94

متطلبات اإلفصاح اإلضافية
بموجب تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق
الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية
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نبذة تعريفية بأعضاء مجلس اإلدارة
الشريف فارس عبد الحميد شرف
رئيـس مجلس اإلدارة
• •تاريخ العضوية2011/01/09 :
• •تاريخ الميالد1970 :
• •المؤهالت العلمية :الماجستير في االقتصاد والعلوم المصرفية والنقد
الخبرات العملية:
• •عضو مجلس إدارة البنك العربي – أوروبا.
• •محافظ البنك المركزي األردني (. )2011-2010
• •رئيس هيئة إدارة الوحدة االستثمارية للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي
()2010-2008
السيد محمد موسى دا ّود “محمد عيسى”
نائب رئيـس مجلس اإلدارة
• •تاريخ العضوية2012/09/09 :
• •تاريخ الميالد1956 :
• •المؤهالت العلمية :البكالوريوس في الرياضيات  /إدارة أعمال
الخبرات العملية:
• •عضو مجلس ادارة – شركة الفنادق والسياحة األردنية
• •مدير منطقة األردن -البنك العربي ش.م.ع
الدكتور أحمد عوض عبدالحليم الحسين
عضو مجلس االدارة
• •تاريخ العضوية2009/06/30 :
• •تاريخ الميالد1966 :
• •المؤهالت العلمية :الدكتوراة في إدارة التمويل
الخبرات العملية:
• •مدير إدارة إئتمان الشركات في البنك العربي ش.م.ع  /.األردن و فلسطين .
• •عضو هيئة المديرين في الشركة العربية الوطنية للتأجير .
• •عضو مجلس ادارة البنك العربي-سورية.
السيد دا ّود محمد دا ّود الغول
عضو مجلس االدارة
• •تاريخ العضوية2011/07/28 :
• •تاريخ الميالد1971 :
• •المؤهالت العلمية :الماجستير في المحاسبة
الخبرات العملية:
• •نائب رئيس تنفيذي  -المدير المالي للبنك العربي ش.م.ع.
• •االستشارات المالية والضريبية في شركة  KPMGداالس – تكساس في الواليات
المتحدة (. )2003 – 2000
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الدكتور طارق محمد خليل الحموري
عضو مجلس االدارة
• •تاريخ العضوية2011/10/11 :
• •تاريخ الميالد1975 :
• •المؤهالت العلمية :الدكتوراة في القانون
الخبرات العملية:
• •عميد كلية الحقوق/الجامعه االردنية
• •خبير قانوني لديوان التشريع والرأي
• •عضو مجلس الوحدة االستثمارية/الضمان االجتماعي
• •عضو مجلس إدارة شركة الركائز لالستثمار
• •محامي ومستشار قانوني  /شريك في الحموري ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية
الدكتور محسن فايز عبد السالم أبوعوض
أمين سر مجلس االدارة
• •تاريخ التعيين2007/07/01 :
• •تاريخ الميالد1963 :
• •المؤهالت العلمية :الدكتوراة في المصارف
الخبرات العملية:
• •مدير إدارة الشركات في البنك العربي اإلسالمي الدولي ()2013-2005
• •رئيس قطاع االعمال في البنك العربي اإلسالمي الدولي (اعتبارا من .)2014
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نبذة تعريفية عن اإلدارة التنفيذية
السيد اياد غصوب جميل العسلي
المدير العام
• •تاريخ التعيين2011/03/01 :
• •تاريخ الميالد1966 :
• •المؤهالت العلمية :الماجستير في االدارة
الخبرات العملية:
• •خبرة مصرفية تزيد عن  25سنة في البنوك اإلسالمية والتقليدية في األردن .المملكة العربية السعودية
واإلمارات العربية المتحدة.
• •عضو مجلس ادارة جمعية البنوك ()2012- 2011
• •عضو مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية ()2013-2011
• •عضو مجلس أمناء إنجاز للعمل الشبابي التطوعي INJAZ
• •عضو مجلس إدارة المركز الثقافي اإلسالمي – الجامعة األردنية
• •عضو عامل في منتدى اإلستراتيجيات األردني
السيد نهاد يعقوب اسعد مرقة
مستشار المدير العام (اعتبارا من )2014
• •رئيس قطاع الدعم ()2013-2011
• •تاريخ التعيين1998/02/18 :
• •تاريخ الميالد1955 :
• •المؤهالت العلمية :البكالوريوس في المحاسبة
الخبرات العملية:
• •خبرة مصرفية تزيد عن  30سنة في عدد من المجاالت في البنوك التقليدية واالسالمية
الدكتور محسن فايز عبدالسالم أبوعوض
رئيس قطاع األعمال (اعتبارا من )2014
• •مدير إدارة الشركات ()2013-2005
• •تاريخ التعيين2005/05/28 :
• •تاريخ الميالد1963 :
• •المؤهالت العلمية :الدكتوراة في المصارف
الخبرات العملية:
• •خبرة مصرفية تزيد عن  28سنة في مجال التسهيالت المصرفية في البنوك االسالمية.
السيد أمجد عوني حسني حجازي
رئيس قطاع الدعم (اعتبارا من )2014
• •رئيس قطاع األعمال ()2013-2011
• •تاريخ التعيين2011/05/11 :
• •تاريخ الميالد1969 :
• •المؤهالت العلمية :البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية
الخبرات العملية:
• •خبرة مصرفية تزيد عن  23سنة في مجاالت مصرفية وإدارية مختلفة محليا وخارجيا
السيد يوسف علي محمود البدري
رئيس قطاع االئتمان
• •تاريخ التعيين2007/06/03:
• •تاريخ الميالد1961 :
• •المؤهالت العلمية :البكالوريس في االقتصاد
الخبرات العملية:
• •خبرة مصرفية تزيد عن  28سنة في العمل المصرفي واالئتمان في عدد من البنوك المحلية.
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السيد عباس جمال محمد مرعي
المدير المالي
• •تاريخ التعيين2006/05/02 :
• •تاريخ الميالد1975 :
• •المؤهالت العلمية :الماجستير في المصارف اإلسالمية
الخبرات العملية:
• •خبرة تزيد عن  16سنة في المجال المالي والمحاسبي واالدارة المالية في البنوك.
السيد عبدالكريم عرسان عوض لسكري
مدير إدارة المخاطر
• •تاريخ التعيين2007/11/06 :
• •تاريخ الميالد1976 :
• •المؤهالت العلمية :الماجستير في االقتصاد
الخبرات العملية:
• •خبرة مصرفية تزيد عن  14سنة في مجال إدارة المخاطر
السيد طارق موسى شحاده عواد
مدير إدارة التدقيق الداخلي
• •تاريخ التعيين2007/04/08 :
• •تاريخ الميالد1957 :
• •المؤهالت العلمية :البكالوريس في إدارة األعمال
الخبرات العملية:
• •خبرة مصرفية تتجاوز  29سنة في مجال إدارة العمليات المصرفية والتدقيق الداخلي.
السيد عاكف حسين محمد حمام
مدير إدارة الموارد البشرية
• •تاريخ التعيين2007/08/05 :
• •تاريخ الميالد1963 :
• •المؤهالت العلمية :البكالوريوس في إدارة األعمال
الخبرات العملية:
• •خبرة طويلة في مجاالت إدارية متنوعة وفي مجاالت إدارة الموارد البشرية
األستاذ حسام الدين أحمد عبد الحميد صالح
المستشار القانوني  /مدير الدائرة القانونية
• •تاريخ التعيين2005/09/11 :
• •تاريخ الميالد1966 :
• •المؤهالت العلمية :البكالوريوس في القانون وإجازة مزاولة
الخبرات العملية:
• •خبرة في اإلستشارات القانونية للمؤسسات المالية العامة والخاصة لمدة  20سنه.
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فروع البنك وعناوينها وعدد الموظفين فيها

رقم الهاتف

تاريخ بداية
مزاولة الن�شاط

العنوان

عدد
املوظفني

االدارة العامة
اجلاردنز
عمان
الوحدات
اربد
مادبا
الزرقاء
ماركا ال�شمالية
بيادر وادي ال�سري
جبل احل�سني

5694901
5694623
4643270
4777801
02/7276587
05/3248970
05/3989094
4886650
5813600
5657760

� 9شباط 1998
� 9شباط 1998
� 9شباط 1998
� 9شباط 1998
� 9شباط 1998
� 2أيار 1998
 4كانون الثاين1999
� 7أيلول 2000
 15اذار 2001
� 2أيار 2001

�شارع و�صفي التل -بناية رقم 20
�شارع و�صفي التل – بناية رقم 20
�شارع ر�شيد طليع – حي البرتاء
�شارع الريموك
�شارع احل�صن – حي النزهة
�شارع الها�شمي
� 26شارع عبد املنعم الريا�ض – حي ال�شوام
�شارع امللك عبد اهلل – بناية رقم  457مقابل جربي
بناية رقم  LG 47بيادر وادي ال�سري -ال�شارع الرئي�سي جممع
�شارع حيفا ،عمارة رقم  3جممع ا�شنانة بناية رقم 3

420
22
12
10
12
8
11
9
11
9

العقبة

03/2019495

 31ت�شرين الأول 2002

العقبة – �شارع الطربي  ،املنطقة التجارية الثالثة  /حي املدينة ال�شمالية

10

اجلبيهة

5343569

 28ني�سان 2003

اجلبيهة – �شارع امللكة رانيا العبد اهلل

12

ال�صويفية

5826669

 11اذار 2007

عمان  /ال�صويفية� /شارع �سفيان الثوري  /عمارة �سراة للأجنحة الفندقية

9

ال�شمي�ساين

5651110

� 18آذار 2007

عمان  /ال�شمي�ساين� /شارع عبد احلميد �شومان  /مقابل ال�سفارة الكندية بناية رقم 10

8

الزرقاء اخلا�صة
الر�صيفة
الزرقاء اجلديدة
خلدا
اليا�سمني
�أبو علندا

05/3821022
05/3748474
05/3854240
5511446
4202126
4164426

� 1أيار2007
 1ت�شرين الأول 2007
 24ت�شرين الأول 2007
 15ني�سان 2008
� 13أيار 2008
� 22شباط 2009

الزرقاء  /جامعة الزرقاء الأهلية
الر�صيفة� /شارع امللك ح�سني  /بجانب عمارة البنك العربي
الزرقاء اجلديدة� /شارع /36حي البرتاوي  /بجانب �سامح مول
�شارع عامر بن مالك /جممع ابو هديب التجاري-بناية رقم 71
اليا�سمني� /شارع جبل عرفات /بجانب دوار اخلريطة
ابوعلندا� -شارع عبد احلكيم احلديد -جممع ح�سني الثوابته

4
8
8
8
8
9

ال�سلط

05/3532316

 22كانون الثاين 2009

ال�سلط – منطقة ال�سالمل – �شحاتيت �سنرت -مقابل مبنى حمافظة البلقاء

8

الها�شمي ال�شمايل
النزهة
الكرك
املفرق
عجلون
طارق
الطفيلة
جر�ش
مرج احلمام
اربد – الها�شمي
�سيتي مول
املدينة املنورة
الر�صيفة ال�شمايل
دير عال
�أبو ن�صري
�شارع احلرية
ارابيال مول

5061993
5684341
03/2351736
02/6232920
02/6422624
5066463
03/2241165
06/6342549
5715607
02/7252326
5852035
5527978
05/3752664
05/3570009
5238390
4201580
02/7251929

 19متوز 2009
 26متوز 2009
� 1أيلول 2009
� 16شباط 2010
 5ني�سان 2010
َ 4اب 2010
 1ت�شرين الثاين 2010
 16كانون الأول 2011
 25ني�سان 2011
 18متوز 2011
َ 14اب 2011
 3ت�شرين الأول 2011
 2كانون الثاين 2011
 2كانون الثاين 2012
 19كانون الثاين 2012
َ 13اب 2012
 7متوز 2013

عمان – الها�شمي ال�شمايل – �شارع البطحاء
عمان – حي النزهة – �ضاحية االمري ح�سن – �شارع ال�سلطان قالوون
الكرك – حي البقاعني – �شارع العمري
املفرق -على تقاطع �شارعي امللك ح�سني بن علي والأمري حممد
عجلون� -شارع عمان -مقابل الأحوال املدنية واجلوازات
عمان -طرببور� -شارع طارق
الطفيلة� -شارع امللك ح�سني
جر�ش – �شارع امللك عبد اهلل
مرج احلمام � -شارع االمرية تغريد  -جممع عمون التجاري
اربد – �شارع الها�شمي
�ستي مول – �شارع امللك عبد اهلل الثاين
�شارع املدينة املنورة
الر�صيفة �شارع امللك عبد اهلل الثاين مقابل �صالة الهيثم
دير عال �شارع ابو عبيدة
ابو ن�صري قرب دوار التطيبقية االول
عمان – املقابلني – �شارع احلرية
�شارع امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني  -جممع ارابيال مول

9
7
9
9
8
8
8
9
9
8
11
8
7
7
6
7
12

الفرع
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بيانات الموظفين والبرامج التدريبية
.

أ فئات الموظفين وتحليالتهم:

2012

2013

التف�صيل ح�سب الفئة
م�صنفون

631

665

غري م�صنفني

81

93

712
التف�صيل ح�سب امل�ؤهل العلمي

758

املجم ــوع
دكتوراه

4

4

ماج�ستري

49

68

دبلوم عايل

5

4

بكالوري�س

450

493

دبلوم

89

90

م�ؤهالت غري جامعية

115

99

املجم ــوع

712

758

�أما معدل دوران املوظفني فقد كان كما يلي:
ا�ستقاالت

37

29

تقاعـد

-

ال يوجد

املجم ــوع

37

29

%5.2

%3.8

الن�سبة �إىل �إجمايل عدد املوظفني
 .ببرامج التدريب لموظفي البنك:

عدد الربامج

عدد امل�شاركني

نوع الربنامج
داخلي

53

1.050

خارجي

154

619

املجموع

207

1.669
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اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
Internal Audit

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
Audit Committee

ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻟﺘﺰام
Regulatory
Compliance

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن
Credit Follow up

اﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة
Board Secretariate

اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
Legal

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
Strategy Committee

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
Shari'a Supervisory
Board

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻌﻠﻴﺎ
High Facilities
Committee

 أﻓﺮاد/ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﻗﻄﺎع اﻻﺋﺘﻤﺎن
Credit Sector

/ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻐﻴﺮة و
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
Small & Medium
Enterprises Credit
Review

/ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﺷﺮﻛﺎت ﻛﺒﺮى
Corporate Credit
Review

/ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ
Commercial Credit
Review

Retail Credit Review

ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
Projects Finance
Evaluation

ﺋﺘﻤﺎن¢دﻋﻢ ا
Credit Support

ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة
Board Of Directors

Chairman

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
General Manager

ﻗﻄﺎع اﻟﺪﻋﻢ
Support Sector

ﻟﺠﻨﻪ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت
واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
Nominations &
Remuneration
Committee

Real Estate Investment

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري

ﻣﺴﺘﺸﺎر
Adviser

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
Treasury

اﻟﺸﺮﻛﺎت
Corporate Banking

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻟﻼﻓﺮاد
Retail Banking

ﻗﻄﺎع اﻻﻋﻤﺎل
Business Sector

Operations

Business Development
& Follow up

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻدارﻳﺔ
Administration
Services

اﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
Information
Technology

Corporate Communication

ﺗﺼﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ¢ا

ﺗﻄﻮﻳﺮ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻋﻤﺎلªا

اﻟﻌﻘﺎر و اﻻﻧﺸﺎءات
& Real Estate
Constructions

ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻻﻋﻤﺎل
Business
Transformation

Banking Operations
Administration

ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
Internal Control

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻداء واﻟﺠﻮدة

Quality &
Performance Evaluation

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
Finance

ﺋﺘﻤﺎن¢ﻣﺮاﻗﺒﺔ ا
Credit Control

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
Risk

Risk Management
Committee

ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

الهيكل التنظيمي

ﻟﺠﻨﻪ اﻟﺤﺎﻛﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ

Corporate Governance
Committee

اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
Human Resources

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
Financial Control
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