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 2021أهداف اخلطة املستقبلية جملموعة بنك األردن 

 
 
 

 املسار االسرتاتيجي ،،، 
 
 

واالرتقاء بقنوات التواصل التقليدية وااللكرتونية والرقمية،    ناوخدمات  نا وتطوير منتجات  نا بنك األردن إىل ترشيق عملياتيف  سعى  ن
حبيث نكون البنك األفضل واخليار األول للعمالء، لتحقيق أداء متوازن ومستدام لتعظيم القيمة ملسامهينا وشركائنا، ومتكني فريق  

 ا يلي: عملنا، وخدمة جمتمعاتنا يف الدول اليت تعمل هبا اجملموعة، وذلك من خالل القيام مب
 

 

  ؛ الرتكيز على االستثمار والتطوير املستمر خلدمات قطاعي اخلدمات املصرفية لألفراد، والشركات املتوسطة والصغرية .1
مبا يساهم يف إدارة املخاطر    ، ابإلضافة إىل استقطاب أفضل العمالء من ذوي اجلدارة االئتمانية يف قطاع الشركات الكربى

 وتنويعها والرتكيز على القطاعات االقتصادية الواعدة يف الدول اليت تعمل هبا اجملموعة. 
 

  (Front Office)من مواجهة العميل    الء ابتداء  من خالل تطوير منظومة اخلدمات املقدمة للعم  ؛ترشيق أعمال البنك .2
( واليت سوف تكون العامود  Back officeالداخلية )ابلعمليات    ا  وانتهاء  (Middle Office)ابملخاطر واالمتثال    ومرورا  

 ضبط النفقات. الفقري لالرتقاء مبستوى اخلدمات وتقدميها للعمالء بفعالية وكفاءة عرب خمتلف قنوات التواصل ومبا يساهم يف  
 

ولتقدمي  مبفهوم اخلدمة الذاتية،    واالرتقاءز جتربة العمالء على اختالف شرائحهم  يعز لت  ؛ تطوير اخلدمات اإللكرتونية والرقمية .3
 احتياجاهتم وتطلعاهتم يف خمتلف األوقات.   تناسب   اخلدمات بسهولة

 

 
 وجداراته يف اجملاالت التالية: وسوف يعمل البنك على حتقيق أهدافه من خالل تعزيز قدراته 

 

من خالل تطوير جمموعة من املنتجات حتاكي    املدفوعات االلكرتونية  على مستوى عدة جماالت منها   : االبداع والرايدة -1
احتياجات كبار العمالء، وتطوير منتجات بعمالت متعددة، والبطاقات االفرتاضية، وبطاقات خاصة بعمالء الشركات، وتطوير  

من خالل إطالق اإلصدارات اجلديدة وتوسيع قاعدة  بنك املوابيل ع االلكرتوين ابإلضافة إىل االستمرار يف تطوير حمافظ الدف
، ابإلضافة إىل استقطاب العمالء  العمالء  احتياجات كافة شرائح  يباخلدمات املقدمة عرب تطبيق بنك األردن وتنويعها مبا يل 

اجلدد إلكرتونيا ، وتطوير منصة متخصصة للخدمات املصرفية عرب اإلنرتنت لعمالء تنمية أعمال الشركات والتجارية مع التوجه  
والنصح    (Engagement)لتطوير اخلدمات االلكرتونية لتصبح منصات تواصل للعمالء من خالل تعميق مفاهيم اإلشراك  

(Advisory)  وتطويرها من خالل هذه املنصات . 
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 من خالل استكمال تطبيق مشروع تطوير منظومة إدارة املخاطر على مستوى جمموعة بنك األردن  التقييم الفعال للمخاطر: -2
(Enterprise Risk Management)    أمن مبنظومة  االرتقاء  إىل  ابإلضافة  االئتمانية،  العملية  تطوير  ومشاريع 

   ألفضل املمارسات العاملية جملاهبة حتدايت األمن السيرباين. املعلومات واملخاطر وفقا  
 

هبدف هتيئة البنية التحتية ألنظمة املعلومات والبياانت على مستوى اجملموعة من  تطوير منظومة إدارة البياانت والتحليل:   -3
، لدعم عمليات صنع  البياانت   وعرض  وحتليل Big Data خالل استكمال العمل على تطبيق منظومة البياانت الضخمة

 القرار، وتطوير خمتلف جوانب العمل ابلبنك ابالستناد إىل املعلومات. 
 

 

إعادة تقييم النموذج املطبق حاليا  يف بنك األردن إلدارة وقياس األداء لدوائر األعمال  من خالل    :تطوير األداء املايل املؤسسي  -4
األداء ومن مث تصميم مناذج تناسب متطلبات البنك على املستوى املايل واملنتجات والعمالء  وحتديد فرص التحسن يف هذا  

   .على مستوى اجملموعة  نضج عمليات التسعري واحتساب الرحبية للمنتجات واخلدمات إىل  وصوال   والقنوات املتنوعة 
 

 

تطبيق مشروع نظام إدارة احملتوى اإللكرتوين  سيتم ذلك بشكل أساسي من خالل استكمال مراحل   ترشيد وضبط النفقات:  -5
على املستوى املؤسسي ابعتباره األساس االسرتاتيجي لعدد من املشاريع املهمة واليت جيب أن يتم ربطها به وسوف تعمل على  

العمليات وخفض تكاليفها التحتية يف جانب ترشيق  البنك  دارية  ابإلضافة إىل بذل اجلهد لضبط املصاريف اإل  ،هتيئة بنية 
  خالل  والعمومية وترشيد النفقات يف كافة جماالت العمل، ملواجهة ضغوطات اخنفاض اهلوامش والعمل على زايدة الدخل من

 العموالت وااليرادات األخرى من غري الفوائد. 
 

 

، وتطبيق  ERMوخاصة تطبيق مشروع    ؛ : مت بناء خطة التدريب ابلتوافق مع توجهات البنك االسرتاتيجية متكني فريق العمل -6
وكذلك تطبيق مشروع إدارة األداء املايل املؤسسي، حيث سيعمل البنك على توفري   Big Data منظومة البياانت الضخمة

وسوف يستمر يف حتسني    اء، الفرص التدريبية الالزمة اليت تتناسب واالحتياجات الفعلية مبا يساهم يف االرتقاء مبستوايت األد
متتة خدمات وعمليات املوارد البشرية، وبناء وتطوير أنظمة وسياسات العمل املرن  أبيئة العمل يف البنك من خالل تطوير و 

 والعمل عن بعد. 
 
 


