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 2023أهداف اخلطة املستقبلية جملموعة بنك األردن  
 

 

على اسرتاتيجية التحول الرقمي ابعتبارها األساس    اهنج عملهيف    االستمرار   2023جمموعة بنك األردن خالل عام    تستهدف 
وترشيق    ، وذلك من خالل استخدام التقنيات احلديثةالذي سيتم عليه تطوير اخلدمات والقنوات الرقمية على مستوى اجملموعة

كما أن    عمالء.املقدمة لل خلدمات  اء ابلالرتقالسبيل األمثل    وه  التحول الرقمي   تؤمن جمموعة بنك األردن أن  حيث،  أعمال البنك
مع االستمرار    . يف األسواق املستهدفة   اجملموعة مستمرة خبطط التوسع اإلقليمي املدروس والعمل على إرساء قواعد أعماله املصرفية 

 وشركائنا.  وحتقيق أداء متوازن ومستدام لتعظيم القيمة ملسامهينا  يف متابعة التغريات والتطورات يف األسواق حملًيا وإقليًما وعاملًيا

 

 احملور اإلسرتاتيجي 

أعمال   ➢ اسرتاتيجيات وخطط  األردنتطوير  بنك  املستهدفة يف    ، على مستوى جمموعة  النمو  وفرص  هبدف حتديد جماالت 
ومبا حيقق للبنك حتديد رؤية مستقبلية واضحة ضمن األسواق املستهدفة للنمو وتوجيه موارد    ، األسواق اليت يتواجد هبا البنك

 البنك حنو ذلك.  
وإعداد خطة   2023من العام  من خالل فرع الرايض خالل النصف الثاين    اململكة العربية السعوديةيف  أعمال البنك  إطالق ➢

 دية. العمل لتنمية أعمال البنك يف السعو 
على مستوى اجملموعة مبا ميكن البنك من وضع  (  CIB) عمال إدارة قطاع الشركات واملؤسسات املالية  االرتقاء أبالتطوير و  ➢

 .  واملؤسسات املالية( وتنفيذ اخلطط والرؤى االسرتاتيجية لقطاعات االعمال )الشركات والتجارية  
للعمالء وتوفري السيولة والتمويل  من املنتجات واخلدمات  اجملموعة وتقدمي أفضل احللول  وائد من أنشطة اخلزينة على  الع  تعظيم ➢

    املطلوب ألعمال البنك.  
 

 احملور املايل

مع األخذ ابالعتبار    على مستوى النتائج املالية  متوزان ومستدامحتقيق أداء    2023تستهدف جمموعة بنك األردن ابلعام   ➢
 .  املنظور  املستقبل يف   يةساالقتصادية واجليوسيا بيئة األعمال املتوقعة والتحدايت، و خصوصية كل سوق يعمل به البنك

  وتنمية اإليرادات وضبط التكاليف، األموال  واستخدامات  على مستوى مصادر    هاملايل من خالل تنمية أعمال   البنك  تعزيز مركز ➢
 تعظيم القيمة ملسامهينا.  مع 
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 حمور السوق والعمالء 

االرتقاء والتميز ابخلدمات الرقمية وااللكرتونية لقطاعي األفراد وتنمية األعمال على مستوى اجملموعة وتنويع اخلدمات املقدمة   ➢
 BOJ  منصة خدمة الشركات واملؤسسات الصغري واملتوسطةإطالق  ذلك  يدعم  من خالل القنوات االلكرتونية والرقمية.  

Business Banking    على مستوى مات االستمرار يف تطوير اخلدإىل جانبBOJ Mobile .   
مشروع جتزئة السوق وعكسه على عملية االستقطاب وتطوير املنتجات والتواصل مع العمالء ضمن اسرتاتيجية    مواصلة تطبيق ➢

 .  ابإلضافة اىل تطبيق املشروع يف فلسطي  عمل متكاملة 
ضمن    خالل توجيه نشاطات املسؤولية اجملتمعية حنو قطاعات ذات أثر مستدامية جملموعة بنك األردن من  بتعزيز الصورة اإلجيا ➢

 . وإدماج املوظفي يف نشاطات خدمة اجملتمعابإلضافة إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة، ،  الدول اليت يعمل فيها 
 

 حمور العمليات الداخلية 

، مبا  Operational Excellencyالعمليات على مستوى البنك للوصول إىل  بيئةداء االرتقاء أب ترشيق أعمال البنك و  ➢
 . ما خيص خدمة العمالءفييتواكب مع التطور التكنولوجي والتحول الرقمي املتسارع 

والذي سريكز     ECMوأبرزها  اخلاصة بذلك    مواكبة سرعة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي والرتكيز على املشاريع الرئيسية ➢
   . رشفة الرقميةألاخلطة املستهدفة لعلى تطبيق  2023عام ابل
، واليت تشتمل على تطوير منظومة الرقمنة  Digital Strategyاخلطة االسرتاتيجية لتكنولوجيا املعلومات    مواصلة تطبيق ➢

للمشاريع واملبادرات   يف جمموعة بنك األردن مبا يتيح للبنك تسريع وترية االندماج والتحول الرقمي مقارنة ابملنافسي ووفقاً 
 .  Middleware Projectوأبرزها  يف االسرتاتيجية احملددة 

واستكمال   ➢ العمل ضمن مشروع تطبيق  امل   املنهجيات وآليات  املؤسسية  إدارة  من مشروع    ERMخاطر  ذلك  مبا يشمله 
Creditlens  تطوير املنهجية املطبقة إلدارة خماطر  و االرتقاء ابألمن السيرباين على مستوى جمموعة بنك االردن  ، إىل جانب

 املطبقة هبذا اخلصوص.  األمن السيرباين وحاكمية األمن السيرباين مبا يتوافق مع أفضل املمارسات 
إعداد خطة االمتثال على مستوى اجملموعة والتفرعات اجلديدة، ومبا يشمل دعم قطاعات االعمال ودوائر البنك يف تنفيذ   ➢

شاريع االسرتاتيجية القائمة يف البنك، إىل جانب تلبية متطلبات اجلهات الرقابية مبا يضمن محاية  خطط التحول الرقمي وامل
 مصاحل البنك. 
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 التعلم والتطوراملوارد البشرية و حمور  

مع الرتكيز على حتسي بيئة    2023تطبيق اسرتاتيجية املوارد البشرية وفقاً خلارطة الطريق واألولوايت احملددة للعام  مواصلة   ➢
تعزيز صورة البنك  و ، (، واالحتفاظ ابلكفاءاتEngagementدماج املوظفي ) إل العمل ومبا يشمل طرح مبادرات داخلية 

   . ألردينكمكان مفضل للعمل على مستوى القطاع املصريف ا
البشرية والرتكيز على االرتقاء ابألداء من   ➢ املوارد  التدريب والتتطوير  الو ط خالل ربط عملية  ظيفي واستحقاقات  وير ابملسار 

 التوسع اإلقليمي.  املرحلة املقبلة للبنك يف جماالت التحول الرقمي و 


