
 

 

 

o " ساينكم ورشة عمل بالتعاون مع“SignCom الترجمة  خدمات يهدف الى توفير للتعريف بتطبيق

 .  1/2018/ 15االثنين يوم الفيديو  طريق عن السمعية اإلعاقة لذوي الفورية

 

 

o  لموظفي  "اإللكترونية مآخر المستجدات في الجرائحول " مديرية االمن العامبالتعاون مع ورشة عمل

   ي مقر الجمعية.ف 31/1/2018يوم االربعاء الموافق القطاع المصرفي 

 

 

 

o  برنامج تدريبي( االجراءات التنفيذية لتطبيق قانون االلتزام الضريبي للحسابات االجنبيةFATCA )

 . 14/2/2018 – 12ومتطلباته ومخاطر عدم التطبيق" وذلك خالل الفترة 

 

 

 

o  لتعاون مع شركة المعارف لحلول ادارة المعلومات والتقنية بالشراكة مع شركة سمارت عمل وباورشة

 بعنوان :  26/2/2018يوم االثنين الموافق ستــريم 

 

Monitoring Tools for Intraday liquidity Management (BCBS 248) Principles for 

Sound Liquidity Risk Management and Supervision (BCBS 144 Principle 8) 

 

 

o  يوم االثنين الموافق مبادرة الشرق األوسط لالستثمار حول "موقع تمويلي" بالتعاون مع ورشة عمل

5/3/2018. 

 

o  ات التكيف مع تعليمالسيبراني". حيث تناولت الورشة ورشة عمل حول " آخر المستجدات حول االمن

حيث حاضر في الورشة  في مقر الجمعية. 7/3/2018االربعاء الموافق  . عقدت يومالمخاطر السيبرانية

 . BMB Reachكل من السيد نادر قاحوش/ البنك المركزي االردني والسيدة ربى درويش/ شركة 

 

 

 

o المرشدين العرب جلسة تعريفيـة وبالتعاون مع مجموعةARAB ADVISORS   حول دراســة

 . 27/3/2018"، الثالثاء الموافق 2017المصرفية لألفراد في االردن  "مسح لسوق الخدمات

 

 

o " التعليمات واألوامر الصادرة عن البنك المركزي األردني والمتعلقة بالتمويل برنامج تدريبي بعنوان

 االستثمارية واألشخاص االعتبارية المحلية واألجنبية(،والتعامل مع الشركات والصناديق 

 .21/3/2018-19 خالل الفترة من 



 

 

o  مكونات وعناصر قانون االعسار التجاري وانعكاساته وآثاره على عمليات تدريبي بعنوان " برنامج

 .14/5/2018-13خالل الفترة من " االقراض والتمويل وضماناتها في البنوك األردنية

 

 

 

o  بالتعاون مع موقع "اموالكمAmwalComفي االردن والذي موقع  أول" عقد ورشة عمل للتعريف ب

 .3/6/2018يوم االحد الموافق ، مقارنة العروض البنكية لألفراديقوم ب

 

 

o كيفية ادماج االشخاص ذوي االعاقة في القطاع المصرفي رشة عمل بالتعاون مع وزارة العمل حول "و 

 . 25/6/2018الموافق االثنين  يوم"

 

 

o " والتي تتعلق  2018لسنة  20قانون ضمان الحقوق باألموال المنقولة رقم برنامج تدريبي بعنوان

واالجراءات المعتمدة لدى وزارة  ،التعليمات التطبيقية المتعلقة بهبالقروض والتسهيالت البنكية و

 . 4/7/2018-2خالل الفترة من الصناعة والتجارة " 

 

o القواسمي وشركاه بالتعاون مع عمل ورشة KPMG بازل مقررات في والتغييرات التحديثات" بعنوان 

 .11/7/2018يوم األربعاء الموافق  IFRS 9 المالية للتقارير الدولي والمعيار

 

o  ورشة عمل بالتعاون مع Selmar Group and Fortalice Solutions  بعنوان ،“Cyber 

Security Symposium”  تحت رعاية عطوفة الدكتور عادل شركس/ نائب محافظ البنك المركزي
ر السيبرانية، والتهديدات، واختبارات االختراق، األردني حيث تهدف هذه الورشة الى التعريف بالمخاط

واستراتيجيات حماية البيانات، حاضر في هذه الورشة السيد كين بيلي القائد العالمي والمدير السابق 
 . 22/7/2018يوم االحد الموافق . لألمن السيبراني في البيت األبيض

o  

 

 

o  12حصيل ومعالجة الديون المتعثرة" خالل الفترة من وت  تدريبي بعنوان" مهارات التفاوضبرنامج-

 مساًء . 8-4اعة من الس 15/8/2018

 

 

o 14/8/2018"  بتاريخ  2018لعام  21عسار التجاري رقم قانون اال حول  تدريبية  ورشة عمل. 

 

 

 



o ورشة عمل بالتعاونBloomberg     عنوان الورشة Jordan Potential Efficiencies and 

Opportunities' ، 17/9/2018عقدت بتاريخ. 

 

 

o 26/9/2018 – 24من تاريخ  "لمكافحة غسل األموال" برنامج تدريبي " التعليمات الجديدة  . 

 

 

o ( لسنة 28االجتماع المتعلق بنظام األبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم )والصادر عن أمانة  2018

 . 30/09/2018موافق عقد يوم األحد العمان، والذي 

 

o  على  40حفل عشاء جمعية البنوك بمناسبة مرور ً وتكرمي عدد من المصرفيين يوم  تأسيهماعاما

 وبحضور معالي محافظ البنك المركزي األردني. 22/10/2018االثنين 

 

o لسة نقاشية مشتركة ما بين قطاع المياه وجمعية البنوك في األردن لمناقشة أهم النقاط التي من الممكن ج

ل المنافسة مع البنوك ان تعزز دور القطاع المصرفي في المساهمة بتمويل مشاريع قطاع المياه ودخو

من  4/11/2018األجنبية، وذلك بحضور عطوفة أمين عام وزارة المياه وذلك يوم األحد الموافق 

 في مقر الجمعية .  12 – 10  الساعة

 

 

o  عاماً على تأسيسها.  40بمناسبة مرور  موظفي جمعية البنوك في األردنحفل تكريم 

 

 

o  في موضوع ) مخاطر البطاقة االئتمانية (  يوم السبت ورشة عمل تدريبية لطالب جامعة فيالدلفيا

 .1/12/2018الموافق 

 

o  برنامج تدريبي لموظفي فروع الشمال بعنوان " قواعد ومعايير وإجراءات االمتثال ووظيفته في البنوك

البنك المركزي األردني ومبادئ لجنة األردنية في ضوء التعليمات والمذكرات واالوامر الصادرة عن 

 مقر في 8 – 4من الساعة  19/12/2018 – 17من  خالل الفترةبازل للرقابة على البنوك" وذلك 

 غرفة صناعة اربد.

 


