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انسجاما ً مع توجهات معهد الدراسات املصرفية للمساهمة الدائمة في رفعة اقتصادنا الوطني من خالل
تعزيز الكفاءة لكوادر القطاع املصرفي واملالي  ،والذي يعتبر الدعامة األساسية لالقتصاد األردني  ،فإن إدارة املعهد
حترص على النهوض مبستوى العاملني في هذا القطاع واالرتقاء مبستوياتهم العلمية واملهنية في شتى اجملاالت
ومواكبة املستجدات واألولويات في الصناعة املصرفية العاملية .
أكادمييا ً  ،يستمر معهد الدراسات املصرفية في تنفيذ برنامج املاجستير في التمويل واملصارف لعامه الثاني
عشر مبوجب اتفاقية التعاون األكادميي التي أبرمها عام  ، 2003للمواءمة ما بني املعرفة النظرية واخلبرات العملية
التطبيقة باعتباره برنامجا ً يتميز بصبغة خاصة عملية مقارنة بنظرائه محليا ً واقليميا ً من خالل طبيعة املساقات
املطروحة ضمن خطته الدراسية ومن خالل أعضاء هيئته التدريسية والطلبة امللتحقني فيه .
أما تدريبيا ً  ،فيواصل املعهد مسيرته في طرح البرامج واألنشطة التدريبية بشتى أنواعها واختصاصاتها ،
حيث أصبح املعهد مركزا ً اقليميا ً متخصصا ً لتأهيل الكوادر املالية واملصرفية للحصول على مختلف الشهادات
املهنية الدولية وذلك من خالل عقد برامج تأهيلية المتحانات العديد من تلك الشهادات ومنها شهادة احملاسب
اإلداري املعتمد  CMAواحملاسب القانوني املعتمد  CPAواحمللل املالي املعتمد  CFAوغيرهـا  .إلى جانب االستمرار
في عقد األنشطة التدريبية من دورات وندوات مصرفية وبرامج متخصصة بالتعاون مع جهات محلية واقليمية
ودولية تغطي كافة جوانب العمل املالي واملصرفي  .ومن اجلدير بالذكر أنه  -وضمن سلسلة برامج الدبلوم املهني
املتخصص التي يعقدها املعهد  -فقد مت خالل هذا العام استحداث برنامج دبلوم مهني متخصص في متويل
املنشآت الصغيرة واملتوسطة  SME,sتلبي ًة لالحتياجات التدريبية في هذا اجملال  .هذا وقد سعت إدارة املعهد مؤخرا ً
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إلى توسيع املشاركة في البرامج واألنشطة لتشمل الراغبني في االستفادة منها من العاملني خارج مؤسسات
القطاع املالي واملصرفي وعلى نفقتهم اخلاصة  ،وذلـك لتعميـم الفائـدة على جميع العامليـن في مؤسسـات
القطاعـات األخـرى واملهتميـن فـي تلـك البرامج .
وجدير بالذكر فإن إدارة املعهد تسعى باستمرار الستحداث قنوات اتصال جديدة مع جهات اقليمية ودولية ذات
سمعة ومكانة مرموقة انطالقا ً من األهداف االستراتيجية للمعهـد  ،حيـث تعاقد املعهـد مع عدد من املؤسسات
ومثالها مؤسسة  Moody,s Analystsومعهد الشهادات األمريكـي  American Certification Instiute ACIلعقد
برامج تدريبية وشهادات مهنية في اختصاصات متنوعة تشمـل مواضيـع التصنيـف االئتماني وإدارة املوارد البشرية
وخدمة العمالء واملبيعات وإدارة اخلزينة وغيرها .
ويتجدد العهد مع مؤسسات قطاعنا املالي واملصرفي األردني بأن يكون املعهد نواة تدريبية وعلمية وملجأ ً
جلميع كوادر هذا القطاع ليقدم خدماته التدريبية ويلبي جميع االحتياجات في مختلف االختصاصات  ،وذلك من خالل
مشاركتهم الفاعلة في برامج وأنشطة املعهد  .وبهذا الصدد ؛ يطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير جلميع
مؤسسات القطاع املالي واملصرفي األردني املساهمني في نفقات املعهد على دعمهم املوصول للمعهد وبرامجه
ومسيرته ملواكبة التطورات املصرفية العاملية  ،إرتقا ًء ملؤسساتنا املصرفية واملالية إلى مصاف املؤسسات الرائدة

عاملياً.
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