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الرؤية
تقديمحيثمنالمنطقةفيالبنوكجمعياتأكفأمنبكونناالرياديدورناعلىالمحافظة
التنميةتحقيقفيمساهماتهاتعظيممنوتمكينهاقدراتهالدعماألعضاءللبنوكالخدمات

.المملكةفيالمستدامة

الرسالة
األعضاء،البنوكمصالحرعايةخاللمنوذلكبه،والنهوضالمصرفيبالعملاالرتقاءإلىنسعى

الخدماتأداءأساليبوتطويراآلخرين،الشركاءومعبينهمفيماالتنسيقدرجاتأعلىوتحقيق
موحدةوإجراءاتنظموإتباعوأعرافه،المصرفيالعملمفاهيموترسيخوتحديثها،المصرفية،

.الغايةلهذه



القيم 
الوطنيواالقتصادللمجتمعخدمةمنفيهبماالواحدالفريقبروحاألعضاءمعنعمل:المشتركالعمل.
العالميةالممارساتألفضلوفقاً المصرفيةالخدماتأداءأساليبلتطويرنسعى:والحداثةالتطور.
الجودةطابعخدماتهمعلىويضفياألعضاءيخدمبماالخالقةاألفكارتطويرعلىنعمل:والتميزاالبتكار

.والتميز
والشفافيةالنزاهةدرجاتأعلىوفقالمعلوماتوتبادلالمعرفةنقل:والشفافيةالنزاهة.
ةالمصرفيالبيئةفييحدثمالكلتامةوإحاطةشاملةوتغطيةعاليةباحترافيةعملنانمارس:المهنية

.والعالميةوالعربيةاألردنية
عاليةبدقةمعلوماتنامصادرعنونتحرىوالموثوقيةالدقةنهجنتبع:المصداقية.
دجديهوماكلومواكبةوالعمليالعلميبالمستوىاالرتقاءعلىنعمل:والتدريبالتعلمفياالستمرارية

.األردنيالمصرفيالجهازفيالعاملينلكافةوالماليةالمصرفيةالمجاالتفي



المهام والواجبات واألهداف الرئيسية للجمعية 
منًنظامً( 4)حددتًالمادةً

لسنةً( 35)جمعيةًالبنوكًرقمً
وتعديالتهًأهدافًالجمعية2005

باالرتقاءًبالعملًالمصرفيً
:  والنهوضًبهًمنًخالل

رعاية مصالح األعضاء  -أ
والتنسيق فيما بينهم 

تحقيقًا لمنفعتهم 
.المشتركة

تطوير أساليب أداء الخدمات ب-
.المصرفية وتدريبها

ترسيخ مفاهيم العمل  -ج
المصرفي وأغراضه واتباع 

نظم وإجراءات موحدة 
.لهذه الغاية

وتتولى الجمعية في سبيل
تحقيق أهدافها المهام 

:والصالحيات التالية

.تقديم الخدمات االستشارية لألعضاء في مجال عملهم1.

بة بحث القضايا المشتركة المتعلقة بمختلف أنشطة األعضاء وإيجاد الحلول المناس2.
.للمشاكل التي تواجههم

التعاون مع البنك المركزي لتحقيق أهداف السياسة النقدية وتبادل وجهات النظر 3.
.بمختلف القضايا المصرفية

.ديهاتبادل الخبرات المتعلقة بالعمل المصرفي وتزويد األعضاء بالمعلومات المتوافرة ل4.

ذلك عقد االتفاقيات الجماعية بين أعضائها لتوحيد شروط التعامل المصرفي كلما كان5.
.ممكنًا بعد موافقة البنك المركزي 

مصرفية عقد الندوات والمحاضرات التثقيفية والدورات التدريبية المتعلقة بالقضايا ال6.
.واالقتصادية

ه تقديم االقتراحات للبنوك األعضاء للقيام بدورها في المسؤولية المجتمعية تجا7.
.مختلف القطاعات االقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة

.نشر التوعية بين مختلف قطاعات المجتمع فيما يتعلق بالثقافة المصرفية8.

.رفيةتقديم االقتراحات للبنوك األعضاء لتطوير دورها في التنمية االقتصادية والمص9.
.التعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص ذات العالقة بأهداف الجمعية10.
.السعي لتوحيد المصطلحات والنماذج واإلجراءات المصرفية11.
.إصدار النشرات والمطبوعات الدورية التي تتعلق بمختلف األنشطة المصرفية12.
جمع المعلومات والوثائق واإلحصاءات المتعلقة بالعمل المصرفي واعداد الدراسات 13.

.والبحوث بهذا الشأن وتعميمها على األعضاء
بنك تقديم االقتراحات لتطوير التشريعات المصرفية واالقتصادية بالتنسيق مع ال14.

.المركزي
.ةإقامة عالقات التعاون بينها وبين الهيئات والجمعيات المصرفية العربية والدولي15.
.اصدار ميثاق سلوكيات للعمل المصرفي16.
.إقامة مركز تحكيم بين البنوك17.



مدخالت بناء الخطة 
االستراتيجية



(2024-2021)مدخالت بناء الخطة االستراتيجية للجمعية 

01
02

03
04

االستراتيجيةالخططمنجزات
للجمعيةالسابقة
ملألعوااالستراتيجيةالخطةوخصوصاً 

2018-2021

والدراساتالمتراكمةالخبرات
التقييمية

ة،التقييميالدراساتتوصياتمراجعةتم
والمهامالمتراكمةبالخبراتواالستعانة

علىالجمعيةفيتمتالتيواالنجازات
.الماضيةالعقودمدار

البنوكآراءاستمزاجنتائج
تمقترحالمعرفةاستبيانإعدادتم

حولالبنوكوتوقعاتومالحظات
الجمعيةعملمجاالتمختلف

SWOTالرباعيالتحليلنتائج
القوةلنقاطرباعيتحليلإجراءتم

والتهديداتوالفرصوالضعف

وأعضاءرئيسوأراءمقترحات
ورؤساءالجمعيةإدارةمجلس

العاميينوالمدراءالمجالس
نوكالبفيالتنفيذيينوالرؤساء

للجمعيةالرئيسيةواألهدافالمهام05
للجمعيةالرئيسيةواألهدافالمهام

األساسينظامهافيوالمحددة 06



الخطة االستراتيجية
2021-2024



2024-2021واألهداف االستراتيجية للجمعية لألعوام المحاور 
المحاور 

األهداف االستراتيجيةاالستراتيجية

المحور ( 1)
االستراتيجي 

رعاية : األول
مصالح البنوك 

األعضاء

متابعة كافة المسائل والقضايا التي تهم: الهدف االستراتيجي األول( 1-1)
.البنوك وبدرجة عالية من التنسيق وعلى أعلى المستويات

متابعة كافة التشريعات والقوانين : الهدف االستراتيجي الثاني( 1-2)
.والتعليمات غير الرقابية ذات العالقة بعمل البنوك

متابعة كافة التشريعات والتعليمات : الهدف االستراتيجي الثالث( 1-3)
.والتعاميم الرقابية التي تؤثر على البنوك

تعزيز وتطوير الخدمات واألنشطة المقدمة : الهدف االستراتيجي الرابع( 1-4)
للبنوك األعضاء

ا تطوير لجان الجمعية وتعزيز اإلشراف عليه: الهدف االستراتيجي الخامس( 1-5)
.من قبل رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

جاه تنسيق وتوحيد مواقف البنوك األعضاء ت: الهدف االستراتيجي السادس( 1-6)
. القضايا المختلفة



2024-2021واألهداف االستراتيجية للجمعية لألعوام المحاور 
المحاور 

األهداف االستراتيجيةاالستراتيجية

المحور ( 2)
االستراتيجي

ر تطوي: الثاني
الدراسات 
واألبحاث 

والمنشورات

إصدار منشورات وبيانات تعكس واقع القطاع: الهدف االستراتيجي األول( 2-1)
.المصرفي بصورة دورية وسريعة

إصدار أوراق سياسات وأوراق رأي أو موقف : الهدف االستراتيجي الثاني( 2-2)
.حول المواضيع ذات األهمية ذات العالقة بالبنوك

إعداد دراسات وأبحاث معمقة وذات قيمة : الهدف االستراتيجي الثالث( 2-3)
ة مضافة عن القضايا والمواضيع التي تهم القطاع المصرفي واالستعان

.بمختلف الخبرات
تطوير مجلة البنوك وتحسين المحتوى : الهدف االستراتيجي الرابع( 2-4)

.المعلوماتي لها



2024-2021واألهداف االستراتيجية للجمعية لألعوام المحاور 
المحاور 

األهداف االستراتيجيةاالستراتيجية

المحور ( 3)
االستراتيجي

:  الثالث
التدريب 
والتعليم

تطوير وتحديث النشاط التدريبي للجمعية : الهدف االستراتيجي األول( 3-1)
وتقديم برامج نوعية

التركيز على التعليم المالي ورفع مستوى: الهدف االستراتيجي الثاني( 3-2)
الثقافة المالية في المجتمع



2024-2021واألهداف االستراتيجية للجمعية لألعوام المحاور 

األهداف االستراتيجيةالمحاور االستراتيجية

المحور االستراتيجي ( 4)
تعزيز الشراكة : الرابع

والتعاون مع أصحاب 
العالقة من القطاعين 

مثل )العام والخاص 
مجلس النواب ومجلس 
األعيان والبنك المركزي

(وغيرها

بناء شبكة اتصال فعالة لضمان : الهدف االستراتيجي األول( 4-1)
التواصل والتنسيق المستمرين مع الشركاء من خارج القطاع 

.  المصرفي وبما يحقق المصالح المتبادلة والمشتركة
ع رفع مستوى التنسيق والتعاون م: الهدف االستراتيجي الثاني( 4-2)

البنك المركزي األردني
تعاون تنفيذ وتطوير برامج واتفاقيات: الهدف االستراتيجي الثالث( 4-3)

.مع الجهات ذات العالقة في القطاع الخاص داخليًا وخارجياً 



2024-2021واألهداف االستراتيجية للجمعية لألعوام المحاور 

األهداف االستراتيجيةالمحاور االستراتيجية

المحور االستراتيجي ( 5)
تطوير وتحسين : الخامس

دور الجمعية في مجال 
االعالم والعالقات العامة

ن تفعيل وتطوير قنوات التواصل بي: الهدف االستراتيجي األول( 5-1)
.الجمعية والبنوك األعضاء

التواصل والتنسيق المستمر مع: الهدف االستراتيجي الثاني( 5-2)
مختلف وسائل اإلعالم وإظهار الدور المحوري للقطاع المصرفي 

.في االقتصاد الوطني



شكرًا لكم


