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تعقد خلوة القيادات المصرفية "جمعية البنوك"  تحت رعاية ومشاركة محافظ "المركزي األردني"              

محافظ البنك المركزي يتوسط رؤساء مجالس ومدراء العامين للبنوك في األردن
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رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في األردن هاني القاضي يلقي كلمة األفتتاح في الخلوة المصرفية

        تحت رعاية ومش���اركة محافظ البنك المركزي األردني الدكتور زياد فريز، نظمت جمعية البنوك في 
األردن، وللم���رة الثانية على التوالي، خلوة للقيادات المصرفية في المملكة، في فندق االنتركونتننتال عمان، 

وسط حضور مميز من رؤساء مجالس اإلدارات والرؤساء التنفيذيين والمديرين للبنوك األعضاء.

واس���تهلت الخلوة بكلمة لرئيس مجل���س إدارة جمعية البنوك 
ف���ي األردن هاني القاض���ي، بالتأكيد أن ه���ذا الحضور الكبير 
والممي���ز إن دَلّ على ش���يء فه���و يدل عل���ى حرصكم على 
قطاعن���ا المصرف���ي واهتمامك���م ب���ه ليبقى القط���اع الذي 
عرفن���اه دوم���ًا؛ قطاعًا مزده���رًا بإدارات���ه الحكيم���ة والناجحة، 
قطاع���ًا و يعد عم���اد االقتص���اد األردن���ي واألكثر حجم���ًا فيه 

والممول الرئيسي لمسيرة التنمية في المملكة.

القاضي:
المصرف���ي خالل  القط���اع 
2019 يرك���ز ألول مرة على 
فئ���ة الش���باب م���ن خ���الل 

وسائل اإلعالم الرقمي
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وقال القاضي »لقد اس���تطاع قطاعنا المصرفي 
األردني خالل ع���ام 2019 أن يحافظ على عناصر 
قوته واس���تقراره، وتمكن من تحقيق مؤش���رات 
نمو واضحة شملت مختلف الميادين واألصعدة«، 
مبين���ا أن المؤش���رات األولي���ة تش���ير إل���ى نم���و 
موج���ودات البن���وك العاملة في األردن بنس���بة 
5% تقريبًا لتصل إلى ما يزيد على 53 مليار دينار 
ف���ي نهاية ع���ام 2019، بينما نمت التس���هيالت 
االئتماني���ة بحوالي 4% لتص���ل إلى ما يزيد على 
27 ملي���ار دين���ار، وارتفع���ت الودائع ل���دى البنوك 

بنسبة 4% تقريبًا لتتجاوز 35 مليار دينار.
وأش���ار الى أن ما حققته البنوك في عام 2019، 
يش���كل اس���تمرارًا لمس���يرتها العريقة والحافلة 
بالمنج���زات في ظ���روف محلي���ة وإقليمية في 
غاية الصعوب���ة، جاء كمحصل���ة لتضافر مجموعة 
م���ن العوامل األساس���ية منها س���المة المراكز 
المالي���ة للبن���وك، وكفاءة سياس���اتها االئتمانية 
وأنظم���ة إدارة المخاطر، والتزامه���ا بالمتطلبات 
التش���ريعية والرقابي���ة كاف���ة ووفق���ًا ألفض���ل 
المعايير والممارسات المصرفية الدولية. كما أنه 
يعكس النهج الرقابي الفع���ال والحصيف للبنك 
المركزي األردن���ي، واإلدارات المتميزة والكفؤة 

للبنوك العاملة في األردن.
ولفت القاضي إلى أن جمعية البنوك استطاعت 
خالل ع���ام 2019 تحقي���ق العديد م���ن اإلنجازات 
المهم���ة الت���ي تص���ب ف���ي تحقي���ق رؤيته���ا 
ورس���التها، وف���ي تنفيذ خطتيها االس���تراتيجية 

والتنفيذية.
وتاب���ع حديثه قائال: »فعلى صعي���د رعاية مصالح 
البن���وك األعضاء والتنس���يق فيم���ا بينها، عقدت 
الجمعية العديد من االجتماعات لممثلي البنوك 
ولج���ان الجمعي���ة لمناقش���ة مختل���ف المواضيع 
الت���ي تهم البنوك، وتم متابعة مختلف األنظمة 
بعم���ل  العالق���ة  ذات  والقواني���ن  والتعليم���ات 

البن���وك، كما بحث���ت الجمعي���ة في مواضي���ع الربط 
االلكترون���ي بين البن���وك واألطراف األخ���رى إليجاد 
الحلول المناس���بة، ووقعت الجمعية مذكرة تفاهم 
م���ع المعه���د القضائ���ي األردن���ي، وش���اركت في 

البرنامج الوطني للتمويل الذاتي »انهض««.

وفيم���ا يتعلق بالنش���اطات الترويجي���ة واإلعالمية، 
قال »لق���د أطلقت الجمعية خط���ة ترويجية للقطاع 
المصرفي األردني، ونفذت حملتين توعويتين بشأن 
القط���اع المصرفي خ���الل ع���ام 2019 ركزت وألول 
مرة عل���ى فئة الش���باب من خالل وس���ائل اإلعالم 
الرقم���ي Digital Media، وكان له���ذه الحمالت أثر 
إيجابي كبير في تحس���ين صورة القطاع المصرفي 
وس���ط الجمهور األردني وفق التقييم الذي قامت 
به إحدى الشركات المستقلة والمتخصصة في هذا 
المجال. كم���ا أصدرت الجمعية بيان���ات صحفية عدة 
تس���تهدف توضي���ح الحقائق وإزال���ة الغموض فيما 

يتعلق بالبنوك«. 
وفيم���ا يتعل���ق بتعزيز العالق���ات بين البن���وك، قال 
القاض���ي »لق���د قام���ت الجمعية خالل ع���ام 2019 
بعق���د الخل���وة المصرفية األولى عالية المس���توى، 
ونظم���ت لق���اءات وفعالي���ات ع���دة جمع���ت البنوك 
األعض���اء، وقام���ت بتنظي���م حفل اس���تقبال جمعية 
البنوك في واشنطن خالل فترة اجتماعات مؤسسة 
النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك إلظهار القطاع 
البنك���ي األردني في الس���احة العالمية بمش���اركة 

العديد من البنوك والمؤسسات المالية العالمية«.
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وعلى صعيد النش���اط التدريبي للجمعية، عقدت 
الجمعية خالل عام 2019 خمس ورش عمل، وأربع 
دورات تدريبية، وندوة حوارية، وجلس���ة توعوية. 
كما شاركت في مختلف االجتماعات والمنتديات 
والمؤتمرات الت���ي عقدتها مختلف الجهات ذات 

العالقة.
وفيما يتعلق بدراس���ات الجمعية ومنش���وراتها، 
أص���درت الجمعية تقريرها الس���نوي لعام 2019، 
وتقري���ر أب���رز التط���ورات المصرفية ف���ي األردن، 
واستمرت في إصدار مجلة البنوك بشكل شهري 
بنسخة جديدة. كما أصدرت الجمعية مجموعة من 
الدراسات تناولت مواضيع متخصصة مثل هامش 
س���عر الفائدة، والكف���اءة التش���غيلية، والوعي 

المالي في األردن. 
وبالنس���بة لتطوي���ر وتحدي���ث الجمعي���ة، أطلقت 
الجمعية ف���ي عام 2019 موقعه���ا اإللكتروني 
الجديد، وت���م تعديل األنظم���ة الداخلية لجمعية 
البن���وك، بم���ا في ذلك نظ���ام الجمعي���ة ونظام 
الموظفي���ن، وت���م تحدي���ث الهي���كل التنظيمي 
للجمعي���ة، كما ت���م البدء بأعم���ال ترميم وصيانة 

مبنى الجمعية ومرافقها.
وف���ي س���ياق حديثه ع���ن الخطط االس���تراتيجية 
لجمعي���ة البنوك في األردن للع���ام الحالي، قال 
القاضي "ستمضي الجمعية ُقدمًا لمتابعة تنفيذ 
خطته���ا االس���تراتيجية في هذا الع���ام؛ حيث تم 
وضع خطة تنفيذية لعام 2020 تتضمن مجموعة 
م���ن األهداف المتعلق���ة برعاية مصال���ح البنوك 
األعضاء والتنس���يق فيما بينها، وتعزيز العالقات 
بي���ن البن���وك، إضافة لخط���ة ترويجي���ة وإعالمية 
تش���مل تنفي���ذ حم���الت توعوية جديدة"، مش���يرا  
إلى أن الجمعية س���تطلق منصة إلكترونية لنشر 
الثقاف���ة المالية؛ حي���ث بينت الدراس���ات أن لدى 
المواطني���ن حاجة ملحة للحصول على معلومات 
مالية تفيدهم بتنظيم أمورهم المالية، وستنفذ 

الجمعي���ة مجموعة من الدراس���ات المتخصصة، كما 
س���تعمل على متابع���ة أنش���طتها التدريبية، وفق 
أولويات البنوك وتنظيم لقاءات مع طالب الجامعات 
ف���ي جامعاته���م ح���ول مه���ام البن���وك ودوره���ا 

األساسي في التنمية والنمو.
وكشف القاضي عن القيام باإلشراف على تأسيس 
شركة عقارية تعنى بمعالجة العقارات المستملكة 
ل���دى البنوك وإيجاد الحلول المناس���بة لها، مبينا أن 
الجمعي���ة س���تقوم بمتابعة التش���ريعات المطروحة 
من قبل الحكومة في األمور التي تخصها كقانون 
مكافحة غسيل األموال واإلرهاب وتعليمات الضريبة 
وغيرها من األم���ور التي قد تؤثر على عمل البنوك 

مستقباًل.
وج���دد القاض���ي تأكي���ده أن انعق���اد ه���ذه الخلوة 
يأتي اس���تمرارًا لنهج الجمعية وحرصها على تعزيز 
العالق���ات بي���ن البن���وك األعض���اء والت���ي تعد من 
أهم غاي���ات الجمعية، وبهدف مناقش���ة جملة من 
المواضيع المس���تجدة وعالية المس���توى المتعلقة 
بالعم���ل المصرف���ي محليًا ودوليًا، إضافة لتش���كيل 
منص���ة حوارية تجمع األس���رة المصرفية مع معالي 
محافظ البنك المركزي األردني يتم من خاللها بحث 
المواضيع ذات العالقة بالقطاع المصرفي األردني.
وح���ول الخلوة، أش���ار إل���ى أن جمعي���ة البنوك في 
األردن حرص���ت على اس���تقطاب مجموع���ة متميزة 
من الخبراء والمتخصصين على المس���توى الدولي، 
للتح���دث في مواضيع فائق���ة األهمية، وبما يحقق 
أقصى فائدة ممكنة لقطاعنا المصرفي، من خالل 

ثالث جلسات.
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وثمن القاضي مشاركة محافظ البنك المركزي األردني ورعايته هذه الخلوة ودعمه الالمحدود لجمعية 
في  العامين  والمديرين  والرؤساءالتنفيذيين  اإلدارة  مجالس  برؤساء  الترحيب  مكررا  األردن،  في  البنوك 
نهج  يعزز  بما  للجمعية  المستمر  ودعمهم  لمساندتهم  واهتمامهم  كافة،  والحضور  األعضاء  البنوك 

الشراكة.
وفي ختام الجلسات التي ناقشت مواضيع ذات أهمية للقطاع المصرفي حول التوقعات االقتصادية لعام 
2020، وأخ���رى ذات طابع فني حول غس���ل األموال وثالثة عن العم���ل المصرفي وأثر التطور التكنولوجي 
المتس���ارع؛ دار حديث مفتوح بين األس���رة المصرفي���ة ومحافظ البنك المركزي األردن���ي الدكتور زياد فريز 

الذي أجاب عن العديد من استفسارات قيادات الجهاز المصرفي.

محافظ البنك المركزي األردني الدكتور زياد فريز يجيب عن تساؤالت أثناء الخلوة

الخلوةالمصرفي����ة 
ج���لس������ات   وث��الث 
ف�ي   لمتخصص�ي����ن 
المصرفي   الش���أن 

 العالمي

ناقشت الجلسة األولى »التوقعات االقتصادية لألردن لعام 2020«، العوامل االقتصادية 
والجيوسياس���ية واالجتماعية الستة التي ستؤثر على األردن والبنوك األردنية في عام 2020. وحاضر في 
ه���ذه الجلس���ة ماريوس ماراثفتيس، الذي يش���غل حاليًا عض���و مجلس إدارة بنك »هيليني���ك« في قبرص، 

وشغل سابقًا منصب كبير الخبراء االقتصاديين الرئيسيين في بنك »ستاندرد تشارترد«.
أما الجلسة الثانية للخلوة، فبحثت في »أهمية أخذ المبادرات االستباقية في مجال غسل األموال«، بحيث 
ناقش���ت الدروس المس���تفادة من عمليات االحتيال المصرفي الكبيرة مؤخرًا وأهمية ودور مكافحة غسل 
األموال. وحاضر بهذه الجلسة هوارد كوبر المدير التنفيذي في مجال مخاطر األعمال والتحقيقات ورئيس 

 .»Kroll« مشارك في مجموعة التحقيقات المالية العالمية في شركة
وناقش���ت الجلس���ة الثالثة »مس���تقبل العمل المصرفي وأثر التطور التكنولوجي المتس���ارع على الصناعة 
المصرفي���ة«، وحاض���ر ف���ي هذه الجلس���ة بريت كين���غ،  وهو خبير مع���روف على المس���توى العالمي في 
دراس���ة أثر التكنولوجيا على العمل المصرفي وكان مستشارًا إلدارة الرئيس األمريكي السابق أوباما حول 

مستقبل العمل المصرفي.


