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الجهاز المصرفي هو الصخرة 
التي تحمي البلد من أي مشكلة

محافظ البنك المركزي:

في خلوة مصرفية نظمتها جمعية البنوك
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اإن  زي��اد فريز  ال��دك��ت��ور  ال��م��رك��زي  البنك  ق��ال محافظ 
البلد  التي تحمي  المهمة  ال�صخرة  “هو  الم�صرفي  الجهاز 
للقطاع  كمنظم  ���ص��واء  نحميه،  اأن  واج��ب��ن��ا  م�صكلة  اأي  م��ن 
االإدارة  اأو على �صعيد م�صوؤولية مجال�س  المركزي(  )البنك 

واالإدارات العامة.

���ر ف���ي ت��ع��ل��ي��ق ل���ه ع��ل��ى م��ح��ا���ص��ري��ن ف���ي ال��خ��ل��وة  وع���بَّ
االأردن و�صمت  البنوك في  التي نظمتها جمعية  الم�صرفية 
 ،2019 الثاني  كانون   26 ال�صبت  يوم  الم�صرفية،  القيادات 
عن ارتياحه لجهود البنوك بكل المجاالت “نتائجكم بحمد 
اهلل جيدة �صواء من ناحية الربحية اأو من ناحية كفاءة راأ�س 
المال ون�صبة التعثر والتغطية، كلها ق�صايا نعبر عن ارتياحنا 

حيالها، وواجبنا المحافظة عليها”.

اأهمية  ال��خ��ل��وة، ع��ن  وح��ا���ص��ر ف��ي الجل�صة االأول����ى م��ن 
للجرائم  للت�صدي  ال�صيبراني  ل��الأم��ن  وطني  مركز  ان�صاء 
االإلكترونية والجرائم المالية االلكترونية، المدير التنفيذي 
م�صتعر�صا  بيكيت  ان��درو  المتحدة،  المملكة  من  ك��رول  في 
ال��ت��ج��رب��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة، وال��ج��ل�����ص��ة ال��ث��ان��ي��ة ح����ول ال��و���ص��ع 
الجيو�صيا�صي لل�صرق االأو�صط: االأمن والمخاطر والتحديات 
في  القومي  االأم��ن  م�صت�صار  نائب  فيها  تحدث  الم�صتجدة، 
مكتب رئا�صة الوزراء بالمملكة المتحدة، بادي ماك جيني�س، 
وفي الجل�صة الثالثة تحدث رئي�س االقت�صاديين في موؤ�ص�صة 
كوكرن،  �صتيفين  الدكتور  والبا�صفيك،  اآ�صيا  لمنظمة  موديز 

حول تطور االقت�صاد االأردني وتوقعاته الم�صتقبلية.

  )Cyber Security( وفيما يتعلق باالأمن ال�صيبراني
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نهار  ليل  نعمل  ال��م��رك��زي  البنك  ف��ي  نحن  المحافظ      قال 
على هذا المو�صوع، الأن اأكبر خطر على البلد هو التهديدات 
اأه��م  اإل���ى  ال��و���ص��ول  يمكن  البنك  خ��الل  فمن  ال�صيبرانية؛ 
وا�صتغاللها  النا�س،  عن  المعلومات  وهي  االأمنية،  الق�صايا 
ون��اأخ��ذ  ج��م��ي��ع��ا  اأن  نتكاتف  وع��ل��ي��ن��ا  االأم�������وال،  ج��ان��ب  اإل����ى 
الم�صوؤولية على عاتقنا ونتوقع حدوث الهجمات ال�صيبرانية، 

الحماية موجودة ونحن اقوياء، لكن هذا غير كاف.

واأ�����ص����اف اأن ال��ب��ن��ك ال���م���رك���زي ن�����ص��ر ت��ع��ل��ي��م��ات ب��ه��ذه 
الخ�صو�س، ونتابع المو�صوع ب�صكل حثيث مع البنوك لن�صر 
“وانا  االدارة،  مجل�س  فيها  بما  الم�صتويات  كل  على  الوعي 
�صعيد بم�صاركتهم، لت�صكيل لجان واخذ المو�صوع اأكثر جدية 

لمتابعة التعليمات.

م�صتوى  ع��ل��ى  ل��ي�����س  ال��م��و���ص��وع  ن��اأخ��ذ  اأن  علينا  وق����ال 
ال��ب��ن��وك ف��ق��ط، ب���ل اي�����ص��ا ع��ل��ى ال��م�����ص��ت��وى ال��وط��ن��ي، حيث 
قائم  وط��ن��ي  جهد  وه��ن��اك  كاملة  وطنية  الق�صية  ا�صبحت 
بتاأ�صي�س هيئة  البريطاني،  النموذج  نموذج قريب من  الأخذ 
وطنية لالأمن ال�صيبراني، تتمتع بمزايا فنية وقدرات اإدارية 
على �صنع القرار للو�صول اإلى اال�صخا�س الذين لهم عالقة 
باإمكانية االختراق ال�صيبراني، واعرب عن اأمله اأن ياأخذ هذه 

المو�صوع مداه الحقيقي.

وح����ول ال��ت��ح��دي��ات االق��ت�����ص��ادي��ة، اأك����د اأه��م��ي��ة ال��زي��ارة 
اإلى زيارته  العراقية بغداد، ومنوها  العا�صمة  اإلى  المرتقبة 

االأخيرة اإلى وا�صنطن مع وفد ر�صمي برئا�صة رئي�س الوزراء، 
ال��ت��ي ���ص��م��ل��ت ال��ل��ق��اء م���ع ال��م�����ص��وؤول��ي��ن ف���ي وزارة ال��خ��زان��ة 
والكونجر�س  الدوليين،  والبنك  النقد  و�صندوق  االأميركية 

والخارجية االأميركية.

وق���ال “لم�صنا دع��م��ا ك��ب��ي��را وغ��ي��ر م��ح��دود، واح��ت��رام��ا 
ا�صتعداد كبير  المملكة، وهناك  المبذولة في  كبيرا للجهود 
للدعم بكل الو�صائل”، الفت اإلى اأن وزير الخزانة االأميركي 
)�صتيفن منوت�صين( قال اإنه �صي�صارك في موؤتمر لندن الذي 
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البريطانية، معربا عن اال�صتعداد لتقديم  تدعمه الحكومة 

الدعم لالأردن �صواء من خالل م�صاعدات مالية او من خالل 

الدعم االقت�صادي ب�صكل عام.

لندن  اأهمية موؤتمر  اأن  المركزي  البنك  واأك��د محافظ 

“بالن�صبة  وق��ال  ل��الأردن،  الدعم  لح�صد  بكونه من�صة  تكمن 

لي )موؤتمر لندن( لي�س فقط ق�صية الدعم المالي، بمقدار 

ما يمثله من مظاهرة لح�صد التاأييد واالنتباه الأهمية دعم 

جهود االأردن في وجه التحديات وتحقيق اأهداف النمو، واأنا 

�صعيد اأن ا�صمع موديز تتكلم بهذا اال�صلوب”.

لكن  النمو،  معدالت  ي�صتاأنف  قد  االأردن  اأن  اإل��ى  واأ�صار 

بالن�صبة  وق��ال:  نتوقعها؟  التي  النمو  قفزة  هي  ما  ت�صاءل: 

للبنك المركزي نتوقع �صمن برنامج �صندوق النقد الدولي 

اأن يراوح النمو بين 5ر2 اإلى 3 بالمئة في عام 2019 وي�صتمر 

اأعلى،  لمعدالت  االقت�صاد  نمو  اأو  ا�صتقرار  ومع   ،2020 في 

االأكبر  الهم  تعد  التي  المديونية  ا�صتقرار  اأو  انخفا�س  ومع 

لنا في المملكة.

واكد اأن �صندوق النقد �صيناق�س اداء االقت�صاد االأردني 

مهمة  خطوة  و�صتكون  للبرنامج،  الثانية  المراجعة   �صمن 

حول  ال�صندوق  ادارة  لمجل�س  نهائي  تقرير  �صيتبعها  حيث 

المراجعة الثانية، وتوقعاتنا ان االمور مع ال�صندوق ا�صبحت 

�صالكة ولي�س هناك المزيد من االجراءات.

ال  اأن  علينا  اأن���ه  يعني  ال  ه���ذا  اإن  ل��ي  بالن�صبة  وق����ال: 
االقت�صاد  اال���ص��الح  فعملية  اال����ص���الح،؛  اإج�����راءات  ن��وا���ص��ل 
في  ن�صتمر  اأن  ويجب  وا�صا�صية،  �صرورية  عملية  الوطنية 
المالي  العجز  ق�صايا  معالجة  خ��الل  م��ن  اال���ص��الح  عملية 
في الموازنة وتر�صيق االإنفاق وزيادة االإيرادات المحلية من 

خالل زيادة النمو االقت�صادي.

واأ�صاف اأن اأكبر تحدي اأمامنا هو معدل البطالة، التي 
اإذا بداأت معدالتها باالرتفاع لن تنخف�س �صريعا، وهذا تحد 
ام��ام��ن��ا ف��ي اإي��ج��اد ف��ر���س ع��م��ل، “لذلك ن��ت��ع��اون ف��ي البنك 
المركزي مع البنوك العاملة في المملكة لعمل �صبط دقيق 
قنوات  وتوفير  النقدي  اال�صتقرار  على  للمحافظة  )دوزن��ة( 

للتمويل”.

واأك����د اأن اأم����ام ال��ج��ه��از ال��م�����ص��رف��ي وال��ب��ن��ك ال��م��رك��زي 
النمو،  عملية  على  المحافظة  بكيفية  كبير  تحد  خ�صو�صا 
وف���ي ال���وق���ت ن��ف�����ص��ه ال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى اال���ص��ت��ق��رار ال��ن��ق��دي 
اقليمي  جو  في  الدينار  جاذبية  على  والمحافظة  والمالي، 
ت�صوده تحديات ت��وؤدي اإلى خروج راأ���س المال في حال بقيت 
الفوائد على الدينار دون م�صتوى المناف�صة، “على االأقل اأن 
يكون الهام�س بين الدينار والدوالر مقبول، واأ�صبح الهام�س 
كبير،  ت��ح��دي  المنطقة  م�صتوى  على  ال����دوالر  وب��ي��ن  بيننا 
خالل  م��ن  اأو  المفتوحة  ال�صوق  �صيا�صة  خ��الل  م��ن  ونعمل 

اإجراءات اأخرى”.
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الم�صرفي  الجهاز  اأم��ام  التحديات  اإن  المحافظ  وق��ال 
في  م��رة،  الأول  خلنا،  تدَّ الحالية  المرحلة  في  ونحن  كثيرة، 
اأن  وحاولنا  االقت�صادية،  االأو���ص��اع  ب�صبب  ال��دي��ون  معالجة 
قدرة  على  المحافظة  هو  ما  بقدر  �صعبويين”،  “غير  نكون 
البنوك بالمحافظة على عمالئهم والحفاظ على واجباتهم 

ون�صاطاتهم ب�صكل جيد يمكن من ت�صديد التزاماتهم.

وبين اأن النقا�س حاليا حول هام�س الفوائد في االأردن 
لن  ونحن  معالجته،  م��ن  الب��د  وق���ال:  مرتفعا،  الزال  ال��ذي 
او  ي��ك��ون ه��ن��اك �صنة  االأ���ص��ك��ال، ول��ن  ب���اأي �صكل م��ن  نتدخل 
القيود  ق�صية  ال��ف��وائ��د،  �صعر  ت��ح��ري��ر  ق�صية  ف��ي  �صنتين، 
انتاجية  ل��زي��ادة  ال��م��و���ص��وع  ون��ت��رك  منها،  انتهينا  االإداري�����ة 

وكفاءة الجهاز الم�صرفي.

بكل  البنوك  لجهود  ارتياحه  عن  فريز  الدكتور  وعبر 
ناحية  م��ن  ���ص��واء  ج��ي��دة  اهلل  بحمد  “نتائجكم  ال��م��ج��االت 
التعثر  ون�صبة  ال��م��ال  راأ�����س  ك��ف��اءة  ن��اح��ي��ة  م��ن  اأو  ال��رب��ح��ي��ة 
وواجبنا  حيالها،  ارتياحنا  عن  نعبر  ق�صايا  كلها  والتغطية، 
نحافظ عليها، الجهاز الم�صرفي هو ال�صخرة المهمة التي 
تحمي البلد من اأي م�صكلة، وواجبنا اأن نحميه، �صواء كمنظم 
للقطاع )البنك المركزي( و�صعيد م�صوؤولية مجال�س االإدارة 
واالإدارات العامة، ومن هنا تعليمات الحاكمية قد تكون غير 
مر�صية احيانا في المدى الق�صير لكنها في المدى البعيد 

ت�صهم في حماية البنوك.

وح����ول ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ع��م��الء ب��ع��دال��ة، ق��ال 
عمل  في  تدخل  اأنها  على  تاأخذوها  ال  اأن  اأرج��و  المحافظ: 
بع�صها  وطلبات،  مالحظات  نتلقى  با�صتمرار  لكن  البنوك، 
ن��ع��ي��ده وب��ع�����ص��ه��ا ن��ط��ل��ب راأي ال��ب��ن��وك ح���ول���ه ل��ال���ص��ت��ف��ادة 

والمعالجة.

اأن��ا  وق���ال:   ،2019 الحالي  بالعام  ت��ف��اوؤل��ه  ع��ن  واأع���رب 
البرنامج )مع ال�صندوق( ما�صي  العام الجديد،  متفائل في 
ن��ع��رف ك��ي��ف نعمل  اأن  ال���ع���راق، وعلينا  ت��ق��دم ح��ي��ال  وه��ن��اك 
مميزة  المركزي  البنك  مع  هناك  عالقاتنا  هناك،  ونناف�س 

ونريد جهد غير عادي للكل ولهذا �صندعم.

اأن  اأن��ه يجب  اأرى  المحافظ:  قال  العراق،  في مو�صوع 
باالعتماد  اأخ��رى  م��رة  نعود  ال  اأن  يجب  لكن  للعراق،  نتجه 
مع  واتكلم  ننوع،  اأن  من  بد  ال  العراقية،  ال�صوق  على  الكلي 
اأن ننوع ا�صواقنا الت�صديرية  الحكومة بهذا االتجاه، ويجب 

ما اأمكن ذلك.

العرق، ال�صيما  ن�صتغل مو�صوع  اأن  المهم  اأنه من  واأك��د 
بطريقة  فيها  االو���ص��اع  مح�صومة  غير  زل��ت  ال  �صوريا  واأن 

مريحة لنا.

وق������ال: ال��م��ط��ل��وب م���ن ال���ج���ه���ات ال��م�����ص��رف��ي��ة كيفية 
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ال��م�����ص��اه��م��ة ف���ي ه���ذا ال��م��و���ص��وع )االن���ف���ت���اح ع��ل��ى ال���ع���راق(، 

وت�صهيالت  ال��ع��راق،  اإع��م��ار  الإع���ادة  ت�صهيالت  عن  يتحدثون 

ل��ل��ع��راق، ه��ذا ما  ال�����ص��ادرات  للمقاولين ول��ل��ت��ج��ار، وت��اأم��ي��ن 

الحكومة كيفية اال�صتجابة  الم�صوؤولون، وندر�س مع  يطلبه 

من  اأو  الت�صهيالت  اأو  بالتعليمات  �صواء  المطالب  ه��ذه  اإل��ى 

خالل �صركة �صمان القرو�س.

وا�صاف اأن هذا المو�صوع مهم الأنه اإذا ا�صترك م�صدرينا 

فاإنها  للعراق  بالت�صدير  اال�صت�صارية  وال�صركات  ومقاولينا 

ال  واأن���ا  ل��ذل��ك،  طريقة  نجد  اأن  “ويجب  جيد،  ب�صكل  تعمل 

ال�صركة االأردنية  البنوك على الم�صاهمة في  ا�صكر  اأن  ان�صى 
لال�صتثمار براأ�صمال 125 مليون دينار، التي بداأت باال�صتثمار 
في 5 م�صروعات جديدة متو�صطة وهو اتجاه جيد ن�صجعهم 

على ذلك”.

اإل����ى ن��ي��ة ل��ت��اأ���ص��ي�����س ���ص��ن��دوق ال��ب��ن��ي��ة التحتية  واأ����ص���ار 
االجتماعي،  وال�صمان  الحكومة  مع  بالتعاون  )االأ�صا�صية( 
ويجب اأن ن�صجع هذا المو�صوع، وهو اتجاه جيد ي�صاهم في 

عملية التنمية.

وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���م���و����ص���وع ال���م�������ص���روع���ات ال�����ص��غ��ي��رة 
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الجهود  لكل  تقديري  مع  اإن��ه  المحافظ:  قال  والمتو�صطة، 
التي تبذلها البنوك، فاإنه الزال هناك بع�س البنوك التي ال 
تعطي العناية الكافية للم�صروعات ال�صغيرة، واإن عليهم اأن 
ي�صمعوا ل�صاحب الم�صروع وكيفية م�صاعدته، الأنه ال يوجد 
تولي  اأن  اأرج���و  لكن  ال��زام��ه��م،  ن�صتطيع  ال  ك��ف��اءات،  لديهم 

مجال�س االإدارة هذا المو�صوع االهتمام.

اإلى م�صادر التمويل تعد واح��دة من  اأن الو�صول  واأك��د 
الم�صكالت التي يعاني منها الم�صتثمرون وتظهر في تقرير 
 doing business ، واأرجو اأن نعطي االهتمام لن�صبح اأكثر 

الو�صول  الفئة، الزلنا متاأخرين في مو�صوع  قربا من هذه 
اإلى م�صادر التمويل، والجميع يتطلع اإلى محافظ المركزي 

وال يوجد من ي�صاعد �صواكم.

ال��ودائ��ع،  في  متوا�صع  نمو  يوجد  اأن��ه  المحافظ  وق��ال 
بالدينار،  ال��ودائ��ع  نمو  تحفيز  ح��ول  معكم  نتكلم  اأن  واري���د 
�صمان  كيفية  في  المركزي  البنك  في  زمالئي  مع  واتطلع 
ال��ودائ��ع  نمو  ق�صية  الأن  معنا،  جهودكم  واري���د  ال���وداع،  نمو 
بالدينار ق�صية بالن�صبة لنا وللنظام ولمنح الت�صهيالت اأكثر، 
ويجب اأن ال تكون العملية هكذا نمو في الت�صهيالت 7 بالمئة 
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بينما النمو في الودائع اأقل من 2 بالمئة.

القا�صي، قد  الجمعية، هاني  اإدارة  رئي�س مجل�س  وكان 
ا�صتهل  الخلوة بالتاأكيد اأن انعقادها ياأتي �صعيا من الجمعية 
لتعزيز العالقات بين البنوك االأع�صاء، وانطالقا من روؤية 
ور�صالة الجمعية واأهدافها االأ�صا�صية، وتنفيذا لبنود الخطة 
اال�صتراتيجية لجمعية البنوك في االأردن لالأعوام )-2018

.)2021

وقال اإن الخلوة تهدف في اإطارها العام لمناق�صة جملة 
العالقة  ذات  الم�صتوى  وعالية  الم�صتجدة  الموا�صيع  م��ن 
المبا�صرة بالقطاع الم�صرفي، والتي اأ�صبحت تحظى باهتماٍم 
االأ�صرة  للحوار تجمع  لت�صكيل من�صة  اإ�صافة  محلي ودولي، 
الم�صرفية مع محافظ البنك المركزي االأردني، يتم خاللها 
الم�صرفي  بالقطاع  العالقة  ذات  الموا�صيع  مختلف  بحث 

االأردني.

واأكد حر�س الجمعية على ا�صتقطاب مجموعة متميزة 
من الخبراء والمتخ�ص�صين على الم�صتوى الدولي، للحديث 
في موا�صيع مهمة، وبما يحقق اأق�صى فائدة ممكنة لقطاعنا 

الم�صرفي.

االإدارة  مجال�س  لروؤ�صاء  تقديره  عن  القا�صي  واأع���رب 
ال��ب��ن��وك  ف��ي  ال��ع��ام��ي��ي��ن  وال���م���دراء  التنفيذيين  وال���روؤ����ص���اء 

االأع�صاء على ح�صورهم واهتمامهم.

وح�صب رئي�س االقت�صاديين في موؤ�ص�صة موديز لمنظمة 
اأن  يتوقع  فاإنه  كوكرن،  �صتيفين  الدكتور  والبا�صفيك،  اآ�صيا 
ينمو االقت�صاد االأردني بن�صبة 5ر2 بالمئة في العام الحالي 
المقبل، الفتا  العام  في  بالمئة  7ر2  يقترب من  وان   2019
اإلى اأن الدخل ال�صياحي للمملكة في ارتفاع، مع اظهار تح�صن 

ايجابي في تقرير االأعمال الذي ي�صدره البنك الدولي.

التي  الخارجية  ال�صدمات  م��ن  عاني  االأردن  اإن  وق��ال 
نتجت عن ال�صراع في المنطقة، والتي كان اأبرزها من تدفق 
العام  الدين  ارتفاع  اإل��ى جانب  الالجئين،  كبيرة من  اع��داد 
ديون  مع  مقارنة  االجمالي  المحلي  الناتج  اإل��ى  الحكومي 

القطاع الخا�س.

وع���ر����س ال��م��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ف���ي ك����رول م���ن المملكة 
و�صائل  ت�صهدها  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ورات  بيكيت،  ان���درو  المتحدة، 
الحماية من الهجمات ال�صيبرانية التي ال ت�صتهدف االأموال 

بمقدار ما ت�صتهدف البيانات الخا�صة بال�صركات واالأفراد.

واأكد اأن التكنولوجيا والتطورات التي ت�صهدها، تتطلب 
م��زي��دا م��ن و���ص��ائ��ل الحماية وال����ردع، م�����ص��ددا على ���ص��رورة 
وتبادل  الم�صتويات  مختلف  وم��ن  الوطنية  الجهود  تكاتف 
المعلومات للوقوف في وجه الهجمات ال�صيبرانية، وت�صكيل 

هيئة وطنية تتولى هذه المهمة.




