك  فعاًل  فهي 
احلالية،  ال�سيا�سة  و�سع  اإلى  ا�ستنادا  العامل.. 
لت�سجيل  ال�سحيح  الطريق  على  ت�سري  فاإنها 
م�ستويات قيا�سية جديدة �سنويا بعد عام ٢٠٢3 

فيما يتعلق بالنت�سار«.
الدعم  واآليات  »النا�سجة«  التكنولوجيا  اإن   
الطاقة  مل�ساريع  التمويل  تكاليف  خف�ست 
�ساعد  مما  الكربى،  الكهرو�سوئية  ال�سم�سية 
على خف�ص تكاليف الإنتاج ب�سكل عام. فالطاقة 
من  اأرخ�ص  الآن  هي  الكهرو�سوئية  ال�سم�سية 
حمطات الكهرباء اجلديدة التي تعمل بالفحم اأو 

الغاز يف معظم البلدان.
هو  املتجددة  امل�سادر  من  الكهرباء  توليد  اأن  و 
يوا�سل  الذي  للطاقة  الوحيد  الرئي�سي  امل�سدر 

النمو ما بني ٢٠٢٠ و٢٠٢3
ت�سدعا  نعاي�ص  العامل  يف  الكهرباء  اأ�سواق  »يف 

طاقة  توليد  حمطات  من  فالكهرباء  ال�سد«.  يف 
من  تكلفة  اأقل  الأثناء  يف  بات  كبرية  �سم�سية 
يتم  وبالتايل  الكهرباء  �سوق  يف  املتو�سط  ال�سعر 
اأخرى.  توليد طاقة  اأكرث من حمطات  التخل�ص 
توليد  حمطات  تقلي�ص  يتم  مثال  الهند  »ففي 
اقت�ساديا  لها  لي�ص  لأنه  الفحم،  من  الطاقة 

فر�سة اأمام الطاقة ال�سم�سية«.
املقبلة. فمن  ال�سنوات  �سيزداد يف  التوجه  وهذا 
جهة �سي�سبح بناء من�ساآت الطاقة ال�سم�سية يف 
كذلك  املائة  يف   1٠ و   5 بني  تكلفة  اأقل  �سنة  كل 
تنخف�ص  واحد  اآن  ويف  املح�سل.  الكهرباء 
يف  �سنعاي�ص  و«اننا  البطارية.  طاقة  تكاليف 
كبرية  تغريات  العقد  هذا  من  الثاين  الن�سف 
توليد طاقة  هناك حمطات  �ستكون  ال�سوق«.  يف 
كبرية ببطاريات، و�ستتولى بالتايل اأجزاء كربى 
الو�سع  باأن  يعني  وهذا  الكهرباء.  �سوق  من 
�سي�سبح اأكرث تعقيدا بالن�سبة اإلى حمطات توليد 

الطاقة التقليدية.
يف  ال�سم�سية  الطاقة  من  الكهرباء  اإنتاج  فاإن 
بقوة  و�سيغري  ب�سرعة  �سينمو  املقبلة  ال�سنوات 
الألواح  تنتج  واليوم  العاملي.  الطاقة  نظام 
ال�سم�سية فوق ال�سطوح واملن�ساآت ال�سم�سية اأكرث 
للكهرباء.  العاملية  احلاجة  من  املائة  يف   3 من 
يف   35 اإلى  الن�سبة  تلك  �ست�سل   ٢٠3٠ »ويف 

املائة«.
وينطلق اخلرباء من اأن املردودية العاملية ملن�ساآت 
غيغاوات   ٧3٠ من  �سرتتفع  ال�سم�سية  الطاقة 
 1٠.٠٠٠ نحو  اإلى   ٢٠3٠ عام  حتى  حاليا 
اأو   ٤٠.٠٠٠ حتى   ٢٠5٠ عام  وحتى  غيغاوات 
املردودية  فاإن  وللمقارنة  غيغاوات.   ٧٠.٠٠٠
املتو�سطية ملحطة توليد طاقة بالفحم ت�سل اإلى 
نووية  طاقة  توليد  حمطة  ولدى  غيغاوات   ٠.٧

1.٤ غيغاوات.
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اإن توليد الكهرباء عن طريق ال�سم�ص كان يف ال�سابق مكلفا ولذلك فاإنه من ال�سعب 
اأن ت�سبح الطاقة ال�سم�سية باحتمال كبري الطاقة املهيمنة يف  على الكثريين ت�سور 
توليد  تكلفة  ت�سبح  واليوم  اإزالتها الآن«،.  ينبغي  فكرية  حواجز  »اإنها  القرن.  هذا 
الكهرباء من حمطات توليد طاقة جديدة يف بلدان بها ظروف طق�ص جيدة نحو 5.٢ 
يورو للكيلووات. ويف بلدان ب�سم�ص اأقل مثل اأملانيا هو مرتفع ب�سنت واحد. »ويف مواقع 
اأقل  هو  اأفريقيا  �سمال  مواقع يف  اأو  ال�سيلي  اأتكاما يف  مثل �سحراء  الأف�سل«  العامل 

تكلفة بحيث اأنه ي�سل اإلى ٢ يورو للكيلووات.
واملحطات  والغاز  بالفحم  الطاقة  توليد  حمطات  يف  الكهرباء  اإنتاج  فاإن  وللمقارنة 
فوق  املنتجة  الكهربائية  الطاقة  وحتى  بكثري.  اأغلى  الأوروبي  الحتاد  يف  النووية 
و 1٠    5 بتكاليف بني  ال�سم�سية:  الطاقة  يعزز  �سركة  اأو فوق  بيت خا�ص  ال�سقف يف 
ال�سبكة.  يف  املتو�سط  من  اأرخ�ص  الكهربائي  التيار  يكون  الواحد  للكيلووات  �سنتات 

وهذا يجعل تثبيت الألواح ال�سم�سية عملية جذابة.
وحتى لو اأن ال�سيارات الإلكرتونية ماتزال حاليا غالية ن�سبيا، فاإن التحول عن النفط 
يف حركة ال�سري بداأ. فمن خالل اأ�سعار منخف�سة للبطاريات �ست�سبح ال�سيارات اأقل 
كلفة يف امل�ستقبل. ولأن املحركات الإلكرتونية فعالة، فاإن ال�سيارات اللكرتونية ت�ستغل 

اليوم بكلفة اأقل من املحركات التقليدية.
بالبطاريات، وح�سب  التي تعمل  ال�سيارات  وتتوقع جهات خمت�سة زيادة يف مبيعات 
ال�سيارات  املائة من  و ٧٠ يف  بحلول عام ٢٠3٠ بني ٤٠  �ستعمل  ال�سيناريوهات  تلك 
التوجه  يف  وحتول  اإلكرتوين.  مبحرك  ال�سغرية  النقل  وحافالت  املباعة  اجلديدة 
التي  الغاز  الزيت اأو  تعمل على  التي  املدافئ  اإلى  فبالن�سبة  التدفئة.  اأي�سا يف  يظهر 
ماتزال منت�سرة اليوم تعر�ص م�سخات التدفئة بديال �سديقا للمناخ تكون يف الغالب 

اأقل كلفة.

الطاقة الكهربائية الشمسية عوض النفط
 لحركة السير والتدفئة
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أخبار اقتصادية

انهيار األسعار 
السوقية يعزز 

ويغير نظام الطاقة 
العالمي

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

 بكلف استثمار منافسة وبيئة إستثمارية جاذبة، وعلى النحو التالي:

الفرص االستثمارية في المناطق الحرة والمناطق التنموية األردنية

المنطقة  المساحاتالفرص االستثماريةالنشاط 

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

صناعي

§ وحدات أراضي مطورة للتأجير مخصصة لألنشطة الصناعية. 	

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

1000 م² 

فأكثر

تجاري

§ وحدات أراضي مطورة للتأجير مخصصة لألنشطة التجارية.	

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

اســتحداثها(.

خدمي
مكاتب مخصصة لشركات الخدمات اللوجستية:	§

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

حسب 
الطلب

المنطقة الحرة 
مطار الملكة 

علياء الدولي

صناعي

§ وحدات أراضي مطورة للتأجير مخصصة لألنشطة الصناعية.	

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

.) الــخ   ... الطبيــة 

2000 م²  
للوحدة

تجاري

§ وحدات أراضي مطورة للتأجير مخصصة لألنشطة التجارية.	

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

الــخ(.  .... المتنوعــة  والبضائــع 

1080 م²  
للوحدة

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

50م² - 100م² 
- 150م² 
أو أكثر 

مخصصة 
للتأجير

مجمع االعمال
مكاتب مخصصة للشركات للتأجير	§

§	 Desk( للتأجيــر   الديســك  مكاتــب 
)Services

إدارة، خدمات 	§
برمجيات تصديرية، 

استشارات ماليه، 
استشارات 

هندسية، خدمات 
التدريب، المكاتب 

اإلقليمية، 
وشركات 

  ،OFFSHORE
وشركات أخرى

المساحاتالفرص االستثماريةالنشاطالمنطقة 

منطقة 
البحر الميت 

التنموية
سياحي

§	) Boutique Hotels( فنادق البوتيك

تطوير فنادق من فئة 3 نجوم	§

فلل وشقق فندقية مخدومة	§

والنــوادي 	§ العالجيــة   الصحيــة  المنتجعــات 
والنقاهــة العــالج  ومراكــز  الصحيــة 

المحالت التجارية والمرافق الترفيهية 	§

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

ومطاعــم (

المطاعم والمقاهي	§

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

الكبيــرة( المســاحات 

1000 م² فأكثر

منطقة 
الصوان 

– عجلون 
التنموية

سياحي

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

ــة )36(.  القطع

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

)396( زائــر فــي القطعــة )36(. 

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

 .)36(

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

§ نــزل بيئــي باإلضافــة إلــى مطعــم ومقهــى 	
بيــن  ومشــرفة  متدرجــة  وجلســات 

موســمي. وســوق  األشــجار 

حسب الطلب

+962 79 6831433Tel:



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

 بكلف استثمار منافسة وبيئة إستثمارية جاذبة، وعلى النحو التالي:

الفرص االستثمارية في المناطق الحرة والمناطق التنموية األردنية

المنطقة  المساحاتالفرص االستثماريةالنشاط 

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

صناعي

§ وحدات أراضي مطورة للتأجير مخصصة لألنشطة الصناعية. 	

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

1000 م² 

فأكثر

تجاري

§ وحدات أراضي مطورة للتأجير مخصصة لألنشطة التجارية.	

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

اســتحداثها(.

خدمي
مكاتب مخصصة لشركات الخدمات اللوجستية:	§

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

حسب 
الطلب

المنطقة الحرة 
مطار الملكة 

علياء الدولي

صناعي

§ وحدات أراضي مطورة للتأجير مخصصة لألنشطة الصناعية.	

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

.) الــخ   ... الطبيــة 

2000 م²  
للوحدة

تجاري

§ وحدات أراضي مطورة للتأجير مخصصة لألنشطة التجارية.	

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

الــخ(.  .... المتنوعــة  والبضائــع 

1080 م²  
للوحدة

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

50م² - 100م² 
- 150م² 
أو أكثر 

مخصصة 
للتأجير

مجمع االعمال
مكاتب مخصصة للشركات للتأجير	§

§	 Desk( للتأجيــر   الديســك  مكاتــب 
)Services

إدارة، خدمات 	§
برمجيات تصديرية، 

استشارات ماليه، 
استشارات 

هندسية، خدمات 
التدريب، المكاتب 

اإلقليمية، 
وشركات 

  ،OFFSHORE
وشركات أخرى

المساحاتالفرص االستثماريةالنشاطالمنطقة 

منطقة 
البحر الميت 

التنموية
سياحي

§	) Boutique Hotels( فنادق البوتيك

تطوير فنادق من فئة 3 نجوم	§

فلل وشقق فندقية مخدومة	§

والنــوادي 	§ العالجيــة   الصحيــة  المنتجعــات 
والنقاهــة العــالج  ومراكــز  الصحيــة 

المحالت التجارية والمرافق الترفيهية 	§

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

ومطاعــم (

المطاعم والمقاهي	§

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

الكبيــرة( المســاحات 

1000 م² فأكثر

منطقة 
الصوان 

– عجلون 
التنموية

سياحي

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

ــة )36(.  القطع

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

)396( زائــر فــي القطعــة )36(. 

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

 .)36(

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

§ نــزل بيئــي باإلضافــة إلــى مطعــم ومقهــى 	
بيــن  ومشــرفة  متدرجــة  وجلســات 

موســمي. وســوق  األشــجار 

حسب الطلب

+962 79 6831433Tel:
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عطوفة  العقاري  الرهن  متويل  لإعادة  الأردنية  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  �سرح 
الإقت�سادية  والأو�ساع  التحديات  من  الرغم  وعلى  باأنه  ال�سرك�ص  عادل  الدكتور 
اإل  العامل  الفائدة يف  اأ�سعار  ارتفاع  البالد والتي من ابرزها  التي متر بها  ال�سعبة 
املا�سية  الفرتة  التي حققتها خالل  ال�سركة  العام ٢٠٢٢ جاء مكماًل لإجنازات  اأن 
واإ�ستطاعت اأن مت�سي قدمًا نحو حتقيق اأهدافها من خالل توفري ال�سيولة للبنوك 
القرو�ص  منح  يف  م�ساركتها  زيادة  من  متكينها  بهدف  التمويلي  التاأجري  و�سركات 

ال�سكنية وهو هدف رئي�سي من وراء تاأ�سي�ص ال�سركة.
  وقد �ساهمت هذه القرو�ص يف تفعيل وتن�سيط �سوق التمويل الإ�سكاين يف اململكة ويف 
رفع وترية املناف�سة يف اجلهاز امل�سريف يف جمالت حت�سني �سروط الإقرا�ص ال�سكني 
على  املقدرة  الأق�ساط �سمن  قيمة  تكون  اأن  على  �ساعد  �سداده، مما  اآجال  وزيادة 
ال�سداد لل�سريحة الأو�سع من املواطنني وخا�سة اأ�سحاب الدخول املتدنية واملتو�سطة 

مما مكنهم من اإمتالك ال�سكن املالئم.
وقد قامت ال�سركة بتوفري الأموال الالزمة ملمار�سة ن�ساطها الإقرا�سي من م�سادر 
راأ�ص  �سوق  القر�ص يف  اأ�سناد  ال�سركة من  اإ�سدارات  اأهمها  والتي  املختلفة  اأموالها 

)166( مليون دينار قيمة القروض التي منحتها الشركة خالل العام 2022

طبيشات: وصل رصيد قروض 
إعادة التمويل القائمة إلى )612.5( 

مليون دينار -وهو أعلى رصيد قائم 
تصل إليه الشركة منذ التأسيس 

الشركس:  الشركة تكمل 
إنجازاتها التي حققتها وتمضي 

قدمًا نحو تحقيق أهدافها

»الرهن العقاري« تحقق نتائج قياسية
 غير مسبوقة في العام 2022

أخبار اقتصادية
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2023العدد  71 أذار    

 )2.306( مليار دينار 
إجمالي قيمة القروض 

التي منحتها الشركة منذ 
التأسيس.

 )2.392( مليار دينار إجمالي 
قيمة اإلسناد التي أصدرتها 

الشركة منذ التأسيس.

إستثمار مبلغ )15( مليون 
دينار من فائض أموال 

الشركة في سندات 
الخزينة األردنية ألجل 

)10( سنوات وبمعدل عائد 
)%7.16(

ارتفاع الربح التشغيلي 
بنسبة )1.48%( ليصل إلى 

)7.404( مليون دينار

ارتفاع صافي الربح قبل 
الضريبة بنسبة )%1.68( 

ليصل إلى )6.146( مليون 
دينار وهو األعلى منذ 

تأسيس الشركة

مجلس إدارة الشركة
 يقرر التوصية للهيئة 

العامة بتوزيع أرباح نقدية 
على المساهمين بنسبة 

)%15(

ي�ساهم يف ت�سجيع وتطوير �سوق  الذي  الأمر  املال املحلي، 
التي  الرئي�سية  الأهداف  من  وهو   - اململكة  يف  املال  راأ�ص 
اأن�سئت ال�سركة من اأجل حتقيقها - ويف هذا ال�سدد يت�سح 
ومن خالل التقارير ال�سنوية التي ت�سدر عن هيئة الأوراق 
املالية اأن ال�سركة هي امل�سدر الرئي�سي لأ�سناد القر�ص يف 

�سوق راأ�ص املال املحلي.
باأن  طبي�سات  عبدالرزاق  ال�سيد  العام  املدير  �سرح  كما 
اإعادة  قرو�ص  مبنح  العام٢٠٢٢   خالل  قامت  ال�سركة 
ول�سركات  للبنوك  دينار  مليون   )1٦٦( مببلغ  متويل 
وعقود  �سكنية  قرو�ص  متويل  لإعادة  التمويلي  التاأجري 
للمواطنني  قبلها  من  ممنوحة  عقارية  متويلي  تاأجري 
لغايات اإمتالك امل�سكن، وعليه و�سل ر�سيد قرو�ص اإعادة 

التمويل القائمة يف نهاية عام ٢٠٢٢ اإلى )٦1٢.5( مليون 
منذ  ال�سركة  اإليه  ت�سل  قائم  ر�سيد  اأعلى  وهو   - دينار 
التاأ�سي�ص -  لت�سبح قيمة القرو�ص التي منحتها ال�سركة 
وقد  دينار.  مليار   )٢.3٠٦( جمموعه  ما  التاأ�سي�ص  منذ 
قر�ص  اأ�سناد  باإ�سدار  العام٢٠٢٢   خالل  ال�سركة  قامت 
القائم  الر�سيد  بلغ  وعليه  دينار  مليون   )1٦1( مببلغ 
نهاية  يف  كما  القر�ص  اأ�سناد  من  ال�سركة  لإ�سدارات 
اإرتفع جمموع مـا  ٢٠٢٢ )5٩٢.5( مليون دينار، وبذلك 
 ٢٠٢٢ عام  نهاية  وحتى  تاأ�سي�سها  منذ  ال�سركة  اأ�سدرتـه 
اإلى )٢.3٩٢( مليار دينار . وبني املدير العام اأن ال�سركة 
الأعمال  نتائج  �سعيد  على  منو  ن�سب  حتقيق  من  متكنت 

ومنها -:

ن�سبة النمو %٢٠٢1/1٢/31٢٠٢٢/1٢/31البيان

٤.٧ %5٨5،٢5٤،33٦٦1٢،5٠٠،٠٠٠ر�سيد قرو�س اإعادة التمويل

5.1 %٦15،٩55،٢٠٦٦٤٧،٦3٧،٢٩5جمموع املوجودات

1٢.٨ %٢٢،٨٧٤،٧٨1٢5،٧٩5،٩٨٦حقوق امللكية

1.5 %٧،٢٩5،٦51٧،٤٠3،٦٩٠الربح الت�سغيلي

٢.٩ %٤،31٨،11٧٤،٤٤٢،٢3٤�سايف الربح بعد ال�سريبة
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العام  بنهاية  الأردنية  ال�سناعية  باملدن  ال�ستثمار  حجم   ارتفع 
العام  باملئة عن  ٢٠٢٢ لي�سل لنحو 3 مليارات دينار، بزيادة 1٩ 
٢٠٢1، مدعوما بـ 1٧٤ ا�ستثمارا جديدا بقيمة 5٧5 مليون دينار، 

دخلت املدن ال�سناعية.
ال�ستثمارات  اأن  ال�سناعية،  املدن  �سركة  بيانات  واأو�سحت 
العام املا�سي توزعت بني  ال�سركة  اأبرمت عقودها  التي  اجلديدة 
و1٤٧  باملئة،   ٢٦ منو  بن�سبة  اخلدمي،  القطاع  يف  ا�ستثمارا   ٢٧
عن  باملئة   ٧ منو  بن�سبة  ال�سناعي  القطاع  يف  ا�ستثماريا  عقدا 
م�ستثمرين  مع  عقدا   11٦ نحو  على  وكانت  �سبقه،  الذي  العام 
اأردنيني، و٤٦ عقدا مع اأجانب، و1٢ ا�ستثمارا م�سرتكا بني اأردنيني 
يف  جديدة  عمل  فر�سة  اآلف   ٦ نحو  توفر  اأن  ويتوقع  واأجانب، 
حال الت�سغيل، لت�ساف لإجمايل عدد الوظائف يف املدينة والبالغ 
العدد  من  باملئة   ٢5 ن�سبته  ما  وهو  للجن�سني،  وظيفة  األف   ٦٢
اململكة. يف  التحويلية  ال�سناعات  من�ساآت  يف  للعمالة   الإجمايل 
تو�سعة  بني  توزعت  اأبرمت،  التي  ال�سناعية  والقطاعات 
املختلفة  ال�سناعية  املدن  داخل  اأ�سال  املقامة  ال�ستثمارات 
 ٢٠5 لنحو  و�سلت  بقيمة  ا�ستثمارا،   ٧5 وبلغت  اململكة  يف 
نحو  بلغت  بقيمة  جديدة  من�ساأة   ٧٠ اإقامة  وبني  دينار،  ماليني 
والبال�ستيكية،  الكيماوية،  ال�سناعات  يف  دينار،  مليون   1٧٧
الغذائية،  وال�سناعات  الدوائية،  وكذلك  واخل�سبية، 
والكرتون. الورق  و�سناعة  والإن�سائية،  والهند�سية،   والن�سيجية، 
امللك  مدينة  بعد  الأكرب  الن�سيب  ال�سناعية  للطفيلة  وكان 
من  ال�سركة  متكنت  حيث  احل�سني،  ابن  الثاين  عبداهلل 
لتو�سعة  اتفاقية  منها  املدينة،  ا�ستثمارا جديدا يف  ا�ستقطاب 15 
مليون   15 اإلى  باملدينة  ال�ستثمار  حجم  لي�سل  مقام  ا�ستثمار 
مكانتها  على  الأولى  حافظت  فيما  عمل،  فر�سة  و5٠٠  دينار، 
بحجم  الأردنية،  ال�سناعية  باملدن  الأكرب  لال�ستثمار  املت�سدرة 
ال�سركة  ا�ستقطبت  حيث  دينار،  مليون   ٧٧ اإلى  و�سل  ا�ستثمار 
مقامة،  ا�ستثمارات  لتو�سعة  عقدا   ٢5 و  جديدا،  ا�ستثمارا   15
عامل.  15٠٠ نحو  تاريخه  حتى  باملدينة  العمالة  عدد  بلغ   فيما 
جويعد  عمر  ال�سناعية  املدن  ل�سركة  التنفيذي  املدير  وقال 
جمل�ص  اأقرها  التي  احلوافز  اإن  )برتا(  الأردنية  الأنباء  لوكالة 
اخل�ساونة  ب�سر  الدكتور  الوزراء  رئي�ص  برئا�سة  اأخريا  الوزراء 
جلذب ال�ستثمار يف حمافظة الطفيلة، عك�ست رغبة امل�ستثمرين 
م�سريا  ال�سناعية،  الطفيلة  مبدينة  ا�ستثمارات  واإقامة  للتو�سع 
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يف  بال�ستثمار  للراغبني  ة  ت�سجيعيَّ حوافز  منح  ت�سمن  احلكومة  قرار  اأن  اإلى 
لأبناء املحافظة. فيلة، بهدف توفري فر�ص عمل جديدة  الطَّ ال�سناعيَّة يف   املدينة 
غرية  اقة الكهربائيَّة لال�ستثمارات ال�سَّ ن دعم اأ�سعار الطَّ واأو�سح جويعد اأن القرار ت�سمَّ
ناعات  ال�سِّ تعريف  اعتماد  يجري  ناعيَّة، حيث  ال�سِّ فيلة  الطَّ طة يف مدينة  واملتو�سَّ
ذ من  اقة واملعادن، واإطالق برنامج ُينفَّ طة املعتمد لدى هيئة الطَّ غرية واملتو�سِّ ال�سَّ
�سة الأردنيَّة لتطوير امل�سروعات القت�ساديَّة )جيدكو( لدعم فاتورة الكهرباء  املوؤ�سَّ
ناعة. �سات التي تقع يف املدينة، وذلك من خالل �سندوق دعم وتطوير ال�سِّ  للموؤ�سَّ
وفيما يخ�ص مدينة احل�سن ال�سناعية يف حمافظة اإربد، فقد بلغ حجم ال�ستثمارات 
املقامة بها بنهاية العام املا�سي نحو 1٧٨ مليون دينار، موفرة نحو ٢5٠٠ وظيفة، 
حيث قامت �سركة املدن ال�سناعية بتوقيع ٩ عقود ا�ستثمار بالقطاع ال�سناعي و 3٢ 

عقد تو�سعة مل�ساريع �سناعية مقامة.
كما وفرت مدينة املوقر ال�سناعية نحو 511 وظيفة، حيث قارب حجم ال�ستثمار 
ت�سعة عقود ل�ستثمارات �سناعية جديدة،  ال�سركة  اإذ وقعت  دينار،  بها ٨٦ مليون 
و1٢ عقد تو�سعة ل�ستثمارات �سناعية مقامة، فيما قارب حجم ال�ستثمار يف مدينة 
احل�سني ال�سناعية مبحافظة الكرك 1٧ مليون دينار، وقعت ال�سركة العام املا�سي 
٤ عقود ل�ستثمارات �سناعية جديدة، وعقدا لتو�سعة من�ساآت مقامة، ووفرت املدينة 

نحو ٦٢٧ وظيفة.
وظائف  بحجم  دينار،  مليوين  ال�سناعية  املفرق  مبدينة  ال�ستثمار  حجم  وو�سل 
ا�ستثمارية  بتوقيع ثالثة عقود  ال�سناعية  بلغ ٤5 وظيفة، حيث قامت �سركة املدن 
ال�سلط  مبدينة  ال�سناعي  بالقطاع  لال�ستثمار  عقود  واأربعة  ال�سناعي،  بالقطاع 

ال�سناعية التي بلغ حجم ال�ستثمار بها نحو 3 ماليني دينار، حيث يعمل باملدينة 
نحو ٩٠ موظفا، اأما مدينة مادبا ال�سناعية فقد وفرت حوايل 3٩٠ وظيفة، حيث 
توقيع 1٢  دينار، حيث مت  املا�سي ٤ ماليني  العام  بنهاية  بها  ال�ستثمار  بلغ حجم 
�سناعية. من�ساآت  اأربع  وتو�سعة  ال�سناعي  بالقطاع  جديدة  ل�ستثمارات   عقدا 
عبداهلل  بن  احل�سني  مدينة  يف  اإ�سافية  ا�ستثمارية  حوافز  منح  اأن  جويعد  واأكد 
احلكومة  بني  للت�ساركية  ثمرة  يعد  الكرك  مبحافظة  ال�سناعية  الثاين 
احلكومة  حر�ص  ويوؤكد  ال�ستثمارية،  البيئة  لعمل  الناظمة  اجلهات  وخمتلف 
ال�سناعية  املدن  ويف  عام  ب�سكل  اململكة  يف  ال�ستثمار  لبيئة  املتوا�سل  ودعمها 
ال�سناعية  ال�ستثمارات  من  املزيد  جذب  على  قادرة  لتكون  خا�ص  ب�سكل 
اإلى  اإ�سافة  جوانبها،  مبختلف  للتنمية  واملحققة  العمل  لفر�ص  املوفرة 
الكلية  ال�سادرات  وحركة  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  املبا�سرة  اإ�سهاماتها 
.)٢٠٢3  -  ٢٠٢1( لالأعوام  احلكومة  عمل  اأولويات  مع  يتوافق  ومبا   للمملكة 
ووجه جويعد الدعوة للم�ستثمرين ورجال الأعمال كافة لال�ستفادة من هذه احلوافز 
خا�سة ال�ستثمارات ال�سناعية التي تتطلب اأعمالها اأحمال كهربائية عالية واأيدي 
عاملة اإ�سافية، حيث تتمتع حمافظة الكرك بوفرة الأيدي العاملة املدربة واملوؤهلة 
وت�سم الآلف من حملة الدرجة اجلامعية الأولى يف خمتلف التخ�س�سات اجلامعية 
عبداهلل  بن  احل�سني  مدينة  توفر  حيث  ال�سناعات،  اأنواع  خمتلف  تتطلبها  التي 
اأرا�ص  قطع  من  ال�ستثمارية  اخليارات  جميع  امل�ستثمرين  اأمام  ال�سناعية  الثاين 
بكافة  جمهزة  حتتية  وبنية  املوا�سفات  لأرقى  وفقا  جاهزة  �سناعية  ومبان  مطورة 

اخلدمات التي تتطلبها امل�ساريع ال�سناعية.
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عدد  وقدر  �سبقه  الذي  العام  عن   ٢٠٢3 يف  الكهربائية  ال�سيارات  مبيعات  ت�ساعفت 
ال�سيارات الكهربائية يف العامل. ووا�سلت مبيعات ال�سيارات الكهربائية ارتفاعها، وو�سل 

عدد طرازات ال�سيارات الكهربائية الكلية يف العامل اإلى ٤5٠ طراز.
الداعمة  ال�سيا�سات  مثل  اأ�سباب،  لعدة  الكهربائية  ال�سيارات  وانت�سار  جناح  ويعود 
لل�سيارات وتقدمي ال�ستثمارات والدعم للمركبات الكهربائية حيث و�سلت قيمة الدعم 
اأهداف  الدول  من  العديد  وو�سعت  دولر.  مليار   ٦٦ اإلى   ٢٠٢٢ يف  املقدم  وال�ستثمار 
ال�سركات  من  كثري  و�سعت  كما  الكهربائية  املركبات  ا�ستخدام  اإلى  بالتحول  متعلقة 

امل�سنعة لل�سيارات الكهربائية خطط لتحويل اأ�ساطيل �سيارتها اإلى كهربائية.
والنجاح  للمجد  عنوان  وهو  خ�سر  اأبو  نقول  ال�سيد  املركبات  جتارة  وكالء  اأحد  ويقول 
ولالرادة والكفاح، واجتهاد وت�سحية وعمل متوا�سل واميانا مقرون بالعمل، اأن املرحلة 
امل�ستقبلية والآمنة للتنقل لالأجيال القادمة )املركبات الكهربائية ذات التقنيات العالية( 
وموجهًا جميع الراغبني باقتناء و�سراء ال�سيارات الكهربائية فهي متّثل حاًل ماليًا جيدًا 
لبع�ص ال�سائقني، فيقول اإن �سركة  جتارة املركبات تقدم للم�ستهلكني اأعلى م�ستوى من 

اجلودة والكفاءة واملوثوقية والتحمل لأق�سى ظروف الت�سغيل.
فهي تقوم برفد ال�سوق الأردنية بكل ما هو جديد من حلول ومنتجات مبتكرة وعملية يف 
جمال قطع غيار املركبات املتنوعة وهي من اأف�سل العالمات التي حتر�ص على متثيلها 
التي  املتنامية  زبائننا  لقاعدة  املتجددة  املتطلبات  تلبي  والتي  بها،  يليق  مبا  اململكة  يف 
ن�سع خدمتها والتفوق على توقعاتها ومنحها اأعلى قيمة م�سافة يف �سلب ا�سرتاتيجيتنا 
وخططنا الطموحة للنمو، ما ي�سمن حفاظنا على موقعنا الريادي، ويوؤهلنا لقيادة ت�سكيل 

التوجهات واإر�ساء معايري التميز التناف�سية اجلديدة يف جمال عملنا.
ومن جهة اأخري ي�سل الفرق بني اأ�سعار ال�سيارات الكهربائية وال�سيارات التقليدية بني 
٤5 اإلى 5٠ % يف الأ�سواق العاملية الكبرية بينما يف ال�سني ي�سل الفرق اإلى 1٠% فقط. 
ت�سجل ال�سني ٩5 % من املركبات الكهربائية اجلديدة ثنائية وثالثية العجالت العاملية 
من   %5٠ اليوم  يباع  العاملية.  الكهربائية  وال�ساحنات  احلافالت  ت�سجيالت  من  و٩٠% 
املركبات ثنائية وثالثية العجالت يف ال�سني لوحدها وذلك ب�سبب توفر البنية التحتية 

الالزمة.
لكهرباء  ال�سوقية  القيمة  ترتفع  اأن  م�سبقًا  عنه  الإعالن  مت  ما  على  وبناء  اأي�سًا  يتوقع 
دولر يف عام ٢٠3٠  مليار  تقريبًا 1٩٠  اأكرث من ٢٠%،  اإلى  الكهربائية  املركبات  �سحن 
حجم  يزال  ل  ذلك  ومع  والبنزين.  للديزل  ال�سوقية  القيمة  ِع�سر  تقريبًا  ت�ساوي  والتي 
البنية التحتية لل�سحن اأقل بكثري من عدد املركبات الكهربائية التي ُيطمح الو�سول اإليها، 
ولتغطية حاجات ال�سيارات الكهربائية من نقاط �سحن يجب توفري اأكرث من 15 مليون 

نقطة بحلول عام ٢٠5٠.
ويوؤدي العتماد على �سحن املركبات الكهربائية من ال�سبكة اإلى زيادة الأحمال وبالتايل 
زيادة الأعباء والتحديات اأمام انت�سار املركبات الكهربائية ويكمن احلل يف التوجه اإلى 

تقنيات ال�سبكة الرقمية وال�سحن الذكي لتجنب هذه امل�سكلة.
والكوبلت  الليثيوم  الكهربائية مثل  املركبات  لبطاريات  الأ�سا�سية  املواد  اأ�سعار  وارتفعت 
بتزويد  رو�سيا  وتقوم  كبري.  ب�سكل  اأوكرانيا  على  رو�سيا  وحرب  اجلائحة  ب�سبب ظروف 
العامل مبا قيمته ٢٠ باملئة من اإجمايل النيكل يف العامل، ويتوقع اإذا ا�ستمر هذا الو�سع اأن 
تزداد اأ�سعار البطاريات بن�سبة 15% لكن يف املقابل يبقى الطلب على املركبات الكهربائية 
غري متاأثرًا بذلك. ويوؤدي ارتفاع اأ�سعار معادن البطاريات اإلى التحول اإلى معادن ذات 
كثافة اأقل، مثل فو�سفات احلديد والليثيوم النيكل اأو الكوبالت التي تعد ذات كثافة طاقة 

اأقل وبالتايل فهي منا�سبة ب�سكل اأف�سل للمركبات ق�سرية املدى.
من  اأكرث  الكهربائية  ال�سيارات  بطاريات  من  العاملية  الأ�سواق  اإمدادات  وت�ساعفت 
ال�سني.  املتزايد يف  الطلب  وب�سبب  التقنية  البتكارات  ب�سبب  عام ٢٠٢٢  منذ  ال�سعف 
لكن ميكن اأن يوؤدي البتكار يف ت�سنيع املواد الكيميائية مثل املهابط الغنية باملنغنيز اأو 
حتى اأيونات ال�سوديوم اإلى تقليل ال�سغط على التعدين، كما ت�ساعد اإعادة التدوير اأي�سًا 
اإلى تقليل الطلب على املعادن. وينمو الطلب على بطاريات ال�سيارات الكهربائية ب�سكل 
كبري مما يتطلب احتياطات اإ�سافية كما ت�ساهم ال�سيارات الريا�سية متعددة الأغرا�ص 
اأكرب حجمًا والتي متثل ن�سف جميع الطرز الكهربائية  يف زيادة الطلب على بطاريات 

املتاحة عامليًا.

»السيارات الكهربائية«... 
المستقبل المشرق  للتنقل اآلمن





كيف   ستتحرك  
 العمالت  
 الرقمية

في   العام2023   ؟
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ل   �سك   اأن   العام   املا�سي   ٢٠٢٢   كان   ع�سيبا   على   العمالت   الرقمية،   يف   وقت   من   املتوقع  
 اأن   ت�ستمر   تطورات   القت�سادي   الكلي   يف   تغيري   مالمح   القت�ساد   العاملي   يف   جميع  

 القطاعات . 
ومن   املتوقع   اأن   تكون   اأحداث   القت�ساد   الكلي   اإيجابية   اأو   �سلبية   بالن�سبة   لالأ�سهم   اأو  

 املعادن   الثمينة   اأو   العمالت   الرقمية   الرقمية . 
كما   من   املتوقع   اأن   يكون   لها   تاأثري   على   الأ�س�ص   الأ�سا�سية   للتبادل   على   احلدود   بني  

 الدول . 

العمالت   الرقمية
ويخّيم   الكثري   من   الت�ساوؤم   على   حتليالت   القت�ساد   العاملي   يف   عام  . ٢٠٢3   حيث   يتوقع  
 الكثريون   اأن   الأ�سهر   الـ   1٢   القادمة   �ستكون   ع�سيبة   بالتاأكيد   على   م�ستوى   القت�ساد  

 العاملي  . فالركود   الكبري   قادم   ح�سب   اأبرز   املحللني . 
ويف   عام٢٠٢٢   ،   تاأثرت   الأ�سول   املالية   مثل   املعادن   الثمينة   والأ�سهم   والعمالت   الرقمية  

 باأحداث   القت�ساد   الكلي،   مما   ت�سبب   يف   تقلب   اأ�سعار   تلك   الأ�سول . 

أخبار اقتصادية
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بيتكوين   أكبر   العمالت  
 المشفرة   والعملة  

 المهيمنة   منذ   ظهور  
 التشفير

عملة   بتكوين

ويف   هذا   ال�سدد،   حتدث   عدد   من   املحللني   عن   توقعاتهم   لأداء   عدد   من   العمالت   الرقمية  
 يف   العام   القادم،   حيث   راأى   اخلبري   القت�سادي،   مايكل   فان   دي،   باأنه   من   املتوقع   انتعا�ص  

 العمالت   الرقمية   وارتفاع   القيمة   ال�سوقية   لها؛   مبا   يدعم   تعايف   عملة   بتكوين   قريبا . 
واأورد   اأحد   اخلرباء   لدى   Coin Bureau   باأن   عملة   اإيرثيوم   �سيتم   ا�ستخدامها   على  
 نطاق   وا�سع   يف   جمالت   متعددة؛   مبا   ميثل   حافزا   جيدا   للعملة   الرقمية   لل�سعود   خالل  

 الفرتة   املقبلة . 
وبالن�سبة   لعملة   كاردانو؛   توقعت   من�سة   تداول   العمالت   الرقمية   Changelly   �سعود  

 العملة   بنحو  % ٢5٦   قبل   حلول   عام٢٠٢5   ؛   لتوا�سل   ارتفاعها   بني   عامي   ٢٠٢5   و ٢٠3٠ 
 لت�سل   اإلى   حوايل   ٢٠٦   %.

بيتكوين   اأكرب   العمالت   امل�سفرة   والعملة   املهيمنة
   منذ   ظهور   الت�سفري

اأحد   اأ�سباب   ا�ستجابة   بيتكوين   وانخفا�سها   طول   عام٢٠٢٢   ،   هو   ال�ستجابة   للمتغريات  
 ال�سيا�سية   لرتفاع   الت�سخم   يف   الأ�سواق   املتقدمة  . كانت   حماولة   احلد   من   اأ�سعار  
 الطاقة،   وتو�سيع   العقوبات   �سد   رو�سيا،   واإدارة   الن�ساط   القت�سادي   اجلزئي   لت�سهيل  

أخبار اقتصادية



 »  انتقال   الطاقة    « كلها   عوامل   اأثرت   على   بيتكوين  . وكان   النخفا�ص   يف   ال�سعر  
 والقيمة   ال�سوقية   هو   اأمر   طبيعي   كا�ستجابة   لتلك   املتغريات   ال�سيا�سية . 

من   املحتمل   اأن   يوؤدي   اإنهاء   احلرب   يف   اأوكرانيا   اإلى   عك�ص   بع�ص   هذه   ال�سيا�سات  
 على   الأقل   وجعل   تعدين   البيتكوين   اأكرث   قبوًل   من   الناحية   ال�سيا�سية   يف  ٢٠٢3  .    
ا   منطقة   اأورا�سيا   اأكرث   تكاماًل   اقت�سادًيا    من   ناحية   اأخرى  . تخلق   احلرب   اأي�سً
 مع   حوافز   لتبني   طرق   دفع   جديدة   للتجارة   عرب   احلدود  . كما   تفعل   رو�سيا  

 وال�سني   مع   الرمنينبي   الرقمي   واملبادلت   املحتملة   للذهب   مقابل   النفط . 
يف   اأ�سواق   الدول   املتقدمة،   يعتقد   اخلرباء   اأن   امل�ستهلكني   �سريون   عمل   البيتكوين  
 كمخزن   للقيمة   مبرور   الوقت   والتحوط   �سد   الت�سخم  . بدلً   من   ت�سخم   موؤ�سر  
 اأ�سعار   امل�ستهلكني   ال�سريح  . اأما   يف   اأ�سواق   الدول   النا�سئة   ،   ين�سب   الرتكيز  

 ب�سكل   اأكرب   على   التحويالت   والبدائل   املحايدة   لهيمنة   الدولر . 
ويف   الوقت   نف�سه،   اإذا   حتققت   توقعاتنا   ب�ساأن   الركود،   فمن   املرجح   اأن   يوقف  
 الحتياطي   الفيدرايل   رفع   اأ�سعار   الفائدة   و�سط   تراجع   الت�سخم  . بينما   ت�ستمر  

 طباعة   النقود   وعجز   امليزانية   احلكومية  . جمرد   الفتقار   اإلى   الأخبار   ال�سيئة  
 اخلا�سة   بالعمالت   امل�سفرة   ،   يف   ظل   ال�سيناريو   اأعاله   ،   قد   يت�سبب   يف   ارتفاع  

 �سعر   البيتكوين   اإلى   جدار   من   القلق   يعود   اإلى   3٠   األف   دولر   مرة   اأخرى . 

الأوراق   املالية   والأ�سول   الرقمية   لعام2023   
الدعاء   املركزي   جلين�سلر   اإن   معظم   العمالت   امل�سفرة   عبارة   عن   اأوراق   مالية،  
 مثل   الأ�سهم   اأو   غريها   من   املنتجات   ال�ستثمارية  . هذا   يعني   اأنه   يجب   على  
 املطورين   الذين   ي�سدرون   العمالت   امل�سفرة   الت�سجيل   لدى   حكومة   الوليات  
 املتحدة   والك�سف   عن   معلومات   حول   خططهم  . من   وجهة   نظر   ال�سيد   جين�سلر  
   ، يجب   اأن   حت�سل   البور�سات   مثل  ) Coinbase  ( NASDAQ:COIN   و  
   ،   FTX حيث   ي�سرتي   العمالء   ويبيعون   العمالت   الرقمية   ،   على   احل�سول  
 على  . S.E . C   الرتاخي�ص   ،   التي   تاأتي   مع   زيادة   التدقيق   القانوين   والتزامات  

 الك�سف . 

خبراء   يتوقعون   انتعاش   العمالت   الرقمية
   وارتفاع   القيمة   السوقية   لها

30

توقعات   برفع   أسعار   الفائدة   العالمية   وسط   ازدياد  

أخبار اقتصادية

»المنارة اإلسالمية للتأمين« تنظم فعالية 
لدعم األطفال المصابين بالسرطان
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أخبار التأمين

نظمت �سركة املنارة ال�سالمية للتامني فعالية جمتمعية لدعم الطفال امل�سابني بال�سرطان والذي 
وح�سر  ال�سرطان  ا�سدقاء مر�سى  مع جمعية  وبالتعاون  عام  كل  الرابع من فرباير من  ي�سادف 
الفعالية اكرث من 3٠ طفال وطفلة مع اهاليهم ندعو اهلل ان ي�سافيهم ويعافيهم .وتاتي اقامة هذه 
الفعاليات من املم�سوؤولية املجتمعية التي تتبناها ال�سركة وت�سعى لن تكون جزءًا من املجتمع املحلي 

 املنارة ال�سالمية للتاأمني حت�سل على املوافقة النهائية
 ل�سدار وت�سويق وثائق التاأمني التكافلي 

  قاَل اهلل تعاَلى: )َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلرِبِّ َوالتَّْقَوى( )�سدق اهلل العظيم (.
اأعلنت �سركة املنارة ال�سالمية للتاأمني ممثلة مبديرها العام ال�سيد وليد القططي باأنه مت وبحمد اهلل 
تعالى  احل�سول على املوافقة النهائية من قبل البنك املركزي الأردين على اإ�سدار وت�سويق  وثائق 
 التاأمني التكافلي  املتوافقة مع احكام  ال�سريعة الإ�سالمية ومت بدء العمل مبنتجات التاأمني التكافلي 

ابتداًء من تاريخ ٢٠٢3/1/1.

»المنارة اإلسالمية للتأمين« تنظم فعالية 
لدعم األطفال المصابين بالسرطان
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حوارات ولقاءات وملفات
اقتصاديـــة واستثماريـــة 
علــــــى المستــــــــــــــــــوى 
المحلـــــــــي واإلقليمــــــي 



أرباح البنوك
لعام 2022



43.8 مليون دينارصافي أرباح بنك اإلتحاد للعام 2022

اإلستثمار في القطاع المصرفـي

2023
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ان، منًوا  حقق بنك الحتاد )UBSI(، املدرج ببور�سة عمَّ
باملائة   5.٧3 بن�سبة   ،٢٠٢٢ عام  عن  ال�سنوية  اأرباحه  يف 

على اأ�سا�ص �سنوي 
واأظهرت النتائج املالية الأولية حتقيق البنك لأرباح �سنوية 
قيمتها ٤3.٨ مليون دينار )٦1.٧٨ مليون دولر( يف عام 
٢٠٢٢، مقارنة باأرباح قيمتها ٤1.٤3 مليون دينار )5٨.٤3 

مليون دولر( يف عام ٢٠٢1.
الدخل  اإجمايل  ارتفاع  اإلى  املالية،  البنك  نتائج  واأ�سارت 
 ٢٢٧.٠٢ اإلى  لت�سل  باملائة،   1٦.٠٨ بن�سبة  العام،  خالل 
عام  يف  دينار  مليون   1٩5.5٨ بنحو  مقارنة  دينار،  مليون 

.٢٠٢1
رئي�ص  �سلفيتي  ع�سام  قال  النتائج  على  تعليقه   ويف 
للعام  املالية  الأعمال  نتائج  ان  الحتاد  بنك  ادارة  جمل�ص 
٢٠٢٢ اأثمرت عن حتقيق اأرباح جيدة للبنك. اأن اجنازات 
اخلطط  وجدوى  يتبعها  التي  ال�سيا�سة  جناح  تثبت  البنك 
ال�سرتاتيجية التي ي�سعها البنك يف كل مرحلة مبا ينا�سب 
احل�سافة  مبمار�سة  ال�ستمرار  مع  ال�سوقية  املتغريات 

والتحوط لتعزيز متانة املركز املايل للبنك

سلفيتي:
 نتائج األعمال المالية 

للعام 2022 أثمرت 
عن تحقيق أرباح جيدة 

للبنك
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386.5 مليون دينار أرباح مجموعة البنك العربي للعام 2022 ومجلس 
اإلدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة %25

2023

المصري:
المجموعة قادرة 

على مواصلة ترسيخ 
مكانتها ومساهمتها 

في دفع عجلة النمو 
االقتصادي محليًا 

وإقليميًا

الصادق:
  نما صافي األرباح 

التشغيلية للبنك بنسبة 
23% مع ضبط المصاريف 
التشغيلية وبما ينسجم 

مع استراتيجية البنك 
 الحصيفة

اأربـاح  بلغت  حيث   ٢٠٢٢ للعام  املالية  نتائجها  عن  العربي  البنك  جمموعة  اأعلنت 
املجـموعة بـعـد ال�سـرائب واملخ�سـ�سـات 5٤٤.3 مليون دولر اأمريكي للعام ٢٠٢٢ 
مقارنة بـ 31٤.5 مليون دولر اأمريكي للعام ٢٠٢1، وحافظت املجموعة على �سالبة 
وحققت  هذا  اأمريكي.  دولر  1٠.٤مليار  امللكية  حقوق  بلغت  حيث  املايل  مركزها 
جمموعة البنك العربي من خالل �سبكة فروعها وتواجداتها املنت�سرة حمليًا وخارجيًا 
اأداءًا قويًا بالعام ٢٠٢٢ مدفوعا بالنمو امل�ستدام بالأعمال البنكية الرئي�سية، حيث 

ارتفعت الأرباح الت�سغيلية بن�سبة ٢3% لت�سل اإلى 1.35 مليار دولر اأمريكي.

وبا�ستثناء اأثر التغري يف اأ�سعار �سرف العديد من العمالت مقابل الدولر الأمريكي 
دولر  مليار   35.٤ الى  لت�سل   %5 بن�سبة  الت�سهيالت  حمفظة  اإجمايل  ارتفع  فقد 
ودائع  ارتفعت  كما  ال�سابق،  بالعام  اأمريكي  دولر  مليار   3٤.٦ بـ  مقارنة  اأمريكي 
العمالء بن�سبة 5% لت�سل اإلى ٤٧.٧ مليار دولر اأمريكي مقارنة بـ ٤٧.1 مليار دولر 

اأمريكي بالعام ال�سابق.
وبناًء على نتائج البنك املالية فقد اأو�سى جمل�ص اإدارة البنك العربي بتوزيع اأرباح 

نقدية على امل�ساهمني بن�سبة ٢5% للعام ٢٠٢٢.



اإلستثمار في القطاع المصرفـي

37
2023العدد  71 أذار    

ويف تعليقه على هذه النتائج، اأ�سار ال�سيد �سبيح امل�سري رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك 
العربي اإلى اأن النتائج الإيجابية التي حققتها جمموعة البنك العربي خالل العام 
اأعمالها،  التنوع يف  على  املبنية  املجموعة  ا�سرتاتيجية  ومرونة  متانة  تعك�ص   ٢٠٢٢
واأعرب امل�سري عن ثقته بقدرة املجموعة على موا�سلة تر�سيخ مكانتها وم�ساهمتها 
يف دفع عجلة النمو القت�سادي حمليًا واإقليميًا، بالإ�سافة اإلى تعزيز متيزها بتقدمي 
اأف�سل احللول واخلدمات امل�سرفية التي تعتمد على البتكارات والتقنيات الرقمية 
على  امل�سري  واأكد  وم�ساهميها.  لعمالئها  موثوق  ك�سريك  دورها  وتاأكيد  املتقدمة 
القطاع  ي�سهدها  التي  التحديات  مواجهة  على  قادرة  العربي  البنك  جمموعة  اأن 
امل�سريف يف �سوء ارتفاع موؤ�سرات الت�سخم عند م�ستويات مل ت�سل اإليها منذ عقود، 
مع ا�ستمرار البنوك املركزية بالعامل برفع اأ�سعار الفوائد لكبح الت�سخم واملحافظة 

على �سيا�سة نقدية م�ستقرة.
اأن  اأ�سارت الآن�سة رندة ال�سادق املدير العام التنفيذي للبنك العربي،  من جهتها 
البنك متكن خالل العام ٢٠٢٢ من ال�ستمرار بتحقيق معدلت منو م�ستدام على 
وتراجع  الفوائد  اأ�سعار  وارتفاع  الت�سخم  نتيجة  التحديات القت�سادية  الرغم من 
اأ�سعار �سرف العديد من العمالت مقابل الدولر الأمريكي، حيث منا �سايف الأرباح 
الت�سغيلية للبنك بن�سبة ٢3% بف�سل النمو يف الإيرادات املتاأتية من الأعمال البنكية 
الرئي�سية وتنوع م�سادر الدخل بالإ�سافة اإلى الدخل املتحقق من العمولت، وكذلك 
البنك  ا�سرتاتيجية  مع  ين�سجم  ومبا  الت�سغيلية  امل�ساريف  �سبط  يف  ال�ستمرار 

احل�سيفة.
واأ�سافت ال�سادق اأن البنك حقق موؤ�سرات اأداء قوية تتما�سى مع منوذج اأعماله، 
يف  التح�سن  وموا�سلة  الئتمانية  حمفظته  جودة  على  املحافظة  الى  بالإ�سافة 
م�ستويات تكلفة املخاطر ون�سبة تغطية املخ�س�سات للديون غري العاملة والتي تفوق 
الـ 1٠٠% دون احت�ساب قيمة ال�سمانات، مع الحتفاظ مب�ستويات �سيولة مرتفعة، 
حيث بلغت ن�سبة القرو�ص الى الودائع ٧٤.٢%. وبينت ال�سادق اأن املجموعة حتتفظ 
بقاعدة راأ�ص مال قوية يرتكز معظمها �سمن راأ�ص املال الأ�سا�سي حيث بلغت ن�سبة 
كفاية راأ�ص املال 1٦.٦% ح�سب تعليمات بازل 3 وهي اأعلى من احلد الأدنى املطلوب 

ح�سب تعليمات البنك املركزي الأردين.
ال�ستدامة  �سعيد  على  البنك  توجهات  دعم  اإطار  ويف  باأنه  ال�سادق  واأ�سارت 
واحلوكمة  والجتماعية  البيئية  املجالت  يف  البنك  يتبناها  التي  والأولويات 
مع  يتما�سى  امل�ستدام  للتمويل  عمل  اإطار  موؤخرًا  العربي  البنك  اأطلق   ،)ESG(
البنك  ويعترب  املجال.  هذا  يف  الف�سلى  واملمار�سات  العاملية  والإر�سادات  املبادئ 
العربي اأول بنك يف اململكة يقوم باإطالق وتبني مثل هذا الإطار والذي مت تقييمه 
من قبل وكالة الت�سنيف العاملية �ستاندرد اآند بورز )S&P( والتي اأكدت توافقه مع 

املبادئ العاملية يف هذا املجال.
البنك  اأن  ال�سادق  اأكدت  الرقمي،  التحول  البنك على �سعيد  بجهود  يتعلق  وفيما 
البنك قد  اأن  اإلى  وا�سل تنفيذ ا�سرتاتيجيته الطموحة على هذا ال�سعيد، م�سرية 
قام خالل العام باإطالق العديد من اخلدمات واحللول امل�سرفية الرقمية الع�سرية 
وتلبية  امل�ستجدات  اأحدث  ملواكبة  بها  يعمل  التي  الأ�سواق  خمتلف  عرب  لعمالئه 

احتياجات قطاعات و�سرائح العمالء املختلفة، مبا فيهم الأجيال القادمة.
بنك  »اأف�سل  جائزة  على  ح�سل  العربي  البنك  اأن  اإلى  هنا  الإ�سارة  وجتدر 
فاينان�ص  »غلوبال  جملة  قبل  من  واملقدمة   »٢٠٢٢ لعام  الأو�سط  ال�سرق  يف 
ال�سابع  للعام  وذلك  نيويورك،  ومقرها  العاملية   ”Global Finance
اجلوائز  من  العديد  على  البنك  ح�سول  جانب  اإلى  هذا  التوايل،  على 
الرقمية. امل�سرفية  اخلدمات  جمال  يف  والإقليمي  املحلي  امل�ستوى   على 

وي�سار اإلى اأن هذه النتائج اأولية وهي خا�سعة ملوافقة البنك املركزي الأردين.
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132.4 مليون دينار أرباح مجموعة بنك اإلسكان للعام 2022

2023

اأعلنت جمموعة بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل، 
املالية  لل�سنة  املوحدة  املالية  بياناتها  نتائج  عن 
كانون  �سهر  من  والثالثني  احلادي  يف  املنتهية 
الأول ٢٠٢٢، كا�سفة عن حتقيق �سايف اأرباح بعد 
مليون   13٢.٤ بقيمة  وال�سرائب  املخ�س�سات 
دينار  مقابل 11٠.1 مليون  لعام ٢٠٢٢،  دينار 
بلغت  بنمو  اأي  العام ٢٠٢1،  خالل  حتقيقها  مت 

ن�سبته ٢٠.٢%.
للمجموعة  املالية  النتائج  على  له  تعقيب  ويف 
عبد  الإدارة،  جمل�ص  رئي�ص  و�سف   ،٢٠٢٢ لعام 
معربًا  بالإيجابية،  النتائج  هذه  اخلطيب،  الإله 
عن الرتياح البالغ لها، وم�سريًا اإلى اأنها جاءت 
ال�سامل واملرن املتبع  كثمرة للنهج ال�سرتاتيجي 
لديها، واملرتكز على مفهوم ال�ستدامة والتطوير 
امل�ستمر املواكب لروح الع�سر الرقمية واملن�سجم 
م�سفرًا عن حتقيق  والحتياجات،  املتطلبات  مع 

النمو املخطط له.
القدرات  من  مزيجًا  باأن  اخلطيب  وبني 
امل�سجل،  النمو  حتقيق  وراء  وقفت  والإمكانيات 
ال�ستثمارية  املوارد  بني  ما  تنوعت  التي  وهي 
الكفوؤة،  الت�سغيلية  والعمليات  امل�ستدامة، 
املتاحة  للموارد  الفعال  والتوجيه  والتوظيف 
واملحافظ  الت�سغيلية،  القطاعات  خمتلف  �سمن 

ف�ساًل  وال�سالمة،  باجلودة  املت�سمة  الئتمانية 
انخف�ست  التي  للمخاطر  الإدارة احل�سيفة  عن 
جانب  اإلى  هذا  املتحفظ،  النهج  مع  تكلفتها 
الكفاءات املتميزة والقادرة على تلبية متطلبات 
امل�ساهمني  حقوق  على  العائد  وتعظيم  العمالء 
 ٢٠٢٢ العام  بنهاية   %1٠.٧ اإلى  ارتفع  الذي 

مقابل ٩.3% لعام ٢٠٢1.
حافظت  املجموعة  اأن  اإلى  اخلطيب  واأ�سار 
حمتويًا  للبنك،  املايل  املركز  وقوة  متانة  على 
وتداعيات  واخلارجية  املحلية  التحديات 
تلقي  تزال  ل  التي  العامة  الدولية  التطورات 
اململكة  يف  والقت�ساد  ال�سناعة  على  بظاللها 
والعامل، وموا�ساًل �سريه بخطى واثقة نحو البناء 
احلاكمية  لأ�س�ص  بالحتكام  اإجنازه  مت  ما  على 
الر�سيدة يف الإدارة، والتي ت�سمن احلفاظ على 

الن�سق الت�ساعدي يف الأداء والنتائج.
جمل�ص  اأو�سى  القوية،  النتائج  هذه  �سوء  ويف 
 ٢٠٢٢ لعام  املالية  البيانات  اإقراره  بعد  الإدارة 
بتوزيع  بتاريخ ٢٦/٢٠٢3/1،  اجتماعه  خالل 
 ٢٠٢٢ العام  عن  امل�ساهمني  على  نقدية  اأرباح 
وذلك  لل�سهم،  ال�سمية  القيمة  من   %٢5 بن�سبة 
من  الالزمة  واملوافقات  ال�سروط  ا�ستيفاء  بعد 

قبل البنك املركزي الأردين ح�سب الأ�سول.

الخطيب:
 النتائج المتميزة 

هي ثمرة للنهج 
االستراتيجي الشامل 

والمرن المتبع في 
البنك و المرتكز على 

مفهوم االستدامة 
والتطوير المستمر

أرباح مجموعة بنك اإلسكان لعام 2022 ترتفع بنسبة %20.2 
والتوصية بتوزيع 25% أرباحًا نقدية على المساهمين
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91 مليون دينار صافي أرباح كابيتال بنك للعام 2022

2023

السالم:
 النتائج المالية تعكس 

نجاح استراتيجية البنك 
في التوسع محليًا 

وإقليميًا والتوصية 
لمجلس اإلدارة بتوزيع 

 )17%( من رأس المال

الغول:
 النتائج المالية 

المتحققة جاءت 
بفضل نجاح المجموعة 

في تطبيق خططها 
الطموحة للتوسع 

 والنمو

اأعلن كابيتال بنك عن حتقيق اأداء مايل قوي مع نهاية العام املا�سي متثل بت�سجيله �سايف اأرباح 
العام  نهاية  يف  دينار  مليون   ٦1 بلغت  اأرباح  �سايف  مقابل  دينار،  مليون   ٩1 حوايل  اإلى   و�سلت 
٢٠٢1 وبارتفاع ن�سبته ٤٩%، يف حني بلغت ن�سبة النمو يف �سايف الدخل من العمال العتيادية بعد 
ا�ستبعاد كافة العمليات غري املتكررة ومن �سمنها ناجت عملية ال�ستحواذ على العمليات امل�سرفية 
لبنك �سو�سيته جرنال  -  الأردن 55% وبناء عليه، قرر جمل�ص اإدارة البنك التو�سية للهيئة العامة 

بتوزيع اأرباح بن�سبة )1٧(% من راأ�ص املال.
وقد حقق كابيتال بنك منوًا يف جميع موؤ�سرات اأدائه مع نهاية العام املا�سي ٢٠٢٢، حيث ارتفعت 
مليارات   ٧ قرابة  لتبلغ   %٦1 بن�سبة    ٢٠٢٢ العام  نهاية  مع  بنك  كابيتال  جمموعة  اأ�سول  �سايف 
دينار، مقابل ٤.3  مليار دينار يف نهاية العام ٢٠٢1، مدعومة با�ستكمال ال�ستحواذ على بنك 
�سو�سيته جرنال  -  الأردن ومبا ي�سكل 1.٦ مليار دينار من �سايف اأ�سول املجموعة، فيما ارتفعت 
�سايف حمفظة الت�سهيالت املمنوحة للعمالء مع نهاية العام املا�سي لت�سل اإلى 3.3 مليار دينار، 

مقابل ٢.1  مليار دينار يف نهاية العام ٢٠٢1 وبن�سبة منو%5٤.
العام  يف  دينار  مليار   ٤.٩ اإلى  لت�سل   %٧5.٤ بن�سبة  ارتفاعًا  اأي�سًا  العمالء  ودائع  �سجلت  كما 
٢٠٢٢ مقابل ٢.٨  مليار دينار يف العام ٢٠٢1، فيما ارتفع جمموع حقوق امللكية يف العام ٢٠٢٢ 
بن�سبة ٦٧% مقارنة بنهاية العام ٢٠٢1، لي�سل اإلى ٦5٤ مليون دينار، علمًا باأن هذه النتائج الأولية 

خا�سعة لأحكام وموافقة البنك املركزي الأردين النهائية.
ويف تعليقه على هذه النتائج ، قال رئي�ص جمل�ص اإدارة جمموعة كابيتال بنك، با�سم خليل ال�سامل: 
»�سّكل العام ٢٠٢٢، ا�ستمرارًا لالإجنازات التي حققتها جمموعة كابيتال بنك، والتي عززت من 
مكانتنا امل�سرفية حمليًا واإقليميًا، حيث عملنا على تدعيم قاعدتنا الراأ�سمالية وزيادة اإجمايل 
املجموعة  مبا�سرة  املا�سي هي  العام  التي حتققت يف  الجنازات  اأهم  اأن  اإلى  م�سريًا  الأ�سول.« 
بتقدمي خدماتها امل�سرفية واملالية يف ال�سوق ال�سعودي الذي يعد اليوم �سمن اأقوى القت�سادات 
يف العامل، مبينًا اأن هذه اخلطوة �ست�سهم يف زيادة حجم املبادلت التجارية بني ال�سعودية والعراق 

والأردن مما �سيدفع بزيادة وترية الن�ساط التجاري بني هذه الدول.
ال�ستثمارات  �سندوق  دخول  طريق  عن  راأ�سمالها  رفع  على  ال�سامل   بح�سب  املجموعة   وعملت 

العامة ال�سعودي الذي يعد واحدًا من اأكرب ال�سناديق ال�سيادية يف العامل، كم�ستثمر ا�سرتاتيجي 
يف املجموعة ومبا ن�سبته ٢3.٩٧% اأي ما يعادل 131.٢ مليون دينار، وت�سميته لع�سوين جديدين 
دولر  مليون   1٠٠ بقيمة  الأول  ال�سق  �سندات  اإ�سدار  اإلى  بالإ�سافة  الإدارة،  جمل�ص  يف  لتمثيله 

واإدراجها يف نا�سداك دبي، مما عزز من القاعدة الراأ�سمالية للمجموعة.
من جانبه، اأكد الرئي�ص التنفيذي ملجموعة كابيتال بنك، داود الغول، اأن النتائج املالية املتحققة 
مع نهاية العام ٢٠٢٢ جاءت بف�سل جناح املجموعة يف تطبيق خططها الطموحة للتو�سع والنمو، 
حيث منا �سايف الدخل الت�سغيلي بن�سبة ٤٢% مقارنًة بنف�ص الفرتة من العام ٢٠٢1، اأي ما يقارب 
3٠.٤ مليون دينار، مما انعك�ص اإيجابًا على العائد على حقوق امللكية لي�سل الى 1٦.٤%، وذلك 

من اأعمال البنك العتيادية.    
وبني الغول، اأن جمموعة كابيتال بنك انتهت يف العام املا�سي من عملية دمج الأعمال امل�سرفية 
لبنك �سو�سيته جرنال -الأردن وانتقال اأعمال �سركة �سو�سيته جرنال -الأردن للتاأجري التمويلي 
لكابيتال بنك حتت م�سمى كابيتال للتاأجري التمويلي، بالإ�سافة الى �سم �سركة �سو�سيته جرنال 
- الأردن للو�ساطة املالية اإلى �سركة كابيتال لال�ستثمارات-  الذراع ال�ستثماري ملجموعة كابيتال 

بنك.
واأظهرت النتائج املالية للم�سرف الأهلي العراقي حتقيق منوًا يف �سايف الدخل الت�سغيلي، بن�سبة 
31% مقارنة بالعام ٢٠٢1، فيما زادت اإجمايل اأ�سول امل�سرف بن�سبة 3٤% لت�سل اإلى حوايل ٢.1 
مليار دينار اأردين. وح�سل امل�سرف الأهلي العراقي للمرة الأولى على ت�سنيف ائتماين من قبل 
الودائع طويلة وق�سرية  الوكالة عن ت�سنيف  اأعلنت  امل�ستثمرين، حيث  »موديز« خلدمات  وكالة 

 .B3 الأجل للم�سرف بالعملة املحلية  لأول مرة عند
اأما بالن�سبة  ل�سركة كابيتال لال�ستثمارات، فقد بلغت اأرباحها ال�سافية  يف نهاية العام ٢٠٢٢ نحو 
5 ماليني دينار، وبن�سبة منو 3٢ % مقارنة بالعام ال�سابق، مدعومة بزيادة يف حجم الأ�سول املدارة 
الو�ساطة  وزيادة يف عدد ح�سابات  بن�سبة منو ٤٢%،  امريكي  دولر  مليون  اإلى ٦٠٨  و�سلت  التي 
والتداول بالعمالت مبقدار 1٧٠٠ ح�ساب جديد. كما ارتفعت ح�سة ال�سركة من حجم تعامالت 

بور�سة عمان لتتجاوز ٧% من حجم التداول.

بزيادة نسبتها 49% عن العام الماضي
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61.1 مليون دينار صافي أرباح البنك اإلسالمي األردني عام 2022 

2023

منو  حتقيق  عن  الردين  ال�سالمي  اعلن  البنك 
 ،٢٠٢٢ العام  نهاية  يف  املالية  نتائجه  جميع  يف 
ال�سريبة  بعد  بلغت  �سافية  حمققًا  اأرباحًا 
حوايل٦1.1 مليون دينار مقابل حوايل 5٩.1 مليون 
دينار بن�سبة منو بلغت 3.5% وبلغت ارباح ال�ستثمار 
مع  مقارنة  دينار  مليون   ٢٢٤.1 حوايل  امل�سرتك 
  ٢٠٢1 العام  نهاية  يف  دينار  مليون   ٢1٤.٤ حوايل 

وبن�سبة منو 5.٤%.
 ٢٠٢٢ عام   نهاية  البنك  نتائج  على  تعليقه  ويف 
التنفيذي/  الرئي�ص  �سعيد  ح�سني  الدكتور  قال 
ا�ستطاع  لقد  الردين  ال�سالمي  للبنك  العام  املدير 
يف  م�ستدام  وتطور  وا�سح  منو  حتقيق  م�سرفنا 
مواكبة التطورات ومواجهة التحديات وتنويع وتو�سيع 
اخلدمات واملنتجات امل�سرفية الرقمية والتمويالت 
والتنموية  الإنتاجية  امل�ساريع  ودعم  وال�ستثمارات 
للو�سول لكرب �سريحة من اأبناء املجتمع املحلي، مع 
ال�ستمرار يف �سبط امل�ساريف الت�سغيلية، حمافظًا 
والدارية  املالية  اأو�ساعه  ومتانة  �سالمة  على 
 ، الأزمات  مواجهة  على  القدرة  من  مّكنته  والتي 
فقد   ، املالية  موؤ�سراته  ن�سب منويف خمتلف  ليحقق 
ال�ستثمار  )ح�سابات  فيها  مبا  املوجودات  بلغت  
الوكالة بال�ستثمار )املحافظ  املخ�س�ص وح�سابات 
مقابل  دينار  مليار   ٦.1٩٠ حوايل  ال�ستثمارية((  
5.٩53 مليار دينار يف نهاية عام ٢٠٢1 بزيادة بلغت 

حوايل ٢3٧ مليون دينار وبن�سبة منو حوايل ٤ %.
وتطبيقًا ل�سيا�سة ال�ستمال املايل والتنوع اجلغرايف 

والتمويالت  لتنمية ال�ستثمارات  القطاعات  ملختلف 
و  لالفراد  واملوجه  جمزية  عوائد  وحتقيق 
فقد  وال�سركات   واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 
فيها  مبا  للعمالء  املمنوحة  بلغت    التمويالت 
الوكالة  وح�سابات  املخ�س�ص  ال�ستثمار  )ح�سابات 
حوايل  ال�ستثمارية((  )املحافظ  بال�ستثمار 
مليار  حوايل٤.٧٤1  مقابل  دينار  مليار   5.1٩٨
دينار يف نهاية عام ٢٠٢1 بزيادة بلغت حوايل ٤5٧ 

مليون دينار وبن�سبة منو حوايل ٩.٦%.
البنك  متعاملي  ثقة  �سعيد  ان  الدكتور ح�سني  وبني 
جاءت انعكا�سًا لن�سطة البنك ال�ستثمارية وخدماته 
مبا  العمالء  ودائع  بلغت  حيث  املتطورة  امل�سرفية 
وح�سابات  املخ�س�ص  ال�ستثمار  )ح�سابات  فيها 
الوكالة بال�ستثمار )املحافظ ال�ستثمارية((  حوايل 
يف  ملياردينار   5.٢٨3 مقابل  دينار  مليار   5.533
مليون   ٢5٠ حوايل  بلغت  بزيادة   ٢٠٢1 عام  نهاية 

ديناروبن�سبة منو حوايل ٤.٧ % .
مليون   5٢٠.٦ حوايل  امل�ساهمني  حقوق  بلغت  كما 
نهاية  يف  دينار  مليون   5٠٩.٦ حوايل  مقابل  دينار 
كفاية  ون�سبة   %٢.٢ حوايل  منو  بن�سبة   ٢٠٢1 عام 
تاأكيدًا  وذلك   %٢1.٢1 حوايل   بلغت  املال  راأ�ص 
ومركز  قوية  راأ�سمال  بقاعدة  البنك  احتفاظ  على  
مايل قوي ومتني، كما ا�ستمرالبنك باملحافظة على 
جودة حمفظته الإئتمانية، حيث بلغت ن�سبة الديون 
تغطيتها حوايل  ون�سبة  العاملة حوايل ٢.٦٨%  غري 

.%1٠٠

سعيد:
 ثقة متعاملي البنك 

جاءت انعكاسًا ألنشطة 
البنك االستثمارية 

وخدماته المصرفية 
المتطورة

مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع %25 
أرباحًا نقدية على المساهمين
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البيانات  بح�سب  للعام ٢٠٢٢  الأردن  بنك  اأرباح  بلغت 
املالية ٤٠.٦ مليون دينار ، مقارنة باأرباح قيمتها 3.3٦ 

مليون دينار للعام ٢٠٢1.
حتى  دينار  مليون   1٤٧.٩ البنك   دخل  اإجمايل  وبلغ 
دينار  13٩.3مليون  بنحو  مقارنة   ،  ٢٠٢٢-1٢-31

للفرتة نف�سها من العام ٢٠٢1.
ما   ٢٠٢٢ نهاية  حتى  للبنك  املوجودات  اجمايل  وبلغ 

قيمته ٢.٩ مليار دينار .
الى٨٦.٩   ٢٠٢٢ للعام  امل�ساريف  اجمايل  وانخف�ست 

مليون دينار مقابل ٨٧.5 مليون دينار للعام ٢٠٢1
لدى  الأداء  على  موؤ�ّسرات  النتائج  هذه  انعك�ست  كما 
فل�ص/ الربح ٠.٢٠1  ال�سهم من  فبلغت ح�سة  البنك 
دينار للعام املا�سي حتى نهاية �سهر كانون الول مقابل 

٠.1٨٠ فل�ص /دينار يف نهاية كانون اول ٢٠٢1 .

فاخوري  �ساكر  الأردن  بنك  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  وعلق 
امل�سرفية  عملياته  متانة  على  حافظ  ان  البنك 
وجودة  و�سالمة  الت�سغيلية،  وكفاءته  الأ�سا�سية، 
الإدارة  عن  ف�ساًل  وال�ستثمارية،  الئتمانية  حمافظه 
احل�سيفة للمخاطر. كما ا�ستمر البنك بدوره املحوري 

يف تعزيز التنمية القت�سادية والجتماعية
اأعماله  اأثر  وتعميق  بتعزيز  البنك  وي�ستمر  كماا 
من  امل�سرفية،  اأعماله  اأثر  جانب  اإلى  املجتمعية 
وجوانبها  ال�ستدامة  مبعايري  الرتقاء  خالل موا�سلة 
وعرب  ال�سرتاتيجية،  اأهدافه  مع  بالتما�سي  واأن�سطتها 
ن�ساطاته ومبادراته للم�سوؤولية املوؤ�س�سية املجتمعية التي 
املجتمع  منظمات  من  جمموعة  مع  بالتعاون  نفذها 
عربها  هدف  والتي  العام،  القطاع  وموؤ�س�سات  املدين 

للم�ساهمة يف حتفيز التنمية الجتماعية امل�ستدامة.

املدرج   ،)CABK( ان  عمَّ القاهرة  بنك  حقق 
عام  عن  ال�سنوية  اأرباحه  يف  منوًا  ان،  عمَّ ببور�سة 

٢٠٢٢، بن�سبة ٧.٠1 باملائة على اأ�سا�ص �سنوي
اأرباحًا  حتقيقه  الأولية  املالية  النتائج  واأظهرت 
�سنوية عائدة على امل�ساهمني قيمتها 3٤.٩٨ مليون 
مقارنة  العام،  خالل  دولر(  مليون   ٤٩.3٤( دينار 
مليون   ٤٦.1( دينار  مليون   3٢.٦٩ قيمتها  باأرباح 

دولر( يف عام ٢٠٢1.
الن�ساط  اإيرادات  زيادة  اإلى  البيانات  واأ�سارت 
باملائة يف عام ٢٠٢٢،  بن�سبة ٤.٢  للبنك  الت�سغيلي 
بنحو  مقارنة  دينار،  مليون   15٧.٩٢ اإلى  لت�سل 

151.5٦ مليون دينار يف عام ٢٠٢1.

البنك  ان  الدارة  جمل�ص  رئي�ص  املفتي  يزيد  وبني 
املتحفظة  و�سيا�سته  ا�سرتاتيجيته  بف�سل  متكن 
جيدة  نتائج  بتحقيق  للمخاطر  احل�سيفة  وادارته 
ومعدل منو ممتاز عن العام املا�سي ، واكد ان هدف 
احلفاظ  يف  يكمن  زال  ما  الفرتة  هذه  يف  البنك 
الئتمانية  املحفظة  وجودة  ال�سيولة  ن�سب  على 
وقدم ال�سيد يزيد املفتي ال�سكر اجلزيل اإلى عمالء 
البنك وم�ساهميه على ثقتهم وم�ساندتهم املتوا�سلة 
واإلى  النتائج،  هذه  حتقيق  من  البنك  مكنت  والتي 
جلهوده  الأردين  املركزي  والبنك   ، البنك  موظفي 
املزيد  اإلى حتقيق  الدائم، متطلعا  املخل�سة ودعمه 

من النمو والنجاح يف الأعوام القادمة.

فاخوري:
 البنك قادر على تحقيق 

نتائج ايجابية وممارسة 
دوره المحوري في تعزيز 

التنمية االقتصادية 
واالجتماعية

المفتي:
 هدف البنك الحفاظ 
على نسب السيولة 

وجودة المحفظة 
االئتمانية لتحقيق 

المزيد من النمو 
والنجاح
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 األردني الكويتي 2022
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اللوزي:
 نتائج 2022 هي أولى ثمرات 

الخطة االستراتيجية 
 الشاملة للبنك

البطيخي:
 البنك سيستمر بمسيرته 

اإليجابية، ضمن استراتيجية 
 واضحة لزيادة متانة الوضع المالي

اأعلن البنك الأردين الكويتي نتائج بياناته املالية املوحدة لل�سنة املالية املنتهية 
يف احلادي والثالثني من �سهر كانون الأول ٢٠٢٢،  وقد اأظهرت حتقيق البنك 
اإلى 1٨.٧ مليون دينار مع نهاية  اأرباحه بعد ال�سريبة لت�سل  زيادة يف �سايف 

العام ٢٠٢٢، مقابل ٧.٧ مليون دينار يف العام ٢٠٢1.
مليون   ٢٧.3 ال�سريبة  قبل  الأرباح  �سايف  بلغت  فقد  املالية،  النتائج  وبح�سب 
وبن�سبة منو  دينار عام ٢٠٢1،  مليون  العام  احلايل، مقابل 1٢.٠٧  دينار يف 

بلغت %1٢٧.
وعك�ست هذه النتائج املالية التي ك�سف عنها البنك اليوم متانة و�سالبة مركزه 
املايل، حيث ارتفع جمموع حقوق امللكية بن�سبة ٢.1% لت�سل اإلى حوايل ٤٧٧.٦ 
مليون دينار مع نهاية العام ٢٠٢٢، مقارنة مع ٤٦٧.٧ مليون دينار مت حتقيقها 
امللكية  حقوق  جمموع  من  البنك  م�ساهمي  ح�سة  بلغت  فيما   ،٢٠٢1 العام  يف 

حوايل ٤٧5.٩ مليون دينار. 
اللوزي،  نا�سر  املهند�ص  الكويتي،  الأردين  البنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  واأعرب 
اخلطة  ثمرات  اأولى  اأنها  مو�سحًا  املتحققة،  املالية  بالنتائج  اعتزازه  عن 
ال�سرتاتيجية ال�ساملة للبنك، والتي و�سعها جمل�ص الإدارة لل�سنوات )٢٠٢1- 

٢٠٢5(، وركّز فيها على التحّول والتطوير والنمو.
لال�سرتاتيجية،  والكفوؤ  احل�سيف  التنفيذ  وبف�سل  اأنه  اللوزي،  املهند�ص  وبنّي 
طالت  اإيجابية  مالية  نتائج  حتقيق  املا�سيتني  ال�سنتني  خالل  البنك  ا�ستطاع 
جميع موؤ�سرات البنك الت�سغيلية، وعززت من مركزه ومتانته املالية، بالتوازي 
م�سادر  تنويع  اإلى  تهدف  والتي  للبنك  الطموحة  التو�سعية  الروؤية  تنفيذ  مع 
اإيراداته، وتو�سيع نطاق تواجده يف مناطق جديدة يف املنطقة العربية، مبا يف 

ذلك العراق والإمارات العربية املتحدة.



البنك األردني الكويتي يحقق نموًا متوازنًا في الموجودات 
وحقوق الملكية وصافي األرباح

وتوصية بتوزيع )8%( أرباحًا على المساهمين

واأو�سح اللوزي اأن البنك الأردين الكويتي متّكن يف �سهر كانون الثاين من العام 
راأ�سمال  اأ�سهم  من   %51.٧٩ ن�سبتها  موؤثرة  ح�سة  �سراء  من   ٢٠٢3 اجلاري 
يف  موؤثرة  ح�سة  على  لال�ستحواذ  �سعيه  جانب   اإلى  بغداد-العراق،  م�سرف 
اإت�ص كابيتال للخدمات املالية ومقرها الإمارات العربية  اإم  را�سمال �سركة بي 
اجلهات  موافقات  على   ح�سوله  وبعد  يعتزم  البنك  اأن  اإلى  لفتًا  املتحدة، 
بحد  الإ�سايف(  املال  )راأ�ص  الأول  ال�سق  املال  راأ�ص  �سندات  اإ�سدار  الرقابية، 

اأق�سى ٨5 مليون دينار اأردين اأو ما يعادلها بالدولر الأمريكي.
اجتماع  خالل  الإدارة  جمل�ص  اأو�سى  الإيجابية،  املالية  النتائج  هذه  �سوء  ويف 
العام  عن  امل�ساهمني  على  نقدية  اأرباح  بتوزيع   ،٢٠٢3  /٢/1٢ بتاريخ  عقده 
ال�سروط  ا�ستيفاء  بعد  وذلك  لل�سهم،  الإ�سمية  القيمة  من   %  ٨ بن�سبة   ٢٠٢٢
مل�ساهمي  العامة  والهيئة  الأردين  املركزي  البنك  قبل  من  الالزمة  واملوافقات 

البنك ح�سب الأ�سول.
»�سجل  البطيخي:  هيثم  ال�سيد  للبنك  التنفيذي  العام  املدير  قال  جانبه،  من 
حققت  حيث  املا�سي،  العام  نهاية  مع  قويًا  ماليًا  اأداًء  الكويتي  الأردين  البنك 
جميع وحدات الأعمال نتائج متميزة،  وبخا�سة حمفظة الت�سهيالت الئتمانية 
املبا�سرة التي و�سلت اإلى حوايل ٢.1 مليار دينار مع نهاية العام ٢٠٢٢، مقابل 
1.٨ مليار دينار يف نهاية العام ٢٠٢1، بنمو قدره 1٤.٢%، حيث عك�ست هذه 
خمتلف  على  وتوزيعها  الئتمانية،  حمفظته  تنمية  يف  البنك  جناح  النتائج 

القطاعات القت�سادية، بهدف حت�سني الربحية وتوزيع املخاطر«.
 ،٢٠٢٢ العام  نهاية  مع  البنك  موجودات  اإجمايل  منو  اإلى  البطيخي،  واأ�سار 
بن�سبة 1٨% لت�سل اإلى 3.5 مليار دينار، مقارنة مع 3 مليارات دينار يف العام 
٢٠٢1، فيما بلغ اإجمايل ودائع العمالء والتاأمينات النقدية يف نهاية عام ٢٠٢٢ 

حوايل ٢.5 مليار دينار مقابل ٢ مليار دينار يف عام ٢٠٢1.  

التحوطية  ب�سيا�سته  العمل  وا�سل  الكويتي  الأردين  البنك  اأن  البطيخي،  وبني 
حت�سبًا ملواجهة اأية ظروف اأو حتديات قد تنجم عن ال�سعف املحتمل يف بع�ص 
احل�سابات بالإ�سافة اإلى تاأثر بع�ص القطاعات بالتداعيات الراهنة واملحتملة 
على القت�ساد الوطني، حيث مت اقتطاع مبلغ 33.٩ مليون دينار من اأرباح عام 

٢٠٢٢ لتلك الغاية، مقابل 3٠.5 مليون لعام ٢٠٢1.
البنك وا�سلت جهودها يف املتابعة احلثيثة لهذه احل�سابات،   اإدارة  اأن  واأو�سح 
يف   %٧.٩٩ مقابل   %٦.5٤ لت�سجل  العاملة  غري  الديون  ن�سبة  انخف�ست  حيث 
عام ٢٠٢1، وارتفعت ن�سبة التغطية للديون و�سجلت ٧٧.٢٢% مقابل ٦٦.٢٧% 

يف عام ٢٠٢٢.
فّعل  حيث   الرقمي،  التحول  يف  م�سريته  الكويتي  الأردين  البنك  ووا�سل    
ا�ستخدام تكنولوجيا الروبوت )RPA( لأمتته العمليات، والتي اأتت ا�ستكماًل 
عن  الأعمال  كفاءة  من  التح�سني  بهدف  ال�سابقة،  لل�سنوات  التطوير  لربامج 
طريق حتويـل جـزء كبيـر مـن العمل اليومي التقليدي ملوظفي البنـك ليتم اإجنازه 
بكفاءة و�سرعة ودقة عالية ب�سورة اآلية، كما مت اإعادة هند�سة واأمتتة جمموعة 
من العمليات الداخلية على نظام �سري العمليات )Workflow(  والتي 
من �ساأنها حت�سني جتربة العمالء يف جمالت مثل طلبات القرو�ص، والبطاقات 
للعمليات  التنفيذ  مدة  تقلي�ص  مت  حيث  احل�سابات،  وفتح  العمالء،   ونظام 

بحوايل ٧٠% من الوقت امل�ستغرق يف ال�سابق.
�سمن  الإيجابية،  امل�سرية  ا�ستمرار  للبنك  التنفيذي  العام  املدير  اأكدَّ  كما   
الو�سع  متانة  لزيادة  تهدف  املعامل،  وحمددة  ووا�سحة  مكتوبة  ا�سرتاتيجية 
منهجية  �سمن  ذلك  كل  املعقولة،  العوائد  حتقيق  مع  املدرو�ص،  والنمو  املايل، 
الرقابية  اجلهات  واأوامر  بالت�سريعات  اللتزام  وح�سن  للمخاطر،  التحوط 

واملعايري الدولية.
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20.3 مليون دينار صافي أرباح االستثماري األردني 
»INVESTBANK« للعام 2022

2023

أبو خضرا:
مجموعة اإلستثماري 
)INVESTBANK( يعزز 
من متانته المالية في 

2022

اختتمت جمموعة  الإ�ستثماري  الرائد يف تقدمي 
املا�سي  العام  املبتكرة-  امل�سرفية  اخلدمات 
كافة  على  جيدة  مالية  نتائج  بتحقيق   ٢٠٢٢

اأ�سعدته الت�سغيلية.
�سايف  ارتفاع  اإلى  البيانات،  واأ�سارت 
الإ�ستثماري  قدمها  التي  الئتمانية  الت�سهيالت 
الأفراد  من  لعمالئه   )INVESTBANK(
بن�سبة   ٢٠٢٢ العام  نهاية  يف  كما  وال�سركات 
ارتفع  كما  دينار،  مليون   ٨5٠ اإلى  لت�سل   %٧.٧
جمموع ودائع العمالء كما يف نهاية العام املا�سي 
اإلى ٩1٨ مليون دينار اأي بن�سبة 11.٤% مقارنة« 

بالعام ٢٠٢1.
البنك  موجودات  اإجمايل  بلغ  الإطار،  ذات  يف 
على  العائد  بلغ  فيما  دينار،  مليار   1.٤ نحو 
الأ�سول )ROA( ما ن�سبته 1.5% وبلغ جمموع 
حقوق امللكية 1٩٦ مليون دينار، بينما بلغ العائد 
يف   %1٠.٦  )ROE( امل�ساهمني  حقوق  على 

نهاية العام املا�سي.
ملجموعة  الأولية  النتائج  اأظهرت  وعليه 
اأرباحا   )INVESTBANK( الإ�ستثماري 
فيما  دينار،  مليون   ٢٠.3 ال�سريبة  بعد  �سافية 
العام  دينار عن  مليون   1٠ الدخل  �سريبة  بلغت 

.٢٠٢٢
الإدارة  جمل�ص  اأو�سى  النتائج،  هذه  �سوء  يف  و 
على  نقدية  اأرباح  بتوزيع  اجتماعه  خالل 
من   %1٠ بن�سبة   ٢٠٢٢ العام  عن  امل�ساهمني 
احل�سول  بعد  ذلك  و  لل�سهم،  الإ�سمية  القيمة 

على موافقة البنك املركزي الأردين.
جمل�ص  رئي�ص  قال  النتائج  هذه  على  تعليقه  ويف 
 )  INVESTBANK( الإ�ستثماري  اإدارة 
حتقيق  نوا�سل  اأن  ي�سّرنا  خ�سرا،  اأبو  فهمي 
النتائج املالية اجليدة والتي اأظهرت قوة و�سالمة 
التعامل  على  وقدرتنا  ال�سرتاتيجية،  خططنا 
الأردن  بها  مير  التي  القت�سادية  التحديات  مع 
�سيوا�سل متيزه  البنك  اأن  موؤكدًا  مبرونة عالية، 
خالل  من  الأردين  امل�سريف  ال�سوق  يف  وريادته 
التقليدية  امل�سرفية  واحللول  اخلدمات  تقدمي 
والرقمية املبتكرة التي تلبي تطلعات واحتياجات 

عمالئه.
لعمالء  وتقديره  �سكره  عن  خ�سرا  اأبو  واأعرب 
ال�سكر  قدم  كما  الدائم،  وولئهم  لثقتهم  البنك 
الإدارية  م�ستوياتهم  مبختلف  البنك  ملوظفي 
والوظيفية على جهودهم يف حتقيق هذه النتائج 

اجليدة.
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19.5 مليون دينار صافي أرباح البنك
 االستثمار العربي األردني للعام  2022

2023

للعام  الأردين  العربي  ال�ستثمار  بنك  اأرباح  بلغت 
للبنك  املدققة  غري  املالية  البيانات  بح�سب   ٢٠٢٢
قيمتها 1٨.٢  باأرباح  ،مقارنة  دينار  مليون   1٩.5

مليون دينار للعام ٢٠٢1.
اإجمايل دخل البنك  ٦٨.1 مليون دينار حتى  وبلغ 
بنحو  مقارنة   ،٢٠٢٢ العام  من  الثاين  كانون   31
٦1.٩ مليون دينار للفرتة نف�سها من العام املا�سي 

.٢٠٢1
وبلغ اجمايل املوجودات للبنك لغاية 31-1٢-٢٠٢٢ 

ما قيمته ٢.٤ مليار دينار .
الفوائد  ايرادات  �سايف  بلغت   ،٢٠٢٢ العام  ويف 
 ٤٢.٢ بـ   مقارنة  دينار،  مليون   ٦٠.٧ والعمولت 

مليون دينار يف العام ٢٠٢1.
كما انعك�ست هذه النتائج على  موؤ�ّسرات الأداء لدى 
البنك فبلغت ح�سة ال�سهم من الربح ٠.1٢ فل�ص/
االول  كانون  �سهر  نهاية  ٢٠٢٢حتى  للعام  دينار 
مقابل ٠.11٤ فل�ص /دينار يف نهاية اأيلول من العام 

املا�سي .
القا�سي  هاين  البنك  ادارة  جمل�ص  رئي�ص   وقال 
وبن�سبة منو  ايجابية مر�سية  نتائج  البنك حقق  اأن 
املتنوعة،  وا�سرتاتيجياته  خططه  بف�سل  معقولة 
الكبري جلميع موظفني  واعرب عن �سكره وامتنانه 
التي  التنفيذية  الدارة  را�سهم  وعلى  البنك 

ا�ستطاعت احلفاظ على متانة املركز املايل .

القاضي:
 البنك يستمر بتحقيق 

نتائج ايجابية تمكنه 
من المنافسة بقوة 

على المراكز االولى في 
االردن

مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع
 25% أرباحًا نقدية على المساهمين



19.5 مليون دينارصافي أرباح البنك األهلي األردني للعام  2022

15.1 مليون دينار أرباح بنك صفوة اإلسالمي للعام 2022

2023

2023

  ٢٠٢٢ للعام  الردين  الهلي  البنك  اأرباح  بلغت 
بح�سب البيانات املالية غري املدققة للبنك 5.1٩ 
قيمتها 1٨.٢  باأرباح  مقارنة   ، دينار  مليون 

مليون دينار للعام ٢٠٢1 .
دينار  مليون  البنك  ٦.111  اإجمايل دخل  وبلغ 
مقارنة   ،٢٠٢٢ العام  من  الول  كانون   31 حتى 
نف�سها من  للفرتة  دينار  مليون   111.5 بنحو 

العام ٢٠٢1.
-1٢-31 لغاية  للبنك  املوجودات  اجمايل  وبلغ 

٢٠٢٢ ما قيمته 3.٠٦ مليار دينار .
ايرادات  �سايف  بلغت   ،٢٠٢٢ العام  نهاية  ويف 
بـ  مقارنة  دينار،  1٠3مليون  والعمولت  الفوائد 

٩٩ مليون دينار يف نهاية العام ٢٠٢1.

كما انعك�ست هذه النتائج على  موؤ�ّسرات الأداء 
الربح  من  ال�سهم  ح�سة  فبلغت  البنك  لدى 
٠.٠٨٧ فل�ص/دينار للعام ٢٠٢٢ مقابل ٠.٠٧1 

فل�ص /دينار من العام ٢٠٢1 .
ويف تعليقه على النتائج قال الرئي�ص التنفيذي/
ان  داود  مو�سى  حممد  للبنك،  العام  املدير 
ايجابية  نتائج  يحقق  ان  ا�ستطاع  البنك 
ان  الى  م�سريا  للبنك  املايل  املركز  قوة  تعك�ص 
التطبيقات  اأحدث  تقدمي  يف  �سي�ستمر  البنك 
املمار�سات  اأف�سل  �سمن  والرقمية  الإلكرتونية 
امل�سرفية املعمول بها عامليًا، اإلى جانب مواكبته 
امل�ستمرة للتطورات امل�ستجدة يف عامل ال�سناعة 

امل�سرفية .

املدرج   ،)SIBK( الإ�سالمي  �سفوة  بنك  حقق 
ال�سنوية عن عام  اأرباحه  ان، منوًا يف  ببور�سة عمَّ

٢٠٢٢، بن�سبة ٧.٤٨ باملائة، على اأ�سا�ص �سنوي.
البنك  حتقيق  الأولية  املالية  النتائج  واأظهرت 
دينار  مليون   15.11 قيمتها  �سنوية  لأرباح 
قيمتها  باأرباح  مقارنة  دولر(،  مليون   ٢1.31(
1٤.٠٦ مليون دينار )1٩.٨3 مليون دولر( عام 

.٢٠٢1
واأ�سارت البيانات املالية للبنك اإلى زيادة اإجمايل 
الدخل الت�سغيلي للبنك خالل العام بن�سبة 3٨.1٢ 
مقارنة  دينار،  مليون   ٦5.٩٦ اإلى  لت�سل  باملائة، 

بنحو 5٨.٧ مليون دينار عام ٢٠٢1.

وكان البنك حقق منوًا يف اأرباحه ال�سنوية عن عام 
 1٤.٠٦ اإلى  لت�سل  باملائة،   1.51 بن�سبة   ٢٠٢1
مليون دينار، مقارنًة باأرباح قيمتها 1٠.1٧ مليون 

دينار عام ٢٠٢٠.
هذا وعلق د. حممد اأبو حمور رئي�ص جمل�ص ادارة 
باأنها  للعام ٢٠٢٢  املالية  البنك  نتائج  البنك على 
ي�سري  الذي  النهج  �سالمة  توؤكد  ايجابية  جاءت 
البنك  ي�سعى  كما  ا�سرتاتيجياته  يف  البنك  عليه 
اإلى احلفاظ على الن�سق الت�ساعدي امل�ستمر عليه 
حمفظة  على  اأي�سًا  واحلفاظ  عدة،  �سنوات  منذ 
وتو�سيع  عالية،  جودة  ذات  وا�ستثمارات  متويالت 

قاعدة املتعاملني لتخفيف خماطر الرتكز. 

داود:
 البنك يسعى الى تقديم 

افضل التطبيقات 
اإللكترونية والرقمية 

في عالم الصناعة 
المصرفية

أبو حمور:
 البنك  يسعى إلى الحفاظ 

على النسق التصاعدي 
المستمر عليه منذ 

سنوات عدة، وعلى محفظة 
تمويالت واستثمارات ذات 

جودة عالية
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ا�ستقبل بنك القاهرة عّمان عمالءه يف مقّر فرعه بحلتة اجلديدة يف منطقة �سويلح 
لتلبية حاجات املنطقة  الثاين ٢٠٢3، وذلك  املوافق ٨ كانون  ابتداء من يوم الأحد 

م�سرفيا وخدمة كافة ال�سرائح.
وفرع بنك القاهرة الذي يقع يف �سويلح - نهاية �سارع امللكة رانيا العبداهلل - جممع 
مدحت ال�سائح - بناية رقم )٤33(، اأقيم وفق اأحدث الت�ساميم الع�سرية والتقنية، 

بهدف �سمان �سرعة خدمة العمالء وتو�سيع قاعدة العمالء بتقدمي اف�سل اخلدمات 
امل�سرفية.

امل�سرفية  والنه�سة  التجديد  عملية  للفرع  الداخلية  والت�ساميم  الأعمال  وحتاكي 
لتقدمي  وذلك  للبنك  املوؤ�س�سية  الهوية  مع  لتتنا�سب  البنك  ي�سهدها  التي  املتوا�سلة 

خدمة ع�سرية براحة واأمان وان�سيابية.
خدماته  تقدمي  و�سرعة  الراحة  و�سائل  كافة  توفري  �سويلح  فرع  يف  البنك  وراعى 
لتقدمي كافة اخلدمات  اآيل،  توفري جهازي �سراف  الفرع، مبا فيها  لعمالئه داخل 

امل�سرفية على مدار ٢٤ �ساعة.

»بنك القاهرة عمان« 
يستقبل عمالءه في فرع صويلح بحلة جديدة
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الأردنية  اخلريية  للهيئة  التابع  »ت�ستية«  لربنامج  دعمه  عن  بنك  كابيتال  اأعلن 
الها�سمية، وذلك من خالل تقدمي كوبونات حمروقات ومواد غذائية لـ ٤٠ اأ�سرة 
اأردنية عفيفة للم�ساهمة يف تخفيف وجمابهة الأعباء التي تواجههم، خ�سو�سًا 

تلك الناجمة عن ف�سل ال�ستاء.
وياأتي دعم كابيتال بنك لهذا الربنامج حر�سًا منه على تعزيز روابط الن�سيج 
يف  حظًا  الأقل  للفئات  الجتماعية  احلماية  م�ستويات  وزيادة  الجتماعي 
املدين،  املجتمع  موؤ�س�سات  مع  بالتعاون  الإغاثة  برامج  يف  وامل�ساهمة  املجتمع 
تكر�سه  الذي  امل�سوؤول  املجتمعي  ودوره  ال�ساحلة  مواطنته  من  انطالقًا  وذلك 
ا�سرتاتيجيته اخلا�سة بامل�سوؤولية الجتماعية، والتي تتمحور حول اختيار ركائز 

تخدم القطاعات الأكرث حاجة للدعم مبنظور البنك ومبا يتما�سى مع اأهدافه.
�سراكات  اإقامة  يعتمد على  ال�سرتاتيجية بح�سب منوذج عمل  تنفيذ هذه  ويتم 
ا�سرتاتيجية طويلة الأمد مع موؤ�س�سات املجتمع املدين املتخ�س�سة بالقطاعات 
امل�ستهدفة من جهة، وعن طريق تفعيل دور املوظفني التطوعي وال�ستعانة بهم 
كمورد مهم ي�سب يف خدمة ر�سالة البنك للم�سوؤولية الجتماعية من جهة اأخرى.

توزيع  ،على  الها�سمية  الأردنية  اخلريية  للهيئة  التابع  ت�ستية  برنامج  ويقوم 
م�ساعدات لنحو ٤5٠ اأ�سرة اأردنية عفيفة يف حمافظات اجلنوب، الكرك، ومعان 

والطفيلة، كونها حتتوي على معدلت عالية من ن�سب الفقر على م�ستوى اململكة 
الناجمة عن ازمة كورونا. كما ت�سهد  ال�سلبية  ومع التدهور القت�سادي والآثار 
من  �سديدة  وموجات  احلرارة  درجات  على  �سديدًا  انخفا�سًا  املحافظات  هذه 

الربد القار�ص خالل ف�سل ال�ستاء.

�سراكة بني كابيتال بنك و »رياليز«  لإطالق من�سة ت�سمح ملوظفي 
ال�سركات باحل�سول على جزء من رواتبهم املكت�سبة قبل موعدها

يف  املالية  التكنولوجيا  من�سات  اأحد   - رياليز  و�سركة  بنك  كابيتال  اأعلن 
�سنغافورة - عن �سراكتهما لإطالق  اخلدمة الأولى من نوعها  يف ال�سوق الأردين 

ل�سالح عمالء البنك من قطاع ال�سركات.
ومبوجب هذه ال�سراكة، �سيتيح كابيتال بنك ملوظفي ال�سركات من عمالء البنك 
يعالج  حيث  موعدها،  وقبل  مقدمًا  املكت�سبة  رواتبهم  من  جزء  على  احل�سول 
هذا احلل املايل الفريد، نق�ص ال�سيولة لدى الأفراد، ويعزز بالتايل من قدرة 
البنك على توفري خيارات �سيولة مبتكرة وم�ستدامة ملوظفي عمالئه من قطاع 

ال�سركات.
 « الكردي:  زيد  بنك  كابيتال  امل�سرفية ملجموعة  املعامالت   اإدارة   وقال مدير 

»كابيتال بنك« يدعم 40 عائلة ضمن برنامج
 »تشتية« التابع للهيئة الخيرية األردنية الهاشمية
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»كابيتال بنك« يدعم 40 عائلة ضمن برنامج
 »تشتية« التابع للهيئة الخيرية األردنية الهاشمية

متحم�سون ل�سراكتنا  مع رياليز لتقدمي حلول رقمية جديدة ومتطورة لعمالئنا 
من قطاع ال�سركات، حيث �ست�سمح لنا هذه ال�سراكة بتنمية اأعمالنا ب�سكل كبري 
وبناء روابط اأقوى معهم، لتقدمي اأف�سل جتربة م�سرفية ممكنة. ومبا يتما�سى 
يف  ت�سب  والتي  بنك  كابيتال  يتبناها  التي  الرقمي  التحول  ا�سرتاتيجية  مع 

م�سلحة عمالئه.«
من جانبه، اأعرب الرئي�ص التنفيذي ل�سركة رياليز خالد ال�سكراين، عن �سعادته 
حيث  بنك  كابيتال  مع  ب�سراكتنا  »فخورون  وقال:  ال�سراكة  هذه  عن  بالإعالن 
�سندعم من خالل هذه ال�سراكة روؤيتهم املتمثلة يف قيادة ودمج احللول القائمة 
دعمهم  اإلى  ونتطلع  وخارجها،  الأ�سا�سية  البنك  عمليات  يف  التكنولوجيا  على 

وعمالئهم للو�سول اإلى ال�سيولة املالية، مما يوؤدي اإلى اقت�ساد اأكرث تنظيما«.
واأ�ساف ال�سكراين: »ن�سعى لل�سراكة مع البنوك التي تتقاطع ا�سرتاتيجياتها مع 
توجهنا يف التقدم لالأمام والقدرة على التكيف مع الأ�سواق املتغرية با�ستمرار. 
كما نهدف اإلى عقد �سراكات مع البنوك يف جميع اأنحاء منطقة ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اأفريقيا وتركيا خالل العامني املقبلني.

كابيتال بنك يتعاقد مع الأجنحة العربية / احل�سرية لل�سفر / 
م�ست�سفى العبديل لتزويد كبار العمالء مبزايا خا�سة

م�ست�سفى   / لل�سفر  احل�سرية   / العربية  الأجنحة  و�سركة  بنك  كابيتال  وقع 

امليزات  اإلى  ت�ساف  التي  املزايا  من  جمموعة  ت�سم  اتفاقية  على  العبديل 
واخلدمات التي يقدمها البنك لكبار عمالئه.

مبنح  املذكورة  ال�سركات  �ستقوم  كاملني،  لعامني  متتد  التي  التفاقية  ومبوجب 
اإلى حجز  اإ�سافة  العبديل،  م�ست�سفى  تاأمينًا خا�سًا يف  البنك  العمالء يف  كبار 
طائرات خا�سة لعمالء البنك من �سركة الأجنحة العربية، وباأ�سعار تف�سيلية. 

كما ان التفاقية ت�سمل توفري حجوزات ال�سفر اخلا�سة ملوظفي البنك.
وقد اأعرب ال�سيد اأحمد اأبو غزالة، الرئي�ص التنفيذي ل�سركة الأجنحة العربية 
ال�سراكة  لهذه  اعتزازه وتقديره  العبديل، عن  لل�سفر / م�ست�سفى  / احل�سرية 
واأننا ن�سعى دائما ل�سراكات جديدة لتو�سيع خدماتنا وتقدمي الأف�سل ل�سركائنا 

وعمالئهم املميزين.
لهذه  توقيعنا  ين�سجم  الغول:«  داوود  بنك،  لكابيتال  التنفيذي  الرئي�ص  وقال 
تقدمي  اإلى  خاللها  من  نهدف  والتي  البنك  يف  ا�سرتاتيجيتنا  مع  التفاقية 
خدمات ذات قيمة م�سافة عالية لكبار عمالئنا، اإ�سافة اإلى توفري جمموعة من 

المتيازات التي توؤمن لهم �سبل الراحة والرفاهية«. 
ويويل كابيتال بنك عمالئه خا�سة كبار العمالء منهم اهتمامًا خا�سًا باعتبارهم 
من  متكاملة  باقة  تقدمي  خالل  من  وذلك  عمله،  ركائز  من  اأ�سا�سية  ركيزة 
احللول واخلدمات امل�سرفية املحلية والعاملية املقدمة من خالل م�ست�سار مايل 
تالئم  التي  ال�ستثمارية  اخليارات  اأف�سل  وتقدمي  بدرا�سة  يقوم  متخ�س�ص 
من  املقدمة  ال�ستثمارية  احللول  كافة  على  احل�سول  اإلى  اإ�سافة  تطلعاتهم، 

�سركة كابيتال لال�ستثمارات، الذراع ال�ستثماري لكابيتال بنك.
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مل�ساندته  وا�ستمرارًا  الها�سمية،  الأردنية  اخلريية  الهيئة  مع  �سراكته  اإطار  يف 
�سفوة  بنك  قدم  الإغاثية،  وم�ساريعها  التمكينية  براجمها  ملختلف  املتوا�سلة 
الإ�سالمي دعمه مل�سروع الت�ستية الذي تنفذه الهيئة حاليًا لتوفري امل�ساعدات لعدد 
ل  مادبا،  يف  والفل�سطينيني  ال�سوريني  الالجئني  واأ�سر  الأردنية  الأ�سر  من  كبري 

�سيما �سبل وو�سائل التدفئة، لإعانتها ملواجهة الظروف اجلوية ال�سعبة .
اأنه  بل  البنك،  من  املادي  الدعم  على  يقت�سر  مل  الذي  الدعم  هذا  جاء  وقد 
�سمل ت�ساُبق يد اخلري التطوعية ملوظفيه للم�ساركة بتنظيم وتوزيع املعونات على 
م�ستحقيها، وهي من �سمن ع�سرات املبادرات التي يحر�ص البنك على النخراط 
بها يف اإطار ا�سرتاتيجيته للم�سوؤولية املوؤ�س�سية املجتمعية، ليحقق عربها ر�سالته 
والرتقاء  املجتمعية  التحديات  ملواجهة  التكافل  مبداأ  لتعزيز  الرامية  الإن�سانية 

بواقع الأفراد باعتباره �سريكًا تنمويًا.
كما وقع بنك �سفوة الإ�سالمي موؤخرًا اتفاقية مع من�سة مكاين التي ُتعنى باإن�ساء 
ورواد  وال�سغرية  النا�سئة  ال�سركات  وم�ساعدة  املتكاملة  الإلكرتونية  املتاجر 
الأعمال على بيع منتجاتهم اإلكرتونيًا، حيث �سيقدم البنك الدعم لإن�ساء متاجر 
اإلكرتونية مل�ساريع ٢٠ �سيدة اأردنية، اإلى جانب دعمه لتنفيذ احلمالت الت�سويقية 
لهذه املتاجر وما تقدمه من منتجات للم�ستهلكني، ف�ساًل عن دعم عملية تدريب 

�ساحبات امل�ساريع على اإدارة متاجرهن الإلكرتونية.
ويف تعليق له على هذه التفاقية، قال الرئي�ص التنفيذي لبنك �سفوة الإ�سالمي، 

�سامر التميمي: »تاأتي هذه التفاقية يف ظل اهتمامنا الدائم بدعم ومتكني املراأة 
باأهمية  لإمياننا  بالإ�سافة  املايل  ال�سمول  لتحقيق  دورها  تعزيز  من  وانطالقًا 
امل�ساريع  فهذه  �سفوة،  بنك  يف  حقيقيًا  اهتمامًا  نوليها  التي  ال�سغرية  امل�ساريع 
ال�سغرية بقدراتها الكبرية هي مثال على العزمية والإ�سرار التي ت�ستحق الدعم.
التفاقية  هذه  »اإن  مكاين:  �سركة  يف  التنفيذي  الرئي�ص  جرب،  حممد  قال   كما 
�ستزيد من قدرة مكاين على خدمة القطاعات والأعمال التجارية املحلية مبا يقدم 
من  املزيد  توفري  على  مكاين  ي�ساعد  ما  وهو  الأردين،  املحلي  لالقت�ساد  الدعم 

الفر�ص التنموية لل�سباب وال�سابات ورواد الأعمال الطموحني«. 
فتح  يف  �سي�سهم  دعم  من  تت�سمنه  ملا  كبرية  اأهمية  على  التفاقية  هذه  وتنطوي 
على  بالإيجاب  يوؤثر  ما  الدعم،  من  امل�ستفيدات  امل�ساريع  �ساحبات  اأمام  الآفاق 
رفع �سوية امل�ساريع الن�سائية الأردنية، وتعزيز تناف�سية منتجاتها، وتو�سيع نطاق 

انت�سارها ودخولها اأ�سواق جديدة
ي�سممها  التي  املجتمعية  مبادراته  ينفذ  الإ�سالمي  �سفوة  بنك  اأن  اإلى  وي�سار 
باأ�سلوب ي�ستجيب من خالله لالحتياجات مبا يتما�سى مع املتطلبات والأولويات، 
اإما منفردًا اأو بال�سراكة مع العديد من منظمات املجتمع املدين، مدفوعًا بح�سه 
الفرتة  خالل  والعطاء  اخلري  مظلة  لتو�سيع  متطلعًا  الكبرية،  ومواطنته  املنتمي 
املقبلة من خالل م�ساندة �سريحة اأكرب من الفئات الأقل حظًا، يف ظل الظروف 

املعي�سية ال�سعبة.

»صفوة اإلسالمي« يدعم مشاريع التشتية التابعة
 للهيئة الخيرية األردنية الهاشمية والمشاريع الناشئة
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»صفوة اإلسالمي« يدعم مشاريع التشتية التابعة
 للهيئة الخيرية األردنية الهاشمية والمشاريع الناشئة

�سفوة الإ�سالمي يدعم املوؤمتر الدويل
 الثالث يف جامعة اآل البيت

رعى بنك �سفوة الإ�سالمي موؤخرًا املوؤمتر الدويل الثالث لكلية الأعمال يف جامعة 
اآل البيت، والذي عقد خالل الفرتة ما بني ٢5 وحتى ٢٧ من �سهر ت�سرين الأول 

املا�سي حتت عنوان: »الريادة وتكنولوجيا املال يف بيئة الأعمال الرقمية«.
بتحفيز  تعنى  التي  بالفعاليات  البنك  اهتمام  باب  من  الرعاية  هذه  جاءت  وقد 
وتعزيز البتكار والريادة خا�سة ال�سبابية منها باعتبارها حجر الزاوية للتنمية، 
امل�سارات  مع  يتواكب  الأعمال مبا  تطوير  املالية على طريق  التكنولوجيا  وتطوير 

احلديثة لها والتي تتمحور حول الأعمال الرقمية.
ويف تعليق له هذه الرعاية، قال الرئي�ص التنفيذي لبنك �سفوة الإ�سالمي، �سامر 
اأن نكون جزءًا من هذا املوؤمتر الهام الذي ينطوي على  التميمي: »حر�سنا على 
فر�سة لالنفتاح على خمتلف اأفكار وخربات امل�ساركني والتعرف اإلى الجتاهات 
امل�ستقبلية التي تنطوي عليها تكنولوجيا املال والأعمال مت�سارعة التغري والتطور، 
وذلك لتوظيفها مبا ي�سهم يف حتقيق النمو ال�سامل وامل�ستدام الذي ن�سعى له عرب 

اأعمالنا ون�ساطاتنا«.
وي�سار اإلى اأن بنك �سفوة الإ�سالمي من املوؤ�س�سات امل�سرفية ال�سباقة يف اإحالل 

التحول الرقمي لديه من خالل العديد من م�ساريع تكنولوجيا املعلومات، وتطوير 
العديد من القنوات الع�سرية، وتقدمي باقة من احللول الرقمية التي يتم حتديثها 

واإثراوؤها با�ستمرار لتتواءم مع متطلبات متعامليه.

بنك �سفوة الإ�سالمي يقدم الرعاية الذهبية
 ملوؤمتر »دلني« الأول 

الهادف  الريادي  »دلني«  موؤمتر  من  الأولى  الن�سخة  الإ�سالمي  �سفوة  بنك  رعى 
للت�سبيك بني الرياديني وامل�ستثمرين، بتنظيم ملتقى الأعمال الفل�سطيني الأردين، 

وذلك يف فندق ال�سرياتون.
وجاءت رعاية البنك للموؤمتر الذي رفع �سعار: »بني الريادي واأ�سحاب والأعمال«، 
من حر�سه الدائم على رعاية خمتلفة الفعاليات الداعمة لريادة الأعمال والبتكار 
خا�سة يف جمال التكنولوجيا املالية، وت�سهيل اإقامة التعاونات وال�سراكات الداعمة 
للنمو القت�سادي، وحتفيز الريادة ال�سبابية وم�ساندة الرياديني وتعزيز قدراتهم 
ومتكينهم من حتويلهم اأفكارهم الريادية اإلى م�ساريع واأعمال واعدة وذات فعالية 

عالية على اأر�ص الواقع.
الإ�سالمي،  �سفوة  لبنك  التنفيذي  الرئي�ص  قال  ال�ساأن،  هذا  على  له  تعليق  ويف 
اأو  ال�سباقني يف ت�سخري خدماتنا �سواء امل�سرفية  التميمي: »كنا دومًا من  �سامر 
الكامنة  طاقاتهم  اإطالق  من  ال�سباب  لتمكني  والهادفة  امل�ساندة  امل�سرفية  غري 
التغيريات  اإحداث  ال�سباب على  الرياديني منهم، وذلك لإمياننا بقدرات  خا�سة 
الإيجابية، ولإدراكنا لأهمية الريادة ال�سبابية باعتبارها من املقومات الأ�سا�سية 
نحو  ال�سبابي  املجتمع  لتوجيه  الدائم  �سعينا  وراء  يقف  ما  وهو  ال�سامل،  للنمو 
الأ�سا�سية  اأعمالنا  ا�سرتاتيجية  مع  املتما�سي  الأمر  والإبداع،  والبتكار  الريادة 
وتلك املتعلقة مب�سوؤوليتنا املجتمعية التي ي�ستحوذ ال�سباب على ن�سيب كبري منها.«
وي�سار اإلى اأن بنك �سفوة الإ�سالمي وكجزء من جهوده الرامية للم�ساركة يف تطوير 
القت�ساد املحلي ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر، فاإنه يقدم التمويالت الالزمة لهذا 
القطاع مع برامج متنوعة ت�سمل: برامج متويل ال�سركات، وبرامج متويل الب�سائع 
وامل�سرتيات، وبرامج متويل املركبات والآلت اخلا�سة بالأعمال، ف�ساًل عن برامج 
اأكرث  لتخ�سي�سه  بالإ�سافة  الأعمال،  لغايات  والعقارات  الأرا�سي  �سراء  متويل 
وال�سغرية يف عدد  املتو�سطة  ال�سركات  متعاملي  اأعمال خلدمة  مراكز  �ست  من 
من فروعه والتي تغطي كافة حمافظات ومدن اململكة، وم�سيفًا ت�سنيفًا ائتمانيًا 

متخ�س�سًا لهذه ال�سركات بهدف حتديد جودة الئتمان لكل متعامل. 
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خالل  من  لديه   الإقليمية  الدفع  قدرات  العربي  امل�سري  العقاري  البنك  عزز 
ملقا�سة  الإقليمية  املوؤ�س�سة  ت�سغله  الذي  الدفع  )نظام  ُبنى«   نظام«  مع  العمل 
وت�سوية املدفوعات العربية، اململوكة من قبل �سندوق النقد العربي(، ليكون من 
والت�سوية  املقا�سة  باإطالق خدمة  للمن�سة  ان�سمت  التي  الأردنية  البنوك  اأوائل 
بالعمالت العربية والعمالت الدولية و التي �ستكون فيها املرحلة الأولى بعمالت ) 
الدينار الأردين، الدرهم الماراتي، اجلنية امل�سري، الدولر الأمريكي، اليورو،  
والريال ال�سعودي(، وقد مت الإعالن عن اطالق هذه اخلدمة بعد اأن قام البنك 
با�ستيفاء كافة املعايري وال�سروط الالزمة ل�سمان اإمتام عمليات التحويل بوقت 
انحاء املنطقة  للتحويالت عرب احلدود يف جميع  اأق�سر وحلول حديثة  معاجلة 

العربية. 
املقا�سة  خدمات  توفر  متطورة  دفع  من�سة  هي  ُبنى«   « الى  الإ�سارة  وجتدر 
والت�سوية يف جميع اأنحاء املنطقة العربية بعمالت متعددة. حيث اإنها تهدف اإلى 
ذلك  وخارجها مبا يف  العربية  املنطقة  وامل�سرفية يف  املالية  املوؤ�س�سات  متكني 
امل�سارف املركزية والتجارية، من اإر�سال وا�ستقبال املدفوعات البينية يف جميع 
اأنحاء املنطقة العربية وخارجها ب�سورة اآمنة وموثوقة وبتكلفة منا�سبة وفعالية 

عالية.
العربي  امل�سري  العقاري  للبنك  املفو�ص  الإقليمي  املدير  عرّب  املنا�سبة  وبهذه 
الأ�ستاذ احمد الع�سكري عن �سعادته لن�سمام البنك ملن�سة » ُبنى« والذي جاء 
ا�ستجابة لدعوة البنك املركزي الأردين للبنوك الأردنية للم�ساركة باملن�سة، مما 
تقدمي خدمة  العربية، من خالل  القت�سادات  تكامل  اأكرب يف  ب�سكل  �سي�ساهم 
رقمية ومبتكرة جديدة لهم، وت�سهيل حتويالتهم املالية والتجارية عرب احلدود، 

من واإلى الدول العربية واأي دولة ع�سو اأخرى.
واأ�ساف الع�سكري اأن هذا الن�سمام اإلى من�سة » ُبنى« للمدفوعات ي�سكل خطوة 
حمورية يف خطة البنك العقاري امل�سري العربي لدعم التجارة الإقليمية عرب 
للبنك  الأم  الإدارة  اأن  كون  وم�سر  الأردن  بني  ما  التجارة  وبالأخ�ص  احلدود. 
متواجدة يف القاهرة ولديها عدة فروع يف كافة املحافظات امل�سرية وهذا الأمر 

�سي�ساهم يف ت�سهيل اجراء احلوالت املالية. 
واأ�ساد الع�سكري باجلهود التي يبذلها البنك املركزي الأردين للنهو�ص يف خدمات 
القطاع امل�سريف الأردين وتقديره للدور املميز ملن�سة »ُبنى« يف دعم منو وتطوير 
القطاع املايل العربي وا�ستخدام العمالت العربية يف مقا�سة اأو ت�سوية املدفوعات 
، واأكد على اأن البنك العقاري امل�سري العربي ي�سعي دائمًا وب�سكل متوا�سل يف 
تعزيز خدماته امل�سرفية الرقمية وتقدمي حلول الدفع احلديثة ملتعاملي البنك 
ومبا يتوافق مع املعايري واملبادئ ومتطلبات المتثال الدولية، مبينا اأنه �سيتم يف 
هذه املرحلة ت�سوية املدفوعات واحلوالت من خالل من�سة »ُبنى« بعدة عمالت 
منها )الدينار الأردين، الدولر الأمريكي، الدرهم الماراتي، الريال ال�سعودي، 
اجلنية امل�سري واليورو (، ليتم التو�سع م�ستقباًل لت�سمل كافة العمالت العربية 

امل�سمولة يف املن�سة كعمالت ت�سوية والعمالت الأخرى. 
الإقليمية  للموؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�ص   ، مانع  مهدي  ال�سيد  �سرح  جانبه  من 
ملقا�سة وت�سوية املدفوعات العربية )ُبنى( : »ي�سعدنا اأن نرحب بان�سمام البنك 
العقاري امل�سري العربي اإلى �سبكة البنوك امل�ساركة يف من�سة » ُبنى » لتعزيز 
خف�ص  خالل  من  والعاملي  الإقليمي  امل�ستويني  على  احلدود  عرب  املدفوعات 
وامل�ساهمة يف تطوير  باأ�سرع وقت،  الو�سول  واإمكانية  ال�سرعة  وزيادة  التكاليف 

البنك العقاري المصري العربي
ينضم لمنصة »ُبنى« للمدفوعات العربية

Size A4 -  21 x 29.7cm
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البنك العقاري المصري العربي
ينضم لمنصة »ُبنى« للمدفوعات العربية

املدفوعات عرب احلدود من اأو اإلى الأردن  ، كجزء من تو�سع ُبنى امل�ستمر لي�سمل 
املزيد من البنوك يف الردن، كما هو احلال مع باقي الدول العربية والعامل والذي 
يهدف اإلى تعزيز دورنا يف دعم اجلهود املبذولة يف تعزيز العالقات القت�سادية 

والتجارية واملعامالت املالية بني الأردن وخمتلف الأ�سواق العربية والدولية.
اإلى اننا على ثقة باأن ان�سمام البنك العقاري امل�سري العربي  واأ�ساف مهدي 
القريب  يف  الأردنية  البنوك  كافة  لن�سمام  الطريق  �سُيمهد  ُبنى  من�سة  اإلى 
للموؤ�س�سات  نقدمها  التي  امل�سافة  القيمة  من  وال�ستفادة  املن�سة  اإلى  العاجل 
الأردنية  للبنوك  الأردين  املركزي  البنك  وتوجيه  امل�ساركة ويف ظل دعم  املالية 
لالن�سمام اإلى من�سة ُبنى. ويف هذه املنا�سبة اأود اأن اأتقدم بال�سكر اإلى البنك 

املركزي الأردين على ما يقدمه من دعم ورعاية م�ستمرين للمن�سة.

البنك العقاري امل�سري العربي يطلق
 حملته اجلديدة للقرو�س ال�سخ�سية 

ال�سخ�سية  للقرو�ص  اجلديدة  حملته  العربي  امل�سري  العقاري  البنك  اأطلق 
ومبزايا اإ�سافية يف خطوة منه لتوفري اأف�سل احللول واملزايا التمويلية لعمالئه 

مبا يالئم احتياجاتهم ويلبي تطلعاتهم. 
وت�ستهدف هذه احلملة �سريحة املوظفني العاملني يف القطاع احلكومي والقطاع 
اخلا�ص، حيث تت�سف هذه احلملة مب�ستوى تناف�سي عايل، نظرا لوجود �سروط 
تواكب تطلعات واحتياجات ال�سوق الأردين بحيث ل ت�سكل عبء على املقرت�ص. 

حيث مت ت�سميم هذا القر�ص مبوا�سفات تناف�سية عدة، متنح العمالء اإمكانية 
احل�سول على �سقف قر�ص ي�سل لغاية ٨٨ األف دينار، مع فرتة �سداد مرنة ت�سل 
لغاية 1٠ �سنوات دون احلاجة لوجود كفيل �سريطة حتويل الراتب، بالإ�سافة اإلى 
يتميز  كما  تبداأ من ٨.٢5%،  ومتناق�سة  تف�سيلية  فوائد  باأ�سعار  القر�ص  متيز 
القر�ص بخدمات القيمة امل�سافة والتي تقّدم لكافة امل�ستفيدين من الربنامج، 
كاإعفاء العميل من عموله املنح للقرو�ص املحولة من بنوك اأخرى ومنح خدمة 

�سقف » راتبك مقدمًا«.
وبهذه املنا�سبة �سرح اأحمد الع�سكري/ املدير الإقليمي املفو�ص للبنك العقاري 
ا�ستمرارًا  ال�سخ�سي احلايل  القر�ص  اإطالق حملة منتج  »ان  العربي:  امل�سري 
لنهج البنك املتميز يف اإطالق اخلدمات واملنتجات امل�سرفية الرائدة واملبتكرة، 
دوًما  نحر�ص  فاإننا  لذا  اهتمامنا  حمور  هم  عمالءنا  اأن  اإلى  الع�سكري  . ونوه 

امل�سرفية على  وتعزيز جتربتهم  باأف�سل �سورة ممكنة  احتياجاتهم  تلبية  على 
اأكمل وجه، وعليه ن�سعى من خالل هذه احلملة للتخفيف على املقرت�سني وتلبية 

احتياجاتهم املتنوعة ومبا يتالءم مع متطلباتهم املتنامية. 

ا�سرتداد نقدي %20 
على امل�سرتيات بالتعاون مع حمالت ركن بغداد

عند الدفع ببطاقات البنك العقاري الئتمانية
البطاقات  حلاملي  الرتويجية  حملته  العربي  امل�سري  العقاري  البنك  اأطلق   
الئتمانية، وذلك مبنا�سبة الحتفال بيوم الأم وبالتعاون مع حمالت ركن بغداد 
العقاري  البنك  بطاقات  حلاملي  احلملة  هذه  وتتيح   الكهربائية،  لالأجهزة 
امل�سري العربي الئتمانية ا�سرتداد نقدي ما ن�سبته ٢٠% من قيمة م�سرتياتهم 
والدفع  بغداد  ركن  حمالت  من  �سرائهم  عند  وذلك  دينار   5٠ اأق�سى  وبحد 

بالبطاقة الئتمانية، و�ست�ستمر هذه احلملة لغاية ٢٤/٢٠٢3/3.
ويف تعليقه على اإطالق هذه احلملة، قال املدير الإقليمي للبنك العقاري امل�سري 
العربي اأحمد الع�سكري: »نحر�ص وبا�ستمرار على منح عمالئنا الكرام جتربة 
حياتهم  اأ�سلوب  تنا�سب  العام  مدار  على  خا�سة  وعرو�سًا  مميزة  م�سرفية 

واحتياجاتهم املتنوعة«.
يف  جتربتهم  اإلى  حقيقية  م�سافة  قيمة  لعمالئنا  احلملة  هذه  »تقدم  واأ�ساف: 
الت�سوق وال�سراء من خالل ميزة ال�سرتجاع النقدي عند ا�ستخدامهم لبطاقات 
بغداد  ركن  حمالت  مع  وبالتعاون  الئتمانية  العربي  امل�سري  العقاري  البنك 
والتي تتميز بال�سوق الأردين بعرو�سها املتميزة يف الأجهزة الكهربائية والثاث 

وذلك تزامنًا بالحتفال بعيد الم«.
واأ�ساف الع�سكري اإلى اأن بطاقات البنك العقاري امل�سري العربي متنح حامليها 
جمموعة من املزايا من بينها، القبول الوا�سع حمليًا وعامليًا، اإ�سافة الى برنامج 
التق�سيط ب�سعر الكا�ص بفائدة مناف�سة ابتداًء من ٠% وملدة 1٢ �سهرا، هذا اإلى 

جانب العديد من املزايا الفريدة املتاحة حلامليها. 
وجتدر الإ�سارة اإلى اأن البنك العقاري امل�سري العربي �سيقيم جناحا يف فرعي 
الئتمانية  البطاقات  لرتويج  ن�سري  واأبو  احلمام  مرج  من  كل  يف  بغداد  ركن 

وخدمات البنك ومنتجاته.
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ال�سابع  للعام  الأردين  الإ�سعاف اجلوي  العربي موؤخرًا رعايته ملركز  البنك  جّدد 
على التوايل، وذلك يف اإطار برناجمه للم�سوؤولية الجتماعية »معًا« وبهدف دعم 
املقدمة يف  الطبية  رفع م�ستوى اخلدمات  وتعزيز م�ساهمته يف  املركز  اآلية عمل 

اململكة.
اجلوي  الإ�سعاف  مركز  خدمات  بدعم  التفاقية  هذه  مبوجب  البنك  و�سيقوم 
الذي �سيتولى نقل امل�سابني واملر�سى جوًا، من خالل عمليات الإخالء والإنقاذ 
الطبية  املراكز  اإلى  البعيدة  النائية  املناطق  من  العامودية  بالطائرة  والإ�سعاف 
املتخ�س�سة لتلقي العالجات الالزمة يف احلالت الطارئة التي ت�ستوجب مثل هذا 

النوع من اخلدمة الطبية املتخ�س�سة.
ويف تعليقه على هذا التعاون، اأكد الرئي�ص التنفيذي ملركز ال�سعاف اجلوي الأردين، 
العقيد الركن الطيار احمد مروان وتار اأن دعم البنك العربي للمركز يعك�ص الدور 
املجتمعي الرائد الذي يلعبه البنك العربي على ال�سعيد الوطني، واأ�ساف »نعتز 
با�ستمرار بتعاوننا مع البنك العربي، املوؤ�س�سة امل�سرفية العريقة، حيث ي�سكل مثل 
هذا التعاون منوذجًا للدور الجتماعي ملوؤ�س�ساتنا الأمر الذي ي�سهم يف احلفاظ 
على حياة املواطنني وتقدمي اأف�سل اخلدمات الطبية لهم، حيث اأن خدمة الوطن 

واملجتمع م�سوؤولية م�سرتكة بني احلكومة والقطاع اخلا�ص.

البنك العربي اأول بنك يف الأردن
 يتبنى اإطار عمل للتمويل امل�ستدام

اإلى دعم  والذي يهدف  امل�ستدام  للتمويل  اإطار عمل  العربي موؤخرًا  البنك  اأطلق 

توجهات البنك على �سعيد ال�ستدامة والأولويات التي يتبناها البنك يف املجالت 
.)ESG( البيئية والجتماعية واحلوكمة

ويعترب البنك العربي اأول بنك يف اململكة يقوم باإطالق وتبني مثل هذا الإطار والذي 
 )GBP( ٢٠٢1 يتما�سى مع العنا�سر الأربعة الرئي�سية ملبادئ ال�سندات اخل�سراء
ومبادئ ال�سندات املجتمعية ٢٠٢1 )SBP( واإر�سادات �سندات ال�ستدامة ٢٠٢1 
)SBG( التي اأطلقتها اجلمعية الدولية لأ�سواق راأ�ص املال )ICMA( اإلى جانب 
مبادئ القرو�ص اخل�سراء ٢٠٢1 )GLP( ومبادئ القرو�ص الجتماعية ٢٠٢1 

.)LMA( والتي اأطلقتها جمعية اأ�سواق الإقرا�ص )SLP(
وقد مت تقييم اإطار عمل التمويل امل�ستدام للبنك العربي من قبل وكالة الت�سنيف 
العاملية �ستاندرد اأند بورز )S&P( والتي اأكدت توافقه مع املبادئ املذكورة اأعاله.
اأدوات دين م�ستدامة موجهة  كاأ�سا�ص لإ�سدار  الإطار  البنك على هذا  و�سريتكز 
نحو متويل امل�ساريع التي �ست�ساهم يف مواجهة حتديات التغري املناخي وخلق فر�ص 
التي و�سعتها الأمم  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  اإلى دعم حتقيق  العمل بالإ�سافة 

.)SDGs( املتحدة
ويف تعليقها على اإطالق اإطار عمل التمويل امل�ستدام قالت الآن�سة رندة ال�سادق  
التمويل  عمل  اإطار  باإطالق  �سعداء  »اإننا  العربي:  للبنك  التنفيذي  العام  املدير 
العاملية  والإر�سادات  املبادئ  مع  توافقه  تقييم  مت  والذي  العربي  للبنك  امل�ستدام 
 ».)S&P( بورز  اأند  العاملية �ستاندرد  الت�سنيف  وكالة  قبل  من  املجال  هذا  يف 
واأ�سافت ال�سادق: »ت�سكل هذه اخلطوة اإجنازًا هامًا يف م�سرية البنك على �سعيد 
ال�ستدامة مما يج�سد توجهنا بامل�سي قدمًا يف دمج املعايري البيئية والجتماعية 
اأثر اإيجابي على م�ستوى اململكة واملنطقة  واحلوكمة يف اأعمالنا وموا�سلة حتقيق 

البنك العربي يجدد رعايته
 لمركز اإلسعاف الجوي األردني
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البنك العربي يجدد رعايته
 لمركز اإلسعاف الجوي األردني

وحيثما تواجدنا.«
اأوائل  اململكة، ومن بني  بنك يف  اأول  كان  العربي  البنك  اأن  بالذكر  ومن اجلدير 
املوؤ�س�سات امل�سرفية يف املنطقة التي قامت باإطالق تقارير ا�ستدامة �سنوية وفقًا 

للمبادئ العاملية واملمار�سات الف�سلى يف هذا املجال.

البنك العربي الراعي البالتيني 
جلائزة احل�سني لأبحاث ال�سرطان للعام 2022

ال�سرطان  لأبحاث  البالتيني جلائزة احل�سني  رعايته  موؤّخرًا  العربي  البنك  قّدم 
والتي اأطلقتها �سمو الأمرية غيداء طالل رئي�سة هيئة اأمناء موؤ�س�سة ومركز احل�سني 
لل�سرطان يف العام ٢٠٢٠ تخليدًا لذكرى جاللة امللك احل�سني بن طالل، طّيب اهلل ثراه، 
 بهدف تعزيز جهود البحث العلمي يف جمال ال�سرطان على م�ستوى الوطن العربي.

الثاين  امللك عبداهلل  الأمري طالل بن حممد، مندوبًا عن جاللة  �سمو  وقد كّرم 
ابن احل�سني، الباحثني الفائزين بجائزة احل�سني لأبحاث ال�سرطان للعام ٢٠٢٢، 
�سمو  بح�سور  لل�سرطان،  احل�سني  موؤ�س�سة  نظمته  الذي  احلفل  خالل  وذلك 
التكرمي  حفل  وح�سر  احل�سن.  بنت  �سمية  الأمرية  و�سمو  طالل،  غيداء  الأمرية 
وزراء، واأع�ساء جمل�ص اإدارة اجلائزة املوؤّلف من جمموعة من اأهم اخت�سا�سي 
الأورام، واأطباء وباحثون من خمتلف اأنحاء العامل، واإعالميون، و�سركاء وداعمون 

للجائزة.
وتُعّد جائزة احل�سني لأبحاث ال�سرطان من اأهم جوائز البحث العلمي يف جمال 
ال�سرطان على م�ستوى الوطن العربي، حيث تهدف الى ت�سجيع الباحثني والعلماء 
اأنحاء العامل على امل�ساركة يف رفع م�ستوى الأبحاث وتطويرها  العرب من جميع 
من اأجل فهم خ�سائ�ص ال�سرطان يف املنطقة، ودرا�سة اجلينات العربية حتديدًا، 

لدعم جهود مواجهة ال�ّسرطان والتغّلب عليه بطرق علمّية متقّدمة.
بامل�سوؤولية  اخلا�ص  برناجمه  اإطار  يف  للجائزة  العربي  البنك  رعاية  وتاأتي 
وتعزيز  لل�سرطان  احل�سني  مركز  وجهود  مبادرات  دعم  وبهدف  الجتماعية 

م�ساهمته يف رفع م�ستوى اخلدمات الطبية املقدمة ملر�سى ال�سرطان يف اململكة.
البنك العربي يوزع بطانيات على الأ�سر العفيفة �سمن مبادرة »مل�سة دفا« بالتعاون 

مع تكية اأم علي

اأطلق البنك العربي مبادرة »مل�سة دفا«، بالتعاون مع تكية اأم علي لل�سنة العا�سرة 
على التوايل وذلك يف اإطار برناجمه للم�سوؤولية الجتماعية »معًا »، حيث مت من 
خاللها توزيع 1،1٢5 بطانّية على 3٠٢ اأ�سرة منتفعة من تكية ام علي يف حمافظات 

اإربد وجر�ص وعجلون ومعان.
وتاأتي هذه املبادرة مع بداية ف�سل ال�ستاء حيث تهدف الى توزيع البطانيات على 
ال�ستاء  ف�سل  م�ساعب  حتمل  يف  مل�ساعدتهم  حاجة  والأكرث  فقرًا  الأ�سد  الأ�سر 

وتخفيف الأعباء القت�سادية عليهم.
لدعمه  العربي  للبنك  �سكره  بلقر  �سامر  علي  اأم  تكية  عام  مدير  قّدم  من جهته 
امل�ستمر والدائم لتكية اأم علي، مثّمنًا جهودهم و�سعيهم ملنح الأ�سر امل�ستفيدة من 
تكية اأم علي �ستاًء دافئًا واإدخال ال�سعادة اإلى قلوبهم من خالل مبادرة »مل�سة دفا«، 
البنك  بتعاون  اعتزازه وفخره  بلقر عن  بعد عام، كما عرّب  ا�ستمرت عامًا  والتي 
العربي مع تكية اأم علي ل�سنوات طويلة ودعمهم لربامج الدعم الغذائي امل�ستدام 

املختلفة.
التي  لالأ�سر  وامل�ستدام  ال�سهري  الغذائي  الدعم  توفري  على  علي  اأم  تكية  وتعمل 
تعي�ص حتت خط الفقر الغذائي يف كافة حمافظات اململكة، حيث تقوم باإي�سال 
الطرود الغذائية �سهريًا وعلى مدار العام لهذه الأ�سر، ويحتوي كل طرد غذائي 

على مواد غذائية تفي باحتياجات الأ�سرة الغذائية على مدار ال�سهر.

»البنك العربي« و »هايربباي« يوقعان اتفاقية تعاون لتقدمي 
اخلدمات املت�سلة ببوابات الدفع الإلكرتوين لعمالء البنك

الإلكرتوين  الدفع  بوابة  هايربباي،  �سركة  مع  تعاون  اتفاقية  العربي  البنك  وقع 
حلول  اأف�سل  توفري  بهدف  اأفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  الرائدة 
على  الدائم  البنك  حر�ص  اإطار  يف  وذلك  والعمالء،  للتجار  الإلكرتوين  الدفع 
اأعلى  �سمن  واحتياجاتهم  العمالء  متطلبات  ومواكبة  امل�سرفية  خدماته  تطوير 

م�ستويات الكفاءة والفعالية.
البنك  عمالء  من  اخلدمات  ومقّدمي  للتجار  �سيتاح  التفاقية،  هذه  خالل  ومن 
احل�سول على حلول دفع الكرتونية متكاملة ومتقدمة عرب الإنرتنت، ت�سمل: قبول 

املدفوعات، اإدارة املخاطر والوقاية من عمليات الحتيال.
لالأفراد  امل�سرفية  اخلدمات  اإدارة  مدير  معتوق  يعقوب  ال�سيد  قال  جانبه،  من 



56

أخبار البنوك

اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  اإلى  العربي  البنك  ي�سعى  الردن:«   - العربي  البنك  يف 
امل�سرفية وحلول الدفع الإلكرتونية للتجار ومقدمي اخلدمات من عمالء البنك 
نوعية، من خالل  اإ�سافة  اليوم  »هايربباي«  مع  التعاون  كما وميثل هذا  العربي، 
النتائج  تتبع  على  القدرة  اإلى  بالإ�سافة  للعمالء،  واآمنة  متقدمة  حلول  توفري 

و�سهولة الو�سول اإلى البيانات«.
»هايربباي«  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  عبويني،  مهند  عّلق  ال�سياق،  هذا   ويف 
بالقول: »ترتبط »هايربباي« ب�سبكٍة كبرية من البنوك يف املنطقة، وتعمل كو�سيط 
بني البنك والتاجر وامل�ستخدم، حيث متنح التجار ومقّدمي اخلدمات حلول دفع 

متكاملة عرب الإنرتنت، بطريقة �سهلة واآمنة«.
واأ�ساف عبويني:« ت�سعى »هايربباي« اإلى التو�سع يف منطقة ال�سرق الأو�سط، من 
ال�سعودية  العربية  اململكة  مثل  املنطقة،  دول  اأبرز  يف  مكاتبها  عدد  زيادة  خالل 
اأحدث  العربية املتحدة وجمهورية م�سر، مع ا�ستمرارها بتوفري  ودولة الإمارات 
الإلكرتونية  املدفوعات  معاجلة  حلول  وتطوير  الإلكرتوين،  الدفع  وحلول  تقنيات 
خمتلف  خلدمة  فاعلية،  واأكرثها  التقنية  املن�سات  اأحدث  با�ستخدام  الذكية، 
املوؤ�س�سات التجارية والبنوك. ومتتلك »هايربباي« اليوم القدرة على الندماج مع 

اأّي من�سة جتارية، وقبول مدفوعاتها ب�سرعة وبكل �سهولة«.
متعددة  رقمية  م�سرفية  حلوًل  يقدم  العربي  البنك  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
خالل  من  بالأردن  التجار  من  كبرية  ملجموعة  الإلكرتوين  الدفع  قبول  كخدمات 
مارت،  اأي  عربي  اللكرتونية  الت�سويق  ومن�سة  البيع،  نقاط  باأجهزة  تزويدهم 
بالإ�سافة الى ان�ساء مواقع الكرتونية خا�سة بالتجار تهدف الى زيادة حجم البيع 
بوا�سطة  الدفع  اإمكانية  كا�ص«  موبي  »عربي  تطبيق  ويوفر  كما  لهم،  الإلكرتوين 

البطاقات عن طريق الهواتف الذكية.
كما ُيذكر اأّن البنك العربي ح�سل موؤخرًا على العديد من اجلوائز من جهات عاملية 
مرموقة كان من اأبرزها جائزة اأف�سل بنك للخدمات امل�سرفية الرقمية لالأفراد 
 )Global Finance( فاينان�ص  غلوبال  جملة  من   ،٢٠٢٢ للعام  الردن  يف 

العاملية.

البنك العربي يفتتح فرعه اجلديد
 يف �سوق باب املدينة مول يف الزرقاء

افتتح البنك العربي موؤخرًا فرعه اجلديد يف �سوق باب املدينة مول يف الزرقاء، 

وذلك يف اإطار توجه البنك لتعزيز تواجده يف املناطق احليوية يف اململكة وحر�سه 
خمتلف  احتياجات  وتلبية  لعمالئه  متكاملة  م�سرفية  حلول  تقدمي  على  الدائم 

ال�سرائح والقطاعات يف اململكة.
وي�سم الفرع اجلديد اإلى جانب اخلدمات امل�سرفية العتيادية مركز متخ�س�ص 
»عربي  عمالء  خلدمة  خم�س�سني  وموظفني  »اإيليت«  برنامج  عمالء  خلدمة 
اإلى ق�سم اخلدمات  برمييوم« وعمالء ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، بالإ�سافة 
 »ITM« التفاعلي  الآيل  ال�سراف  جهاز  يوّفر  والذي  ال�ساعة  مدار  على  الذاتية 
العمالء  خدمة  موظفي  اأحد  مع  املبا�سر  التوا�سل  اإمكانية  للعمالء  يتيح  والذي 
ب�سكل  امل�سرفية  معامالتهم  اإمتام  على  مل�ساعدتهم  وذلك  وال�سورة  بال�سوت 
 ATM« الآيل  ال�سراف  خدمات  الفرع  يقدم  كذلك  ال�سهولة.  ومبنتهى  فوري 
Plus« والتي متكن العمالء من �سحب النقد بالدينار الأردين والدولر الأمريكي 
الأردين  بالدينار  والآجلة  الفورية  ال�سيكات  واإيداع  املعتاد،  اليومي  ب�سعف احلد 
والدولر  الأردين  بالدينار  الفوري  النقدي  الإيداع  وخدمة  ال�ساعة،  مدار  على 

الأمريكي، بالإ�سافة اإلى كافة خدمات ال�سراف الآيل املعتادة.





الوديان  حممد  الدكتور  الأ�ستاذ  برئي�سها  ممثلة  العربية  عّمان  جامعة  اأبرمت 
الأردن  الدولية »الونروا« يف  الغوث  العاملني يف وكالة  اتفاقية تعاون مع احتاد 
الأ�ستاذ  »الونروا«  الدولية  الغوث  وكالة  يف  العاملني  احتاد  رئي�ص  مثلها  والتي 
العلوم الرتبوية  التاج عميد كلية  الدكتور هيام  الأ�ستاذ  ريا�ص زيغان وبح�سور 
والدكتور  �سقران  رامي  �سنينه  والدكتور  اأبو  عودة  الدكتور  والأ�ستاذ  والنف�سية 
والأ�ستاذ  املختلطة  البقعة  العامل مديرة مدر�سة  �سو�سن  والأ�ستاذة  ب�سام غامن 
اأحمد امل�سري مدير مدر�سة ذكور النزهة الإعدادية الأولى يف وكالة الغوث وهو 

من خريجي جامعة عّمان العربية.
وكلياتها،  اجلامعة  ون�ساأة  تاريخ  با�ستعرا�ص  حديثه  الوديان  الدكتور  وا�ستهل 
اجلامعة، وحتديدًا يف جمال  للدار�سني يف  املتاحة  التعلمية  التعليمية  والفر�ص 
الأمن  مثل  املتاحة  الأخرى  والتخ�س�سات  الطريان  علوم  كلية  تخ�س�سات 
موؤخرًا  ا�ستحداثه  مت  الذي  ال�سطناعي  والذكاء  البيانات  وعلم  ال�سيرباين 
كواحد من برامج كلية العلوم احلا�سوبية واملعلوماتية يف اجلامعة ، وقدم الوديان 
الفريد من نوعه على م�ستوى  نبذة عن مكتب امل�سوؤولية املجتمعية يف اجلامعة 
اجلامعات الأردنية، وبنّي باأن امل�سوؤولية املجتمعية هي جزء هام من هوية جامعة 

عّمان العربية مبينًا باأن اجلامعة موؤخرًا تعمل على ا�ستقطاب الطلبة للدرا�سة يف 
اجلامعة من �ستى الدول ، بالإ�سافة الى توفري �سكن لهم بالقرب من اجلامعة. 
الدعم  توفري  يف  املذكرة  هذه  ت�سهم  اأن  يف  تطلعه  عن  الوديان  الدكتور  وعرب 
الأكادميي ملنت�سبي الوكالة وذويهم للدرا�سة يف اجلامعة لربناجمي البكالوريو�ص 
مفهوم  تعزز  والتي  امل�سرتك  الهتمام  ذات  املجالت  يف  والتعاون  واملاج�ستري، 
امل�سوؤولية املجتمعية . بدوره قال الأ�ستاذ زيغان باأن جامعة عّمان العربية حتظى 
بتميز كبري بخريجيها الذين يعملون يف وكالة الغوث كم�سرفني ومدّر�سني ، وبنّي 
باأن لواء عني البا�سا يتوفر فيه )1٦( مدر�سة للذكور والإناث، وقال باأن اجلامعة 
جلهة  �سواء  التعليم  يف  عالية  موثوقية  وذات  متميزة  اأكادميية  مبكانة  تتمتع 
تخ�س�ساتها ومناهج التعليم فيها، ومتيز اأع�ساء هيئة التدري�ص فيها  ما يوؤكد 
على ريادتها وجودة خمرجاتها.ي�سار اإلى اأن التفاقية تهدف اإلى تعزيز التعاون 
التي  الربامج  واأبنائهم  لاللتحاق يف  للوكالة  التابعني  املوظفني  من حيث قبول 
تطرحها اجلامعة يف خمتلف كلياتها بدرجتي البكالوريو�ص واملاج�ستري وتبادل 
اخلربات واملعارف ، واإقامة اأن�سطة وبرامج لمنهجية وفعاليات تطوعية وخدمة 

املجتمع وامل�ساركة يف املوؤمترات والندوات والدورات التدريبية .

اتفاقية تعاون بين »عّمان العربية« واتحاد العاملين
 في وكالة الغوث الدولية »األونروا« في األردن
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املحاكمات  مب�سابقة  الأول  باملركز  فيالدلفيا  جامعة  يف  احلقوق  كلية  ظفرت 
ال�سورية النتخابية املنظمة باإ�سراف الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب واملجل�ص الق�سائي 
الردين وبرنامج ال�سراكة، وذلك مب�ساركة ت�سعة ع�سر جامعة ر�سمية وخا�سة والتي 
عقدت يف دارة املعهد الق�سائي الأردين وباإ�سراف هيئات حتكيم م�سكلة من ال�سادة 
اأ�سحاب العطوفة الق�ساة. وقد جاءت م�ساركة اجلامعة يف هذه امل�سابقة انطالًقا 
اجلراح  حممد  عبداهلل  الدكتور  الأ�ستاذ  من  وبتوجيه  اجلامعة  ور�سالة  روؤية  من 
رئي�ص اجلامعة. وقد اأكد عميد كلية احلقوق الأ�ستاذ الدكتور اأ�سامه النعيمات على 
اأن امل�ساركة يف هذا النوع من امل�سابقات اإمنا هو جت�سيد لروؤية ور�سالة الكلية من 
خالل �سقل مهارة لعب الدور لدى الطلبة والتوا�سل والتكامل مع موؤ�س�سات الدولة 
العملية  باخلربة  م�سلحني  بخريجني  العمل  �سوق  ورفد  املدين  واملجتمع  القانونية 
كما بني اأن هذه امل�سابقة تعد فر�سة لتعريف الطلبة بالطعون الإنتخابية واجلرائم 
على  املرتتبة  القانونية  والنتائج  اأركانها  الأردين، من حيث  القانون  الإنتخابية يف 
اأ�ستاذ  اخلوالده  موؤيد  الدكتور  من  كل  الطلبة  تدريب  على  اأ�سرف  .وقد  اإرتكابها 
القانون اجلنائي امل�ساعد والدكتور راأفت اخلوالدة اأ�ستاذ القانون الدويل امل�ساعد. 

وقد مثل الكلية يف هذه امل�سابقة كل من الطلبة:
مهند العدوان، رميا حوراين، با�سل عفانة، اأ�سالة ال�سرحان، ملى احليا�سات، يارا 

حيمور، �سذى ال�سالح، روؤى خطاب.

رئي�س فيالدلفيا ي�ستقبل مدير مديرية بريد جر�س وعجلون
ا�ستقبل الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل حممد اجلراح رئي�ص جامعة فيالدلفيا يف مكتبه 

ال�سيد هاين ال�سرمان مدير مديرية بريد جر�ص وعجلون.
للدكتور اجلراح مبنا�سبة  التمنيات  واأطيب  التهاين  اأ�سدق  ال�سرمان، عن  واأعرب 
مت  وفد  والزدهار.  التقدم  للجامعة  ومتمنًيا  فيالدلفيا،  جلامعة  رئي�ًسا  تعيينه 
التباحث حول اخلدمات الربيدية التي يقدمها مكتب بريد جامعة فيالدلفيا و�سبل 
تعزيز وتطوير هذه اخلدمات بالتعاون مع اإدارة اجلامعة �سواء للطالب اأو العاملني.  
على  ال�سرمان  لل�سيد  وتقديره  �سكره  بالغ  الدكتور اجلراح عن  اأعرب  ومن جانبه 
امل�سرتكة  التعاون  اأوا�سر  توثيق  للجامعة موؤكًدا على الهتمام يف  الكرمية  الزيارة 

بني اجلانبني.

»حقوق فيالدلفيا« تحصل على المركز األول 
في مسابقة المحاكمات الصورية
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مذكرة  حمدان  �ساري  الدكتور  الأ�ستاذ  برئي�سها  ممثلة  الأهلية  عمان  جامعة  وقعت 
الدكتور  بال�ستاذ  ممثلة   Plymouth University جامعة  مع  تفاهم 
للتعاون امل�سرتك الأكادميي والعلمي وتنفيذ جمموعة   Richard Preziosi
من امل�ساريع البحثية امل�سرتكة وتبادل اأع�ساء الهيئة التدري�سية والطلبة بني اجلامعتني. 
واأكد حمدان خالل حفل التفاقية الذي ح�سره نائب الرئي�ص ل�سوؤون العالقات الدولية 
التكنولوجيا  وكلية  العلمي  البحث  وعميد  ال�سعود  اأن�ص  الدكتور  الأ�ستاذ  واجلودة 
الزراعية الأ�ستاذ الدكتور ر�سا ال�سبلي على اهمية بناء �سراكات وعالقات تعاون مع 
اجلامعات الدولية املرموقة التي ترثي التعاون الأكادميي والبحثي يف املجالت العلمية 
للتعليم  التدري�سية  الهيئة  اع�ساء  تبادل  على  املذكرة  ون�ست  املختلفة.  والتكنولوجية 
والبحث وامل�ساركة يف املوؤمترات والندوات العلمية، وتنفيذ الربامج الأكادميية ق�سرية 
جانبه  من  امل�سرتكة.  التخ�س�سات  يف  للدرا�سة  الطلبة  تبادل  الى  بالإ�سافة  املدى 
�ساكرًا  الزيارة  بهذه  �سعادته   Plymouth University رئي�ص جامعة  اأكد 
للجامعة دعوتها واملبادرة يف فتح اآفاق التعاون وخالل الزيارة زار الوفد بع�ص مرافق 
ختام  ويف  الزراعية  التكنولوجيا  وكلية  ال�سيدلة  وكلية  التمري�ص  كلية  مثل  اجلامعة 

الزيارة مت تقدمي درع اجلامعة ل�سيفها تقديرًا لزيارته الكرمية

فريق حقوق عمان الهلية يح�سد املركز الثالث
 مب�سابقة املحاكمات العربية بالكويت

ال�سورية  املحاكمات  م�سابقة  يف  الأهلية  عمان  جامعة  يف  احلقوق  كلية  فريق  تاألق 
العربية  اجلامعات  م�ستوى  على  الثالث  املركز  ح�سد  من  ومتكن  الكويت  يف  العربية 
امل�ساركة من جميع الوطن العربي وعددها ٢٦ جامعة من 1٤ دولة عربية. كما ح�سد 
الفريق املركز الأول »يف مذكرة املدعى عليه«. وقد جاء هذا التميز بف�سل جهود الفريق 
ال�ستاذ   / كلية احلقوق  رئي�ص اجلامعة /عميد  نائب  توجيه  وبف�سل  عليه،  وامل�سرف 

الدكتور م�سلح الطراونة واميانه بقدرات هذا الفريق. وبتكاتف جميع اأع�ساء الهيئة 
التدري�سية بتقدمي العمل الت�ساركي للفريق. كما كان للدعم املو�سول املقدم من رئي�ص 
�ساري  الدكتور  ال�ستاذ  اجلامعة  رئي�ص  ومن  احلوراين  ماهر  الدكتور  املديرين  هيئة 
ان  بعد  املتميزة عربيا  املرتبة  لهذه  الفريق وو�سوله  الكبري يف تقدم  الف�سل  حمدان، 
ح�سد التميز حمليا قبل ذلك. وقد تاألف الفريق امل�سارك يف امل�سابقة يف مقر اجلامعة 
الكويتية العاملية من: الدكتور �سدام العواي�سة / م�سرفًا والطالب امني جمال العمري 
يو�سف  رنا  والطالبة  والطالبة مالك حممد عبيدات  ال�سالمني  والطالب حممد بالل 
اأربع فرق:  املكون من  النهائي  الى ن�سف  الفريق  تاأهل  ... وقد  ابو رمان. هذا  ب�سري 
 - الها�سمية  الردنية  اململكة  للجامعة وممثال عن  الهلية ممثال  فريق جامعة عمان 
فريق جامعة ال�سكندرية - فريق كلية احلقوق العاملية الكويتية -  فريق جامعة القا�سي 

عيا�ص من املغرب
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7.3 مليون دينار أردني أرباح مجموعة الخليج 
للتأمين - األردن )GIG Jordan( للعام 2022

اللوزي: نتائج العام 2022 هي األفضل منذ تأسيس الشركة 

�سادق جمل�ص اإدارة جمموعة اخلليج للتاأمني - 
الأردن )GIG – Jordan( على البيانات 
املالية للفرتة املنتهية يف ٢٠٢٢/1٢/31 وذلك 
يف اجتماعه الذي عقد بتاريخ ٠٢/٢3/٢٠٢3، 
املجل�ص،  رئي�ص  اللوزي  نا�سر  برئا�سة 
والرئي�ص  الإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  وح�سور 
الوزين. علي  الدكتور  لل�سركة   التنفيذي 
وقد �سرح رئي�ص جمل�ص الإدارة نا�سر اللوزي 
منذ  الأف�سل  هي   ٢٠٢٢ العام  نتائج  باأن 
بعد  الربح  �سايف  بلغ  حيث  ال�سركة  تاأ�سي�ص 
مقارنة  اأردين  دينار  مليون   ٧.3 ال�سريبة 
 ٢٠٢1 للعام  اأردين  دينار  مليون   5.1 مع 

ال�سركة  متكنت  اإذ   ،%٤1 بلغت  منو  بن�سبة 
على  املرتكزة  ا�سرتاتيجيتها  ثمار  جني  من 
من  وال�ستفادة  الرقمي  والتحول  النمو 
الأردنية  احلكومة  من  املقدمة  احلوافز 
املمنوحة  تلك  وحتديدًا  ال�ستثمار  لت�سجيع 
الإعفاء  اأبرزها  و  املندجمة  التاأمني  ل�سركات 
عززت  قد  ال�سركة  باأن  واأ�ساف  ال�سريبي. 
دينار  ماليني   ٨ يقارب  مبا  البنكية  ودائعها 
جمموع  بلغ  حيث   ٢٠٢٢ العام  خالل  اأردين 
العام  نهاية  مع  دينار  مليون   ٦٧ الودائع  تلك 
ال�سركة. اأ�سول  جمموع  من   %٤٩  متثل 

الرئي�ص   - الوزين  علي  الدكتور  اأ�ساف  كما 

حققت  قد  ال�سركة  باأن   - لل�سركة  التنفيذي 
 %٩ بن�سبة  املكتتبة  الأق�ساط  يف  ارتفاع 
حيث  املا�سي  العام  من  الفرتة  نف�ص  عن 
دينار  مليون   1٠٠ اأعمالها  حجم  جتاوز 
الإدارية  امل�ساريف  انخف�ست  كما  اأردين. 
العام  مع  باملقارنة   %5 بن�سبة  والعمومية 
الى 13٧  ال�سركة  موجودات  بلغت  و  ال�سابق. 
القيمة  على  انعك�ص  ذلك  كل  دينار،  مليون 
 %1٤ بن�سبة  ارتفعت  والتي  لل�سهم  الدفرتية 
مقارنة بنهاية العام ٢٠٢1 لت�سل اإلى ٨٦.1 
حلقوق  بالن�سبة  الأمر  وكذلك  دينار/�سهم، 
دينار. مليون   ٤٨.٤ بلغت  والتي   امل�ساهمني 
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التأمين االردنية الريادة في األداء والسمعة 
الطيبة أساس االنجاز

جنب: استمرت الشركة في اتباع سياسات اكتتابية متحفظة وحافظت
 على مستواها في سوق التأمين األردني 

اأرباحا  حتقيقها  الردنية  التامني  �سركة  اأعلنت 
متوقعة قبل ال�سريبة ٦٠٢ الف دينار لل�سنة املنتهية 
31 كانون الأول ٢٠٢٢، مقابل ارباح قبل ال�سريبة 
بلغت 1.1 مليون دينار لل�سنة املنتهية يف 31 كانون 

الأول ٢٠٢1.
بينما بلغت �سايف ارباح ال�سركة 1٠.٧ الف دينار 
الف   ٨٧٦ بلغت  ارباح  �سايف  مقابل   ٢٠٢٢ للعام 

دينار للعام ٢٠٢1.

املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
باأن جمموع الإيرادات للعام ٢٠٢٢ بلغ ٤1.٦ مليون 
دينار، مقارنة مع عام ٢٠٢1 والتي بلغت الإيرادات 

3٨.٦ مليون دينار.
التعوي�سات  �سايف  بلغت  باأنه  ال�سركة  وبينت 
املدفوعة لعام ٢٠٢٢ )3٦.٨( مليون دينار مقابل 
)3٤.3(  مليون دينار لعام ٢٠٢1، وارتفع اجمايل 
امل�ساريف الى  ٤.٢مليون دينار للعام ٢٠٢٢ مقابل 

)3.1( مليون دينار للعام ٢٠٢1، كما بلغ جمموع 
املوجودات لعام ٢٠٢٠ )٩3.5( مليون دينار .

لل�سركة  العام  املدير  قال  النتائج  على  تعليقه  ويف 
ال�سيد جود جنب باأنه نظرا للظروف القت�سادية 
ال�سركة يف  وا�ستمرار  ال�سديدة  ال�سعبة واملناف�سة 
النتائج  تاثرت  متحفظة  اكتتابية  �سيا�سات  اتباع 
احلفاظ  ا�ستطاعت  ال�سركة  ولكن  املا�سي  للعام 

على م�ستواها يف �سوق التامني الردين.
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2.4 مليون دينار صافي أرباح الشرق األوسط 
للتأمين 2022

2.02 مليون دينار صافي أرباح األولى للتأمين 2022

صويص: الشركة تواصل أداءها القوي محافظة على نتائجها اإليجابية 
ومتانة مركزها المالي 

عبد الجواد: الشركة  تمضي قدمًا في تنفيذ الخطط االستراتيجية التي 
تعمل على الحفاظ على مصالح المساهمين والعمالء وتقليل المخاطر

للتامني حتقيقها  الأو�سط  ال�سرق  �سركة  اأعلنت 
اأرباحا متوقعة �سافية بعد ال�سريبة ٢.٤ مليون 
 ،٢٠٢٢ الأول  كانون   31 املنتهية  لل�سنة  دينار 
لل�سنة  دينار  مليون   1.٦ بلغ  ربح  �سايف  مقابل 

املنتهية يف 31 كانون الأول ٢٠٢1.
الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
بلغ   ٢٠٢٢ للعام  الإيرادات  جمموع  باأن  املالية 
٢5.3مليون دينار، مقارنة مع عام ٢٠٢1 والتي 

بلغت الإيرادات ٢٤ مليون دينار.

الأق�ساط  �سايف  بلغت  باأنه  ال�سركة  وبينت 
دينار  مليون   )٢٠.٦(  ٢٠٢٢ لعام  املكتتبة 
كما   ،٢٠٢1 لعام  دينار  مليون   )1٦.٧( مقابل 
 ٢٠٢٢ لعام  املدفوعة  التعوي�سات  �سايف  بلغت 
مليون   )1٢.٤( مقابل  دينار  مليون   )13.٦(
امل�ساريف  اجمايل  وارتفع   ،٢٠٢1 لعام  دينار 
مقابل   ٢٠٢٢ للعام  دينار  مليون   ٢٢.٢ الى  
بلغ  كما   ،٢٠٢1 للعام  دينار  مليون   )٢1.٢(
لعام ٢٠٢٠ )٩5.5( مليون  املوجودات  جمموع 

دينار .
�سوي�ص  رجائي  قال  النتائج  على  تعليقه  ويف   
الأو�سط  ال�سرق  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص 
جمل�ص  بجهود  متكنت  ال�سركة  باأن  للتاأمني 
موظفيها  وكافة  التنفيذية  وادارتها  الدارة 
القوي  اأدائها  موا�سلة  من  وكالئها  وكافة 
واحلفاظ على النتائج اليجابية لعمال التامني 
كما حافظت على تنوع ايراداتها ومتانة مركزها 

املايل.

حتقيقها  للتامني  الأولى  �سركة  اأعلنت 
اأرباحا متوقعة �سافية بعد ال�سريبة ٢.٠٢ 
مليون دينار لل�سنة املنتهية 31 كانون الأول 
٢٠٢٢، مقابل �سايف ربح بلغ ٢.٠٩ مليون 
الأول  كانون   31 يف  املنتهية  لل�سنة  دينار 

.٢٠٢1
واأ�سارت ال�سركة يف اف�ساح لهيئة الأوراق 
للعام ٢٠٢٢  الإيرادات  باأن جمموع  املالية 
عام  مع  مقارنة  دينار،  مليون   ٨.33 بلغ 
مليون   ٧.٦ الإيرادات  بلغت  والتي   ٢٠٢1

دينار.
التعوي�سات  بلغت  باأنه  ال�سركة  وبينت 
املدفوعة لعام ٢٠٢٢ )333(  دينار مقابل 
وارتفع  لعام ٢٠٢1،  دينار  الف    )٧٦.٧(
اجمايل امل�ساريف الى  5.٧ مليون دينار 
دينار  مليون   )5.٤( مقابل   ٢٠٢٢ للعام 
املوجودات  جمموع  بلغ  كما   ،٢٠٢1 للعام 

لعام ٢٠٢٢ )٦٤( مليون دينار .
من  لل�سهم  ال�سا�سية  احل�سة  بلغت  كما 
/ فل�ص   )  ٠.٠٧٢(  ٢٠٢٢ ال�سنة  ربح 

دينار يف حني بلغت يف العام املا�سي ٢٠٢1 
)٠.٠٧5( فل�ص /دينار.

عبد  عالء  قال  النتائج  على  تعليقه  ويف 
الأولى  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  اجلواد 
للتاأمني باأن ال�سركة  مت�سي قدما يف تنفيذ 
على  تعمل  التي  ال�سرتاتيجية  اخلطط 
احلفاظ على م�سالح امل�ساهمني والعمالء 
المكان  قدر  املتوقعة  املخاطر  وتقليل 
حتيط  التي  ال�سعبة  الظروف  ظل  يف 

باملنطقة.

63
2023العدد  71 أذار    



64

اإلستثمار في قطاع التأمين

1.7 مليون دينار صافي أرباح شركة 
التأمين اإلسالمية لعام 2022

شحادة: النتائج اإليجابية تؤكد على قوة وكفاءة الشركة في المحافظة 
على مكانة متقدمة بين شركات التأمين 

دحبور: أعتز بما حققته شركتنا من نمو مستدام في مختلف نتائجها 
وأعمالها 

عن  الإ�سالمية  التاأمني  �سركة  اأعلنت 
حتقيق نتائج مالية جيدة يف نهاية عام 
٢٠٢٢ ، حيث بلغت اأرباح البنك  للعام 
٢٠٢٢ بعد ال�سريبة 1،٧ مليون دينار، 
ال�سريبة  قبل  امل�ساهمني  اأرباح  وبلغت 
دينارًا  لعام ٢٠٢٢ حوايل ٢،3٤٧ مليون 
مقابل حوايل ٢،٦31 مليون دينار لعام 

. ٢٠٢1
 وا�ساد ال�ستاذ/ مو�سى �سحادة رئي�ص 
التي  بالنتائج  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص 
على   ٢٠٢٢ للعام  ال�سركة  حققتها 
التي  املختلفة  التحديات  من  الرغم 
تبعات  ومنها  التاأميي  القطاع  تواجه 
ال�سديدة  واملناف�سة  كورنا  جائحة 
ال�سركة  وكفاءة  قوة  على  توؤكد  والتي 
بني  متقدمة  مكانة  على  املحافظة  يف 
 ، الأردن  يف  العاملة  التاأمني  �سركات 
املكتتبة  الق�ساط  اجمايل  حيث  بلغ 
مقابل  دينار  مليون   31،٢15 حوايل 
لعام  دينار  مليون   ٢5،1٨٨ حوايل 
املدفوعة  التعوي�سات  اأما   ،٢٠٢1
حوايل  بلغت  فقد   ٢٠٢٢ عام  خالل 

٢٠،٦٩٧مليون دينار.
ال�سركة  موجودات  جمموع  وبلغت 
مليون   ٤5،٢٩٤ حوايل   ٢٠٢٢ لعام 
مليون   ٤٠،٩٠٧ مقابل حوايل  دينار 

حوايل  منو  بن�سبة   ٢٠٢1 لعام  دينار 
امل�ساهمني  حقوق  بلغت  حني  يف   %11
مقابل  دينار  مليون   ٢3،35٠ حوايل 
لعام  دينار  مليون   ٢٢،٦٤٧ حوايل 

٢٠٢1  بن�سبة منو حوايل %3 .
الإدارة  جمل�ص  ان   « �سحادة  وقال 
�سادق يف اجتماعه بتاريخ ٢/٨/٢٠٢3 
والبيانات  العمومية  امليزانية  على 
العامة  للهيئة  التو�سية  اخلتامية وقدم 
بتاريخ  التي �ستعقد اجتماعها   العادية 
٢٠٢3/٤/1٦ بتوزيع ارباح نقدية على 
العام ٢٠٢٢ بن�سبة ٨%  امل�ساهمني عن 
الرباح  من  توزع  ال�سركة  راأ�سمال  من 

املدورة لهذا العام« .
دحبور  ر�سا  الأ�ستاذ/  قال  جانبه  من 
مبا  نعتز  اإننا   « ال�سركة  عام  مدير 
يف  م�ستدام  منو  من  �سركتنا  حققته 
وقد   ، واعمالها  نتائجها  خمتلف 
على   ٢٠٢٢ عام  خالل  ال�سركة  عملت 
ملواجهة  كافية  باحتياطيات  الحتفاظ 
وحت�سن  الأعمال  منو  تدعم  املخاطر 
مالءة  هام�ص  وحققت  الربحية  من 
33٦%لعام  مقابل   %٢٧٨ ن�سبتها  مالية 
٢٠٢1 ، وتاأكيدًا على الثقة الكبرية التي 
املحلية  ال�سوق  يف  �سركتنا  بها  حتظى 
والعاملية فقد مت جتديد كافة اتفاقيات 

اإعادة التاأمني مع كربى �سركات اإعادة 
للعام  التفاقيات  يف  والتو�سع  التاأمني 
٢٠٢3 وح�سلت ال�سركة علىالت�سنيف 
هذه  وتوجت   ،)A( بدرجة  الئتماين 
الثاين  للعام  ال�سركة  بفوز  الجنازات 
�سركة  اأف�سل  بجائزة  التوايل  على 
 ٢٠٢٢ لعام  الأردن  يف  تكافلي  تاأمني 
 )World Finance( جملة  من 
�سهادة  رخ�سة  جتديد  ومت  العاملية، 
يف  املطبق  اجلودة  اإدارة  لنظام  الآيزو 
كافة  ال�سركة  تقدم  بحيث  ال�سركة، 
اأحدث معايري  التاأمينية وفق  خدماتها 
معيار  مع  يتوافق  ومبا  العاملية  اجلودة 

الآيزو الدويل ٢٠15:٩٠٠1”.
خالل  مت  انه  بالذكر  اجلدير  ومن 
ر�سا  ال�ستاذ/  انتخاب   ٢٠٢٢ العام 
رئي�سًا  ال�سركة  عام  مدير  دحبور 
التكافل  ل�سركات  العاملي  لالحتاد 
احلالية  للدورة  الإ�سالمي  والتاأمني 
خالل اجتماع اجلمعية العامة لالحتاد 
ملا  تاأكيدًا  وذلك  بالردن،  عقد  الذي 
يحظى به الردن من مكانة متميزة بني 
�سركات  اإن�ساء  تبني  العامل يف يف  دول 

التاأمني التكافلي وتطورها.
وخا�سعة  اأولية  النتائج  هذه  ويذكراأن 

ملوافقة البنك املركزي الأردين.
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1.1 مليون دينار صافي أرباح شركة 
التأمين الوطنية 2022

61 ألف دينار صافي أرباح شركة المنارة 
اإلسالمية للتأمين 2022

جرار:حققت الشركة نتائج إيجابية جيدة نتيجة تضافر جهود مجلس االدارة 
واإلدارة التنفيذية وكافة العاملين 

القططي: الشركة تحافظ على مكانة متميزة في سوق التأمين األردني 

اأرباحا  الوطنية حتقيقها  التامني  �سركة  اأعلنت 
متوقعة �سافية بعد ال�سريبة 1.1 امليون دينار 
مقابل   ،٢٠٢٢ الأول  كانون   31 املنتهية  لل�سنة 
�سايف ربح بلغ ٩٢٠ الف دينار لل�سنة املنتهية يف 

31 كانون الأول ٢٠٢1.
واأ�سارت ال�سركة يف اف�ساح لهيئة الأوراق املالية 
باأن جمموع الإيرادات للعام ٢٠٢٢ بلغ 1٧مليون 
بلغت  والتي   ٢٠٢1 عام  مع  مقارنة  دينار، 

الإيرادات 1٤مليون دينار.

الأق�ساط  �سايف  بلغت  باأنه  ال�سركة  وبينت 
دينار  مليون   )1٦.٢(  ٢٠٢٢ لعام  املكتتبة 
كما   ،٢٠٢1 لعام  دينار  مليون   )11.٨( مقابل 
 ٢٠٢٢ لعام  املدفوعة  التعوي�سات  �سايف  بلغت 
)11( مليون دينار مقابل )٩( مليون دينار لعام 
٢٠٢1، وارتفع اجمايل امل�ساريف الى  ٤5٨ الف 
دينار  الف   )٤5٠( مقابل   ٢٠٢٢ للعام  دينار 

للعام ٢٠٢1.
ربح  من  لل�سهم  ال�سا�سية  احل�سة  بلغت  كما 

/دينار يف حني  فل�ص   ) ال�سنة ٢٠٢٠ )13٨.٠ 
بلغت يف العام املا�سي ٢٠1٩ )٠.115( فل�ص /

دينار.
ويف تعليقها على النتائج قالت منال جرار املدير 
حقق   ٢٠٢٢ العام  باأن  الوطنية  للتاأمني  العام 
نتائج ايجابية جيدة نتيجة تظافر جهود جمل�ص 
الدارة والدارة التنفيذية وكافة العاملني الأمر 
يف  املالية  املوؤ�سرات  يف  حت�سنًا  اأظهر  الذي 

ال�سركة مع املحافظة على متانة املركز املايل.

للتامني  الإ�سالمية   املنارة  �سركة  اأعلنت 
ال�سريبة  قبل  متوقعة  اأرباحا  حتقيقها 
1٠1.3 الف دينار لل�سنة املنتهية 31 كانون 
ال�سريبة  بعد  ارباح  ٢٠٢٢،و�سايف  الأول 

للفرتة نف�سها بلغت ٦1 الف دينار.
واأ�سارت ال�سركة يف اف�ساح لهيئة الأوراق 
 ٢٠٢٢ للعام  الإيرادات  �سايف  باأن  املالية 
بلغ 1٦مليون دينار، مقارنة مع عام ٢٠٢1 
والتي بلغت الإيرادات 15.3 مليون دينار.

الأق�ساط  باأنه بلغت �سايف  ال�سركة  وبينت 
املكتتبة لعام ٢٠٢٢ )1٢.٧( مليون دينار 
مقابل )13.٨( مليون دينار لعام ٢٠٢1، 
 ٢٠٢٢ لعام  التعوي�سات  �سايف  بلغت  كما 
 )15.٦( مقابل  دينار  مليون   )15.٢(
وانخف�ص   ،٢٠٢1 لعام  دينار  مليون 
دينار  الف   ٦13 الى   امل�ساريف  اجمايل 
للعام  الف دينار  للعام ٢٠٢٢ مقابل ٦٦٧ 

.٢٠٢1

املنارة  ل�سركة  العام  املدير  بني  وقد 
باأن  القططي  وليد  للتاأمني  الإ�سالمية 
كربى  من  جمموعة  مع  تعمل  ال�سركة 
وبذلك  جيدة  وب�سروط  العاملية  ال�سركات 
النواحي  يف  متميزة  مكانة  على  حافظت 
يوؤكد  وهذا  املالية  واملالءة  التامينية 
ال�سركة  تتبعها  التي  ال�سيا�سات  �سالمة 
نتائج  حتقيق  من  مكنها  مما  ادائها  يف 

ايجابية.
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اأعلنت �سركة بندار للتجارة وال�ستثمار حتقيقها اأرباحا 
للعام  دينار  مليون   ٨.٢ ال�سريبة  بعد  �سافية  متوقعة 
للعام  دينار  مليون   3.٤ بقيمة  ارباح  مقابل   ،٢٠٢٢

.٢٠٢1
باأن  املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
جمموع الإيرادات للعام ٢٠٢٢ بلغ 11.٤ مليون دينار، 
مقارنة مع العام ٢٠٢1 والتي بلغت فيه الإيرادات ٨.٤ 

مليون دينار.

الى  والعمومية  الدارية  امل�ساريف  اجمايل  وارتفع 
 ٢٠٢٢-1٢-31 يف  املنتهية  للفرتة  دينار  5.٢مليون 
مقابل 3.٧ مليون دينار للفرتة نف�سها العام ٢٠٢1، كما 
بلغ جمموع املوجودات حتى نهاية كانون الول ٢٠٢٢ ما 

قيمته ٩٤.٨ مليون دينار
املا�سي  للعام  يف  لل�سهم  ال�سا�سية  احل�سة  وبلغت 
٠.٤٠٨ فل�ص /دينار مقابل ٠.1٧٠ فل�ص / دينار العام 
ر�ساع  ابو  رعد  اعرب  النتائج  على  تعليقه  ويف   .٢٠٢1

عن  وال�ستثمار  للتجارة  بندار  اأن  ال�سركة  عام  مدير 
�سعادته بتحقيق هذه النتائج املتميزة  وقال ان ال�سركة 
فــي  دورهــا  تعزيــز  اإلــى   ٢٠٢3 العام  ت�سعى  خالل 
�ســوق الإقــرا�ص والتمويــل مــن خــالل طــرح منتجــات 
تتما�ســى  الإ�ســالمية  ال�ســريعة  اأحــكام  مــع  متوافقة 
ال�ســركة،  قبــل  مــن  امل�ستهدفة  الفئــة  احتياجــات  مــع 
قاعــدة  تو�ســيع  علــى  بالعمــل  ال�ستمرار  الــى  اإ�سافــة 

العمــالء مــن خــالل فتــح قنــوات ت�ســويقية جديــدة.

8.2 مليون دينار أرباح بندار للتجارة واالستثمار للعام2022
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أبو رصاع: الشركة تسعى  خالل العام 2023 إلـى تعزيـز 
دورها في سوق اإلقراض والتمويل

اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري



اأعلنت �سركة الت�سهيالت التجارية حتقيقها اأرباحا متوقعة 
مقابل   ،٢٠٢٢ للعام  دينار  مليون   ٤ ال�سريبة  بعد  �سافية 

اأرباح بقيمة 3.٩ مليون دينار للعام ٢٠٢1.
باأن  املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
دينار،  مليون   13.5 بلغ   ٢٠٢٢ للعام  الإيرادات  جمموع 
 1٠ الإيرادات  فيه  بلغت  والتي   ٢٠٢1 العام  مع  مقارنة 

ماليني دينار.
 ٧.٩ الى   والعمومية  الدارية  امل�ساريف  اجمايل  وارتفع 
مليون دينار للفرتة املنتهية يف 31-1٢-٢٠٢٢ مقابل ٤.٦ 
جمموع  بلغ  كما   ،٢٠٢1 العام  نف�سها  للفرتة  دينار  مليون 
املوجودات حتى نهاية كانون الول ٢٠٢٢ ما قيمته ٩٦.٢ 

مليون دينار

وبلغت احل�سة ال�سا�سية لل�سهم للعام املا�سي ٠.٢٤ فل�ص 
/دينار مقابل ٠.٢٤ فل�ص / دينار يف العام ٢٠٢1.

ال�سركة  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  قال  النتائج  على  تعليقه  ويف 
تعك�ص  نتائج  حققت  ال�سركة  ان  ال�سفدي  نبيل  ال�سيد 
ال�سيا�سة الطموحة التي مت�سي عليها والتي تهدف الى تبوء 

مكانة ثابتة وقوية بني مناف�سيها باململكة.

متوقعة  اأرباحا  حتقيقها  للتمويل  الأولى  �سركة  اأعلنت 
�سافية بعد ال�سريبة 1.5 مليون دينار للعام ٢٠٢٢، مقابل 

ارباح بقيمة ٩٧٠ الف دينار للعام ٢٠٢1.
باأن  املالية  الأوراق  لهيئة  اف�ساح  يف  ال�سركة  واأ�سارت 
دينار،  مليون   3.٨ بلغ   ٢٠٢٢ للعام  الإيرادات  جمموع 
 3.٦ الإيرادات  فيه  بلغت  والتي   ٢٠٢1 العام  مع  مقارنة 

مليون دينار.

 ٢.5 الى   والعمومية  الدارية  امل�ساريف  اجمايل  وارتفع 
مقابل   ٢٠٢٢-1٢-31 يف  املنتهية  للفرتة  دينار  مليون 
بلغ  كما   ،٢٠٢1 العام  نف�سها  للفرتة  دينار  مليون   )٢.1(
جمموع املوجودات حتى نهاية كانون الول ٢٠٢٢ )٦.51( 

مليون دينار .
املا�سي  للعام  يف  لل�سهم  ال�سا�سية  احل�سة  بلغت  كما 
للعام  دينار   / فل�ص   ٠.٠٢٨ مقابل  /دينار  فل�ص   ٠.٠٤3

.٢٠٢1
الأولى  �سركة  عام  مدير  اعرب  النتائج  على  تعليقه  ويف 
للتمويل ال�سيد عبداهلل ابو خديجة اأن  كادر ال�سركة يبذل 
تعمل  متناميٍة، كما  اأرباٍح  لتحقيق معدلت  جمهودا كبريا 
ما  وهو  امل�ساهمني  حقوق  رفع  يف  ا�ستدامٍة  على  ال�سركة 
مبختلف  امل�ستفيدين  ثقة  تاأ�سي�سها  منذ  ال�سركة  اأك�سب 

�سرائحهم. 

4 مليون دينار أرباح شركة التسهيالت التجارية للعام 2022

1.5 مليون دينار أرباح األولى للتمويل للعام 2022
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الصفدي: الشركة حققت نتائج تعكس السياسة الطموحة التي 
تهدف الى تبوء مكانة ثابتة وقوية بين منافسيها بالمملكة

أبو خديجة: الشركة تبذل جهوداً كبيراً 
لتحقيق معدالت أرباٍح متناميٍة

اإلستثمار في القطاع التمويل التجاري
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airo Amman Bank received its customers 
at the headquarters of its branch in its new 
location in Sweileh starting on Sunday, 
January 8, 2023, in order to meet the 
needs of the region banking and serve all 
segments.

The branch of Cairo Bank, which is located in Sweileh 
- at the end of Queen Rania Al Abdullah Street - Midhat 
Al Sayah Complex - Building No. (433), was established 
according to the latest modern and technical designs, 
in order to ensure the speed of customer service and 
expand the customer base by providing the best banking 

services.
The work and interior designs of the branch simulate 
the process of renewal and the continuous banking 
boom witnessed by the bank to match the bank’s 
corporate identity in order to provide modern service 
in comfort, safety and smoothness.
In modernizing Sweileh branch, the bank took into 
account its location to provide all amenities and 
speed up provision of its services to its customers 
inside the branch, including the provision of an ATM 
machine to provide all banking services 24 hours a 
day.

CAIRO AMMAN BANK 
RECEIVES ITS CUSTOMERS AT THE SWEILEH

 BRANCH WITH AN UPDATE

C
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the president of Board of Trustess Her Highness Princess Ghida 
Talal in 2020 in memory of His Majesty King Hussein bin Talal, 
may God bless his soul, with the aim of strengthening scientific 
research efforts in the field of cancer at the level of the Arab world. 
HRH Prince Talal bin Mohammed honored    a representative of 
His Majesty King Abdullah II Ibn Al Hussein , the winners of the 
King Hussein Award for Cancer Research for the year 2022, during 
the ceremony organized by the King Hussein Cancer Foundation, 
in the presence of HRH Princess Ghida Talal and HRH Princess 
Sumaya bint Al Hassan. The ceremony was attended by ministers 
and members of the Board of Directors of the award, which consists 
of a group of leading oncologists, doctors and researchers from 
around the world, media professionals, partners and supporters of 
the award.
The King Hussein Award for Cancer Research is one of the most 
important scientific research awards in the field of cancer in the 
Arab world, as it aims to encourage Arab researchers and scientists 
from all over the world to participate in raising the level of research 
and development in order to understand the characteristics of 
cancer in the region, and the study of Arab genes in particular, 
to support efforts to confront and overcome cancer in advanced 
scientific ways.
Arab Bank’s sponsorship of the award comes within the framework 
of its social responsibility program and in order to support the 
initiatives and efforts of the King Hussein Cancer Center and 
enhance its contribution to raising the level of medical services 
provided to cancer patients in the Kingdom.
 Arab Bank Distributes Blankets to Chaste Families as Part of the 
”Dafa- Warm Touch” Initiative in Cooperation with Tkiyet Umm Ali 
Arab Bank launched the ”Touch of Defense” initiative, in cooperation 
with Tkiyet Um Ali for the tenth year in a row, as part of its social 
responsibility program ”Together ”, through which 1,125 blankets 
were distributed to 302 families benefiting from Tkiyet Um Ali in the 
governorates of Irbid, Jerash, Ajloun and Ma ‘an.
This initiative comes at the beginning of winter, where it aims to 
distribute blankets to the poorest and neediest families to help 
them withstand the hardships of winter and alleviate their economic 
burdens.
For his part, the General Manager of Tkiyet Um Ali Samer Balqar 
thanked Arab Bank for its continuous and permanent support to 
Tkiyet Um Ali, appreciating their efforts and endeavors to give 
families benefiting from Tkiyet Um Ali a warm winter and bring 
happiness to their hearts through the ”Touch of Defense” initiative, 
which lasted year after year. He also expressed his pride and pride 
in Arab Bank’s cooperation with Tkiyet Um Ali for many years and 
their support for various sustainable food support programs.
Tkiyet Um Ali provides monthly and sustainable food support to 
families living below the food poverty line in all governorates of the 
Kingdom. It delivers food parcels monthly and throughout the year 
to these families. Each food parcel contains foodstuffs that meet the 
family’s food needs throughout the month.
.

Arab Bank and Hyperbay Sign a Cooperation Agreement to 
Provide Services related to Electronic Payment Gateways to 

Customers of the Bank
Arab Bank has signed a cooperation agreement with Hyperbay, 
the leading electronic payment gateway in the Middle East and 
North Africa, to provide the best electronic payment solutions 
to merchants and customers, as part of the bank’s constant 
keenness to develop its banking services and keep pace with the 
requirements and needs of customers within the highest levels of 
efficiency and effectiveness.
Through this agreement, the merchants and service providers of 
the Bank’s customers will have access to integrated and advanced 

online payment solutions, including: Accept payments, manage 
risk and prevent fraud.
For his part, Mr. Yacoub Maatouk, Director of Retail Banking at 
Arab Bank - Jordan, said: Arab Bank seeks to provide the best 
banking services and electronic payment solutions to merchants 
and service providers who are customers of Arab Bank, and this 
cooperation with Hyperbay today represents a qualitative addition, 
by providing advanced and secure solutions to customers, in 
addition to the ability to track results and easy access to data. ”
 In this context, Mohannad Abouini, CEO of Hyperbay, commented: 
”HyperPay is connected to a large network of banks in the region 
and acts as an intermediary between the bank, merchant and user, 
providing merchants and service providers with integrated online 
payment solutions, in an easy and secure way.”
Abouini added:” Hyperbay aims to expand in the Middle East by 
expanding its presence in key countries such as Saudi Arabia, the 
UAE and Egypt, while continuing to provide the latest e-payment 
technologies and solutions, and developing smart e-payment 
processing solutions using the latest and most efficient technology 
platforms to serve various commercial institutions and banks. 
HyperPay now has the ability to integrate with any commercial 
platform and accept payments quickly and easily. ”
It is worth mentioning that Arab Bank offers multiple digital banking 
solutions such as electronic payment acceptance services to a 
large group of merchants in Jordan by providing them with point 
of sale devices, the Arabi iMart e-marketing platform, in addition 
to the establishment of merchant websites aimed at increasing the 
volume of electronic sales to them, and the application ”Arabi Mobi 
Cash” provides the possibility of payment by cards through smart 
phones. Arab Bank has recently received several awards from 
prestigious international bodies, most notably the Best Digital Retail 
Bank in Jordan Award for 2022, from Global Finance magazine.
Arab Bank Opens its New Branch in Bab Al Madina Mall in Zarqa
Arab Bank recently opened its new branch in Bab Al-Madina Mall 
in Zarqa, as part of the bank’s efforts to strengthen its presence in 
vital areas in the Kingdom and its keenness to provide integrated 
banking solutions to its customers and meet the needs of various 
segments and sectors in the Kingdom.
In addition to the regular banking services, the new branch includes 
a specialized center for Elite customers and dedicated staff for 
an Arab Premium customer service, in addition to a self-service 
department around the clock, which includes both the self-service 
device that provides the services of issuing or renewing a payment 
card/automated teller machine (ATM) and issuing self- and instant 
account statements, and the interactive ATM device (ITM), which 
allows customers to communicate directly with a customer service 
agent by voice and video to help them complete their banking 
transactions immediately and easily. The branch also provides 
ATM Plus services, which enables customers to withdraw JD and $ 
cash twice the daily limit, and deposit instant and forward checks 
in Jordanian dinars around the clock, in addition to all the usual 
ATM services.
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he Arab Bank recently renewed its sponsorship 
of the Jordanian Air Ambulance Center for 
the seventh year in a row, as part of its social 
responsibility program ”Together”, with the aim 
of supporting the center’s work mechanism and 
enhancing its contribution to raising the level of 
medical services provided in the Kingdom.

Due to this agreement, the bank will support the services of the air 
ambulance center and transport the injured and sick by air, through 
evacuation, rescue and ambulance operations by helicopter 
from remote areas to specialized medical centers to receive the 
necessary treatments in emergency situations that require such 
kind of specialized medical service.
Commenting on this cooperation, the Chief Executive Officer of 
Jordan Air Ambulance Center, Colonel Ahmed Marwan Wattar, 
stressed that Arab Bank’s support for the center reflects the 
leading community role played by Arab Bank at the national 
level, adding, ”We are constantly proud of our cooperation 
with Arab Bank, the longstanding banking institution, as such 
cooperation constitutes a model of the social role of our institutions, 
which contributes to preserving the lives of citizens and providing 
them with the best medical services, as serving the homeland and 
society is a joint responsibility between the government and the 
private sector.

Arab Bank is the first bank in Jordan to adopt a sustainable 
financing framework

Arab Bank recently launched a Sustainable Finance Framework 
that aims to support the Bank’s sustainability and priority directions. 
Adopted by the Bank in the areas of Environmental, Social and 
Governance (ESG).
Arab Bank is the first bank in the Kingdom to launch and adopt such 
a framework, which is in line with the four key elements of the 2021 

Green Bond Principles (GBP), the 2021 Community Bond Principles 
(SBP), the 2021 Sustainability Bond Guidelines (SBG) launched 
by the International Capital Markets Association (ICMA), the 2021 
Green Loan Principles (GLP) and the 2021 Social Loan Principles 
(SLP) launched by the Lending Markets Association (LMA).
The Arab Bank Sustainable Finance Framework has been evaluated 
by the international rating agency Standard & Poor’s (S&P) which 
has confirmed its compliance with the above principles.
The Bank will build on this framework as a basis for issuing 
sustainable debt instruments geared towards financing projects 
that will contribute to addressing the challenges of climate change 
and job creation in addition to supporting the achievement of the 
United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).
Commenting on the launch of the Sustainable Finance Framework, 
Ms. Randa Al Sadiq, Managing Director of Arab Bank, said: ”We 
are pleased with the launch of the Arab Bank Sustainable Finance 
Framework, which has been evaluated for its compliance with 
global guidelines and guidelines in this area by the international 
rating agency Standard & Poor’s (S&P).” Al-Sadiq added: ”This 
marks a significant milestone in the bank’s sustainability journey, 
reflecting our drive to further integrate environmental, social and 
governance standards into our business and continue to make a 
positive impact across the Kingdom, the region and wherever we 
are.”
Arab Bank was the first bank in the Kingdom and one of the first 
banking institutions in the region to launch annual sustainability 
reports in accordance with global principles and best practices in 
this field.

Arab Bank Platinum Sponsor of the King Hussein Award for 
Cancer Research 2022

The Arab Bank recently presented its Platinic sponsorship of 
the Hussein Prize for Cancer Research, which was launched by 

ARAB BANK RENEWS ITS SPONSORSHIP OF 
JORDAN AIR AMBULANCE CENTER
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in Jordan, as with the rest of the Arab countries and the world, 
which aims to strengthen our role in supporting efforts to 
strengthen economic, trade and financial relations between 
Jordan and various Arab and international markets.
Mahdi added that we are confident that the accession of 
the Egyptian Arab Land Bank to the Bani platform will pave 
the way for the accession of all Jordanian banks in the near 
future to the platform and benefit from the added value we 
provide to the participating financial institutions and in light 
of the support and guidance of the Central Bank of Jordan to 
Jordanian banks to join the Bani platform. On this occasion, 
I would like to thank the Central Bank of Jordan for its 
continuous support and sponsorship of the platform.

Egyptian Arab Real Estate Bank Launches New Personal 
Loan Campaign 

The Egyptian Arab Land Bank has launched its new campaign 
for personal loans with additional benefits in a step to provide 
the best financing solutions and benefits to its customers to 
suit their needs and meet their aspirations. 
This campaign targets the segment of employees working 
in the government sector and the private sector, where this 
campaign is characterized by a high competitive level, due 
to the existence of conditions that meet the aspirations and 
needs of the Jordanian market so that they do not constitute a 
burden on the borrower. 
This loan is designed with several competitive specifications, 
gives customers the possibility to obtain a loan of JD 88 
thousand with a flexible repayment period of up to 10 
years without the need for a sponsor provided the salary 
is transferred, in addition to the excellence of the loan at 
preferential and decreasing interest rates starting from 
8.75%, as the loan is characterized by value-added services 
provided to all beneficiaries of the program, as an exemption 
of the customer from the commission grants for loans 
transferred from other banks and granting a cap service» 
Your salary is upfront.» On this occasion, Ahmed Al-Askari, 
the authorized regional director of the Egyptian Arab Land 
Bank, said: ”The launch of the current personal loan product 
campaign is a continuation of the Bank›s distinguished 
approach in launching pioneering and innovative banking 

services and products. 
 He pointed out that our customers are the focus of our 
attention, so we are always keen to meet their needs in the 
best possible way and enhance their banking experience to 
the fullest, and therefore we seek through this campaign to 
alleviate the borrowers and meet their diverse needs and in 
line with their growing requirements. 

Cashback 20% 
on purchases in cooperation with Baghdad Corner Stores

When paying with Real Estate Bank Credit Cards
 The Egyptian Arab Land Bank launched its promotional 
campaign for credit card holders, on the occasion of the 
celebration of Mother›s Day and in cooperation with the 
shops of Rokn Baghdad for electrical appliances, and this 
campaign allows the holders of the Egyptian Arab Land 
Bank credit cards a cash refund of 20% of the value of their 
purchases and a maximum of JD 50 when they buy from the 
shops of Rokn Baghdad and pay with the credit card, and this 
campaign will continue until 24/3/2023.
Commenting on the launch of this campaign, the Regional 
Director of the Egyptian Arab Land Bank, Ahmed Al-Askari, 
said: ”We are constantly keen to give our valued customers a 
distinctive banking experience and special offers throughout 
the year that suit their lifestyle and their diverse needs.”
He added ”This campaign offers our customers real added 
value to their shopping and buying experience through the 
cashback feature when they use the Egyptian Arab Land Bank 
credit cards in cooperation with Rokn Baghdad stores, which 
are distinguished in the Jordanian market with their distinctive 
offers in electrical appliances and furniture in conjunction with 
the celebration of Mother›s Day.”
He added that the cards of the Egyptian Arab Land Bank give 
its holders a set of advantages, including wide acceptance 
locally and internationally, in addition to the installment 
program at a competitive interest rate starting from 0% for 
a period of 12 months, in addition to many unique benefits 
available to its holders.  It should be noted that the Egyptian 
Arab Land Bank will establish a pavilion in the two branches 
of the corner of Baghdad in both Marj Al Hamam and Abu 
Nusair to promote credit cards and the bank›s services and 
products.
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EGYPTIAN ARAB LAND BANK 
«JOINS THE» BONY ”PLATFORM

 FOR ARAB PAYMENTS
he Egyptian Arab Land Bank has strengthened 
its regional payment capabilities by working 
with Buna (the payment system operated by 
the Regional Organization for Clearing and 
Settlement of Arab Payments, owned by the 

Arab Monetary Fund), to be one of the first Jordanian banks 
to join the platform by launching the clearing and settlement 
service in Arab currencies and international currencies, in 
which the first phase will be in currencies (Jordanian dinar, 
UAE dirham, Egyptian pound, US dollar, euro, and Saudi 
riyal). The launch of this service was announced after the bank 
met all the criteria and conditions necessary to ensure that 
the transfers are completed with shorter processing time and 
modern solutions for cross-border transfers throughout the 
Arab region. 
Buna is a sophisticated payment platform that provides 
clearing and settlement services across the Arab region in 
multiple currencies. It aims to enable financial and banking 
institutions in the Arab region and beyond, including central 
and commercial banks, to send and receive interbank 
payments throughout the Arab region and beyond in a safe, 
reliable, cost-effective and efficient manner.
On this occasion, the authorized Regional Director of the 
Egyptian Arab Land Bank, Mr. Ahmed Al-Askari, expressed 
his happiness at the bank›s joining of the «Bony» platform, 
which came in response to the invitation of the Central Bank of 
Jordan to Jordanian banks to participate in the platform, which 
will contribute further to the integration of Arab economies, by 
providing them with a new digital and innovative service, and 
facilitating their cross-border financial and trade transfers, to 
and from the Arab countries and any other member state.

Al Askari added that this joining of Bony Payments Platform 
is a pivotal step in the Egyptian Arab Land Bank›s plan to 
support regional cross-border trade. In particular, trade 
between Jordan and Egypt, as the parent management of 
the bank is located in Cairo and has several branches in all 
Egyptian governorates, and this will contribute to facilitating 
the conduct of financial transfers. 
Al-Askari praised the efforts exerted by the Central Bank of 
Jordan to promote the services of the Jordanian banking sector 
and its appreciation of the distinctive role of the Bunia platform 
in supporting the growth and development of the Arab financial 
sector and the use of Arab currencies in clearing or settling 
payments. He stressed that the Egyptian Arab Land Bank is 
always seeking to enhance its digital banking services and 
provide modern payment solutions to the bank›s customers 
in accordance with international standards, principles and 
compliance requirements, noting that at this stage, payments 
and remittances will be settled through the Bunia platform 
in several currencies, including (Jordanian dinar, US dollar, 
UAE dirham, Saudi riyal, Egyptian pound and euro ), to be 
expanded in the future to include all Arab currencies included 
in the platform as settlement currencies and other currencies. 
For his part, Mr. Mahdi Manea , CEO of the Regional 
Organization for Clearing and Settlement of Arab Payments 
(Bunia), said: ”We are pleased to welcome the Egyptian Arab 
Land Bank to the network of banks participating in the Buna 
platform to enhance cross-border payments at the regional 
and global levels by reducing costs, increasing speed and 
accessibility as soon as possible, and contributing to the 
development of cross-border payments to or from Jordan  , as 
part of the ongoing expansion of Buna to include more banks 
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Under the partnership, Capital Bank will allow corporate 
employees to receive a portion of their earned salaries 
in advance, as this unique financial solution addresses 
the liquidity shortage of individuals, thereby enhancing 
the bank’s ability to provide innovative and sustainable 
liquidity options to its corporate employees.
Director of Banking Transactions Department of Capital 
Bank Group Zeid Al-Kurdi said: ” We are excited to 
partner  with Realize to bring new and cutting-edge digital 
solutions to our corporate customers, as this partnership 
will allow us to grow our business exponentially and build 
stronger links with them, to deliver the best possible 
banking experience. This is in line with Capital Bank’s 
digital transformation strategy, which is in the best 
interests of its customers.”
For his part, CEO of Realize Khaled Al-Shakrani, expressed 
his pleasure at announcing this partnership and said: ”We 
are proud to partner with Capital Bank as we will support 
their vision of leading and integrating technology-based 
solutions into the bank’s core operations and beyond, 
and look forward to supporting them and their clients to 
access liquidity, leading to a more regulated economy.”
 Shukrani added: ”We seek to partner with banks whose 
strategies intersect with our drive to move forward and 
adapt to ever-changing markets. We also aim to partner 
with banks across the MENAT region over the next two 
years.”

Capital Bank contracts with Suites Arabia / Exclusive 
Travel /Abdali Hospital to provide VIP clients with 

special benefits
Capital Bank and Arabian Suites/ Exclusive Travel 
Company/Abdali Hospital have signed an agreement 

that includes a range of benefits that add to the 
features and services provided by the bank to its 
major customers.
Under the two-year agreement, the companies 
will provide the bank’s major customers with 
private insurance at Abdali Hospital, in addition 
to booking private flights for the bank’s customers 
from Arabian Suites, at preferential rates. The 
agreement also includes the provision of special 
travel reservations for the bank’s employees.
Mr. Ahmed Abu-Ghazaleh, CEO of Arabian 
Suites/ Exclusive Travel Company/Abdali Hospital, 
expressed his pride and appreciation for this 
partnership and that we are always seeking 
new partnerships to expand our services and 
provide the best to our distinguished partners and 
customers.
The CEO of Capital Bank, Daoud Al-Ghoul said: 
Our signing of this agreement is in line with our 
strategy at the bank, which aims to provide high 
value-added services to our major customers, in 
addition to providing them with a range of privileges 
that provide them with comfort and luxury. ” 
Capital Bank pays special attention to its clients, 
especially its major clients, as they are a key pillar of 
its work, by providing a complete package of local 
and international banking solutions and services 
provided through a specialized financial advisor 
who studies and provides the best investment 
options that suit their aspirations, in addition to 
obtaining all investment solutions provided by 
Capital Investment Company, the investment arm 
of Capital Bank.-
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apital Bank announced its support for 
the ”Tashtiyah” program of the Jordanian 
Hashemite Charity Organization, by providing 
coupons for fuel and foodstuffs for 40 chaste 
Jordanian families to contribute to alleviating 
and facing the burdens that especially when 

it comes to winter.
Capital Bank’s support for this program comes out of its 
keenness to strengthen the social fabric ties and increase 
the levels of
Social protection for disadvantaged groups in society 
and contribution to relief programs in cooperation with 
institutions civil society, based on its good citizenship and 
responsible societal role enshrined in its strategy of social 
responsibility, which revolves around selecting pillars 
that serve the sectors most in need of support the Bank’s 
perspective and in line with its objectives.
This strategy is implemented according to a business 
model based on long-term strategic partnerships with civil 
society institutions specialized in the targeted sectors on 

the one hand, and by activating the role of employees
Volunteering and using them as an important resource is 
in the service of the bank’s mission of social responsibility 
on the other hand.
The Jordanian Hashemite Charity Organization’s Tashtiyah 
program distributes aid to about 450 needy Jordanian 
families in the southern governorates, Karak, Ma ‘an  and 
Tafila, as they contain high rates of poverty at the level of 
the Kingdom and with the economic deterioration and the 
negative effects resulting from the Corona crisis. As these 
governorates have very low temperatures and severe 
waves of extreme cold during the winter.

Capital Bank Partners with Realize to Launch a 
Platform that Allows Corporate Employees to Receive 

Part of their Earned Salaries ahead of Time
Capital Bank and REALIZE, a financial technology platform 
in Singapore, have announced their partnership to launch 
the first service of its kind  in the Jordanian market for the 
benefit of the bank’s corporate clients.

CAPITAL BANK SUPPORTS 40 FAMILIES UNDER 
THE “TASHTEYA; WINTERIZATION” PROGRAM OF THE 

JORDANIAN HASHEMITE CHARITY ORGANIZATION
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and business technology worlds. This allows us to 
employ them in a way that contributes to achieving the 
comprehensive and sustainable growth that we seek 
through our business and activities.”
It is noteworthy that Safwa Islamic Bank is one of the 
leading banking institutions in bringing about its digital 
transformation through many IT projects, developing 
several modern channels, and providing a package 
of digital solutions that are constantly updated and 
enriched to meet the requirements of its customers.

Safwa Islamic Bank Supports First Dulani 
Conference as Gold Sponsor

Amman, Jordan – October 24, 2022 – Safwa Islamic 
Bank sponsored the first edition of the pioneering Dulani 
conference aimed at enhancing communication and 
networking between entrepreneurs and investors, which 
was organized by the Jordanian-Palestinian Business 
Forum in cooperation with the Business Development 
Centre (BDC), and held at the Sheraton Amman Hotel 
on Saturday 22/10/2022.

The bank’s sponsorship of the conference titled ”Between 
the entrepreneur and businessmen” stemmed from 
its constant keenness to sponsor various events that 
support entrepreneurship and innovation, especially in 
the field of financial technology, the sponsorship also 
aimed to facilitate the establishment of cooperation 
and partnerships that support economic growth, 
stimulate youth leadership, and support entrepreneurs 
by enhancing their capabilities and enabling them to 
transform their pioneering ideas into promising and 
highly effective on ground projects and businesses.
Commenting on the sponsorship, the CEO of Safwa 
Islamic Bank, Samer Al-Tamimi, said: ”We have 
always been among the pioneers in harnessing our 
supportive banking and non-banking services aimed 
at enabling youth to unleash their potential, especially 
entrepreneurs, because of our belief in the capabilities 
of young people to make positive changes. Our 
awareness of the importance of youth leadership as 
one of the basic components of comprehensive growth 
is what is behind our constant endeavor to direct the 
youth community towards leadership, innovation, and 
creativity. This is in line with our strategy related to 
corporate social responsibility, of which young people 
occupy a large share.”
As part of its efforts to directly and indirectly participate 
in the development of the local economy, Safwa Islamic 
Bank provides the necessary financing for the youth 
leadership sector with various programs that include: 
corporate financing programs, goods and purchases 
financing programs, and financing programs for 
vehicles and business equipment, as well as programs 
for financing the purchase of land and real estate for 
business purposes, in addition to allocating more than 
six business centers to serve customers of medium and 
small companies in a number of its branches, which 
cover all governorates and cities of the Kingdom, adding 
a specialized credit rating for these companies in order 
to determine the credit quality of each customer.

SAFWA ISLAMIC BANK SUPPORTS THE WINTER 
DISTRIBUTION PROJECTS OF THE JORDANIAN 

HASHEMITE CHARITY ORGANIZATION
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SAFWA ISLAMIC BANK SUPPORTS THE WINTER 
DISTRIBUTION PROJECTS OF THE JORDANIAN 

HASHEMITE CHARITY ORGANIZATION

ithin the framework of its partnership 
with the Jordanian Hashemite Charity 
Organization (JHCO), and in continuation 
of its constant support towards its various 
empowerment programs and relief 
projects, Safwa Islamic Bank provided 

its support for the winter dispersal project that JHCO is 
currently implementing to provide assistance to a large 
number of Jordanian families as well as Syrian and 
Palestinian refugees in Madaba, especially ways and 
means of heating, to help them face the difficult weather 
conditions of the winter season.
This support by Safwa Bank was not limited to financial 
assistance only, but it included the employees’ 
volunteering in organizing and distributing aid to those 
families, with the aim of enhancing the principle of 
solidarity to meet societal challenges and improve the 
reality of individuals as a development partner.
Safwa Islamic Bank implements its community initiatives 
– which it designs in a manner that responds to needs 
in line with requirements and priorities – either alone or 
in partnership with several civil society organizations, 
driven by its sense of belonging and great citizenship, 
and with the aim to expand the umbrella of giving back 
by supporting a larger segment of the less fortunate in 

light of difficult living conditions. 

Safwa Islamic Bank Supports the Third International 
Conference at Al al-Bayt University

Amman, Jordan - October 2022 – Safwa Islamic Bank 
recently sponsored the third international conference of 
the Faculty of Business at Al al-Bayt University, which 
was held from the 25th to 27th of October under the 
title: “Leadership and financial technology in the digital 
business environment”.
This sponsorship came as a result of the bank’s interest 
in activities that stimulate and promote innovation and 
leadership, especially when it comes to youth, as they 
are the foundation of growth and the development of 
financial technology. This aims to build the road to 
business development in line with its modern paths that 
center around digital business.
Commenting on this sponsorship, Samer Al-Tamimi, 
CEO of Safwa Islamic Bank, said: ”We were keen to 
be part of this important conference, which provides 
an opportunity to open up to the various ideas and 
experiences of the participants and to learn about future 
trends in the rapidly changing and developing financial 
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JD 1.5 Million, First finanace Co. Profit of 2022

irst Finance Company announced its 
expected net profit after tax of JD 1.5 
million for the year 2022, compared to 
profits of 970 thousand dinars for the 
year 2021.

The company stated to the Securities and 
Exchange Commission that total revenues for 
2022 amounted to JD 3.8 million, compared to 
2021, which amounted to JD 3.6 million.
Total general and administrative expenses 
increased to JD 2.5 million for the period ending 
on 31-12-2022, compared to JD 2.1 million for 
the same period of 2021, and total assets until 

the end of December 2022 amounted to JD 51.6 
million.
The basic share of the share last year was 0.043 
fils /dinars compared to 0.028 fils / dinars for the 
year 2021.
Commenting on the results, the General Manager 
of First Finance Company, Mr. Abdullah Abu 
Khadija, said that the company’s staff is making 
a great effort to achieve growing profit rates, 
and the company is working on sustainability in 
raising shareholders’ rights, which has earned the 
company since its establishment the confidence 
of the beneficiaries in various segments.  

Abu Khadija:
The company is making a great effort 

  to achieve growing profit rates 

F
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JD 8,2 Million, Profit for Bindar Trading and 
Investment for 2022

indar Company for Trade and Investment 
announced that it achieved an expected 
net profit after tax of JD 8.2 million for 
the first quarter of 2022, compared to 
profits of JD 3.4 million for 2021.

The company stated to the Securities and Exchange 
Commission that total revenues for 2022 amounted to 
JD 11.4 million, compared to 2021, which amounted 
to JD 8.4 million.
Total general and administrative expenses increased 
to JD 5.2 million for the period ending on 31-12-2022, 
compared to JD 3.7 million for the same period in 
2021, and total assets until the end of December 
2022 amounted to JD 948 million.

The basic share of the share last year was 0.408 fils 
/dinars compared to 0.170 fils / dinars for the year 
2021.
Commenting on the results of the first half of this 
year  Raad Abu Rasaa, General Manager of the 
company, said that Bindar Trading and Investment 
is one of the leading companies in the field of 
finance and seeks during  2023 to strengthen its 
role in the lending and financing market by offering 
products compatible with the provisions of Islamic 
Sharia in line with the needs of the target group 
by the company, in addition to continuing to work 
on expanding the customer base by opening new 
marketing channels.

Abu Rassaa:
The Company seeks during the year 2023 to strengthen its role in 

the lending and financing market 

B
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JD 1.1 Million Net Profits of the
 National Insurance Company 2022

JD 61 Thousand Net Profit of Al-Manara Islamic
 Insurance Company 2022

The National Insurance Company 
reported a net profit of JD 1.1 million 
for the year ended December 31, 2022, 
against a net profit of JD 920 thousand 
for the year ended on December 31, 
2021.
The company said in a statement to the 
Securities and Exchange Commission 
that total revenues for 2022 amounted to 
JD 17 million, compared to 2021, which 
amounted to JD 14 million.
The company indicated that net written 
premiums for 2022 JD (16.2) million  
compared to JD (11.8) million for 2021, 
and compensation paid for 2022 JD 
(11) million compared to JD(9)  for 2021. 

The total expenses increased to JD 458 
thousand for 2022 compared to JD 450 
thousand for 2021.
The share of the 2020 profit was (0.138) 
fils/jd, while last year it was 0.115 fils/JD 
in 2019.
 Commenting on the results, Manal 
Jarrar, Director General of National 
Insurance, said that the year 2022 has 
achieved good positive results as a result 
of the concerted efforts of the Board of 
Directors, the Executive Management 
and all employees, which showed an 
improvement in the financial indicators in 
the company while maintaining the solid 
financial position.

Al-Manara Islamic Insurance 
Company announced that it achieved 
expected profits before tax of 101.3 
thousand dinars for the year ended 
on 31 December 2022, and net profits 
after tax for the same period amounted 
to JD 61 thousand.
The company stated to the Securities 
and Exchange Commission that total 
net revenues for 2022 amounted to JD 
16 million, compared to 2021, which 
amounted to JD 15.3 million.
The company indicated that net 
written premiums for 2022 JD (12.7) 
million compared to JD (13.8 million 
for 2021, and compensation paid for 

2022 JD (15.2) million compared to 
JD (15.6) for 2021. The total expenses 
decreased to JD 613 thousand for 
2022 compared to JD 667 thousand 
for 2021.
The General Manager of Al-Manara 
Islamic Insurance Company, Walid Al-
Qatati, stated that the company works 
with a group of major international 
companies on good terms, thus 
maintaining a distinguished position in 
the insurance and solvency aspects. 
This confirms the soundness of the 
policies followed by the company in 
its performance, which enabled it to 
achieve positive results.

Jarrar: The Company achieved good positive 
results as a result of the concerted efforts of the Board 
of Directors, Executive Management and all employees 

Al-Qatati: The Company maintains a 
distinguished position in the Jordanian insurance market 

37

Investment     In The INSURANCE Sector

Investment     In The INSURANCE Sector

Investment In The Insurance Sector



JD 1.7 Million, Islamic Insurance Company’s 
Net Profit of 2022

The Islamic Insurance Company announced good financial 
results at the end of 2022, As the bank’s profits for the year 2022, 
after tax, amounted to JD 1.7 million,  with pre-tax shareholders’ 
profits for 2022 of about JD 2.347 million compared to about JD 
2.631 million for 2021.
 Mr. Musa Shehadeh, Chairman of the Board of Directors of 
the company praised the results achieved by the company 
for the year 2022 despite the various challenges facing the 
insurance sector, including the consequences of the Corona 
pandemic and intense competition, which confirms the strength 
and efficiency of the company in maintaining an advanced 
position among insurance companies operating in Jordan , 
where the total written premiums amounted to about JD 31,215 
million compared to about JD 25,188 million for 2021, while the 
compensation paid during 2022 amounted to about JD 20,697 
million.
As for the total assets of the company for 2022, it amounted to 
about JD 45.294 million, compared to about JD 40.907 million 
for 2021; a growth rate of about 11%, while shareholders’ equity 
amounted to about JD 23.350 million compared to about JD 
22.647 million for 2021 a growth rate of about 3%.
Shehadeh said that ”the Board of Directors approved at its 
meeting on 8/2/2023 the balance sheet and final statements 
and made a recommendation to the ordinary general assembly, 
which will hold its meeting  on 16/4/2023 to distribute cash 
dividends to shareholders for the year 2022 at 8% of the 
company’s capital distributed from the profits rounded for this 
year.”

For his part, Mr. Reda Dahbour, General Manager of the 
company, said: ” We are proud of the sustainable growth 
achieved by our company in its various results and business. 
During 2022, the company worked to maintain sufficient 
reserves to face risks that support business growth and improve 
profitability. It achieved a 278% solvency margin compared to 
336% for 2021. In confirmation of the great confidence that our 
company enjoys in the local and global market, all reinsurance 
agreements were renewed with major reinsurance companies 
and the expansion of agreements for the year 2023, and the 
company obtained a credit rating of (A). These achievements 
culminated in the company winning for the second year in a row 
the Best Takaful Insurance Company Award in Jordan for the 
year 2022 from World Finance Magazine. The company’s ISO 
certification license was renewed for the quality management 
system applied in the company, so that the company provides all 
its insurance services in accordance with the latest international 
quality standards and in accordance with ISO 9001:2015.”
It is worth mentioning that during the year 2022, Mr. Reda 
Dahbour, General Manager of the Company, was elected as 
the President of the World Federation of Takaful and Islamic 
Insurance Companies for the current session during the General 
Assembly meeting of the Federation held in Jordan, which 
confirms the distinguished position that Jordan enjoys among 
the countries of the world in adopting the establishment and 
development of Takaful insurance companies.
  These results are preliminary and subject to the final approval 
of the Central Bank of Jordan.  

Shehada: Positive 
results confirm the strength and 
efficiency of the company in 
maintaining an advanced position 
among insurance companies

Dahbour: Cherish the 
sustainable growth achieved 
by our company in its 
various results and business
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JD 2.4 Million; 2022 Net Profit of Middle East Insurance 

JD 2.02 Million; 2022 Net Profit of the
 First Insurance Company

The First Insurance Company announced 
achieving expected net profits after tax 
of JD 2.02 million for the year ended 
December 31, 2022, compared to a 
net profit of JD 2.09 million for the year 
ended on December 31, 2021.
The company stated to the Securities 
and Exchange Commission that total 
revenues for 2022 amounted to JD 
8.33 million, compared to 2021, which 
amounted to JD 7.6 million.
The company indicated that paid 
compensations for 2022 JD (333) 
thousand compared to JD (76.7) 
thousand for 2021. The total expenses 

increased to JD 5.7 million for 2022 
compared to JD 5.4 million in 2021. The 
total assets for 2022 were JD (64) million.
The share of the 2022 profit was (0.072) 
fils/jd, while last year it was 0.075 fils/JD 
in 2021.
Commenting on the result said Alaa 
Abd Aljawad CEO of the first company 
insurance that the company is moving 
forward in the implementation of 
strategic plans that work to maintain the 
interests of shareholders and customers 
and reduce the expected risks as 
much as possible under the difficult 
circumstances surrounding the region.

The Middle East Insurance Company 
announced achieving expected net 
profits after tax of JD 2.4 million for 
the year ended December 31, 2022, 
compared to a net profit of JD 1, 6 
million for the year ended December 
31, 2021.
The company said in a statement to the 
Securities and Exchange Commission 
that total revenues for 2022 amounted 
to JD 25.3 million, compared to 2021, 
which amounted to JD 24 million.
The company indicated that net 
written premiums for 2022 JD (20.6) 
million compared to JD (16.7) million 
for 2021, and net compensation paid 
for 2022 JD (13.6) million compared to 

JD (12.4) million  for 2021. The total 
expenses increased to JD 22.2 million 
for 2022 compared to JD 21.2 million 
for 2021, and total assets for 2020 JD 
(95.5) million.
Commenting on the results, Rajai 
Sweiss, CEO, Middle East Insurance 
Company, said that the company 
was able, through the efforts of the 
Board of Directors, its executive 
management, all its employees and 
all its agents, to continue its strong 
performance and maintain the positive 
results of the insurance business, 
as well as maintaining the diversity 
of its revenues and the solidity of its 
financial position.

Sweiss: The Company continues its strong 
performance, maintaining its positive results and the 
strength of its financial position 

Abd Aljawad: The Company is moving 
forward with the implementation of strategic 
plans that work to preserve the interests of 
shareholders and customers and reduce risk
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Jordan Insurance Leadership in performance
 and reputation Basis of achievement 

JD 7.3 Million, Gulf Insurance Group profits 
 Jordan (GIG Jordan) for the year 2022

The Jordan Insurance Company 
announced achieving expected pretax 
net profits of JD 602 thousand for the 
year ended on December 31, 2022, 
compared to a net profit of JD 1.1 
million for the year ended on December 
31, 2021.
While the net profits of the company 
amounted to JD 10.7 thousand for the 
year 2022 compared to net profits of JD 
876 thousand for the year 2021.
The company stated to the Securities 
and Exchange Commission that total 
revenues for 2022 amounted to JD 
41.6 million, compared to 2021, which 
amounted to JD 38.6 million.

The company indicated that paid 
compensations for 2022 JD (36.8) 
million compared to JD (34.3) million for 
2021. The total expenses increased to 
JD 4.2 million for 2022 compared to JD 
3.1 million in 2021. The total assets for 
2020 was JD (93.5) million.
Commenting on the results , General 
Manager of the company, Mr. Joud 
Janab, said that due to the difficult 
economic conditions, strong competition 
and the company’s continued to follow 
conservative underwriting policies, the 
results were affected last year, but the 
company was able to maintain its level 
in the Jordanian insurance market.

The Board of Directors of Gulf 
Insurance Group - Jordan (GIG 
- Jordan) approved the financial 
statements for the period ended 
31/12/2022 at its second meeting 
on 23/02/2023 chaired by Naser 
Allouzi, Chairman of the Board of 
Directors and CEO Dr. Ali Al Wazani.  
  The Chairman of the Board of 
Directors, Nasser Allouzi, stated that 
the results of the year 2022 are the 
best since the establishment of the 
company, as the net profit after tax 
amounted to 7.3 million Jordanian 
dinars, compared to JD 5.1 million 
for the year 2021, with a growth rate 

of 41%. The company was able to 
reap the fruits of its strategy based 
on growth and digital transformation 
and take advantage of the incentives 
provided by the Jordanian 
government to encourage investment, 
specifically those granted to the 
integrated insurance companies, 
most notably the tax exemption. 
He added that the company has 
strengthened its bank deposits by 
nearly 8 million Jordanian dinars 
during the year 2022, where the total 
of those deposits JD 67 million by the 
end of the year, representing 49% 
of the total assets of the company. 

Janab: The Company continued to follow 
conservative underwriting policies and maintained its 
level in the Jordanian insurance market 

Allouzi: The results of the year 2022 are the 
best since the establishment of the company 
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l-Manara Islamic Insurance 
Company organized a community 
event to support children with 
cancer, which falls on the fourth 
of February of each year, in 

cooperation with the Friends of Cancer 
Patients Association. More than 30 children 
attended the event with their parents. We 
pray to God to heal and heal them. The 
establishment of these events comes from 
the social responsibility adopted by the 
company and seeks to be part of the local 
community 

 Manara Islamic Insurance Company obtains 
final approval for issuance and marketing of 

Takaful insurance policies 
  God said in the Holy Quran: (Cooperate 

on the righteousness and piety).Al-Manara 
Islamic Insurance Company represented 
by its General Manager Mr. Walid Al-
Qatati announced that the final approval 
was obtained by Central Bank of Jordan to 
issue and market Takaful insurance policies 
compliant with the provisions of Islamic 
Sharia and Takaful insurance products were 
launched starting from 1/1/2023

A

Islamic Insurance Lighthouse Organizes an 
Event to Support Children with Cancer

Insurance News
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Safwa Islamic Bank (SIB), which is listed on the 
Amman Stock Exchange, achieved a growth in 
quarterly profits for the first nine months of 2022, 
by 7.48 percent, on an annual basis.
The preliminary financial results showed that the 
bank achieved annual profits of JD 15.11 million 
($21.31 million), compared to profits of JD 14.06 
million ($19.83 million) during 2021.
The bank’s financial statements indicated that the 
total operating income of the bank during the year 
increased by 12.38 percent, reaching JD 65.96 
million, compared to JD 58.7 million in 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 Hamour Chairman of the 
Board of Directors of the Bank on the financial 
results of the Bank for the year 2022 as positive, 
confirming the integrity of the approach taken by 
the Bank in its strategies The Bank also seeks to 
maintain the upward trend that has been going 
on for several years, and also maintain a portfolio 
of high-quality financing and investments, and 
expand the customer base to mitigate the risk of 
concentration.
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JD 15.1 Million, Profits of 
Safwa Islamic Bank for 2022

Abu Hammour:
 The Bank seeks to maintain the progressive trend that has been 

going on for many years, and to maintain a portfolio of high-quality 
financing and investments
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years (2021-2025), and focused on transformation, 
development and growth.
Al Louzi said that thanks to the prudent and efficient 
implementation of the strategy, over the past two 
years, the bank has been able to achieve positive 
financial results across all the bank›s operating 
indicators, and has strengthened its financial position 
and strength, in parallel with the implementation of 
the bank›s ambitious expansion vision, which aims 
to diversify its revenue sources and expand its 
presence in new areas in the Arab region, including 
Iraq and the United Arab Emirates.
Al-Louzi explained that in January 2023, Jordan 
Kuwait Bank was able to buy an influential share of 
51.79% of the capital shares of the Bank of Baghdad 
-Iraq, in addition to seeking to acquire an influential 
share in the capital of BMH Capital for Financial 
Services, based in the United Arab Emirates, 
pointing out that the bank intends, after obtaining 
the approvals of the regulatory authorities, to issue 
the first tier capital bonds (additional capital) up 
to a maximum of 85 million Jordanian dinars or its 
equivalent in US dollars.
For his part, the Executive Director of the Bank, 
Mr. Haitham Al-Butaikhi, said: ”Jordan Kuwait 
Bank recorded a strong financial performance at 
the end of last year, as all business units achieved 
outstanding results,  especially the direct credit 
facilities portfolio, which reached about 2.1 billion 
dinars by the end of 2022, compared to 1.8 billion 
dinars at the end of 2021, with a growth of 14.2%. 
These results reflected the bank›s success in 
developing its credit portfolio and distributing it to 
various economic sectors, with the aim of improving 
profitability and risk distribution.”
Al-Butaikhi pointed to the growth of the bank›s total 
assets by the end of 2022, by 18% to reach 3.5 billion 
dinars, compared to 3 billion dinars in 2021, while 
the total customer deposits and cash insurance at 
the end of 2022 amounted to about 2.5 billion dinars 

compared to 2 billion dinars in 2021.  
Al-Butaikhi pointed out that Jordan Kuwait Bank 
continued to operate its precautionary policy 
in anticipation of facing any circumstances or 
challenges that may result from the potential 
weakness in some accounts in addition to the 
impact of some sectors on the current and potential 
repercussions on the national economy, as an 
amount of 33.9 million dinars was deducted from the 
profits in 2022 for that purpose, compared to 30.5 
million for 2021.
He explained that the bank›s management 
continued its efforts in the diligent follow-up of these 
accounts,  as the percentage of non-performing 
debt decreased to 6.54% compared to 7.99% in 
2021, and the coverage of debt increased to 77.22% 
compared to 66.27% in 2022.
  Jordan Kuwait Bank continued its journey in digital 
transformation, where it activated the use of robot 
technology (RPA) to automate operations, which 
came as a complement to the development programs 
of previous years, with the aim of improving business 
efficiency by transferring a large part of the traditional 
daily work of the bank›s employees to be completed 
efficiently, quickly and accurately in an automated 
manner. Also, a set of internal processes were re-
engineered and automated on the workflow system, 
which would improve the customer experience in 
areas such as loan applications, cards, customer 
system, and account opening, as the implementation 
period for operations was reduced by about 70% of 
the time spent in the past.
 The Executive Director of the Bank also stressed 
the continuation of the positive march, within a 
written, clear and well-defined strategy, aimed at 
increasing the strength of the financial situation, and 
the considered growth, while achieving reasonable 
returns, all within the methodology of hedging risks, 
and good adherence to legislation and orders of 
regulators and international standards.
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and recommendation to distribute (8%)
 dividends to shareholders
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Jordan Kuwait Bank announced the results of its 
consolidated financial statements for the fiscal 
year ended 31 December 2022, and the bank›s 
achievement showed an increase in its net profit 
after tax to reach JD 18.7 million by the end of 
2022, compared to JD 7.7 million in 2021.
According to the financial results, the net profit 
before the tax amounted to JD 27.3 million this 
year comparing to JD 12.07 million in 2021, with 
a ratio of 127%.
These financial results revealed by the bank today 

reflected the strength and solidity of its financial 
position, where the total equity increased by 2.1% 
to reach about JD 477.6 million by the end of 2022, 
compared to JD 467.7 million  achieved in 2021, 
while the share of the bank›s shareholders of the 
total equity reached about JD 475.9 million. 
Nasser Al-Louzi, Chairman of Jordan Kuwait Bank, 
expressed his pride in the achieved financial 
results, explaining that they are the first fruits of 
the Bank›s comprehensive strategic plan, which 
was developed by the Board of Directors for the 
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JD 27.3 million Net Profit of Jordan Kuwait Bank in 2022

Jordan Kuwait Bank Achieves Balanced Growth in 
Assets, Equity and Net Profits

Allouzi:
 The results of 2022 are the first 

fruits of the Bank›s comprehensive 
strategic plan

Batikhi:
The bank will continue its positive 

path, as part of a clear strategy 
to increase the strength of the 

financial situation
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The profits of Jordan Ahli Bank for 2022 according 
to the unaudited financial statements of the Bank 
amounted to JD 19.5 million, compared to profits 
of JD 18.2 million for 2021.
The bank’s total income amounted to JD 111.6 
million until Dec 31 of 2022, compared to JD 
111.5 million for the same period in 2021.
The total assets of the bank until 31-12-2022 
amounted to JD 3.06 billion.
At the end of 2022, net interest and commission 
income reached JD 103 million, compared to JD 
99 million at the end of 2021.
The results also reflected positively on the 

performance indicators of the bank. The equity 
share’s profit rose to 0.087 penny/ JD for 2022 
comparing to 0.071 penny/ share in 2021. 
Commenting on the results, CEO/General 
Manager of the Bank, Mohamed Moussa Daoud, 
said that the Bank has been able to achieve 
positive results that reflect the strength of the 
financial position of coffee, pointing out that the 
Bank will continue to provide the latest electronic 
and digital applications within the best banking 
practices globally, in addition to keeping abreast 
of developments in the banking industry and 
what modern technology provides in this regard. 
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Dawood:
The bank seeks to provide the best electronic and digital 

applications in the world of banking industry

JDs 19.5 Million; Jordan Ahli Bank
Net Profit of 2022



The profits of Arab Jordan Investment Bank (AJIB) 
for 2022 according to the unaudited financial 
statements of the Bank amounted to JD 19.5 
million, compared to profits of JD 18.2 million for 
2021.
The bank’s total income amounted to JD 68.1 
million until Jan 31 of 2022, compared to JD 61.9 
million for the same period in 2021.
The total assets of the bank until 31-12-2022 
amounted to JD 2.4 billion.
At the end of 2022, net interest and commission 
income reached JD 60.7 million, compared to JD 
42.2 million at the end of 2021.

The results also reflected positively on the 
performance indicators of the bank. The equity 
share’s profit rose to 0.12 penny/ JD until the end 
of December comparing to 0.114 penny/ share at 
the end of last year’s September.
 The Chairman of the Board of Directors of the 
Bank, Hani Alqadi, said that the Bank has achieved 
satisfactory positive results and a reasonable 
growth rate thanks to its various plans and 
strategies, and expressed his thanks and great 
gratitude to all employees of the Bank, headed 
by the executive management, which was able to 
maintain the solid financial position.
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JDs 19.5 Million; Arab Investment Bank
 Net Profit of 2022

Alqadi:
The bank continues to achieve positive results that enable it to 

compete strongly for the first positions in Jordan
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INVESTBANK, the leading provider of innovative 
banking services, concluded the year 2022 with 
good financial results at all levels of operation.
The data indicated that the net credit facilities 
provided by INVESTBANK to its individual and 
corporate customers as at the end of 2022 increased 
by 7.7% to reach JD 850 million, and total customer 
deposits as at the end of last year increased to JD 
918 million, or 11.4% compared to 2021.
In the same context, the total assets of the bank 
amounted to about JD 1.4 billion, while the return 
on assets (ROA) amounted to 1.5% and total equity 
amounted to JD 196 million, while the return on 
shareholders’ equity (ROE) reached 10.6% at the 
end of last year.
Accordingly, the preliminary results of the investment 
group (INVESTBANK) showed a net profit after tax of 
JD 20.3 million, while the income tax amounted to JD 
10 million for the year 2022.
In light of these results, the Board of Directors 

recommended during its meeting to distribute a cash 
dividend to shareholders for the year 2022 at 10% 
of the nominal value of the share, after obtaining the 
approval of the Central Bank of Jordan.
Commenting on these results, Chairman of 
INVESTBANK, Fahmi Abu Khadra, said: ”We are 
pleased to continue to achieve good financial 
results that have shown the strength and integrity of 
our strategic plans and our ability to deal with the 
economic challenges Jordan is going through with 
high flexibility, stressing that the bank will continue to 
excel and lead in the Jordanian banking market by 
providing innovative traditional and digital banking 
services and solutions that meet the aspirations and 
needs of its customers.”
Abu Khadra expressed his thanks and appreciation 
to the bank’s customers for their trust and loyalty, 
and thanked the bank’s employees at all levels of 
management and career for their efforts in achieving 
these good results.
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Abu Khadra:
Investment Group (INVESTBANK) strengthens 

its financial strength in 2022

JD 20.3 million, Net Profits of Jordanian 
Investment “INVESTBANK” for 2022
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Cairo Amman Bank (  CABK  ), listed on the Amman 
Stock Exchange, grew its annual profit for 2022, by 
7.01 percent, on an annual basis.
The preliminary financial results showed that Cairo 
Amman Bank achieved annual profits attributable 
to shareholders of JD 34.98 million ($ 49.34 million) 
during the year, compared to profits of JD 32.69 
million ($ 46.1 million) in 2021.
The data indicated that the revenues of the bank’s 
operational activity increased by 4.2 percent in 
2022, reaching JD 157.92 million, compared to JD 
151.56 million in 2021.
Yazid Al Mufti, Chairman of the Board of Directors, 

said that the Bank, thanks to its strategy, 
conservative policy and prudent risk management, 
has achieved good results and an excellent growth 
rate from last year. He stressed that the Bank’s goal 
in this period continues to lie in maintaining liquidity 
ratios and the quality of the credit portfolio. Mr. 
Yazid Al Mufti thanked the Bank’s customers and 
shareholders for their confidence and continued 
support, which enabled the Bank to achieve these 
results, and to the staff of the Bank and the Central 
Bank of Jordan for its sincere efforts and constant 
support, looking forward to achieving further 
growth and success in the coming years.
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 JDs 35 Million, Cairo Amman Bank Profits for 2022 

AlMufti:
 The bank’s goal is to maintain liquidity ratios and credit portfolio 

quality  to achieve further growth and success
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Bank of Jordan’s profits for the year 2022 according 
to the financial statements amounted to JD 40.6 
million, compared to profits of JD 36.3 million for the 
year 2021.
The bank’s total income amounted to JD 147.9 million 
until December 31 of 2022, compared to JD 139.3 
million for the same period of 2021
The total assets of the bank until the end of 2022 
amounted to JD 2.9 billion.
Total expenses for 2022 decreased to JD 86.9 million 
compared to JD 87.5 million for 2021
The results also reflected positively on the 
performance indicators of the bank. The equity 
share’s profit rose to 0.201 penny/ JD until the end 
of December comparing to 0.180 penny/ share at the 
end of last year’s December of 2021. 
Bank of Jordan Chairman Shaker Fakhouri 

commented that Bank  maintained the robustness of 
its core banking operations, its operational efficiency, 
the integrity and quality of its credit and investment 
portfolio, as well as prudent risk management. The 
Bank also continued to play a pivotal role in promoting 
economic and social development in Syria.
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.
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Fakhoury:
 The Bank is able to achieve positive results and exercise its 
pivotal role in promoting economic and social development

JD 40.6 Million, Net Profit of the Bank of Jordan
 in the First Quarter of 2022



Jordan Islamic Bank announced a growth in all its 
financial results at the end of 2022, achieving a net 
profit after tax of about JD 61.1 million compared 
to about JD 59.1 million  with a growth rate of 
3.5% and the profits of joint investment amounted 
to about JD 224.1 million compared to about JD 
214.4 million at the end of 2021  and a growth rate 
of 4.5%.
Commenting on the results of the bank at the end of 
2022, Dr. Hussein Saeed, CEO/General Manager 
of Jordan Islamic Bank, said that our bank has 
been able to achieve clear growth and sustainable 
development in keeping pace with developments, 
meeting challenges, diversifying and expanding 

digital banking services and products, financing 
and investments, and supporting productive and 
development projects to reach the largest segment 
of the local community, while continuing to control 
operational expenses, maintaining the soundness 
and durability of its financial and administrative 
conditions, which enabled it to cope with crises 
, to achieve growth rates in its various financial 
indicators. Assets including (dedicated investment 
accounts and agency investment accounts 
(investment portfolios)) amounted to about JD 
6.190 billion, compared to JD 5.953 billion at the 
end of 2021, an increase of about JD 237 million, 
with a growth rate of about 4%.
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JD 61.1 Million  Net Profit of Jordan
 Islamic Bank in 2022 

Saeed:
 The confidence of the bank’s customers reflected the bank’s 

investment activities and advanced banking services
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Capital Bank achieves outstanding growth by the 
end of 2022 and its net profit reaches JD 91 million 

and its total assets reach JD 7 billion 

Investment In The Banking Sector

growth rate of 54%.
Customer deposits also increased by 75.4% to reach JD 
4.9 billion in 2022 compared to JD 2.8  billion in 2021, 
while total equity in 2022 increased by 67% compared 
to the end of 2021, reaching JD 654 million, noting that 
these preliminary results are subject to the provisions 
and final approval of the Central Bank of Jordan.
 Commenting on these results, Basem Khalil Al-
Salem, Chairman of Capital Bank, said: ”2022 was a 
continuation of the achievements of Capital Bank Group, 
which strengthened our banking position locally and 
regionally, strengthening our capital base and increasing 
total assets.” He pointed out that the most important 
achievements achieved in the past year are the direct 
provision of banking and financial services in the Saudi 
market, which is today among the strongest economies 
in the world, noting that this step will contribute to 
increasing the volume of trade between Saudi Arabia, 
Iraq and Jordan, which will push to increase the pace of 
trade activity between these countries.
The group worked to raise its capital by entering the 
Saudi Public Investment Fund, which is one of the 
largest sovereign funds in the world, as a strategic 
investor in the group by 23.97%, equivalent to JD 131.2 
million, and nominated two new members to represent 
it on the Board of Directors, in addition to issuing the 
first tier bonds worth $100 million and listing them on 
Nasdaq Dubai, which strengthened the capital base of 
the group.
For his part, the CEO of Capital Bank Group, Dawood 
Al Ghoul, confirmed that the financial results achieved 
by the end of 2022 came thanks to the Group’s success 
in implementing its ambitious plans for expansion and 
growth, , where net operating income grew by 42% 
compared to the same period of 2021, or about JD 30.4 
million, which reflected positively on the return on equity 
to reach 16.4%, from the bank’s normal business.    
He pointed out that the Group has completed the process 
of consolidating the banking business of Capital Bank 

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.
The financial results of the National Bank of Iraq showed 
a growth in net operating income by 31% compared to 
2021, while the total assets of the bank increased by 
34% to reach about JD 1.2 billion. The National Bank 
of Iraq for the first time obtained a credit rating by the 
agency ”Moody’s” for investor services, where the 
agency announced the classification of long-term and 
short-term deposits of the bank in local currency for the 
first time at B3. 
As for Capital Investments, its net profit at the end of 2022 
was about JD 5 million, a growth rate of 32% compared 
to the previous year, supported by an increase in the 
volume of assets managed, which reached 608 million 
US dollars, a growth rate of 42%, and an increase in the 
number of brokerage accounts and currency trading by 
1,700 new accounts. The company’s share of the trading 
volume of the Amman Stock Exchange increased to 
more than 7% of the trading volume.
Capital Bank Group will continue to implement its 
strategic plans in 2023 to develop the level of services, 
products and operations in line with the latest banking 
methods globally and increase its share in the markets 
in which it operates. It will also continue to strengthen 
its leadership in terms of transformation and digitization 
at all levels of the Group, by providing the latest 
applications and electronic and digital solutions, within 
the best banking practices in place that serve the retail 
and corporate sectors, including the expansion of the 
work and services of the Digital Bank Blink, which was 
launched by the Group at the beginning of 2022. 
It should be noted that these results are preliminary 
and subject to the final approval of the Central Bank of 
Jordan. 
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Capital Bank announced a strong financial 
performance at the end of last year, representing a 
net profit of about JD 91 million, compared to a net 
profit of JD 61 million at the end of 2021, an increase 
of 49%, , while the growth in net income from ordinary 
business after excluding all non-recurring operations, 
including the result of the acquisition of the banking 
operations of Societe Generale Bank – Jordan 55%. 
Accordingly, the Board of Directors of the Bank 
decided to recommend to the General Assembly a 
dividend of (17 )% of the capital.

Capital Bank has achieved growth in all its 
performance indicators by the end of last year 2022, 
as the net assets of Capital Bank Group by the end 
of 2022 increased by 61% to reach nearly JD 7 
billion, compared to JD 4.3  billion at the end of 2021, 
supported by the completion of the acquisition of 
Societe Generale Bank – Jordan, which constitutes 
JD 1.6 billion of the net assets of the group, while 
the net portfolio of facilities granted to customers by 
the end of last year increased to reach JD 3.3 billion, 
compared to JD 2.1  billion at the end of 2021 and a 
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Al- Salem:
 The financial results reflect the success of the bank’s strategy 
to expand locally and regionally and recommend to the Board of 

Directors the distribution of (17%) of the capital

 49% more than last year 
JD 91 Million Capital Bank Net Profit

 for the year 2022

Investment In The Banking Sector



21

The Housing Bank Group for Trade and Finance 
announced the results of its consolidated financial 
statements for the fiscal year ended 31 December 
2022, revealing net profits after provisions and 
taxes of JD 132.4 million for 2022, compared to JD 
110.1 million achieved during 2021, a growth of 
20.2%.
Commenting on the Group’s financial results for 
2022, the Chairman of the Board of Directors, 
Abdul-Elah Al-Khatib, described these results as 
positive, expressing his great satisfaction with them, 
noting that they were the fruit of its comprehensive 
and flexible strategic approach, which is based 
on the concept of sustainability and continuous 
development in line with the spirit of the digital 

age and in line with the requirements and needs, 
resulting in the planned growth.
Al-Khatib said that a combination of capabilities and 
capabilities stood behind the achievement of the 
recorded growth, which varied between sustainable 
investment resources, efficient operations, effective 
recruitment and guidance of available resources 
within various operational sectors, and credit 
portfolios characterized by quality and safety, as 
well as prudent management of risks that have 
decreased in cost with a conservative approach, 
in addition to distinctive competencies capable of 
meeting customer requirements and maximizing 
the return on equity, which increased to 10.7% by 
the end of 2022 compared to 9.3% for 2021.

Investment In The Banking Sector

JD 132.4 Million Profits of the Housing
 Bank Group for the year 2022
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Al- Khatib:
 Outstanding results  is the fruit of the Bank’s comprehensive and 
flexible strategic approach based on the concept of sustainability 

and continuous development
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cash dividends be distributed to the shareholders 
by 25% for 2022.
Commenting on these results, Mr. Sabih Al Masri, 
Chairman of Arab Bank, noted that the positive 
results achieved by the Arab Bank Group during 
the year 2022 reflect the strength and flexibility 
of the Group’s strategy based on diversity in 
its business. He expressed his confidence in 
the Group’s ability to continue to consolidate 
its position and contribute to driving economic 
growth locally and regionally, in addition to 
enhancing its excellence by providing the best 
banking solutions and services that rely on 
innovations and advanced digital technologies 
and confirming its role as a reliable partner for its 
customers and shareholders. Al-Masri stressed 
that the Arab Bank Group is able to meet the 
challenges in the banking sector in light of the 
high inflation indicators at levels not reached in 
decades, as the world’s central banks continue to 
raise interest rates to curb inflation and maintain a 
stable monetary policy.
For her part, Ms. Randa Al Sadiq, Executive 
General Manager of Arab Bank, said that during 
2022, the bank was able to continue to achieve 
sustainable growth rates despite the economic 
challenges resulting from inflation, high interest 
rates and the decline in the exchange rates 
of many currencies against the US dollar. The 
bank’s net operating profit grew by 23% thanks 
to the growth in revenues from major banking 
operations and the diversity of sources of income 
in addition to income from commissions, as well 
as continuing to control operating expenses in 
line with the bank’s prudent strategy.
Al Sadiq added that the bank has achieved strong 
performance indicators in line with its business 
model, in addition to maintaining the quality of its 
credit portfolio and continuing to improve in the 

levels of risk cost and the coverage of provisions 
for non-performing debts, which exceed 100% 
without calculating the value of guarantees, while 
maintaining high levels of liquidity, where the 
loan-to-deposit ratio reached 74.2%. 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 
16.6%, which is higher than the minimum required 
according to the instructions of the Central Bank 
of Jordan.
In support of the Bank’s sustainability orientation 
and environmental, social and governance 
(ESG) priorities, Arab Bank recently launched a 
Sustainable Finance Framework in line with global 
principles, guidelines and best practices. Arab 
Bank is the first bank in the Kingdom to launch and 
adopt such a framework, which was evaluated by 
the international rating agency Standard & Poor’s 
(S&P), which confirmed its compatibility with 
international principles in this field.
Regarding to the bank’s efforts in terms of digital 
transformation, Al-Sadiq stressed that the bank 
continued to implement its ambitious strategy in 
this regard, noting that the bank has launched 
during the year many modern digital banking 
services and solutions for its customers across 
the various markets in which it operates to keep 
abreast of the latest developments and meet 
the needs of different sectors and segments of 
customers, including future generations.
Arab Bank has been awarded the ”Best Bank in the 
Middle East 2022” by the New York-based Global 
Finance magazine for the seventh consecutive year, 
in addition to receiving several awards at the local 
and regional levels in the field of digital banking. 
These results are preliminary and are subject to 
approval by the Central Bank of Jordan.

Board of Directors recommends the distribution
 of cash dividends to shareholders by 25% 



The Arab Bank Group announced its financial 
results for the year 2022, where the Group’s profits 
after taxes and allocations amounted to 544.3 
million US dollars for the year 2022 compared to 
314.5 million US dollars for the year 2021, and 
the Group maintained its solid financial position, 
where the equity amounted to 10.4 billion US 
dollars. Through its network of branches and local 
and international presence, the Arab Bank Group 
achieved strong performance in 2022, driven by 
sustainable growth in key banking businesses, 

where operating profit increased by 23% to reach 
US $1.35 billion.
Excluding the impact of the change in the 
exchange rates of many currencies against the US 
dollar, the total facility portfolio increased by 5% 
to reach US $35.4 billion compared to US $34.6 
billion the previous year, and customer deposits 
increased by 5% to reach US $47.7 billion 
compared to US $47.1 billion the previous year. 
Based on the bank’s financial results, the Board 
of Directors of the Arab Bank recommended that 
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Al-Masri:
 The Group is able to continue to 

consolidate its position and contribute 
to the advancement of economic 

growth locally and regionally

Sadiq:
 The Bank’s net operating profit 

grew by 23% with the adjustment of 
operating expenses in line with the 

Bank’s prudent strategy

JD 386.5 million Arab Bank Group
 Profits for the year 2022
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Bank al-Etihad (UBSI), listed on the Amman 
Stock Exchange, and grew its annual profit for 
2022, by 5.73 percent, on an annual basis.
The preliminary financial results showed that 
the bank achieved annual profits of JD 43.8 
million ($61.78 million) in 2022, compared to 
profits of JD 41.43 million ($58.43 million) in 
2021.
The financial results indicated a rise of the 
bank’s total incomes by 16.08 percent, to reach 
JD 227.02 million, compared to JD 195.58 

million in 2021.
 Commenting on the results, Issam Salfiti, 
Chairman of Union Bank, said that the results of 
the financial business for 2022 resulted in good 
profits for the bank.  The Bank’s achievements 
prove the success of its policy and the 
feasibility of the strategic plans developed by 
the Bank at each stage in accordance with 
market variables while continuing to exercise 
prudence and hedging to enhance the strength 
of the Bank’s financial position 

Investment In The Banking Sector

Salfiti:
 The results of the financial business for the year 2022

 resulted in good profits for the bank

JD 43.8 million Bank al-Etihad Net Profits
 for the year 2022
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Company, Omar Jaweed, told the Jordanian News 
Agency (Petra) that the incentives recently approved 
by the Council of Ministers, headed by Prime Minister 
Dr. Bishr Al-Khasawneh, to attract investment in Tafila 
Governorate, reflected the desire of investors to 
expand and establish investments in Tafila Industrial 
City, pointing out that the government’s decision 
included granting incentives to those wishing to invest 
in the industrial city in Tafila, with the aim of providing 
new job opportunities for the people of the governorate. 
Jaweed explained that the decision included supporting 
the prices of electricity for small and medium investments 
in the industrial city of Tafila, where the definition of 
small and medium industries approved by the Energy 
and Minerals Authority is being adopted, and launching 
a program implemented by the Jordan Enterprise 
Development Corporation (JEDCO) to support the 
electricity bill for institutions located in the city, 
through the Industrial Support and Development Fund. 
With regard to Al-Hassan Industrial City in Irbid 
Governorate, the volume of investments made at the end 
of last year amounted to about JD 178 million, providing 
about 2,500 jobs, where the Industrial Estates Company 
signed 9 investment contracts in the industrial sector 
and 32 expansion contracts for industrial projects. 
The company signed nine contracts for new industrial 
investments and 12 contracts for the expansion 
of industrial investments, while the volume of 
investment in Al-Hussein Industrial City in Karak 
Governorate reached 17 million dinars. Last year, 
the company signed four contracts for new industrial 
investments and a contract for the expansion of 
established facilities. The city provided 627 jobs. 
The volume of investment in Mafraq Industrial City 
reached two million dinars, with a volume of jobs of 
45 jobs, where the Industrial Estates Company signed 
three investment contracts in the industrial sector, 

and four contracts for investment in the industrial 
sector in Salt Industrial City, where the volume of 
investment amounted to about 3 million dinars, 
where the city employs about 90 employees, while 
Madaba Industrial City has provided about 390 
jobs, where the volume of investment by the end 
of last year 4 million dinars, where 12 contracts 
were signed for new investments in the industrial 
sector and the expansion of four industrial facilities. 
Mr. Juwaid asserted that the granting of additional 
investment incentives in the Hussein Bin Abdullah 
II Industrial City in Karak Governorate is the result 
of partnership between the government and the 
various regulators of the investment environment. 
He also confirms the government’s keenness 
and continuous support for the investment 
environment in the Kingdom in general and in 
Jordanian industrial cities in particular to be able 
to attract more industrial investments that provide 
job opportunities and achieve development in all 
its aspects in addition to its direct contributions 
to the GDP and the movement of the Kingdom’s 
total exports in line with the government’s 
work priorities for the years (2021-2023). 
Juwaid invited all investors and businessmen to 
benefit from these incentives, especially industrial 
investments whose works require high electrical 
loads and additional manpower. Karak Governorate 
enjoys an abundance of trained and qualified 
manpower and includes thousands of first degree 
holders in various university specialties required by 
various types of industries. Hussein Bin Abdullah II 
Industrial City provides investors with all investment 
options, including developed plots of land and 
industrial buildings ready according to the highest 
specifications and infrastructure equipped with all 
the services required by industrial projects.
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he volume of investment in Jordanian 
industrial cities increased by the end 
of 2022 to reach about JD 3 billion, 
an increase of 19 percent from 2021, 
supported by 174 new investments worth 
JD 575 million, and entered industrial cities. 

Industrial Cities Company data obtained by Jordan 
News Agency (Petra) showed that the new investments 
concluded by the company last year were distributed 
among 27 investments in the service sector, with a 
growth of 26 percent, and 147 investment contracts 
in the industrial sector with a growth of 7 percent from 
the previous year, and were about 116 contracts with 
Jordanian investors, 46 contracts with foreigners, 
and 12 joint investments between Jordanians and 
foreigners, and is expected to provide about 6,000 
new jobs in the case of employment, adding to the 
total number of jobs in the city, which is 62,000 jobs 
for both sexes, which is 25% of the total number of 
employment in manufacturing facilities in the Kingdom. 
and the industrial sectors that were concluded, 

were divided between the expansion of investments 
originally established within the various industrial cities 
in the Kingdom and amounted to 75 investments, with 
a value of about JD 205 million, and the establishment 
of 70 new facilities with a value of about JD 177 
million, in the chemical, plastic, and wood industries, 
as well as pharmaceutical, food, textile, engineering, 
construction, and paper and cardboard industries. 
Industrial Tafila had the largest share after King 
Abdullah II bin Al-Hussein City, where the company 
was able to attract 15 new investments in the city, 
including an agreement to expand the investment 
of Makam to reach the volume of investment in the 
city to JD 15 million, and 500 jobs, while the former 
maintained its position as the leader of the largest 
investment in Jordanian industrial cities, with an 
investment volume of JD 77 million, where the company 
attracted 15 new investments, and 25 contracts to 
expand investments established, while the number of 
employment in the city to date about 1500 workers. 
The Executive Director of the Industrial Estates 

T

%19 Increase in Investments
 within Industrial Cities

Juwaid:
 The government’s decision to grant incentives to those wishing 
to invest in the industrial city in Tafila, with the aim of providing 

new job opportunities for the people of the governorate



out its lending activity from various 
sources of funds, the most important 
of which are the company›s issuance 
of loan bonds in the local capital 
market, which contributes to the 
encouragement and development 
of the capital market in the Kingdom 
- one of the main objectives that 
the company was established to 
achieve - and in this regard, it is clear 
from the annual reports issued by 
the Securities Commission that the 
company is the main source of loan 
bonds in the local capital market.
In addition, the General Manager, 
Mr. Abdul Razzaq Tbeishat, stated 
that during the year 2022, the 
company granted refinancing loans 
in the amount of (166) million dinars 
to banks and financial leasing 
companies to refinance housing 
loans and real estate leases granted 
by it to citizens for the purpose of 
owning housing. Accordingly, the 

balance of existing refinancing 
loans at the end of 2022 amounted 
to (612.5) million dinars - the highest 
outstanding balance reached by the 
company since its establishment 
-  bringing the value of loans 
granted by the company since its 
establishment to a total of (2.306) 
billion dinars.
During the year 2022, the company  
issued a loan bond in the amount of 
(161) million dinars, and therefore 
the outstanding balance of the 
company›s issuance of loan bonds 
as at the end of 2022 (592.5) 
million dinars, thus increasing the 
total issued by the company since 
its establishment until the end of 
2022 to (2.392) billion dinars . The 
General Manager, Mr. Abdul Razzaq 
Tbeishat, stated that the company 
was able to achieve unprecedented 
growth rates in terms of business 
results, including: 
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 (2.306) billion dinars, 
the total value of 
loans granted by the 
company since its 
establishment

 JD 2.392  billion, the 
total value of bonds 
issued by the company 
since its inception

Investment of (15) 
million dinars of the 
company›s surplus 
funds in the Jordanian 
treasury bonds for a 
period of (10) years at a 
rate of return (7.16%)

Operating profit 
increased by (1.48%) 
to reach (7.404) million 
dinars

The net profit before tax 
increased by (1.68%) to 
reach JD (6.146) million, 
which is the highest 
since the establishment 
of the company

The Board of 
Directors of the 
Company decides to 
recommend to the 
General Assembly 
the distribution of 
cash dividends to 
shareholders at a rate 
of (15%)

Statement 31/12/2021 31/12/2022 Growth 
rate%

Refinance Loans Balance 585,254,336 612,500,000 4.7 %

Total assets 615,955,206 647,637,295 5.1 %

Proprietary Rights 22,874,781 25,795,986 12.8 %

Operating Profit 7,295,651 7,403,690 1.5 %

Net profit after tax 4,318,117 4,442,234 2.9 %



he Chairman of the Board of Directors, 
Dr. Adel Al-Sharkas, said that despite the 
challenges and difficult economic conditions 
experienced by the country, most notably the 
high interest rates in the world, the year 2022 

was complementary to the company›s achievements 
during the past period and was able to move forward 
towards achieving its objectives by providing liquidity to 
banks and financial leasing companies in order to enable 
them to increase their participation in granting housing 
loans, which is a key goal behind the establishment of 

the company.
These loans have contributed to the activation of the 
housing finance market in the Kingdom and to raising 
the pace of competition in the banking system in the 
areas of improving the conditions of housing lending and 
increasing its repayment terms, which helped to ensure 
that the value of installments within the ability to pay to 
the wider segment of citizens , especially low and middle 
income earners, which enabled them to own adequate 
housing.
The company has provided the necessary funds to carry 

T
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 Mortgage Achieves
 Unprecedented Results in  2022 

JDs (166) million, the value of the loans granted
 by the company during  2022

Tbeishat:
The balance of existing 

refinancing loans reached 
(612.5) million dinars - the 

highest outstanding balance 
reached by the company 
since its establishment

Circassians:
The company completes its 
achievements and moves 

forward towards achieving its 
goals



for conventional power plants.
Solar power generation in the coming years will grow 
rapidly and powerfully change the global energy 
system. Today, rooftop solar panels and solar 
installations produce more than 3 percent of the 
world’s electricity needs. ”By 2030, that percentage 
will reach 35 percent.”
According to experts, the global efficiency of solar 
installations will rise from 730 gigawatts by 2030 to 
about 10,000 gigawatts by 2050 to 40,000 or 70,000 
gigawatts. For comparison, the average yield of a 
coal power plant is 0.7 GW and a nuclear power 
plant is 1.4 GW.
The generation of electricity by the sun has 
previously been costly, so it is difficult for many to 
imagine that solar power will become the dominant 
energy of this century. ”They are intellectual barriers 
that should be removed now.” Today, the cost of 
generating electricity from new power plants in 
countries with good weather conditions is about 2.5 
euros per kilowatt. In countries with less sun, such 
as Germany, it is one cent higher. ”And in better 
world locations” such as the Atkama Desert in Chile 
or sites in North Africa is so less expensive that it is 
up to 2 euros per kilowatt.
For comparison, electricity production at coal and 
gas power plants and nuclear plants in the EU is 
much more expensive. Even the electric power 
produced above the roof in a private house or over 
a company boosts solar power: At costs between 5 
and 10  cents per kilowatt, the electricity supply is 
cheaper than the average in the grid. This makes 
installing solar panels an attractive process.
Even if electronic cars are still relatively expensive, 
the shift away from oil in traffic has begun. With low 
battery prices, cars will become less expensive 
in the future. Because electronic motors are so 
efficient, electronic cars now run at a lower cost than 
traditional engines.
According to these scenarios, between 40 and 70 
per cent of new cars sold and minibuses with an 
electronic engine will operate by 2030. A shift in 
orientation also appears in heating. For oil or gas 
heaters still in use today, heat pumps offer a climate-
friendly alternative that is often less expensive.
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MARKET PRICE 
COLLAPSE 

STRENGTHENS 
AND CHANGES THE 
GLOBAL ENERGY 

SYSTEM

SOLAR ELECTRICITY 
INSTEAD OF OIL 

FOR TRAFFIC AND 
HEATING
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olar power production is driving an increase 
in the supply of electricity from renewable 
sources, renewable energy accounts for 80 
percent of the growth in electricity generation 
globally under current conditions.

 The IEA expects renewables to surpass coal 
as the primary means of producing electricity by 2025.
The combined share of solar PV and wind in global 
electricity generation will rise to nearly 30 percent in 2030 
from 8 percent in 2019 , with solar PV capacity growing by 
an average of 12 percent annually.
Solar energy is the new king of the world’s electricity 
markets. Based on the current policy setting, it is on track 
to set new annual proliferation records after 2023. ”
 ”Mature” technology and support mechanisms have 
reduced financing costs for major solar PV projects, 
helping to lower overall production costs. Solar PV is now 
cheaper than new coal- or gas-fired power plants in most 
countries.

Electricity generation from renewable sources is the only 
major source of energy that continues to grow between 
2020 and 2023.
”In the world’s electricity markets, we are experiencing a 
crack in the dam.” In the meantime, electricity from large 
solar power plants is less expensive than the average 
price in the electricity market and thus more power plants 
are disposed of. “In India, for example, coal-fired power 
plants are being curtailed because they don’t have an 
economic opportunity for solar power.”
This trend will increase in the coming years. On the one 
hand, the construction of solar installations each year will 
become less expensive by between 5 and 10 per cent, 
and thus so will the electricity collected. At the same time, 
battery energy costs decrease. ”In the second half of this 
decade, we will experience significant changes in the 
market.” There will be large battery power plants, which 
will take over large parts of the electricity market. This 
means that the situation will become more complicated 

S
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Bitcoin is the largest cryptocurrencyand the 
dominant currency since the advent of crypto
One of the reasons for Bitcoin’s response, and its 
decline throughout 2022, is to respond to political 
variables of rising inflation in developed markets. The 
attempt to reduce energy prices, expand sanctions 
against Russia,and manage micro economic activity 
to facilitate the ”energy transition” were all factors 
that affected Bitcoin. The decline in price and market 
value was natural in response to these political 
variables.                                                       

Ending the war in Ukraine is likely to reverse at least some 
of these policies and make Bitcoin mining more politically 
acceptable in 2023. On the other hand. The war is also 
creating a more economically integrated Eurasia with 
incentives to adopt new payment routes for cross-border 
trade. Russia and China are also doing business with the 
digital renminbi and potential exchanges of gold for oil.                                                          
In developed markets, experts believe that consumers 
will see Bitcoin as a store of value over time and a hedge 
against inflation. Instead of outright consumer price 
index inflation. In emerging markets,the focus is more on 
remittances and alternatives to dollar dominance.                                          
At the same time, if our recession forecasts come true, 
the Fed is likely to stop raising interest rates amid falling 
inflation. While the printing of money and the government 
budget deficit continue. Just the lack of bad news for 

cryptocurrencies, under the above scenario, could cause 
the bitcoin price to rise to a wall of anxiety going back to 
$30,000 again.                                                           

2023 Securities and Digital Assets
Gensler’s central claim is that most cryptocurrencies are 
securities, such as stocks or other investment products. 
This means that developers issuing cryptocurrencies 
must register with the US government and disclose 
information about their plans. From Mr. Gensler’s 
perspective, exchanges like Coin base (NASDAQ: coin)
and FTX, where customers buy and sell cryptocurrencies, 
should get access to S.E.C. Licenses, which come with 
increased legal scrutiny and disclosure obligations.                                                                             
In 2022, the crypto industry battled government efforts 
to classify digital assets as securities, arguing that legal 
requirements are too burdensome. Even before the 
collapse of FTX, the debate had reached an inflection 
point: A federal judge is expected to rule in the coming 
months on a lawsuit filed by S.E.C. The issuer of the 
cryptocurrency Ripple is required to provide unregistered 
securities. A government victory would strengthen Mr. 
Gensler’s position, creating a precedent that could pave 
the way for more lawsuits against crypto companies.                                                                                      
But if Gensler loses that case, it will be a victory for the 
crypto industry and could remove Mr. Gensler from his 
position as chairman of the U.S. Securities and Exchange 
Commission.                          

EXPERTS PREDICT THE 
RECOVERY OF DIGITAL 
CURRENCIES AND THE RISE 
OF ITS MARKET VALUE

BITCOIN IS THE LARGEST 
CRYPTOCURRENCYAND 
THE DOMINANT CURRENCY 
SINCE THE ADVENT OF 
CRYPTO
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here is no doubt that the past year 2022 has 
been difficult for digital currencies, at a time 
when macroeconomic developments are 
expected to continue to change the global 
economy in allsectors.                             
Macroeconomic events are expected to 

be positive or negativefor stocks, precious metals or 
cryptocurrencies.                    
It is also expected to haven impact on the basic 
foundations of border exchange between countries.                

Cryptocurrencies
Much pessimism looms over analyses of the global 
economy in 2023. Many expect that the next 12 months 
will certainly be difficult at the level of the global economy. 
The Great Recession is coming, according to the most 
prominent analysts.                                 
In 2022, financial assets such as precious metals, equities 

and digital currencies were affected by macroeconomic 
events, causing the prices of those assets to fluctuate.                       

Bitcoin
In this regard,a number of analysts talked about their 
expectations of the performance of a number of digital 
currencies in the coming year, as the economist, Michael 
Van Di, saw that the recovery of digital currencies and the 
rise in their market value are expected, which supports 
the recovery of Bitcoin currency soon.                                         
An expert at the Coin Bureau said that Ethereum will be 
used on a large scale in multiple areas, which is a good 
incentive for the digital currency to rise in the coming 
period.                           
For Cardano,the cryptocurrency exchange Changelly 
predicted that the currency would rise by about 
256% before 2025, continuing to rise between 2025 
and 2030 to reach about 206%.                            

T
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HOW WILL DIGITAL 
CURRENCIES MOVE IN 

2023?      



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

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

The Investment Opportunities at Jordan Free & Development Zones

Zone Activity Investment Opportunities Area

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

Industrial

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

1000 M2 & 
More

Commercial

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

Services

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

as
Requested

Queen Alia 
International 
Airport Free 
Zone.

Industrial

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

2000 M2 & 
More

Commercial

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

1080 M2 & 
More

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

50 M2, 150 M2, 
150 M2 & More

Business 
Park

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

Zone Activity Investment Opportunities Area

Dead Sea Devel-
opment Zone. Tourism

o Boutique Hotels
o Development of 3-Star 

Hotels
o Serviced Villas and Hotel 

Apartments
o Therapeutic Spas, Health 

Clubs and Treatment and 
Recovery Centers

o Shops and Leisure Fa-
cilities 

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

o Restaurants and Cafes
o Development Of Four- 

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

1000 M2 & 
More

Al Sawan-Ajloun 
Development 
Zone.

Tourism

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

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

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

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

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

as
Requested

+962 79 6831433Tel:



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

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

The Investment Opportunities at Jordan Free & Development Zones

Zone Activity Investment Opportunities Area

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

Industrial

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

1000 M2 & 
More

Commercial

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

Services

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

as
Requested

Queen Alia 
International 
Airport Free 
Zone.

Industrial

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

2000 M2 & 
More

Commercial

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

1080 M2 & 
More

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

50 M2, 150 M2, 
150 M2 & More

Business 
Park

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

Zone Activity Investment Opportunities Area

Dead Sea Devel-
opment Zone. Tourism

o Boutique Hotels
o Development of 3-Star 

Hotels
o Serviced Villas and Hotel 

Apartments
o Therapeutic Spas, Health 

Clubs and Treatment and 
Recovery Centers

o Shops and Leisure Fa-
cilities 

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

o Restaurants and Cafes
o Development Of Four- 

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

1000 M2 & 
More

Al Sawan-Ajloun 
Development 
Zone.

Tourism

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

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

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

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

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

as
Requested

+962 79 6831433Tel:



relied on self-financing sources for the Ajloun cable car project 
at a cost of (12,500,000) twelve million five hundred thousand 
dinars.
The main objectives of the cable car project are to develop the 
economic and tourism reality of Ajloun Governorate and thus 
the most important objectives of the project:
 » Providing an ideal tourist destination in Ajloun Governorate.
 » Exploitation of historical, archaeological, environmental, 

agricultural and forestry features in order to attract tourism 
investments for the development of Ajloun Governorate.
 » Encouraging tourism investment through the creation of an 

integrated tourism system.
 » Preparing and providing all sites of support services for 

tourism projects.
 » Activating the movement of tourism and attracting Arab and 

foreign tourists.
 » Providing job opportunities for the children of the governorate.
 » Creating a simplified and easy business environment for 

investors and businessmen.
The project also includes the location of the two cableway 
stations, various shops, restaurants and cafes, joint seating 
locations for restaurants and cafes with fixed and mobile 
shading elements, and an agricultural products market, in 
addition to the necessary public services in the region such as 
toilets and public parking for cars and buses.
It is worth mentioning that the group has launched a package 
of investment opportunities accompanying the start and 
arrival stations of the cable car project, which consists of 9 
opportunities between restaurants and cafes 4-5 and various 
shops.
As for the investment opportunities available in the Al-Suwan 
Development Area (Ajloun).

Investment opportunities associated with the cable car 
project: Investment opportunities in the development area 
are divided into two parts as follows:
 » Investment Opportunities Associated with Cable Car 

Buildings: These are the investment opportunities directly 
related to the cable car project in both the starting station (part 
of plot 36) and the arrival station (the whole of plot No. 43), 
including the following:
 » shops (6): (4) shops in the plot (43), and (2) shops in the 

plot (36).
 » Seasonal market: To market seasonal local products of 

agricultural and artisanal production in the plot (43).

 » Restaurant Number (2): With a capacity of (592) visitors in 
the plot (43), and with a capacity of (396) visitors in the plot 
(36).
 » Cafes (2): (50) visitors and the other (120) visitors, both in 

the plot (36).

Other investment opportunities: Investment opportunities 
adjacent to the site of the cable car project, including the 
following:
The second and largest part of plot No. (36), includes the 
conference center, a 5-star hotel, hotel accommodation and 
several restaurants, at an estimated cost of JD (50) million in 
partnership with the private sector.
Plot No. (86) and its area is (126) dunums, and it is proposed to 
establish an ecological hostel in it, in addition to a restaurant, 
cafe, and gradual and honorable sessions among the trees, in 
addition to external activities related to forests such as horse 
riding paths, ecological trip paths and hiking areas among the 
trees.
Exemptions and incentives:

THE PROJECT AIMS MAINLY 
TO DEVELOP THE ECONOMIC 
AND TOURISM REALITY OF THE 
PROVINCE.

7

Income Tax 10% taxable income from all activities within the region

Sales Tax

0% on goods sold to (or from) the development zone for use in economic activities 
during the period of project establishment

7% sales tax on the consumer after the operation of the project ( compared to 
16% outside the development areas).

Customs Duties 0% on all materials and devices to be used in the establishment, construction and 
equipment of the institution
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ordan Free Zones and Development Zones Group 
relies on self-financing sources for the Ajloun 
Cable Car Project. 
The project aims mainly to develop the economic 
and tourism reality of the province.
The city of Ajloun is located in the north of Jordan, 

specifically in the northwestern corner of the capital Amman, 
76 km away. It is a tourist city surrounded by high mountains 
and is known as the Ajloun Mountains. The city contains many 
archaeological and religious sites, the most important of which 
is Al-Rabd Castle and the scattered forest forests, which gives 
the city its ancient tourist place locally and regionally.
In order to achieve the vision of His Majesty King Abdullah II, the 
Jordan Free Zones and Development Zones Group is currently 
working on the development of the Ajloun (Flint) site, which 
has a high location overlooking the Ajloun Mountains, and due 

to the presence of important and nearby tourist attractions 
such as Al-Rabd Castle, the Visitor Center and surrounding 
events such as the forests of Hefina and the ecotourism site 
of the Ajloun Forest Reserve, and the connection with the 
road leading to the forests of Barkash. This is planned to 
lead to the creation of an active development corridor that 
can be strengthened and confirmed by linking it with nearby 
projects that supplement the surrounding region and the 
province of Ajloun with the activities of economic development 
integration,   , where the implementation of a cable car project 
in the development area in Ajloun to invest and promote the 
components of the place and human, as it will provide a new 
tourism and investment product in the Kingdom to be one of 
the leading projects in the province of Ajloun and the Kingdom 
and stimulate the economy and development
The Jordanian Free Zones and Development Zones Group 
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IMPLEMENTATION OF A CABLE CAR PROJECT IN THE 
DEVELOPMENT AREA IN AJLOUN TO INVEST AND 

PROMOTE THE COMPONENTS OF THE PLACE AND MAN
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AND DEVELOPMENT ZONES GROUP RELIES 

ON SELF-FINANCING SOURCES FOR THE AJLOUN 
CABLE CAR PROJECT 
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One of the most powerful earthquakes in modern 
times, with a magnitude of 7.8, hit on February ,6 
2023 the city of Kahraman Maraş and extended 
towards the southern states of Turkey, cities of 
northern Syria and most of its provinces.
The quake killed more than 42,000 people and 
injured more than 170,000, with major damage to 
the towns and villages it hit. It is the strongest of its 
kind since 1999.

Turkey is located in an active earthquake zone 
within the Alpine Belt, an area of more than 15,000 
kilometers, starting from Java, Sumatra and India 
through the Himalayas, then the mountains of Iran, 
the Caucasus and Anatolia to the Mediterranean 
Sea. Seventeen percent of the world’s largest 
earthquakes occur in this belt, which is a major 
catastrophic crisis for the world, leading to major 
changes to the Earth and ushering in a new 
geological age.

Some geologists believe that the planet has gone 
through another period of transition in the scale 
of geological time began seventy years ago, and 
that we have entered a new geological era, called 
the Anthropocene or “human age”, in reference 
to the increasing impact of human activities on 
ecosystems and weather on the planet

Fractures are fractures that occur in the rocks of 
the earth’s crust that lead to slides that scramble 
the rock slabs along the fault lines, increasing 
pressure, sliding one of the rock slabs, and the 
release of tremendous energy in the form of an 
earthquake.

The earthquake was not surprising to geologists, 
as they issued several warnings of possible 
earthquakes that they expected to be devastating, 
but the warnings targeted the city of Istanbul for its 
population density. Some predictions also emerged 
a few days before the earthquake, warning of its 
occurrence in the area of Kahramanmaraş.
In Syria, the earthquake hit the northern region of 
Syria and the provinces of Aleppo, Idlib, Hama, 
Latakia and Tartus, and some earthquakes 
reached the capital Damascus and a number of 
other provinces, and the effects of the earthquake 
reached Lebanon, Palestine and Iraq.

We appeal here to governments and the 
Committee of Geological Organizations to 
increase media awareness about earthquakes and 
their consequences and this great event and take 
the necessary precautions and fast earthquakes 
come only suddenly, here we are ready! We ask 
the Almighty God to protect all mankind and protect 
you from all affliction.
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