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بسم اللّه الرحمن الرحيم

ْؤِمِننَي  بَا إِن كُنتُم مُّ }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الرِّ

َن اللَِّه َورَُسولِِه َوإِن تُبْتُْم فَلَُكْم رُُءوُس أَْمَوالُِكْم َل تَظْلُِموَن َوَل تُظْلَُموَن{ فَِإن لَّْم تَْفَعلُوا فَأَْذنُوا ِبَحرٍْب مِّ

صدق اللّه العظيم

سورة البقرة اآلية 278-279
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من نحن:

تأســس البنــك اإلســامي العــريب كأول رشكــة مرصفيــة إســامية تعمــل يف فلســطني, يف عــام 
ــرصيف  ــاطه امل ــارش نش ــم 563201011، وب ــت رق ــجلة تح ــة مس ــاهمة عام ــة مس ــو رشك 1995 وه
مطلــع العــام 1996، ويقــوم مبامرســة األعــامل املرصفيــة وأعــامل اإلســتثامر وفقــاً ألحــكام 
الريعــة اإلســامية مــن خــال املركــز الرئيــي مبدينــة البــرة وفروعــه املنتــرة يف فلســطني 
ــد  ــام ول يوج ــطني، ك ــارج فلس ــروع خ ــة ف ــك أي ــد للبن ــاً، ول يوج ــاً ومكتب ــر فرع ــتة ع ــة س والبالغ

ــى 31/12/2016م.  ــة  حت ــك أي رشكات تابع للبن

رؤيتنا:

ــال يف  ــدور فع ــام ب ــار أول, والقي ــامي كخي ــرصيف اإلس ــام امل ــل بالنظ ــق العم ــيخ وتعمي ترس
النهــوض باإلقتصــاد الفلســطيني وتحقيــق مبــدأ التكافــل ومراعاة األهــداف اإلجتامعية اإلســامية، 

وتقديــم حلــول وخدمــات مرصفيــة إســامية عرصيــة وذات جــودة عاليــة ومنافســة.

أهدافنا اإلسرتاتيجية:

الحفاظ عىل الهوية املرصفية اإلسامية والتأكيد عليها. «

التوسع يف الشبكة املرصفية. «

 استمرار التميز يف الربامج والخدمات. «

 تعزيز متويات األفراد. «

 تعزيز دور البنك يف املسؤولية املجتمعية. «
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حرضات السادة املساهمني الكرام 

السالم عليكم ورحمة اللّه وبركاته،،،

يســعدين باســمي وباســم أعضــاء مجلــس اإلدارة أن أرحــب 
للهيئــة  والعريــن  الحــادي  الســنوي  اإلجتــامع  يف  بكــم 
العامــة للبنــك اإلســامي العــريب، واســمحوا يل أن أقــدم 
 ،2016 العــام  خــال  البنــك  وإنجــازات  ألعــامل  ملخصــاً  لكــم 
وكذلــك البيانــات املاليــة املدققــة عــن الفــرة املنتهيــة يف 

.2016 أول  كانــون   31

لقــد أنهــى البنــك عامــه الحــادي والعريــن مواصــاً تقدمــه 
يف  اإلســامية  املرصفيــة  املؤسســات  أكــرب  كأحــد  ومنــوه 
2016 مكمــاً ملســرة البنــك يف  الوطــن، حيــث كان العــام 
تحقيــق أهدافــه التــي رســمها يف خطــة العمــل اإلســراتيجية 
ــي  ــنوات 2012 – 2016، والت ــس س ــدار الخم ــىل م ــة ع الطموح
الخطــة.  نهايــة  مــع  البنــك  حجــم  مضاعفــة  يف  إنعكســت 
ــام  ــذا الع ــوب له ــو املطل ــق النم ــن تحقي ــك م ــن البن ــام متك ك
وتحســني وتطويــر الخدمــات املرصفيــة التــي يقدمهــا والتــي 
انعكســت نتائجهــا بشــكل واضــح يف توســيع قاعــدة عمــاء 
املــرصيف  الســوق  مــن  الســوقيه  حصتــه  زيــادة  و  البنــك 

الفلســطيني.

يف بدايــة الربــع الثــاين مــن العــام شــهد البنــك تغــراً جوهرياً 
ــة  ــهم مجوع ــة أس ــال ملكي ــهم بإنتق ــة األس ــة حمل يف تركيب
ــتثامر  ــدوق اإلس ــطني وصن ــك فلس ــادة بن ــوري إىل الس الفاخ
الفلســطيني، حيــث أصبحــت حصــة بنــك فلســطني حــوايل 52% 
وحصــة صنــدوق اإلســتثامر الفلســطيني حــوايل %35. إنعكــس 
ذلــك عــىل عــدد وتركيبــة أعضــاء مجلــس اإلدارة حيــث بقــي 
ــن  ــط م ــاء فق ــتة أعض ــن 27/4/2016 س ــاراً م ــس إعتب يف املجل
أصــل أحــد عــر عضــواً. وتبــع ذلــك تغــر بشــكل واضــح يف 
سياســة مجلــس اإلدارة الجديــد يف مجــال التوســع والنتشــار 
الجغــرايف، حيــث تــم العمــل عــىل تجهيــز وإفتتــاح أربــع فــروع 
جديــدة للعــام 2016 وهــي الخليل-الحرس،العيزريــة، مكتــب 
بيــت لحــم ونابلس-شــارع فيصــل، ليصــل عــدد فــروع البنــك يف 

ــاً. ــام 2016 إىل 16 فرع ــة ع نهاي

رسالة رئيس مجلس اإلدارة
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ــدار 140  ــام 2016 مبق ــال الع ــه خ ــواً يف موجودات ــك من ــهد البن ــد ش ــة فق ــة املالي ــن الناحي وم
مليــون دولر وبنســبة %22 ولتبلــغ مــا يقــارب 791 مليــون دولر، كــام شــهد منــواً يف ودائــع 
ــق  ــون دولر، وحق ــن 624 ملي ــر م ــل إىل أك ــبة %20 لتص ــون دولر وبنس ــدار 104 ملي ــاء مبق العم
منــواً يف التمويــات املبــارشة مبــا يقــارب 108.6 مليــون دولر وبنســبة %35،  ليصــل حجــم صــايف 
ــق  ــك يف تحقي ــز للبن ــايل املمي ــاط امل ــس النش ــا ،و إنعك ــون دولر تقريب ــل إىل 420 ملي التموي

ــام 2015. ــن ع ــادة %20 ع ــون دولر أي بزي ــدار 6.2  ملي ــب مبق ــد الرضائ ــاً بع أرباح

ويف الشــهر األخــر مــن عــام 2016 أقــّر مجلــس اإلدارة الخطــة اإلســراتيجية 2017-2020 باألضافــة 
إىل موازنــة عــام 2017 وتكتســب موازنــة العــام املقبــل أهميــة خاصــة كونهــا الســنة األوىل 
ــراتيجي  ــل األس ــة العم ــداف خط ــق أه ــد تحقي ــأيت بع ــراتيجي 2020، وت ــل الس ــة العم ــن خط م
ــتهدافاً  ــد إس ــي جدي ــع تناف ــك يف وض ــة البن ــع الخط ــام تض ــز، ك ــاح ممي األوىل 2012-2016 بنج
للوصــول إىل مركــز جديــد يف الســوق املــرصيف الفلســطيني بشــكل عــام، ويف ســوق التمويل 
اإلســامي بشــكل خــاص، وذلــك عــىل ضــوء سياســة التوســع املعتمــدة مــن قبــل املجلــس الــذي 
ــاح خمــس فــروع جديــدة يف العــام 2017، حيــث مــن املتوقــع أن يرتفــع مجمــوع فــروع  أقــر إفتت

ــاً. البنــك يف نهايــة العــام 2017 إىل 21 فرعــاً ومكتب

واســمحوا يل يف الختــام  نيابــة عــن مجلــس اإلدارة واملســاهمني أن أتقــدم بجزيــل الشــكر 
والتقديــر لــكل مــن الســادة ســلطة النقــد الفلســطينية، وهيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية 
ــر األمنيــة،  ، ومراقــب الــركات، ووزارة التجــارة واإلقتصــاد الوطنــي، وبورصــة فلســطني، والدوائ
وجميــع الــوزارات، واملؤسســات والدوائــر الرســمية عــىل تعاونهــم ودعمهم ملســرة البنك، كام 
ونتقــدم بالشــكر الجزيــل لعمائنــا الكــرام عــىل الثقــة الغاليــة التــي منحونــا اياهــا، وأننــا نعدهــم 
أن نكــون عنــد حســن ظنهــم دامئــا، مؤكديــن لهــم إلتزامنــا بتقديــم أفضــل الخدمــات واملنتجــات 
املناســبة  هــذه  وننتهــز  حياتهــم،  وتســهل  إحتياجاتهــم  تلبــي  التــي  اإلســامية  املرصفيــة 
لنســجل بالتقديــر والثنــاء جزيــل شــكرنا لهيئــة الفتــوى والرقابــة الرعيــة واملديــر العــام واإلدارة 

التنفيذيــة وكافــة املوظفــني عــىل جهودهــم املباركــة والخــرة يف تحقيــق أهــداف البنــك.

وفقنــا اللّــه وإياكــم للرقــي بهــذه املؤسســة نحــو املزيــد مــن  التقــدم والتطــور واإلزدهــار، مبــا 
يعــزز موقعهــا عــىل خارطــة القطــاع املــرصيف ومبــا يخــدم وطننــا الحبيــب وإقتصادنــا الوطنــي 

ورشيعتنــا الغــراء.

أ. د. عاطف عالونة

رئيس مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة:

مجلس اإلدارة   اإلسم

رئيس مجلس اإلدارة  
السيد وليد توفيق فاخوري*

ممثل: رشكة التوفيق انفستمنت هاوس

نائب رئيس مجلس اإلدارة  
السيد يحيى زكريا القضامين*

ممثل: رشكة الخليج العريب

نائب رئيس مجلس اإلدارة  
الدكتور عاطف كامل عاونة**

ممثل: رشكة بنك فلسطني

عضو مجلس اإلدارة  
السيد صالح رجب حامد*

ممثل: رشكة بنك األردن

عضو مجلس اإلدارة  
السيد باسم محمد عبد الحليم

ممثل: رشكة صندوق اإلستثامر الفلسطيني

عضو مجلس اإلدارة  
السيد سام سامي بحور

ممثل: رشكة أسواق للمحافظ اإلستثامرية

عضو مجلس اإلدارة  
السيد صاح الدين الريف*

ممثل: رشكة الياممة لإلستثامرات العامة

عضو مجلس اإلدارة  
السيد هيثم محمد بركات*

ممثل: رشكة اإلقبال األردنية للتجارة العامة

عضو مجلس اإلدارة  
الدكتور فادي سعيد قطان

ممثل: رشكة بنك فلسطني

عضو مجلس اإلدارة  
السيد هيثم محمد محمود مرسوجي

مستقل 

عضو مجلس اإلدارة  
الفاضلة نرسين سفيان عبد القادر مصلح

مستقل

* إســتقال األعضــاء بتاريــخ 27/4/2016 بســبب بيــع جميــع الحصــص الخاصــة بالــركات األعضــاء 
املمثلــني عنهــا، للســادة بنــك فلســطني وصنــدوق اإلســتثامر الفلســطيني.  

**ترأس أ.د. عاطف عاونة مجلس اإلدارة إعتباراً من 27/4/2016.
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ممثل: رشكة بنك فلسطني «

تاريخ عضوية الركة: 2010 «

تاريخ املياد: 3/4/1949 «

دكتوراه يف اإلقتصاد, مالية عامة, جامعة ميونخ  « الشهادات العلمية:  
1983

ماجستر علوم سياسية, جامعة ميونخ 1979

ماجستر اقتصاد, جامعة ميونخ 1977

بكالوريوس اقتصاد, جامعة ميونخ 1975

الخربات العملية: مستشار خاص ملجلس إدارة بنك فلسطني 2009 – حتى  «
الن.

استاذ غر متفرغ يف برنامج املاجستر يف جامعة القدس

مدير عام هيئة سوق رأس املال الفلسطينية 2005 – 2009.

وكيل وزارة املالية 1994 – 2004.

استاذ اإلقتصاد, جامعة النجاح الوطنية 1983 – 2003.

مؤلف لعرات املقالت والكتب العلمية واملشاركة يف عرات املؤمترات 
اإلقتصادية القليمية والدولية

العضويات: عضو مجلس إدارة رشكة سوق فلسطني لاوراق املالية 2014 –  «
حتى الن.

عضو مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصايب حوادث الطرق 
ورئيس لجنة اإلستثامر 2014 – حتى الن.

عضو مجلس إدارة الركة العقارية التجارية 2015

عضو الفريق الوطني للضامن اإلجتامعي.

عضو مجلس أمناء هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية.

عضو مجلس إدارة رشكة فلسطني لاستثامر العقاري بريكو ورئيس لجنة 
التدقيق الداخيل -2009 2015

رئيس مجلس إدارة رشكة الخدمات املرصفية 1999-2001

عضو مجلس إدارة كل من هيئة تشجيع اإلستثامر وهيئة املدن 
الصناعية  وصندوق البلديات  منذ تأسيسها حتى 2004

عضو مجلس امناء الكلية البراهيمية وجمعية الدراسات العربية-1990 2001

عضو مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية 1996 – 2005.

رئيس لجنة ترخيص مدققي الحسابات القانونيني 1997 – 2005.

عضو اللجنة الوطنية للحوكمة ورئيس الفريق الفني 2007.

عضو اللجنة الوطنية لغسل األموال 2007.

الدكتور عاطف كامل عالونة

نائب رئيس مجلس اإلدارة
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ممثل: رشكة صندوق اإلستثامر الفلسطيني «

تاريخ عضوية الركة: 2009 «

تاريخ املياد: 11/8/1971 «

الشهادات العلمية: «

ماجستر متويل وأدارة, جامعة كرانفيلد 2004

ماجستر إدارة أعامل, جامعة ماسريخت 2001

بكالوريوس هندسة, الجامعة األردنية 1995

الخربات العملية:  «

مدير استثامر, صندوق اإلستثامر الفلسطيني 2006 – حتى اآلن.

مدير تسهيات ومتويل واستثامر, املؤسسة املرصفية الفلسطينية 
وصندوق التنمية الفلسطيني 7 سنوات.

مساعد مدير برنامج, منظمة العمل الدولية – سنة ونصف.

مسؤول تطوير مشاريع, وكالة األمم املتحدة – سنتان.

ممثل:  رشكة أسواق للمحافظ اإلستثامرية( سابقا عن رشكة فرح لألدوات  «
الكهربائية والصحية من عام 1998 - 2014.  

تاريخ عضوية الركة: 2014 «

تاريخ املياد: 18/10/1964 «

الشهادات العلمية: «

 MBA - Northwestern University - 1998

 BSAS - Youngstown State University - 1987 

الخربات العملية:  «

مدير عام رشكة أيم لتقنيات املعلومات )AIM- 1997 ( حتى الن

مدير عام رشكة العربية الفلسطينية ملراكز التسوق )بازا( 1998 – 2004

مدير انظمة املعلومات ابيك 1998 – 1999

مساعد مدير عام رشكة التصالت الفلسطينية 1995 – 1997

Terno&. 1994 – 1995 مسؤول فريق

Nashba. 1989 – 1992 مسؤول فريق

R&S 1980 – 1989 مساعد مدير عام

السيد باسم محمد عبد الحليم

عضو مجلس اإلدارة

السيد سام سامي بحور

عضو مجلس اإلدارة
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ممثل: بنك فلسطني «

تاريخ عضوية الركة: 2010 «

تاريخ املياد: 8/5/1967 «

الشهادات العلمية: «

PhD, University of Bradford Management, 2006

MBA, Business Administration, Lewis University, 1992

بكالوريوس إدارة أعامل, جامعة بيت لحم 1990

الخربات العملية:  «

عميد كلية إدارة األعامل، جامعة بيت لحم.

العضويات «

عضو املجلس الفلسطيني للتدقيق اعتباراً من 2009.

عضو املجلس الفلسطيني للرخيص اعتباراً من 2009.

عضو املعهد األمرييك للمحاسبني القانونيني اعتباراً من 1992.

عضو الجمعية العربية لشهادة املحاسبني اعتباراً من 1998.

عضو جمعية املحاسبة األمريكية 1998.

ممثل: مستقل  «

تاريخ عضوية الركة: 15/4/2015 «

تاريخ املياد:  02/05/1968 «

الشهادات العلمية: «

بكالوريوس  صيدلة ) عام 1990(.

ماجستر إدارة اعامل  ) عام 2001(.

جاري التحضر لرسالة الدكتوراة يف إدارة األعامل.

الخربات العملية:  «

رئيس تنفيذي ملجموعة رشكات مرسوجي  من عام 2006 وحتى الن.

مدير عام و مساهم وعضو مجلس إدارة /رشكة مرسوجي للتجارة العامة 
من عام 1991 و حتى الن.

العضويات «

رئيس مجلس إدارة الركة املتحدة لألوراق املالية

رئيس مجلس إدارة رشكة اركوميد للتجهيزات الطبية

رئيس مجلس إدارة رشكة الربق للخدمات التجارية

رئيس اتحاد موردي الدوية والتجهيزات الطبية الفلسطيني

عضو املجلس العىل للراء العام الفلسطيني

عضو اللجنة الفنية الدوائية الفلسطينية العليا

عضو مجلس إدارة رشكة التأمني الوطنية

عضو مجلس إدارة  رشكة النخبة للخدمات والستشارات الطبية

عضو الغرفة التجارية

عضو جمعية رجال األعامل

عضو جمعية أصدقاء مرىض الثاسيميا

عضو جمعية أصدقاء جامعة برزيت

عضو نقابة الصيادلة

الدكتور فادي سعيد قطان 

عضو مجلس اإلدارة

السيد هيثم محمد محمود 

مرسوجي

عضو مجلس اإلدارة
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الفاضلة نرسين سفيان عبد 

القادر مصلح

عضو مجلس اإلدارة

ممثل:  مستقل   «

تاريخ عضوية الركة: 04/02/2016 «

تاريخ املياد: 08/05/1976 «

الشهادات العلمية: «

ماجستر دراسات أمريكية

الخربات العملية:  «

مدير عام رشكة رتاج للحلول اإلدارية /ومؤسسة الركة يف 2003

 Vital عضو يف فريق عمل مراجعة مواد تدريبية للرياديات مع مؤسسة
 Voices 2014

مسؤول فريق تصميم برامج تدريبية 

استشاري  لغة معتمد مع البنك الدويل وجامعة برزيت

العضويات «

يف منتدى سيدات األعامل منذ 2010

نائب رئيس مجلس اإلدارة يف جمعية املدربني الفلسطينيني منذ 2016
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تقرير مجلس اإلدارة

الصريفة اإلسالمية عاملياً

بــدأت صناعــة الصرفــة اإلســامية منــذ مــا يقــارب أربعــة عقــود ولكنهــا انتقلــت رسيعــاً مــن مرحلــة 
التجربــة والختبــار إىل مرحلــة التوســع والنتشــار نتيجة زيــادة الوعي لــدى العماء واملســتثمرين 
عــن املصــارف اإلســامية وإدراك أهميتهــا كونهــا مــن أهــم أركان النظــام املــرصيف العاملــي، 
حيــث يزيــد مجمــوع موجوداتهــا يف نهايــة عــام 2016 عــن 2 تريليــون دولر مــن خــال أكــر مــن 

400 مؤسســة مرصفيــة منتــرة يف 75 بلــداً يف العــامل.

ــت  ــي كان ــامية الت ــة اإلس ــىل الصرف ــواء ع ــليط األض ــة يف تس ــة العاملي ــة املالي ــاهمت األزم س
أقــل املتأثريــن باألزمــة عــام2009/2008، حيــث ثبــت أن النظــام اإلســامي رغــم كل التحديــات 
كان األفضــل انضباطــاً يف إدارة األصــول املاليــة ومتويــل العمليــات الحقيقيــة وليــس العمليــات 
الورقيــة التــي تقــوم عــىل الروافــع املاليــة، وبالتــايل فقــد أصبــح النظــام املــرصيف اإلســامي 

ــداً عــن الدوافــع العقائديــة. ــني بعي ــاه املســتثمرين واملودع ــرة عامليــة شــدت انتب ظاه

الصريفة اإلسالمية يف فلسطني

بلغــت حصــة البنــوك اإلســامية مــن الســوق املــرصيف الفلســطيني يف العــام 2016  مــا يقــارب  
%12، مــع العلــم أن حصــة الصناعــة املرصفيــة اإلســامية عامليــاً تجــاوزت %25 وهو مــا يعني وجود 
ــوقية،  ــا الس ــم حصته ــطني لتعظي ــامية يف فلس ــة اإلس ــة املرصفي ــام الصناع ــرة أم ــة كب فرص
ــة  ــي إىل مضاعف ــراتيجية ترم ــداف إس ــع أه ــريب لوض ــامي الع ــك اإلس ــزاً للبن ــكل حاف ــذا يش وه
حجــم البنــك يف كل مــن ودائــع العمــاء والتمويــات املبــارشة وتعظيــم أرباحــه وبالتــايل تعظيــم 

عوائــد املســتثمرين مــع إنتهــاء خطــة العمــل اإلســراتيجية 2020.

أداء البنك

يبــني الجــدول أدنــاه توضيحــاً ألداء البنــك اإلســامي العــريب خــال 5 ســنوات، ويتبــني أن حجــم البنك 
ــون  ــارب 490 ملي ــا يق ــه مب ــت موجودات ــية، إذ ارتفع ــوده الرئيس ــة بن ــوظ بكاف ــكل ملح ــى بش من
دولر )%163(، وارتفعــت التمويــات املبــارشة لديــه مبــا يقــارب 287 مليــون دولر )%216(، وودائــع 
العمــاء مبــا يقــارب 342 مليــون دولر )%121(، كــام حقــق البنــك أرباحــاً صافيــة بقيمــة 6.2 مليــون 

دولر خــال العــام 2016.

باإلشــارة إىل أن خطــة العمــل اإلســراتيجية التــي بــدأ العمــل بهــا وتطبيقهــا منــذ بداية عــام 2012 
والتــي تفــرض رضورة مضاعفــة حجــم البنــك خــال الفــرة 2012 لغايــة 2016 حققــت أهدافهــا، كــام 

يبــني الجــدول الاحــق :
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20122013201420152016البند

375470562651791املوجودات

172191247311420التمويات املبارشة

308372435520624ودائع العماء

0.63.54.15.26.2صايف األرباح
* املبالغ باملليون دولر أمرييك.

املوجودات

ودائع العمالء
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التمويالت املبارشة

صايف األرباح
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املركز التنافيس:

رغــم مــا يشــهده الواقــع الفلســطيني عــىل مختلــف الصعــد اإلقتصاديــة والسياســية واإلجتامعية 
ــبيل  ــاً يف س ــي قدم ــعي للم ــم الس ــريب دائ ــامي الع ــك اإلس ــتقرار، إل أن البن ــدم اس ــن ع م
تحســني وتطويــر أدائــه العــام مــن خــال تعزيــز قدرتــه التنافســية بــني البنــوك العاملــة يف 
ــات التــي توضــح منــواً يف الحصــة الســوقية للبنــك مــن  فلســطني، ويتضــح هــذا مــن خــال البيان
ــه  ــت حصت ــث من ــطيني، حي ــرصيف الفلس ــاع امل ــاء يف القط ــع العم ــات وودائ ــودات ومتوي موج
الســوقية مــن املوجــودات مــن %5.2 نهايــة العــام 2015 إىل %5.7 نهايــة العــام 2016، كــام 
ومنــت حصتــه الســوقية يف التمويــات املبــارشة مــن %5.4 نهايــة العــام 2015 إىل %5.9 نهايــة 
ــة  ــام 2015 إىل %6.1 نهاي ــة الع ــن %5.3 نهاي ــاء م ــع العم ــن ودائ ــه م ــت حصت ــام 2016، ومن الع
العــام 2016،وإذا مــا متــت مقارنــة نســب النمــو بــني البنــك اإلســامي العــريب والقطــاع املــرصيف 
الفلســطيني خــال العــام 2016 يف البنــود ســابقة الذكــر يظهــر بــإن موجــودات البنــك كانــت 
ــادة  ــت الزي ــام بلغ ــبة %22 بين ــت النس ــث كان ــف حي ــن الضع ــر م ــام 2016 أك ــا يف الع ــبة منوه نس
يف موجــودات القطــاع املــرصيف %10، األمــر الــذي يظهــر متيــز أداء البنــك مــن جهــة وفرصتــه 

للنمــو والتطــور مــن جهــة آخــرى، الجــدول التــايل يوضــح ذلــك:

ودائع العماءالتمويات املبارشةاملوجوداتالبند/ نسبة النمو
%10%18%10القطاع املرصيف الفلسطيني

%20%35%22البنك اإلسامي العريب

مقارنة النمو يف العام 2016

18



مؤرشات األداء للبنك اإلسالمي العريب:

نجــم عــن تطــور أداء البنــك املميــز تحســن واضــح يف كافــة مــؤرشات البنــك املاليــة كــام يظهــر 
يف الجــدول أدنــاه.

20152016مؤرشات هيكل رأس املال

املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثامر 
%90.5%89.4املطلقة / املوجودات 

%558.0%451.3التمويات املبارشة / حقوق امللكية

%8.9%5.4األرباح املدورة / حقوق امللكية

مؤرشات السيولة

%78.9%79.9ودائع العماء / املوجودات

%53.0%47.8التمويات املبارشة / املوجودات

%67.2%59.8التمويات املبارشة / ودائع العماء

مؤرشات الربحية

%86.5%80.9إيرادات التمويل واإلستثامر / إجاميل اإليرادات

%0.8%0.8العائد عىل املوجودات

%8.3%7.5العائد عىل حقوق امللكية

مؤرشات الحجم

59,179,47560,880,166معدل املوجودات لكل فرع

47,012,87448,011,784معدل ودائع العماء لكل فرع

28,308,14532,284,224معدل التمويات املبارشة لكل فرع
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عدد الرشاكات املؤسسية مبلغ املساهمة )$( املجــــــال 

3 11,600 التنمية 
6 17,556 اإلغاثة 
17 18,149 التعليم 
30 4,450 الثقافة
17 62,254 الصحة 
2 38,104 الرياضة
2 4,125 إبداع وشباب
2 148,129  أخرى
79 304,367 اإلجاميل

 * تشمل املسؤولية اإلجتامعية تربعات البنك ضمن املصاريف التشغيلية واملكاسب غر الرعية

 يتبع البنك اإلجراءات التالية يف مجال املسؤولية اإلجتامعية: «

استقبال الطلبات من خال الفروع. 1

تدقيق صحة الطلب. 2

هيئة الفتوى إلبداء الرأي. 3

إباغ األطراف املعنية. 4

دفع التربعات للمورد مبارشة. 5

املسؤولية اإلجتامعية:

كان للبنــك اإلســامي العــريب دور فاعــل يف املســاهمة يف دعــم وتعزيــز وتنميــة مختلــف 
املجــالت املجتمعيــة، والتــي قــدم الخدمــة مــن خالهــا ملختلــف رشائــح املجتمــع الفلســطيني 
مــن خــال دعــم ومســاندة املؤسســات املحليــة والجمعيــات واملــدارس واملستشــفيات واملراكــز 
اإلقتصاديــة  والنشــاطات  الفعاليــات  رعايــة  إىل  إضافــة  والخدماتيــة،  والتعليميــة  التثقيفيــة 

ــة. ــة واملجتمعي والثقافي

ــة  ــاً لسياس ــاءت إنعكاس ــي ج ــة والت ــك املجتمعي ــاهامت البن ــات ومس ــاميل تربع ــاوز إج ــد تج وق
مجلــس اإلدارة يف هــذا املجــال حــوايل 304 ألــف دولر أمريــيك،أي مــا يقــارب %5 مــن مجمــوع 
التعليــم، الصحــة،  الثقافــة،  التنميــة،  الصافيــة بعــد الرضيبــة، توزعــت عــىل مجــالت  األربــاح 

ــيل: ــام ي ــت ك ــد توزع ــا وق ــة وغره ــة، البيئ ــة، اإلغاث الطفول
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املوارد البرشية:

ــية  ــزة أساس ــري كركي ــرص الب ــة العن ــا بأهمي ــة العلي ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ــن مجل ــاً م إميان
لتطــور ومنــو البنــك، فإنــه يقــع عــىل عاتــق دائــرة املــوارد البريــة مســؤولية هامــة ودوُر 
حيــوُي يف تطويــر كفــاءة املوظفــني وتهيئــة بيئــة عمــل داعمــة لتعزيــز قدراتهــم ومهاراتهــم 

ــراتيجية. ــداف اإلس ــق األه ــل لتحقي ــكل األمث ــتثامرها بالش وإس

انعكاســا لفلســفة ورؤيــة إدارة البنــك األســامي العــريب والتــي تــويل إهتامماً كبــراً مبوظفيها، 
عملــت دائــرة تنميــة املــوارد البريــة عــىل ســن عــدة سياســات وتطويــر عــدد مــن الربامــج 
التــي مــن شــأنها تحفيــز وتطويــر أداء املوظفــني. مــن أهمهــا تطويــر نظــام التقييــم الســنوي 
وسياســة منــح املكافــآت والزيــادات الســنوية للموظفــني لتعزيــز الشــفافية والعدالــة وتعزيز روح 
العمــل الجامعــي. أضافــة إىل ذلــك قامــت الدائــرة بتطويــر برنامــج يقــوم عــىل رعايــة وتطويــر 
املوظفــني املتميزيــن مــن خــال أرشاكهــم بربامــج تدريبيــة متنوعــة وتطويــر مســارات وظيفيــة 
تحــايك قدراتهــم وطموحاتهــم. كــام تــويل دائــرة تنميــة املــوارد البريــة أهميــة خاصــة لتعزيــز 
بيئــة العمــل األيجــايب وذلــك مــن خــال تنظيــم العديــد مــن الفعاليــات والنشــاطات وخاصــة بــني 

موظفــي األدارة العامــة والفــروع.

كــام يتبــع البنــك سياســة ممنهجــة يف عمليــة التوظيــف، إذ يتــم اســتقطاب أفضل الكفــاءات التي 
ــال  ــن خ ــني م ــع املتقدم ــات م ــراء املقاب ــم إج ــة، ويت ــات املطلوب ــات واملؤه ــع باملواصف تتمت
ــاء عــىل معايــر محــددة  ــار املرشــح بن ــة انتقــاء املوظفــني املختصــة يف البنــك ويتــم اختي لجن
ــة  ــوع وطبيع ــىل ن ــد ع ــة تعتم ــن مرحل ــر م ــف يف أك ــار املوظ ــة اختي ــر مرحل ــة ومت ــا اللجن تتبعه

الوظيفــة الشــاغرة.

لقــد بلــغ عــدد موظفــي البنــك اإلســامي العــريب )411( موظفــاً يف نهايــة العــام 2016، اي 
بزيــادة مقدارهــا 76 موظفــاً يف عــام 2016، موزعــني عــىل اإلدارة العامــة والفــروع عــىل النحــو 

التــايل مقارنــة بـــ )335( موظــف يف العــام 2015:

191اإلدارة العامة
13الحرس - الخليل

23 البرة
21 الخليل

15 العيزرية
18 بيت لحم 

18 جنني
11 خانيونس
13 رام اللّه
18 طولكرم

13 غزة
13 قلقيلية
20 نابلس

13 نابلس - شارع فيصل
11 يطا

411املجموع
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كام ويوزع املوظفون حسب مؤهالتهم العلمية عىل النحو التايل:

عدد املوظفني 2016عدد املوظفني 2015املؤهل العلمي
2121دراسات عليا

247312بكالوريوس

2727دبلوم

4051ثانوية عامة فام دون

335411إجاميل عدد املوظفني

النوع اإلجتامعي يف التوظيف:

يــويل البنــك اإلســامي العــريب أهميــة كبــرة إلتاحــة فــرص عمــل متكافئــة لــكا الجنســني، وقــد 
إنعكــس ذلــك يف تطــور عــدد ونســبة العاملــني اإلنــاث يف البنــك :

ارتفــع العــدد مــن 105 يف العــام 2015 إىل 119 موظفــة يف عــام 2016، مشــكلة بذلــك . 1
نســبة %29 مــن مجمــوع املوظفــني يف البنــك.

يســعى البنــك إىل رفــع هــذه النســبة ليصبــح البنــك اإلســامي العــريب مــن أوائــل البنــوك . 2
يف توظيــف اإلنــاث.

كام ومتثل املرأة مراكز قيادية يف الهيكل التنظيمي للبنك.. 3

411
املجموع

ذكور

292119

إناث
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عدد املوظفني/عدد الساعات التدريبيةعدد الدورات

املتدربني مع التكرار

الدورات املحلية 
والخارجية

851876430

1486300ورش العمل الداخلية

938.565ورش العمل الخارجية 

توزيع املشاركني يف الدورات املعقودة للعام 2016 بني الفروع واإلدارة العامة:

عدد املشاركني/ مع التكرارالفرع

297اإلدارة العامة
48البرة

53نابلس
51الخليل

42بيت لحم
36 جنني

35 طولكرم
32 قلقيلية

46غزة
30 خانيونس

18يطا
57رام اللّه

9مكتب الجامعة العربية األمريكية
12الحرس

29العيزرية 
795مجموع املشاركني

التدريب:

تقــوم دائــرة التدريــب باملســاهمة يف بنــاء الــكادر البــري للبنــك، مــن خــال دورهــا يف تدريــب 
وتطويــر أداء املوظفــني باعتبــار رأس املــال البــري الرافعــة األساســية لداء وتقــدم البنــك 
وتحقيــق أهدافــه اإلســراتيجية. حيــث يتــم إعــداد خطــة تدريــب ســنوية تعتمــد مــن اإلدارة العليــا 
يف البنــك وتهــدف إىل مســاندة تحقيــق أهــداف البنــك وخطتــه اإلســراتيجية، بحيــث تراعــي تلبية 
الحتياجــات التدريبيــة للموظفــني اضافــة إىل تطويــر وتحســني مهاراتهــم وقدراتهــم وخرباتهــم. 
ــاءة  ــع الكف ــز ورف ــاهم يف تعزي ــي تس ــة الت ــرص التدريبي ــل الف ــن أفض ــث ع ــرة بالبح ــوم الدائ وتق

املرصفيــة للموظفــني.

ــج  ــاركة يف )108( برنام ــم واملش ــام 2016 بتنظي ــال ع ــك خ ــام البن ــك ق ــق ذل ــبيل تحقي ــىل س وع
ونشــاط تدريبــي شــملت دورات وورش عمــل ومؤمتــرات بواقــع )2000( ســاعة تدريبيــة ومبشــاركة 

)795( موظــف مــن مختلــف الفــروع واإلدارة العامــة وذلــك عــىل النحــو اليت: 
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ومن أهم انجازات دائرة التدريب خالل العام 2016:

  تأهيــل كافــة فــرق إســتمرارية العمــل يف اإلدارة والفــروع ورفــع جاهزيتهــا ملواجهــة . 1
الحــالت الطارئــة والكــوارث.

 تأهيــل موظفــي الفــروع الجديــدة )فــرع الحــرس، فــرع العيزريــة، فــرع فيصــل /نابلــس ومكتــب . 2
بيــت لحــم(.

 اطاق مكتبة دائرة التدريب.. 3

 تفعيل عضوية البنك يف املجلس العام للبنوك اإلسامية CBAFI يف البحرين.. 4

 إعداد كتيب )دليل( إرشادي ملوظفي خدمة العماء  يف الفروع.. 5
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الخدمات املرصفية والتمويلية لدى البنك اإلسالمي العريب

الخدمات املرصفية لألفراد:

vv:برامج التوفير

يقــدم البنــك ســتة برامــج توفــري تلبــي رغبــات مختلــف رشائــح املجتمــع، وتتميــز هــذه الربامــج 

ــزة  ــوايل 400 جائ ــنوية ح ــز الس ــدد الجوائ ــغ ع ــث يبل ــام، حي ــدار الع ــىل م ــالء ع ــأة العم مبكاف

بقيمــة $600,000 دوالر،  وتخضــع برامــج التوفــري آلليــات توزيــع األربــاح عــىل اإلســتثامر املتبعة 

يف حســابات التوفــري يف البنــك مبــا يتفــق مــع معايــري اإلســتثامر اإلســالمية:

ــنن  ــن الس ــرة م ــنة العم ــكل أداء س ــرة: يش ــري العم ــج توف برنام

املحببــة لــدى املســلمني ويــأيت ذلــك إستئناســاً بقولــه تعــاىل: 
ــِه ﴾}البقــرة: 196{ ــرََة لِلَّ ــجَّ َوالُْعْم ــوا الَْح ﴿ َوأمَِتُّ

مــن هنــا يقــوم البنــك مبنــح جائــزة عمــرة بقيمــة $500 دولر 
يوميــاً لعمائــه مــن خــال برنامــج توفــر العمــرة .

برنامــج توفــري جواهر:يقــدم البنــك جائــزة إســبوعية بقيمــة 

1,750 $ دولر يف برنامــج توفــر جواهــر، حيــث يتــم الســحب عــىل 
ــنوياً. ــر س ــزة جواه 48 جائ

برنامــج توفــري الزواج:يســاهم البنــك مبســاعدة الشــباب مــن 

عمائــه عــىل إمتــام ســنة الــزواج  وذلــك إلن الــزواج آيــة مــن آيــات 
ــْن  ــْم ِم ــَق لَُك ــِه أَْن َخلَ ــْن آَيَاتِ ــاىل:   َوِم ــه تع ــون لقول ــه يف الك اللّ
أَنُْفِســُكْم أَْزَواًجــا لِتَْســُكُنوا إِلَيَْهــا َوَجَعــَل بَيَْنُكــْم َمــَودًَّة َورَْحَمــًة إِنَّ 

ــُرون   }الــروم: 21{،  ــْوٍم يَتََفكَّ ــاٍت لَِق ــَك آَلَيَ يِف َذلِ

ــة $3,000 دولر  ــهرية بقيم ــزة ش ــح جائ ــك مبن ــوم البن ــث يق حي
ــزواج. ــر ال ــج توف ــال برنام ــن خ ــه م لعمائ

ــعيدة: الســيارة مــن عوامــل تحقيــق  ــري األرسة الس ــج توف برنام

الســعاده لــكل أرسة، والبنــك اإلســامي العــريب وفــر برنامــج 
األرسة الســعيدة الــذي يتــم الســحب مــن خالــه عــىل 4 ســيارات 

ــهور. ــا كل 3 ش ــحب عليه ــري الس ــنوياً يج ــدة س جدي
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ــك: حلــم إمتــاك شــقة العمــر هــو مــن أكــرب  ــر ومتل ــج وف برنام

األحــام التــي يســعى اإلنســان لتحقيقهــا، وبذلــك يوفــر البنــك 
فرصتــني بالعــام مبنــح شــقة العمــر مــرة كل ســتة شــهور بقيمــة 

$100,000 دولر مــن خــال برنامــج التوفــر وفــر ومتلــك.

برنامــج توفــري الحــج: الحــج فريضــة عــىل كل مســلم وقولــه 

ــِه َســِبيًا(  ــِت َمــِن اْســتَطَاَع إلَيْ ــاِس ِحــجُّ الْبَيْ ــِه َعــىَل النَّ تعــاىل )َولِلَّ
.}79 }آل عمــران: 

بذلــك يقــوم البنــك باملســاهمة بتحقيــق حلــم أداء فريضــة الحج 
لعــرة مــن عمائــه كل عــام مــن خــال 10 جوائــز بقيمــة 1,000$ 

دولر لــكل جائــزة، مــن خــال برنامــج توفــر الحــج.

 برنامــج توفــري األضاحــي:  األضحيـّـة هــي إحــدى شــعائر اإلســام، 

ــاُه  ــال تعاىل) َوفََديَْن ــه، ق ــلمون إىل اللّ ــا املس ــرب به ــي يتق الت
ِبِذبْــٍح َعِظيــٍم ( }آلصافــات:107{

ولذلــك فقــد قــام البنــك بإســتحداث برنامــج توفــر األضاحــي 
ليقــوم البنــك بالســحب عــىل 100 أضحيــة بشــكل ســنوي، يجــري 

ــهر. ــى بش ــد الضح ــل عي ــا قبي ــحب عليه الس
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vv:برامج متويل األفراد   

يقــدم البنــك عــدداً مــن الربامــج التمويليــة املتكاملــة لألفــراد، التــي تضمن متويــل كافــة احتياجاته 
الحياتيــة مبــا يتــامىش مــع تعاليــم الريعــة اإلســامية الغــراء، ويقــوم بإبــرام اإلتفاقيــات 
ومذكــرات التفاهــم مــع مؤسســات املجتمــع املحــيل التــي يقــدم مــن خالهــا عروضــاً منافســة 
ملختلــف رشائــح املجتمــع، حيــث تقــدم دائــرة متويــل األفــراد يف البنــك 5 برامــج أساســية للتمويل 

هــي:

ــرات  ــروط وف ــة ب ــيارة املفضل ــاء الس ــم اقتن ــه حل ــن خال ــل م ــق العمي ــيارات: يحق ــل الس متوي

ــع. ــح املجتم ــف رشائ ــة ملختل ــرسة ومامئ ــداد مي س

ــك  ــة بالتملي ــارة املنتهي ــلوب اإلج ــوت بأس ــاك البي ــة امت ــج إمكاني ــر الربنام ــك: يوف ــتأجر ومتل اس

ــل. ــة األج ــداد طويل ــرات الس ــة وبف ــز باملرون ــذي يتمي ال

ــا  ــاء مب ــخصية للعم ــات الش ــة اإلحتياج ــر كاف ــج بتوف ــذا الربنام ــاهم ه ــخيص:  يس ــل الش التموي

ــة. ــية عالي ــزات تنافس ــامية ومبمي ــم اإلس ــع التعالي ــامىش م يت

ــكلون  ــن يش ــرة الذي ــن الح ــاب امله ــة أصح ــج بريح ــذا الربنام ــص ه ــن: يخت ــاب امله ــل أصح متوي

نســبة كبــرة  مــن املجتمــع، ويســاهم بتحقيــق أحامهــم ســواء البيــوت، الســيارات، الســلع، 
ــة. ــم املالي ــب وموارده ــا يتناس ــرة، مب ــاريع الصغ املش

برنامــج التمويــل بضــامن الذهب:  ميكــن هــذا الربنامــج العماء مــن متويــل إحتياجاتهم الشــخصية 

واملهنيــة  بضــامن الذهــب ودون الحاجــة لوجــود راتــب محول عــىل البنك.

vv:الخدمات املقدمة للمشاريع الصغرية واملتوسطة

القطاعــات  أهــم  مــن  أنــه  عــىل  واملتوســطة  الصغــرة  املشــاريع  قطــاع  إىل  البنــك  ينظــر 
اإلقتصاديــة الواعــدة يف فلســطني ولــه مســتقبل كبــر وقــدرة كبــرة عــىل املســاهمة يف 
ــة يف  ــة العام ــاهمة املالي ــن مس ــاً م ــك إنطاق ــام وذل ــكل ع ــطيني بش ــاد الفلس ــة اإلقتص تنمي
الناتــج املحــيل اإلجــاميل والتــي تزيــد عــن %50، ومــن هنــا كان لوجــود دائــرة متويــل املشــاريع 
الصغــرة واملتوســطة يف البنــك أهميــة كــربى، حيــث تقــوم بتوفــر فرصــة الحصــول عــىل 
التمويــل الــازم والستشــارات املناســبة لهــذه الريحــة الواســعة مــن خــال تقديــم الخدمــات 
ــن  ــن م ــة لتتمك ــز باملرون ــامية وتتمي ــم اإلس ــع التعالي ــامىش م ــي تت ــة الت ــة والتمويلي املرصفي

ــاريع. ــك املش ــل تل ــالت عم ــف مج ــة مختل خدم
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vv:الخدمات املقدمة للرشكات الكربى

يعمــل البنــك بالراكة مــع الــركات الكبرة يف 
فلســطني للمســاهمة يف تنمية وبناء اإلقتصاد 
الفلســطيني، حيــث تقــوم دائــرة تنميــة أعــامل 
الــركات بتوفــر مجموعة مــن الحلــول املبتكرة 
التــي تتوافــق مــع صيــغ التمويــات الرعيــة من 
بيــوع املرابحة، املضاربة، املشــاركة، اإلســتصناع، 
اإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك للــركات الكــربى 
مــن خــال متويــل رأس املــال العامــل، املــواد 
الخــام ومــواد التصنيــع واإلنتــاج، متويــل األصــول 
واآللت واملعــدات، التمويــل العقــاري، ومتويــل 
املشــاريع الصناعيــة والتجارية، كــام يقدم البنك 
خدمات التجــارة الخارجية التي تتمثل باإلعتامدات 
املســتندية، بوالــص التحصيــل، وخطابــات الضامن 
/ وخدمــات تبــادل العمــات، جميعها تتناســب مع 
طبيعــة عمــل تلــك الــركات ومبــا يحقــق أفضــل 

النتائــج لكافــة األطــراف.

يعمــل فريــق مديــري العاقــات املرصفيــة مــع 
ــعة يف  ــربة واس ــع بخ ــذي يتمت ــركات، وال ال
مختلــف القطاعــات واملجــالت، جنبــا إىل جنــب 
مــع العمــاء لتلبيــة متطلباتهــم وإحتياجاتهــم 
املرصفيــة قصــرة وطويلــة األجــل، وتقــدم 
تزويــد  خــال  مــن  املختلفــة  املزايــا  هــذه 
واملشــورة  الازمــة  باملعلومــات  العمــاء 

املاليــة واملهنيّــة.

vv:الخزينة واألسواق املالية

يف   2016 العــام  خــال  البنــك  إســتمر 
قانونيــة  ســيولة  نســب  عــىل  املحافظــة 
والفعالــة  النشــطة  اإلدارة  خــال  مــن  جيــدة 
دائــرة  لــدى  البنــك  ومطلوبــات  ملوجــودات 

إســتطاعت  التــي  املــال،  وأســواق  الخزينــة 
بكفــاءة  النقديــة  التدفقــات  إدارة  بدورهــا 
ــة  ــوق املختلف ــال أدوات الس ــن خ ــة م وفعالي
الحســنة  القــروض  مبــادلت  إتفاقيــات  مثــل 
وعقــود املقايضــة وغرهــا، للمحافظــة عــىل 
وتلبيــة  بإلتزاماتــه  والوفــاء  البنــك  مــاءة 
ــات .  ــراد واملؤسس ــن األف ــة م ــات عمائ إحتياج
كــام متكنــت اإلدارة مــن إدارة مخاطــر الســيولة 
مصــادر  وتنويــع  عاليــة  بكفــاءة  والســوق 
البنــك  موجــودات  جــودة  وتحســني  األمــوال 
وذلــك متاشــيا مــع التوجهــات اإلســراتيجية 
وتعليــامت  اإلســتثامرية  وسياســتة  للبنــك 

الفلســطينية. النقــد  ســلطة 

وأســواق  الخزينــة  دائــرة  إســتطاعت  كــام 
ــة  ــة عالي ــتويات ربحي ــىل مس ــاظ ع ــال الحف امل
مــن  الرغــم  عــىل  جيــدة  عوائــد  وهوامــش 
بالعمــات  تراجــع عوائــد األدوات املســتثمرة 
ــل  ــادر دخ ــوع مص ــال تن ــن خ ــك م ــة، ذل األجنبي
البنــك وتعظيــم العوائــد عن طريق اإلســتخدام 
مــن  واإلســتفادة  األمــوال  ملصــادر  األمثــل 
متميــزة،  إيــردات  لتحقيــق  الســوق  أدوات 
ــتوى  ــىل املس ــداث ع ــور األح ــاة تط ــع مراع م
املحــيل واإلقليمــي للحفــاظ عــىل إســتقرار 
ذلــك  إىل  إضافــة  للبنــك  املــايل  املركــز 
إســتمرت إدارة الخزينــة وأســواق املــال يف 
املؤسســات  ودائــع  مــن  املزيــد  إســتقطاب 
واألفــراد وتقديــم الحلــول املناســبة لعمائهــا 
مــن الــركات واألفــراد للتحــوط مــن مخاطــر 

أســعار الــرصف .
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وفيام ييل أهم أنشطة الدائرة :

 اإلستثامر يف الصكوك واألوراق املالية. «

 اإلســتثامر يف الصناديــق اإلســتثامرية ذات األداء التاريخــي املتميــز ضمــن معــدلت  «
مخاطــرة مقبولــة.

 إدارة مراكــز العمــات األجنبيــة مبــا يحقــق أفضــل العوائــد املمكنــة ضمــن النســب املقررة  «
ومبــا يتائــم مــع تعليامت ســلطة النقــد الفلســطينية.

 إدارة املوجودات واملطلوبات عن طريق اإلستخدام األمثل ملصادر األموال. «

امــا يف مجــال أســواق العمــالت األجنبيــة اآلنيــة واملواعــدات املؤجلــة، تواصــل الدائــرة تقديــم 

خدماتهــا املعتــادة والتي تشــمل :

خدمــة ســوق تبــادل العمــات : وهــي خدمــة متميــزة وأســعارنا فيهــا منافســة، وتشــمل هــذه  1-
الخدمــة :

 العمليــات األنيــة )Spot Rate( : وهــي خدمــة بيــع ورشاء العمــات األجنبيــة بحيــث تكــون  «
تغطيــة الصفقــة فوريــة 

 املواعــدات : وهــي خدمــة بيــع ورشاء العمــات األجنبيــة بحيــث تكــون تغطيــة الصفقــة  «
مســتقبليا ويف تاريــخ محــدد ولكــن ملزمــة لطــرف وغــر ملزمــة لطــرف أخــر .

 عمليات املقايضة : وهي مقايضة عملة بعملة أخرى ولفرة محددة متفق عليها . «

خدمــة ســوق الودائــع اإلســتثامرية : وهــي خدمــة متميــزة وأســعارنا فيهــا منافســة ســواء  2-
كان ذلــك للمبالــغ الكبــرة أو حتــى الصغرة،وتشــمل هــذه الخدمــة مــا يــيل :

 قبــول الودائــع اإلســتثامرية بجميــع العمــات القابلــة للتحويــل ولجميــع الفــرات وبأســعار  «
فسة  منا

 تنفيذ عمليات املتاجرة بالصكوك اإلسامية املتداولة لحساب العماء «

 إجراء عمليات املقايضة بني العمات األجنبية  «

خدمــة ســوق الســلع واملعــادن الثمينــة : وهــي خدمــة بيــع ورشاء الســلع واملعــادن الثمينــة  3-
ــعار منافسة  وبأس

ــق  4- ــتثامرية يف صنادي ــدات إس ــع ورشاء وح ــة بي ــي خدم ــتثامرية : وه ــق اإلس ــة الصنادي خدم
ــامية . ــة اإلس ــكام الريع ــع أح ــة م متوافق

تقديــم النصــح واإلرشــاد لعمــاء البنــك مــن األفــراد واملؤسســات يف مجــال التحــوط لتقلبــات  5-
أســعار الــرصف، وإقــراح أدوات التحــوط املناســبة وحســب حاجــة كل عميــل.

وتســعى إدارة الخزينــة وأســواق املــال ضمــن إســراتيجيتها املســتقبلية إىل اإلســتمرار يف 
تقديــم أفضــل الخدمــات لعمائهــا، وإبتــكار منتجــات إســامية جديــدة تواكــب التطــور يف العمــل 
املــرصيف اإلســامي،إضافة إىل التوســع يف إســتثامرات البنــك يف مجــالت وأدوات وفــرص 
إســتثامرية مختلفــة واإلســتفادة مــن ظــروف الســوق املواتيــة يف بعــض األدوات، لتعظيــم 
عوائــد البنــك ضمــن مخاطــر مقبولــة، وضمــن محــددات السياســة اإلســتثامرية وتعليــامت ســلطة 

ــطينية. ــد الفلس النق
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تطوير الخدمات واملنتجات:

ــاح 4 فــروع جديــدة   تــم خــال العــام 2016 إفتت
نهايــة  يف  العاملــة  الفــروع  عــدد  ليبلــغ 
العــام 13فرعــاً ومكتباً،والعمــل عــىل إفتتــاح 3 
ــام 2017  ــة الع ــمي يف بداي ــكل رس ــروع بش ف
ــم  ــرى  ،وت ــروع أخ ــع ف ــىل أرب ــة ع ، واملصادق
األربعــة  للفــروع  الازمــة  بالتجهيــزات  البــدأ 
ــات  ــزات والدراس ــذه التجهي ــأيت ه الجديدة،وت
الخطــة  البنــك يف  يتوافــق مــع توجــه  مبــا 
اإلســراتيجية 2020 والتي تهدف إىل التوســع 
الجغــرايف مبــا يخــدم أكــرب رشيحــة مــن عمــاء 
ــا  البنــك وزيــادة عــدد العمــاء ولتكــون خدماتن

منتــرة يف كل املحافظــات.

والخدمــات  املنتجــات  صعيــد  عــىل  امــا 
تطويــر  يف  البنــك  اســتمر  فقــد  املرصفيــة 
ــاء  ــات العم ــي احتياج ــا لتلب ــه وتحديثه خدمات
املــرصيف  العمــل  يف  التطــور  وتواكــب 
األحــدث  اآليل  الــرصاف  البنــك  اطلــق  حيــث 
مــن  العمــاء  ميكــن  والــذي  فلســطني  يف 
مــن  والشــيكات  للنقــدي  واأليــداع  الســحب 
فــروع  كل  يف  املنتــرة  الرصافــات  خــال 
البنــك، والتــي مــن شــأنها تســهيل الخدمــة 
ميــزة  وتعتــرب  األرسع،  الوقــت  يف  للعمــاء 
تنافســية يحــى بهــا البنــك، وكــام تــم العمــل 
خــال العــام 2016 عــىل إطــاق برنامــج توفــر 
األرسة الســعيدة ويعنــى الربنامــج بالســحب 
ــركني يف  ــاء املش ــيارات للعم ــع س ــىل أرب ع
توفــر  برنامــج  عــىل  املوافقــة  الربنامــج، 
أضاحــي العيــد ليتــم إطاقــه يف العــام 2017 
والــذي سيشــمل الســحب عــىل 100 أضحيــة 

قبيــل عيــد األضحــى.

ــاريع  ــن املش ــدد م ــاز ع ــم انج ــك ت ــة لذل اضاف
نوعيــة  وتحســني  ترسيــع  إىل  تهــدف  التــي 
متثلــت  والتــي  للعمــاء  املقدمــة  الخدمــة 

يف مــروع إصــدار بطاقــات فيــزا األلكرونيــة 
متاحــة  تجريبــي  بشــكل  أصبحــت  والتــي 
ــا  ــىل إطاقه ــل ع ــيجري العم ــني وس للموظف

.2017 العــام  خــال  للعمــاء 

البحث والتطوير:

تقــوم دائــرة التخطيــط والدراســات يف البنــك 
مــدار  عــىل  البنــك  أداء  مــؤرشات  مبتابعــة 
العــام  األداء  مبــؤرشات  ومقارنتهــا  العــام 
للقطــاع املــرصيف ووضــع التوصيــات الرضورية 
للمســاهمة يف تعزيــز وتطويــر أداء البنــك، 
ومتابعــة تنفيــذ املوازنــة للفــروع والدوائــر، 
لتلبيــة  شــاملة  بيانــات  قاعــدة  وإنشــاء 
احتياجــات املســتفيدين داخــل البنــك وخارجــه، 
املتوفــرة  واملعلومــات  البيانــات  وتحليــل 
املنفــذة  املســوح  بــني  املقارنــات  وإجــراء 
ــر  ــرات والتقاري ــق الن ــة، وتوثي ــرات مختلف لف
ــرق  ــكل الط ــن ب ــا الزبائ ــة رض ــة، ودراس اإلحصائي
الطــرق املبــارشة أو غــر املبــارشة  ومنهــا 
الخطــط  ووضــع  الخفــي،  املتســوق  مثــل 
املــدى  عــىل  البنــك  لحتياجــات  العمليــة 
القصــر والطويــل مــن مختلــف املــوارد ووضــع 

لذلــك. الازمــة  الفنيــة  املواصفــات 
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إدارة املخاطر: 

املعايــر  أحــدث  بتطبيــق  البنــك  يقــوم 
املرصفيــة الدوليــة الفضــىل يف إدارة كافــة 
ــل،  ــر التموي ــت مخاط ــواء كان ــر س ــواع املخاط أن
والســيولة،  الســوق  والتشــغيل،  العمليــات 
العمــل،  واســتمرارية  والســمعة  األعــامل 
أمــن املعلومــات وذلــك يف ســبيل تحقيــق 
الجهــات  لقــرارات  واإلمتثــال  الشــفافية 
الرقابيــة وتعليــامت ســلطة النقــد الفلســطينية 
املنبثقــة  الدوليــة  املعايــر  إىل  والســتناد 
مــن إرشــادات لجنــة بــازل II، حيــث يقــوم البنــك 
إتفاقيــة  متطلبــات  لتطبيــق  بالتجهيــز  حاليــا 
النقــد  ســلطة  مــع  وبالتنســيق   )III( بــازل 
مــال  لــراس  الــكايف  للتحــوط  الفلســطينية، 
ــح  ــن من ــأ م ــد تنش ــي ق ــر الت ــن املخاط ــك م البن
التمويــات واإلســتثامرات الخارجيــة وانشــطة 
الوىل  الدعامــة  وبحســب  التشــغيلية  البنــك 
ويتــم  كــام   ،)II( بــازل  ارشــادات  مــن   )Pillar I(
ــارية ذات  ــات استش ــع جه ــاون م ــل وبالتع العم
خــربات يف هــذا املجــال عــىل إعــداد تقييــم 
داخــيل لكفايــة راس املــال )ICAAP( وبحســب 
الدعامــة الثانيــة )Pillar II( مــن ارشــادات بــازل 
القامئــة  الرقابيــة  اإلجــراءات  تعزيــز  مــع   ،)II(
للتأكــد مــن التحــوط الــكايف لكفايــة رأس مــال 
البنــك لكافــة املخاطــر التــي قــد تنشــأ مــن 
أعــامل البنــك املختلفــة والتــي مل يتــم التحوط 
مــن   )Pillar I( الوىل  الدعامــة  ضمــن   منهــا 
ارشــادات بــازل )II(، والناتجــة امــا عن التوســع و/
أو الركــز و/أو الدخــول يف أســواق جديــده و/

أو القضايــا القانونيــة و/أو التغــر يف التخطيط 
جــودة  عــىل  للحفــاظ  وذلــك  الســراتيجي، 
األصــول ووفــرة الســيولة ملواجهــة املتطلبــات 
ــاد  ــات اإلجه ــداد فحوص ــم إع ــام ويت ــة، ك الطارئ
عــىل  نتائجهــا  وعكــس   )Stress Testing(
ــم  ــة حج ــك ملعرف ــة للبن ــات املالي ــع البيان واق

تأثرهــا عــىل أربــاح البنــك وأصولــه املرجحــة 
ــال  ــرأس م ــكايف ل ــوط ال ــك للتح ــر وذل باملخاط
البنــك وبحســب إرشــادات وتوصيــات لجنــة بــازل 
فحوصــات  إلجــراء  التحضــر  إىل  باإلضافــة   ،II
اســتمرارية العمــل مــن املوقــع البديــل واختبــار 
املوقــع البديــل لضــامن ســر العمــل بالظــروف 
تطبيــق  يف  الجاهزيــة  ومــدى  الســتثنائية 
أعــامل البنــك للمحافظــة عــىل الســتمرارية 
يف تقديــم أفضــل الخدمــات املرصفيــة لعمــاء 
إىل  باإلضافــة  الطارئــة،  الظــروف  يف  البنــك 
عقــد ورش العمــل لكافــة دوائــر البنــك ملعرفــة 
ــد و/ ــدة والح ــكل وح ــر ل ــم املخاط ــد حج وتحدي
أو التخفيــف منهــا تبعــاً للمامرســات املرصفيــة 
أدوات  باإلضافــة إىل الســتناد إىل  الفضــىل، 
مســاعدة يف تحديــد وتقييــم حجــم ومســتوى 
املخاطــر الئتامنيــة الناشــئة مــن التمويــات 
الســوق  ومخاطــر  البنــك  لعمــاء  املمنوحــة 
الناشــئة عــن اإلســتثامر يف أســواق رأس املال 

املحليــة و العامليــة.

ــدور  ــز ال ــر وتعزي ــك إىل تطوي ــدف البن ــام ويه ك
ــث  ــن حي ــيولة، م ــر الس ــايب يف إدارة مخاط الرق
واجراءاتهــا  منهجيتهــا  تطويــر  عــىل  العمــل 
الحاليــة يف مراقبــة وتقييــم وضــع الســيولة 
وحجــم فجــوات اإلســتحقاق مــا بــني األصــول 
والخصــوم، وباإلســتناد عــىل اســس ومعايــر 
قيــاس دوليــة يف ذلــك، إلعطــاء صــورة شــاملة 
ومتكاملة يف إدارة موجودات ومطلوبات البنك، 
تهــدف مــن خالهــا إىل الحفــاظ عــىل اصــول 
البنــك، وتعزيــز قــدرة البنــك يف تلبيــة احتياجــات 
عمائــه خاصــة يف الظــروف غــر اإلعتياديــة، 
ــرة  ــايب لدائ ــدور الرق ــز ال ــال تعزي ــن خ ــك م وذل
إدارة املخاطــر عــىل األعامل والنشــطة اليومية 
التــي تقــوم بهــا دائــرة الخزينــة وأســواق املــال. 
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مكافحة غسل األموال :

تعزيــزا لإلســتقرار املــايل يف فلســطني وللمحافظــة عــىل ســامة الجهــاز املرصيف الفلســطيني 
وإمتثــالً لتعليــامت ســلطة النقــد الفلســطينية، قــام البنــك بتعــنّي ضابــط مكافحــة غســل المــوال 
كمســؤول اتصــال عــىل مســتوى اإلدارة العامــة ملراقبــة اإلمتثــال ألحــكام القانــون واللوائــح 
والتعليــامت واملعايــر والقــرارات الخاصــة مبكافحــة غســل المــوال والتصــال مــع وحــدة املتابعــة 
املاليــة لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية ملتابعــة اإلجــراءات الازمــة  وذلــك مــن خــال إنشــاء دائــرة 

مســتقلة مختصــة بهــذا املجــال. 

ويتمثــل دور البنــك يف ذلــك مــن خــال اقــرار سياســة داخليــة ملكافحــة غســل المــوال وقاعــدة 
إعــرف عميلــك، وذلــك بهــدف وضــع آليــات وضوابــط وتحديــد مســؤوليات واضحــة والتأكــد مــن قيــام 
الجميــع بهــذه املســؤوليات، بهــدف منــع الخارجــني عــن القانــون مــن اســتخدام البنــك اإلســامي 

العــريب للقيــام بعمليــات غســل اموالهــم.

دائرة اإلمتثال :

تتمثــل مســؤولية دائــرة مراقبــة اإلمتثــال بــإدارة مخاطــر اإلمتثــال بكفــاءة لحاميــة البنك مــن التعرض 
أليــة عقوبــات ماليــة أو قانونيــة أو مخاطــر الســمعة، والتــي قــد تنتــج عــن عــدم اإللتــزام بالقوانــني 
املحليــة والدوليــة،  ويقــوم املجلــس بضــامن إســتقالية إدارة اإلمتثــال وضــامن توفــر كــوادر 
بريــة كافيــة ومدربــة ومؤهلــة ، بالضافــة إىل أنــه يجــري تدويــن وتوفــر سياســة اإلمتثــال مــن 
قبــل مجلــس اإلدارة مبوجــب دليــل اإلمتثــال بحيــث يغطــي جميــع جوانــب اإلمتثــال لضــامن اإللتــزام 
بالقوانــني والنظمــة املعمــول بهــا  ، ولتحقيــق مــا تقــدم تقــوم دائــرة مراقبــة اإلمتثــال مبــا يــيل:

 التحقــق مــن قيــام املوظفـــني بتطبيــق التعليــامت الرقابيــة عــىل جميــع خدمــات و  «
منتجــات البنــك .

 تقديــم املشــورة لكافــة الدوائــر والفــروع  يف مجــال اإلمتثــال والعقوبــات الناتجــة عــن  «
مخالفــة تعليــامت الجهــات الرقابيــة 

معالجــة شــكاوي العمــاء و املتابعــة مــع الدوائــر ذات العاقــة التــي تقــوم بحل مشــاكل  «
العمــاء بالشــكل الصحيــح والــذي يعكــس رؤيــة البنك .

 التعــاون مــع جهــات التدقيــق الخارجــي والداخــيل للتحقــق مــن ســامة اإلجــراءات  «
. اإلمتثــال  املطبقــة يف مجــال 

 تزويد مجلس اإلدارة بتقارير دورية حول أوضاع اإلمتثال يف البنك . «

 زيادة الوعي يف مجال اإلمتثال من خال عقد دورات تدريبية مبارشة للموظفني. «

 إجــراء الزيــارات امليدانيــة بهــدف التحقــق مــن اإللتــزام بالقوانــني والسياســات واإلجراءات  «
ذات العاقــة باإلمتثال .

» . )ACTAF(  مراجعة وإعتامد سياسات شاملة يف مجال اإلمتثال وقانون 

34



حوكمة البنك :

يؤكــد البنــك إلتزامــه بكافــة سياســات وأحــكام وقواعــد مدونــة حوكمة الــركات يف فلســطني، مبا 
يضمــن تحقيــق العدالــة والنزاهــة والشــفافية واإلفصــاح عــن األمــور املاليــة وغــر املاليــة بشــكل 
يجعــل مــن عاقــة املســاهمني ومجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، عاقــة تتســم بالشــفافية 
وتضمــن تحقيــق كافــة املصالــح بعدالــة، مبــا ميَكــن املســاهمني مــن تقييم وضــع البنك ومســتوى 
أدائــه، إضافــة إىل مراعــاة املســاءلة يف العاقــات بــني اإلدارة التنفيذيــة ومجلــس اإلدارة، وبــني 
ــة إىل  ــة، إضاف ــرى ذات العاق ــات األخ ــس اإلدارة والجه ــني مجل ــاهمني، وب ــس اإلدارة واملس مجل
مراعــاة الفصــل بــني املســؤوليات وتفويــض الصاحيــات لكافــة املوظفــني يف البنــك، مرتكــزاً بذلــك 

عــىل املبــادئ التاليــة:

1. إجتامعات الهيئة العامة:

تعقــد إجتامعــات الهيئــة العامــة العاديــة وغــر العاديــة بنــاء عــىل دعــوة مــن قبــل مجلــس اإلدارة، 
وتوجــه للمســاهمني قبــل 14 يــوم عــىل األقــل مــن موعــد انعقادهــا، ويتــم اإلعــان عنهــا بالصحــف 
املحليــة قبــل موعــد اإلجتــامع بأســبوعني عــىل األقــل، ويســتمع املســاهمون إىل تقريــر مدقــق 
الحســابات الخارجــي، وتقريــر هيئــة الفتــوى والرقابــة الرعيــة املوحــدة يف إجتامع الهيئــة العامة 
وتتــم اإلجابــة عــن أيــة استفســارات لديهــم، ويتــم خــال اإلجتــامع مناقشــة بنود جــدول األعــامل وفقاً 

للرتيــب الــوارد فيــه كــام تتــاح الفرصــة إلدراج أيــة بنــود أخــرى تتــم بنــاء عــىل طلــب املســاهمني.

2. حقوق املساهمني املتكافئة:

يراعــي مجلــس إدارة البنــك اإلســامي العــريب أن يتمتــع كل مســاهم مــن مســاهمي البنــك بكافــة 
الحقــوق املخولــة لهــم مبوجــب القوانــني واألنظمــة والتعليــامت املرعيــة، والتــي تشــمل الحــق 
يف توفــر ســجات امللكيــة، الحــق يف حصولهــم عــىل الدعــوة لحضــور إجتامعــات الهيئــة العامة، 
الحــق يف املعاملــة العادلــة لجميــع املســاهمني ومتتعهــم بالحقوق نفســها، ســواء يف توزيع 
ــاب،  ــت واإلنتخ ــق يف التصوي ــا، الح ــهم أو رهنه ــل األس ــق يف نق ــة والح ــة والعيني ــاح النقدي األرب

والحــق يف أولويــة الكتتــاب يف أي إصــدارات جديــدة.

3. إدارة الرشكة:

ــس  ــة مجل ــرط لعضوي ــاء، ويش ــن 6 أعض ــايل م ــريب الح ــامي الع ــك اإلس ــس إدارة البن ــف مجل يتأل
اإلدارة أن يكــون العضــو املنتخــب ميلــك مــا ل يقــل عــن 7,000 ســهم، وميتلــك أعضاء مجلــس اإلدارة 
خــربة ماليــة وإقتصاديــة، ويجتمــع املجلــس بصــورة منتظمــة وكلــام دعــت الحاجــة إىل ذلــك ومبــا ل 
يقــل عــن ســتة إجتامعــات ســنوية، ويعقــد إجتــامع الهيئــة العامــة العاديــة مــرة بالســنة، كــام يعقــد 

إجتــامع هيئــة عامــة غــر عــادي كلــام دعــت الحاجــة إىل ذلــك.

 كــام شــكل مجلــس إدارة البنــك مــن أعضائــه عــدة لجــان دامئة منبثقــة عنه وهــي: اللجنــة التنفيذية، 
لجنــة املراجعــة والتدقيــق، لجنــة املخاطر والحوكمــة واإلمتثال، ولجنة اإلســتثامر وأســواق املال.
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يقــف عــىل رأس اإلدارة التنفيذيــة مديــر عــام يتمتــع بالكفــاءة والنزاهــة والخــربة املرصفيــة 
ــم  ــر لديه ــة تتواف ــن يف اإلدارة التنفيذي ــؤولني بارزي ــني مس ــم تعي ــام ت ــرة، ك ــة الكب واإلقتصادي
املؤهــات والخــربات املطلوبــة، ويقــوم املديــر العــام برســم ومتابعة تنفيــذ الخطط اإلســراتيجية 
للبنــك التــي أقرهــا مجلــس اإلدارة، كــام أنــه هنــاك فصــاً بــني مهــام مجلــس اإلدارة واإلدارة 

ــك. ــة للبن ــامل اليومي ــص األع ــا يخ ــة مب التنفيذي

 

4. التدقيق:

يقــوم بأعــامل التدقيــق يف البنــك اإلســامي العريب جهتــان منفصلتان وهــام: التدقيــق الخارجي 
الــذي تقــوم بــه رشكــة تدقيــق مرخصــة ملزاولــة املهنــة ومعتمــدة ومتمتعــة بالخــربة والكفــاءة 
الازمــة لذلــك، وتقــوم مبامرســة أعاملهــا بشــكل حيــادي ومســتقل عــن البنــك وعــن مجلــس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذيــة، إضافــة إىل دائــرة التدقيــق الداخــيل التــي تتبــع مبــارشة للجنــة املراجعــة 
والتدقيــق املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة والتــي تقــوم بفحــص وتقييــم درجــة مــاءة وفاعليــة نظام 
ــر واقســام البنــك  ــة لكافــة دوائ الضبــط الداخــيل واآلليــة التــي يتــم فيهــا انجــاز املهــام املوكل
ــي  ــورة والت ــة املذك ــا للجن ــيل وترفعه ــق الداخ ــامل التدقي ــة بأع ــر املتعلق ــة التقاري ــداد كاف وإع

بدورهــا تقــوم بتوجيــه تلــك التقاريــر ملجلــس اإلدارة بعــد إرفاقهــا بتوصياتهــا الخاصــة.

5. اإلفصاح والشفافية:

يلتــزم البنــك اإلســامي العــريب مبتطلبــات اإلفصــاح الــواردة يف القوانــني واألنظمــة والتعليــامت 
النافــذة، ســواء اإلفصــاح اليومــي املتعلــق باألمــور الجوهريــة واإلفصــاح الــدوري املتعلــق 
باإلفصــاح عــن البيانــات املاليــة، ومــا يجــب أن يتضمنــه التقريــر الســنوي، مبــا يضمــن وصــول 
ــتثمرين  ــاهمني واملس ــني كاملس ــة الخارجي ــاب العاق ــرار وألصح ــاب الق ــة ألصح ــات الازم املعلوم
والعمــاء، ويتــم اإلفصــاح مــن خــال عــدة وســائل إعاميــة وإعانيــة أهمهــا املوقــع اإللكــروين 
للبنــك، الصحــف املحليــة، املوقــع اإللكــروين لبورصــة فلســطني، وغرهــا مــن الوســائل الكفيلــة 

ــازم. ــت ال ــة يف الوق ــاب العاق ــة ألصح ــات الازم ــال املعلوم بإيص

6. أصحاب املصالح اآلخرين:

يراعــي البنــك اإلســامي العــريب املحافظــة عــىل كل مــن يعتــرب مــن أصحــاب املصالــح يف البنــك 
والذيــن يشــملون املســاهمني، املوظفــني، العمــاء، وكل مــن لــه عاقــة مــع البنــك، حيــث يتعامــل 
مــع كل طــرف منهــم بنــاء عــىل القوانــني واألنظمــة والتعليــامت التــي تضمــن حقــوق كل منهــم، 
ــة إىل  ــك، إضاف ــايل واإلداري للبن ــام امل ــايس والنظ ــام األس ــراره يف النظ ــم إق ــا ت ــل مب إذ يعم
السرشــاد بالقوانــني الســارية ذات العاقــة كقانــون العمــل، قانــون الــركات، والعقــود املوقعــة 

فيــام بــني البنــك وبــني كل طــرف مــن األطــراف ذات العاقــة.
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افصاحات أخرى:

عقود وصفقات ألطراف ذوي صلة:

ل يوجد أي عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدها البنك مع رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء املجلس 
أو املدير العام أو أي موظف يف البنك أو أقاربهم.

املخاطر املحتملة:

ل يوجــد مخاطــر محتملــة مــن املمكــن أن يتعــرض لهــا البنــك خــال الســنة املاليــة القادمــة والتــي 
مــن شــأنها التأثــر املــادي عــىل البنــك.

الرشكات التابعة والشقيقة :

ليوجد لدى البنك رشكات تابعة أو شقيقة.

مدققي الحسابات :

تم انتخاب رشكة ارنست ويونغ للتدقيق عىل حسابات البنك للعام 2016 .

االختالف بني البيانات األولية املفصح عنها سابقا والبيانات النهائية: 

ل يوجد اختاف بني البيانات األولية املفصح عنها سابقا والبيانات النهائية.

العمليات غري املتكررة:

ل يوجــد أي أثــر مــايل لعمليــات ذات طبيعــة غــر متكــررة حدثــت خــال الســنة املاليــة ول تدخــل 
ضمــن نشــاط البنــك الرئيــي.

معايري الجودة الدولية:

يقــوم البنــك بتطبيــق معايــر وارشــادات بــازل I وبعضاً مــن معاير وإرشــادات بازل II، واملامرســات 
الفضــىل للحوكمــة، باإلضافــة إىل كافــة تعليــامت ســلطة النقــد الفلســطينية لتغطيــة كافــة 

جوانــب إدارة املخاطــر.

االمتيازات:

ل توجــد أيــة حاميــة حكوميــة أو امتيــازات يتمتــع بهــا البنــك أو أي مــن منتجاتــه مبوجــب القوانــني 
واألنظمــة أو غرهــا، كــام ل توجــد أي بــراءات اخراعــات أو حقــوق امتيــاز حصــل عليهــا البنــك.

اإلجراءات القانونية:

بلــغ عــدد القضایــا املقامــة عــىل البنــك 15 و 10 قضایــا كــام يف 31 كانــون األول 2016 و 2015، عــىل 
التــوايل وذلــك ضمــن النشــاط الطبیعــي للبنــك، بلغت قیمــة القضایــا املقامة عــىل البنــك 775,984 
ــر إدارة  ــوايل، ويف تقدی ــىل الت ــون األول 2016 و 2015، ع ــام يف 31 كان ــيك ك و 737,647دولر أمری
ومحامــي البنــك فإنــه لــن یرتــب عــىل البنــك أیــة إلتزامــات باســتثناء مــا تم تخصیصــه ملواجهــة تلك 

القضایا.
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اإلستثامرات الخارجية:

بلــغ حجــم اإلســتثامرات الخارجيــة يف الصكــوك والتجمعــات البنكيــة  مبلــغ $10,277,299 ومبلــغ 
23,000,000 كــام يف نهايــة 31 كانــون اول 2015 و2016 عــىل التــوايل.

اإلستثامر  الراساميل :

بلــغ صــايف حجــم اإلســتثامر الراســاميل للبنــك مــا قيمتــه 13,680,343دولر امريــيك ومبلــغ 
التــوايل.  2015 عــىل  2016 و  8,081,492 دولر امريــيك كــام يف نهايــة كانــون الول 

قرارات ذات أثر مادي:

ــامت  ــن املنظ ــة أو ع ــة أو التريعي ــة أو القضائي ــلطات التنفيذي ــن الس ــادرة ع ــرارات ص ــد ق ل يوج
الدوليــة أو عــن ســلطة الحتــال أو عــن أي جهــات أخــرى لهــا تأثــر مــادي عــىل عمــل البنــك أو 

ــتمرارية. ــه يف الس ــىل قدرت ــية أو ع ــه التنافس ــه أو قدرات منتجات

اإلعتامد عىل موردين وعمالء رئيسيني:

يتعامــل البنــك اإلســامي العــريب مــع العديــد مــن املورديــن املحليــني والخارجيــني لتغطيــة 1. 
مشــرياته املختلفــة، ويوجــد ثــاث رشكات تعامــل معهــام البنــك وتزيــد نســبة مشــرياته مــن 

كل منهــام عــن %10 مــن إجــاميل مشــريات البنــك.

رشكــة إئتــاف املصلــح /أتانتــك للمقــاولت العامــة واملســؤولة عــن تأهيــل مبنــى اإلدارة 2. 
العامــة الجديــد 31.37%.

رشكة موارد الكمبيوتر الوطنية )RCN( والتي قامت بتوريد رصافات آلية للبنك 3.13.98%. 

رشكة فلسطني للتكنولوجيا املكتبية – أوفتك 4.11.83%. 

اإلدارة  تتبعــه  الــذي  العمــل  إطــار  يتلخــص 
الضبــط والرقابــة  لتقييــم فعاليــة  التنفيذيــة 
الداخليــة مــن خــال وجــود ثــاث دوائــر مســتقلة 
والتدقيــق  املراجعــة  للجنــة  مبــارشة  تابعــة 
عــن  املنبثقتــني  واإلمتثــال  الحوكمــة  ولجنــة 
مجلــس اإلدارة حســب تعليــامت ســلطة النقــد 
الفلســطينية والجهــات الرقابيــة األخــرى، حيــث 
ــة  ــم أنظم ــق وتقيي ــر بتطبي ــذه الدوائ ــوم ه تق
الضبط والرقابــة الداخلية عىل مختلف العمليات 
ــرة  ــرة إدارة املخاطــر، دائ يف البنــك، وهــي دائ
الرقابــة والتدقيــق الداخــيل، ووحــدة مراقبــة 
اإلمتثــال، حيــث تقــوم األوىل بوضــع إجــراءات 
رقابيــة لضبــط املخاطــر املتوقعة عــىل مختلف 
جوانــب األعــامل املرصفيــة وغــر املرصفية يف 

البنــك والتــي تشــمل مخاطــر الئتــامن، الســوق، 
التشــغيل، وغرهــا، بينــام تقــوم دائــرة التدقيق 
الداخــيل بفحــص إلتــزام كافــة دوائــر وفــروع 
البنــك بتطبيــق أنظمــة الضبــط والرقابــة وإعطــاء 
التوصيــات ملعالجــة أي ثغرات من خــال عمليات 
ــوم  ــا، وتق ــوم به ــي تق ــة الت ــش الدوري التفتي
وحــدة مراقبــة اإلمتثــال مبتابعــة تطبيــق البنــك 
لتعليــامت ســلطة النقــد الفلســطينية والجهات 
ــك  ــزام البن ــى بإلت ــي تعن ــة الت ــة الخارجي الرقابي
مــن  بــّد  ول  والشــفافية،  الحوكمــة  لقواعــد 
اإلشــارة هنــا إىل أن تقاريــر هــذه الدوائــر ترفــع 
مبــارشة للجــان املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة 
كلُّ فيــام يخصــه والتــي بدورهــا تقــوم برفعهــا 

ملجلــس اإلدارة.

كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:
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ــون  ــابات الخارجي ــي الحس ــوم مدقق ــام ويق ك
والرقابــة  الضبــط  أنظمــة  فعاليــة  بفحــص 
الداخليــة بشــكل دوري مــن خــال زياراتهــم 
الدوريــة لدوائــر وفــروع البنك ورفــع تقاريرهم 
وتوصياتهــم، إضافــة إىل تحضر تقرير ســنوي 
املاليــة  البيانــات  عــن  اإلفصــاح  مــع  يتزامــن 
يتــم مــن خالــه تقييــم أنظمــة الضبــط ومــدى 
ــة  ــات العام ــة بالسياس ــزام اإلدارة التنفيذي إلت
للمــرصف وضوابــط الرقابــة الداخليــة وضوابــط 
املخاطــر، وأدلــة اجــراءات العمــل والنظمــة 
والتعليــامت الداريــة للبنــك الداخليــة ويتــم 
عرضــه عــىل لجنــة املراجعــة والتدقيــق التــي 
بدورهــا تقــوم برفعــه ملجلــس اإلدارة مرفقــاً 
بتوصياتهــا بالخصــوص مــع إرســال نســخة عنهــا 

ــك. ــة يف البن ــإلدارة التنفيذي ل

ول بــد مــن اإلشــارة هنا إىل أن البنك اإلســامي 
أي  وجــود  لتجنــب  دامئــاً  يســعى  العــريب 
ــة يف أنظمــة  ثغــرات ومواطــن ضعــف جوهري
الضبــط والرقابــة الداخليــة مــن خــال املتابعــة 
ــا  ــة وتعديله ــك األنظم ــدوري لتل ــم ال والتقيي
ــق  ــىل الطري ــاء ع ــن البق ــا يضم ــا مب وتطويره
الســليم وإلتزامــن مــع التغــرات والتطــورات 
عاقــة  لهــا  التــي  الصعــد  مختلــف  عــىل 

بالصناعــة املرصفيــة اإلســامية الســليمة.
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الخطة املستقبلية – 2020 : 

تهــدف خطــة العمــل اإلســراتيجية 2020 إىل تحديــد األهــداف القابلــة للتطبيــق خــال مــدة الخطــة، 
اضافــة إىل تحديــد األهــداف اإلســراتيجية لتحقيــق الرؤيــا، كــام عرضــت الخطــة اطــاراً عامــاً للربامــج 
الازمــة لتحقيــق األهــداف، والتــي ســيتم تطويرهــا و تحديدهــا ســنوياً مــع خطــط املوازنــة، وفيــام 

يــيل أهــم األهــداف التــي يســعى لهــا البنــك خــال الســنوات األربــع القادمــة:

 تحليــل الواقــع اإلقتصــادي، مركــزة عــىل الجوانــب ذات العاقــة بالنظــام املــرصيف  «
وفرصــه وآفــاق توســعه .

 الدراســة بالبحــث والتحليــل واقــع القطــاع املــرصيف الفلســطيني مــن حيــث خارطــة  «
ــت  ــث عرض ــه، حي ــة في ــة الكامن ــرص املرصفي ــا والف ــا وقطاعي ــرصيف جغرافي ــوق امل الس
املحولــة،  الرواتــب  مقابــل  واألفــراد  الــركات  قطاعــات  يف  الحــاد  التنافــس  واقــع 
التوســع  يف  النجــاح  ورشوط  الصغــرة  املشــاريع  قطــاع  يف  الفرصــة  واستكشــفت 

بتمويلــه نظــرا ملخاطــره الخاصــه.

ــة  « ــود حص ــت إىل وج ــطني، وخلص ــامية يف فلس ــة اإلس ــع الصرف ــة لواق ــت دراس  تناول
ســوقية للصرفــة اإلســامية ل تقــل عــن 9% مــن حجــم الســوق املــرصيف )ل زالــت غــر 
مســتنفذة(، كــام تناولــت يف هــذا البــاب، الفــروق ذات الدللــة بــني البنــوك اإلســامية و 

ــاً. التقليديــة وآخــر مســتجدات قطــاع الصرفــة اإلســامية محلي

 قدمــت الدراســة تقييــامً لتجربــة البنــك خــال خطــة العمــل اإلســراتيجي 2016-2012،  «
والتــي شــهد البنــك أثناءهــا منــواً لفتــاً، حيــث كانــت نســبة النمــو حــوايل %163 مــن 

املوجــودات و %590 مــن األربــاح خــال مــدة الخطــة

ومــن خــال ذلــك يطمــح البنــك يف ان يكون املؤسســة املرصفيــة اإلســامية الوىل والبنــك الثاين 
بــني البنــوك الفلســطينية، ويف موقــع متقــدم بــني البنــوك العاملــة يف فلســطني، كــام حــددت 
ــام  ــول للع ــة وص ــنوات القادم ــال ال 4 س ــة خ ــل الازم ــراتيجيات العم ــك واس ــداف البن ــة أه الخط

2020 كــام يــيل:

النمو والقوة اإليرادية 1-

تطوير مشاريع إستثامرية غر تقليدية 2-

األهداف اإلسراتيجية : 3-

 الحفاظ عىل الهوية املرصفية اإلسامية والتاكيد عليها. «

 التوسيع يف الشبكة املرصفية. «

 الستمرار يف التميز يف الربامج والخدمات. «

 تعزيز متويات األفراد. «

 تعزيز دور البنك يف املسؤولية املجتمعية. «
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أعضاء اإلدارة التنفيذية
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تاريخ املياد:  20/1/1955 «

تاريخ التعيني:  16/1/2011 «

الشهادات العلمية:  «

ماجستر إدارة عامة، الجامعة األمريكية، القاهرة 1987

بكالوريوس محاسبة، جامعة النجاح الوطنية 1981

الخربات العملية السابقة: «

بنك الرفاه، رام اللّه 2005 – 2011.

بنك القاهرة عامن، رام اللّه 2003 – 2005.

املؤسسة املرصفية الفلسطينية، القدس 1996 – 2003.

.Technical Development Corporation 1992 – 1996

.Technical Development Corporation 1990 – 1992

رشكة األندلس، السعودية 1987 – 1990.

جامعة النجاح الوطنية 1982 – 1984.

تاريخ املياد:  25/5/1964 «

تاريخ التعيني:  8/11/2015 «

الشهادات العلمية:  «

بكالوريوس إدارة أعامل - جامعة برزيت. 

الخربات العملية السابقة: «

البنك العريب، 1994 – 2015 ، مدير وحدة العمليات املركزية

بنك القاهرة عامن، 1990-1994

تاريخ املياد:  18/8/1967 «

تاريخ التعيني:  11/10/1997 «

الشهادات العلمية:  «

ماجستر إدارة دولية

بكالوريوس إدارة اعامل / جامعة عباس فرحات - الجزائر

الخربات العملية السابقة: «

جامعة الخليل 1995 -  1997

بنك الردن 1993 - 1994

السيد سامي عبد الرحيم صعيدي

املدير العام

السيد غسان محمد هاشم مصطفى جرب 

نائب املدير العام

السيد أمجد غازي الجعربي

املدير التنفيذي للعمليات واألنظمة
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تاريخ املياد:  2/8/1963 «

تاريخ التعيني:  2/11/1999 «

الشهادات العلمية:  «

دبلوم  أدارة أعامل

الخربات العملية السابقة: «

فندق حياة رجني 

رشكة خليل عيد لاخشاب مسؤول املبيعات والتسويق

تاريخ املياد:  26/4/1970 «

تاريخ التعيني:  1/2/2001 «

الشهادات العلمية:  «

ماجستر هندسة الحاسوب، جامعة برزيت

بكالوريس هندسة إلكرونية

الخربات العملية السابقة: «

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 1995 – 2001.

رشكة سامكو 1993 – 1995.

تاريخ املياد:  4/9/1974 «

تاريخ التعيني:  19/2/2001 «

الشهادات العلمية:  «

بكالوريس قانون، الجامعة األردنية 1996

الخربات العملية السابقة: «

محامية مزاولة، مكتب املحامي عادل أبو دياب 1998 – 2001.
ــيوخي 1996 –  ــني الش ــي حس ــب املحام ــة، مكت ــة متدرب محامي

.1998

السيد فايز شعبان

مدير الشؤون اإلدارية

السيد مصطفى رشيف أبو خيزران

مدير دائرة الشبكات واألنظمة

السيدة أديبة عبد اللّه عفانة

مدير دائرة الشؤون القانونية
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تاريخ املياد:  18/10/1980 «

تاريخ التعيني:  21/1/2006 «

الشهادات العلمية:  «

ماجســتر إدارة وتســويق، الكادمييــة العربيــة للعلــوم املاليــة 
واملرصفيــة

بكالوريس تسويق، جامعة النجاح

الخربات العملية السابقة: «

رشكة األسيل للتعهدات العامة 2003 – 2004.

تاريخ املياد:  28/8/1966 «

تاريخ التعيني:  4/5/2008 «

الشهادات العلمية:  «

ماجستر علوم مالية ومرصفية

الخربات العملية السابقة: «

بنك الرفاه 2008-2006.

البنك التجاري الفلسطيني2006-1996.

بنك القاهرة عامن 1996-1994.

تاريخ املياد:  22/8/1970 «

تاريخ التعيني:  24/8/2008 «

الشهادات العلمية:  «

ماجستر علم الحاسوب، جامعة برزيت

دبلــوم عــايل برمجــة الحاســوب، معهــد Brilliants بنغلــور الهند 
بكالوريــس علــم الحاســوب جامعــة بنغلــور الهند

الخربات العملية السابقة: «

بنك فلسطني الدويل 1996 – 2008.

بنك القاهرة عامن 1994 – 1996.

السيد أحمد صالح رسطاوي

مدير دائرة التخطيط والدراسات

السيد مروان محمد بدوي

مدير دائرة تنمية املشاريع الصغرة واملتوسطة

السيد عامر يونس خضريي

مدير دائرة أنظمة األعامل املرصفية
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تاريخ املياد:  29/7/1979 «

تاريخ التعيني:  1/7/2009 «

الشهادات العلمية:  «

ماجستر محاسبة - 2006 

الخربات العملية السابقة: «

البنك اإلسامي الفلسطيني 2009-2007

محارض يف جامعة القدس املفتوحة 2013-2008

تاريخ املياد:  1/5/1968 «

تاريخ التعيني:  22/7/2009 «

الشهادات العلمية:  «

ماجستر إدارة أعامل

دبلوم عايل يف إدارة البنوك

بكالوريوس محاسبة

الخربات العملية السابقة: «

البنك العقاري املرصي 1998 – 2009.

البنك األردين الكويتي 1995 – 1998.

بنك األردن 1994 – 1995.

تاريخ املياد:  17/10/1966 «

تاريخ التعيني:  7/10/2009  «

الشهادات العلمية:  «

بكالوريس قانون، الجامعة األردنية 1996

الخربات العملية السابقة: «

ماجستر علوم إدارية ومحاسبة، جامعة النجاح الوطنية 1999

بكالوريس علوم مالية ومرصفية، جامعة الرموك 1989

السيد ثائر رضار بركات

مسؤول وحدة مكافحة غسل األموال

السيد إبراهيم اسامعيل أبو عبدو

مدير دائرة الرقابة والتدقيق الداخيل

السيد حسان عصام صربي

مدير دائرة تنمية أعامل الركات
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تاريخ املياد:  28/12/1970 «

تاريخ التعيني:  20/12/2009 «

الشهادات العلمية:  «

ماجستر علوم إدارية وتسويق، الجامعه األردنية

بكالوريس علوم مالية ومرصفية، جامعة الرموك

الخربات العملية السابقة: «

بنك األردن 2005 - 2009.

جامعة النجاح الوطنية 2003 - 2005.

بنك األردن 1998 – 2003.

بنك القاهرة عامن 1993 - 1998.

تاريخ املياد:  6/1/1968 «

تاريخ التعيني:  23/3/2010 «

الشهادات العلمية:  «

ماجستر تجارة، جامعة بونا، الهند

بكالوريس محاسبة، جامعة بونا، الهند

ــة يف  ــة امللكي ــد الجمعي ــة، معه ــات العام ــوم يف التأمين دبل
ــطينية ــال الفلس ــوق رأس امل ــة س ــن وهيئ البحري

الخربات العملية السابقة: «

بنك األردن 1999 – 2008.

.anz grindlays bank 1999 – 1998

تاريخ املياد:  15/11/1969 «

تاريخ التعيني:  12/5/2010 «

الشهادات العلمية:  «

ماجستر إدارة أعامل

الخربات العملية السابقة: «

جامعة القدس املفتوحة / دوام جزيئ 2007 – 2010.

بنك القاهرة عامن 1996 – 2010.

السيد حاتم فوزي صبح

مدير دائرة مراقبة التمويل

السيد عدنان عبد اإلله خفش

مدير دائرة العمليات املرصفية

السيد راتب عبداللّه عطياين

مدير دائرة التدريب

47



تاريخ املياد:  29/4/1973 «

تاريخ التعيني:  22/5/2010 «

الشهادات العلمية:  «

بكالوريوس إدارة أعامل، جامعة رشق البحر األبيض املتوسط، 
قربص

الخربات العملية السابقة: «

بنك الرفاه 2006 – 2010.

البنك األهيل األردين 2003 – 2006.

بنك جرندلز 2000 – 2003.

بنك القاهرة عامن 1996 – 2000.

تاريخ املياد:  24/9/1974 «

تاريخ التعيني:  10/8/2010 «

الشهادات العلمية:  «

بكالوريس قانون

الخربات العملية السابقة: «

بنك القاهرة عامن 1997 – 2010.

تاريخ املياد:  10/1/1972 «

تاريخ التعيني:  1/11/2010 «

الشهادات العلمية:  «

بكالوريوس أدب انجليزي ولغات، جامعة عامن األهلية

دبلوم عايل يف التسويق جامعة برزيت ومركز برزيت 
للتعليم املستمر

الخربات العملية السابقة: «

بنك األردن 2008 – 2010.

بنك القدس 2005 - 2008.

بنك القاهرة عامن 1998 - 2005.

السيد سائد مقداد مقدادي

مدير دائرة إدارة املخاطر

السيدة فريوز فتحي ذبالح

مدير دائرة اإلمتثال

السيد عامد محمود عيىس

مدير دائرة متابعة التمويل والتحصيل
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تاريخ املياد:  3/9/1964 «

تاريخ التعيني:  2/1/2011 «

الشهادات العلمية:  «

ماجستر هندسة مدنية

بكالوريس هندسة مدنية

الخربات العملية السابقة: «

مدير إدارة األبنية، التصالت الفلسطينية 1997 – 2010.

رشكات مقــاولت، الــدار الفلســطينية، رشكــة املقاولــون 1994 
.1996-

تاريخ املياد:  20/8/1967 «

تاريخ التعيني:  19/7/2011 «

الشهادات العلمية:  «

بكالوريوس إدارة أعامل 

الخربات العملية السابقة: «

خربة مرصفية 21 عام 

تاريخ املياد:  20/7/1979 «

تاريخ التعيني:  7/8/2011 «

الشهادات العلمية:  «

دبلوم عايل تنمية املشاريع الصغرة واملتوسطة

بكالوريوس إدارة أعامل 

الخربات العملية السابقة: «

بنك الرفاه 2006-2011.

وكالة األمم املتحدة 2004-2006.

رشكة نيوتكني كومب 2003.

السيد عبداللّه صالح حمد

مدير دائرة العقار واللوازم

السيد نظام الزامل

مدير دائرة تنمية املطلوبات والفروع

السيد محمد حسني رسور

مدير دائرة تنمية أعامل األفراد
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تاريخ املياد:  15/1/1981 «

تاريخ التعيني:  10/3/2013 «

الشهادات العلمية:  «

ماجستر إدارة أعامل
بكالوريوس محاسبة ومالية

CPA محاسب قانوين أمرييك معتمد
CMA محاسب إداري معتمد
ACPA محاسب مهني عريب

PCPA محاسب قانوين فلسطيني

الخربات العملية السابقة: «

رشكة برايس ووتر هاوس كوبزر 2004 – 2013.

رشكة إرنست ويونغ لتدقيق الحسابات 2003 – 2004.

بنك القاهرة عامن 2002 – 2003.

تاريخ املياد:  03/09/1977 «

تاريخ التعيني:  12/08/2014 «

الشهادات العلمية:  «

ماجستر تطوير مؤسسات وكوادر برية

ماجستر حل نزاعات وقيادة

بكالوريوس علم نفس / علم إجتامع

الخربات العملية السابقة: «

مستشار مؤسسات ومشاريع ومدرب

مدير برامج مؤسسة البحث عن أرضية مشركة

تاريخ املياد:  31/10/1972 «

تاريخ التعيني:  8/11/2015 «

الشهادات العلمية:  «

بكالوريوس إدارة أعامل - جامعة برزيت

ماجستر إدارة أعامل - جامعة برزيت

الخربات العملية السابقة: «

1996 – 2001 البنك األهيل األردين 

كبــر   - الفلســطينية  املرصفيــة  املؤسســة   -  2001-2005
املتعاملــني 2005-2015 - مســاعد املديــر العــام لشــؤون الخزينــة 

واإلســتثامر - البنــك الوطنــي

السيد ميرسة حاتم سالمة

مدير الدائرة املالية

السيد فادي محمود  رابية

مدير دائرة تنمية املوارد البرية

السيد: نائل حامد موىس حامدنه

مدير دائرة الخزينة وأسواق املال
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تاريخ املياد:  1/12/1972 «

تاريخ التعيني:  26/2/2001 «

الشهادات العلمية:  «

دبلوم إدارة أعامل

الخربات العملية السابقة: «

مكتب رئيس الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 1995 – 2001.

السيدة ليندا محمود الشيخ يوسف

رئيس قسم املساهمني
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اللجنة التنفيذية – لجنة دامئةاسم اللجنة

28/9/2010تاريخ تشكيلها

األعضاء واملقررين

الدكتور عاطف عاونه / رئيس مجلس اإلدارة – رئيس اللجنة.
السيد سام بحور / عضو مجلس اإلدارة – نائب رئيس اللجنة.

السيد باسم عبد الحليم / عضو مجلس اإلدارة – عضو.
السيد حاتم صبح / مدير مراقبة التمويل – أمني رس اللجنة.

الصاحيات

اإلطــاع عــىل طلبــات التمويــل التــي تزيــد قيمتهــا عــن صاحيــات لجنــة ««
التمويــل يف اإلدارة العامــة.

 متابعــة كافــة التقاريــر والبيانــات والدراســات التــي متكنهــا مــن أداء ««
عملهــا مبهنيــة وكفــاءة.

اإلدارة بشــكل واٍف ودوري عــىل وضــع املحفظــة «« اطــاع مجلــس   
عليهــا  الناشــئة  والتطــوارت  حجمهــا  حيــث  مــن  للبنــك  الئتامنيــة 
ــائر  ــة خس ــة أي ــدة ملواجه ــات املع ــة واملخصص ــات املصنف والتموي

والتحصيــل. املتابعــة  وجهــود 

 إعــام مجلــس اإلدارة بشــكل فــوري بــأي تغــرات جوهريــة تطــرأ ««
عــىل وضــع املحفظــة الئتامنيــة ووضــع السياســة الئتامنيــة للبنــك 
ورشوط منــح التمويــات والضامنــات والســقوف الئتامنيــة وحــدود 
صاحيــات لجنــة التمويــل يف اإلدارة العامــة مبــا يتوافــق مــع القوانني 
وتعليــامت الســلطة الرقابيــة وقــرارات وتوصيــات دائــرة إدارة املخاطــر 

ــة. ــس اإلدارة للمصادق ــىل مجل ــا ع ــة وعرضه ــر املرصفي واملعاي

 مراجعــة السياســات الئتامنيــة دوريــاً وتحديثهــا مبــا يتناســب مــع ««
التطــورات يف البيئــة اإلقتصاديــة والسياســية واملرصفيــة والتغــرات 

ــك. ــع البن يف وض

ملنــح «« التنفيذيــة  اإلدارة  مــن  املعــدة  التســويقية  الخطــط  إقــرار   
التمويــات بكافــة أشــكالها، والتأكــد مــن إلتــزام اإلدارة التنفيذيــة 
للبنــك بالسياســات الئتامنيــة وبالصاحيــات التــي يحددهــا مجلــس 

اإلدارة.

 دراســة طلبــات منــح و/أو تجديــد التمويــات املرفوعــة مــن لجنــة ««
التمويــل يف اإلدارة التنفيذيــة وإتخــاذ القــرار املناســب بشــانها وفــق 
الصاحيــات والســقوف املناطــة باللجنــة ومبــا يتوافــق مــع تعليــامت 

ــر. ــرة إدارة املخاط ــات دائ ــة وتوصي ــلطات الرقابي الس

 اإلطــاع عــىل وضــع الديــون املتعــرة القامئــة ووضــع الخطــط الازمــة ««
للعمــل عــىل تخفيضهــا والتأكــد من مــدى كفايــة املخصصــات مقابلها 
التوصيــات  لتقديــم  إضافــة  الرقابيــة  الســلطات  لتعليــامت  وفقــاً 

املتعلقــة بإعــدام هــذه الديــون.

إبرائها من 
يتم إبراء اللجنة من مسؤولياتها خال إجتامع الهيئة العامة كل عام.مسؤولياتها

األعضاء الجدد )الحاليني( األعضاء السابقني

د. عاطف عاونة السيد يحيى قضامين

السيد باسم عبد الحليم السيد باسم عبد الحليم
السيد سام بحور السيد سام بحور

السيد هيثم بركات
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لجنة املراجعة والتدقيق – لجنة دامئةاسم اللجنة

28/9/2010تاريخ تشكيلها

األعضاء واملقررين

الدكتور فادي قطان/ عضو مجلس اإلدارة – رئيس اللجنة.
السيد هيثم مرسوجي / عضو مجلس اإلدارة – عضو.

الفاضلة نرسين مصلح/ عضو مجلس اإلدارة – عضو.
السيد ابراهيم أبو عبدو / مدير دائرة التدقيق الداخيل – أمني رس اللجنة.

الصاحيات

 متابعــة أنظمــة الضبــط الداخــيل ومدى شــمولية خطــط التدقيــق الداخيل ««
والخارجــي للبنك.

ــل «« ــال عم ــن خ ــا م ــك وتغطيته ــات البن ــرة يف عملي ــن املخاط ــط مواط  ضب
ــة. ــات املالي ــة املعلوم ــة ودق ــامن نزاه ــي، وض ــيل والخارج ــق الداخ التدقي

 إعــداد معايــر اإلفصاحــات املاليــة التــي يتــم تزويدهــا ملجلــس اإلدارة ««
اآلخريــن. واملســتخدمني  واملســاهمني 

 ضبــط درجــة إلتــزام البنــك بالقوانــني واألنظمــة والتعليــامت الصــادرة عــن ««
ــات  ــس اإلدارة والتريع ــن مجل ــادرة ع ــد الص ــك القواع ــد وكذل ــلطة النق س

ــطني. ــارية يف فلس ــرى الس األخ

 التنســيق مــع لجنــة املخاطــر والحوكمــة واإلمتثــال مبــا يكفــل بيــان وضــع ««
البنــك املــايل وأدائــه، ومراجعــة تقارير مراقــب اإلمتثــال يف البنك ومتابعة 
إلتزامــه بدليــل إجــراءات العمــل ومــن مــدى شــمول تقاريــره لكافــة نواحــي 

العمــل وفــق متطلبــات الســلطات الرقابيــة ذات العاقــة.

 مراجعــة وإعتــامد خطــة التدقيــق الداخــيل الســنوية وأهــداف ومجــال ««
وظيفــة التدقيــق الداخــيل مبــا يضمــن شــمولية التدقيــق لكافــة األنشــطة 

ــك ــة بالبن ــة واإلداري املرصفي

الداخــيل «« والتدقيــق  الرقابــة  دائــرة  ومســؤوليات  صاحيــات  إعتــامد   
وعاقتهــا بوظائــف الرقابــة األخــرى بالبنــك، ووضــع آليــة واضحــة ملســائلة 
مديــر وموظفــي دائــرة الرقابــة والتدقيــق الداخــيل مبــا يضمــن قيامهــم 

باملهــام واملســؤوليات املناطــة بهــم.

 ضــامن اســتقالية دائــرة الرقابــة والتدقيــق الداخــيل بحيــث يكــون ارتبــاط ««
التدقيــق الداخــيل مبــارشة مــع اللجنــة مــن حيــث رفــع التقاريــر، ومراجعــة 
املاحظــات الــواردة يف تقاريــر التدقيــق الداخــيل ومتابعــة اإلجــراءات 
املتخــذة بشــأنها مــن اإلدارة العليا للمعالجــة والتصويب وإجراء املســاءلت 

التــي تراهــا اللجنــة رضوريــة مبــا يكفــل فعاليــة التدقيــق الداخــيل.

 التصــال مبــارشة باملدققــني الداخليــني والخارجيــني ومبستشــاري البنــك، ««
والقيــام بــأي اســتقصاءات أو تحقيقــات وفقــاً ملــا تــراه مناســباً ألداء 
ــاً. ــراه رضوري ــا ت ــاً مل ــة وفق ــارات متخصص ــة استش ــىل أي ــول ع ــا، والحص مهامه

 طلــب وتلقــي تقاريــر عــن إعــادة تعيــني وأتعــاب املدققــني الخارجيــني ««
ــع  ــاهمني م ــام للمس ــنوي الع ــامع الس ــم إىل اإلجت ــج عمله ــم نتائ وتقدي

ــاهمني. ــئلة املس ــىل اس ــرد ع ــة لل ــس اللجن ــور رئي ــوب حض وج

يتم إبراء اللجنة من مسؤولياتها خال إجتامع الهيئة العامة كل عام.إبرائها من مسؤولياتها

األعضاء الجدد )الحاليني( األعضاء السابقني

السيد هيثم مرسوجي  د. عاطف عاونة

د. فادي قطّان د. فادي قطّان
السيدة نرسين مصلح السيد صاح الدين الريف
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لجنة املخاطر والحوكمة واإلمتثال – لجنة دامئةاسم اللجنة

28/9/2010تاريخ تشكيلها

األعضاء واملقررين

السيد هيثم مرسوجي / عضو مجلس اإلدارة – رئيس اللجنة.
الفاضلة نرسين مصلح / عضو مجلس اإلدارة – عضو.

السيد سام بحور / عضو مجلس اإلدارة – عضو.
الدكتور عروة صربي / رئيس هيئة الفتوى والرقابة الرعية – عضو.

السيدة فروز ذبالح / مراقب اإلمتثال يف البنك - أمني رس اللجنة.

الصاحيات

 تقــوم باملهــام املتعلقــة برشــيح األشــخاص املؤهلــني لرئاســة ««
وعضويــة مجلــس اإلدارة طبقــاً ملعايــر موضوعيــة.

 وضــع خطــة اإلحــال لرئاســة وعضويــة مجلــس اإلدارة يف حــال شــغور ««
تلــك املناصــب.

الرواتــب «« يشــمل  مبــا  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  تعويضــات  تحديــد   
ــع  ــب لجمي ــآت والروات ــة املكاف ــامد سياس ــا، وإعت ــآت وغره واملكاف
مــع  متجانســة  تكــون  بحيــث  وتعدياتهــا  املســؤولني  املوظفــني 
ــب  ــا يتناس ــر ومب ــات املخاط ــل درج ــرادات وبأق ــداف واإلي ــق األه تحقي

الرقابيــة. مــع تعليــامت الســلطات 

 إعتــامد اجــراءات العمــل والهيــاكل التنظيميــة املــراد انشــاؤها أو ««
تعديلهــا وإعتــامد السياســات املتعلقــة بأعــامل البنــك.

 اإلطــاع عــىل تقاريــر مراقــب اإلمتثــال ودائــرة إدارة املخاطــر واملراقب ««
الرعــي وتقاريــر تقييــم املخاطــر والبيئــة الرقابيــة وتقاريــر تفتيــش 

الســلطة الرقابيــة واملصادقــة عليهــا.

 اإلطــاع عــىل أيــة قضايــا ومنازعــات للبنــك مــع األطــراف الخــرى ««
وبالعكــس، وتزويــد مجلــس اإلدارة بتقاريــر دوريــة حــول املخاطــر 
ــة  ــرات جوهري ــة تغ ــك، وأي ــا البن ــرض له ــد يتع ــا أو ق ــي يواجهه الت

تطــرأ عــىل وضــع البنــك.

 التأكــد مــن وجــود بيئــة مناســبة إلدارة املخاطــر يف البنــك بحيــث ««
تشــمل دراســة مــدى مامئــة الهيــكل التنظيمــي للبنــك ووجــود كادر 
مؤهــل يعمــل بشــكل مســتقل عــىل إدارة املخاطــر األساســية التــي 

ــر. ــح إلدارة املخاط ــام واض ــق نظ ــك، وف ــه البن تواج

إبرائها من 
يتم إبراء اللجنة من مسؤولياتها خال إجتامع الهيئة العامة كل عام.مسؤولياتها

األعضاء الجدد )الحاليني( األعضاء السابقني

السيد هيثم مرسوجي السيد وليد فاخوري

السيدة نرسين مصلح  الدكتور عاطف عاونة
السيد سام بحور السيد سام بحور

الدكتور عروة عكرمة صربي الدكتور عروة عكرمة صربي
السيد هيثم بركات
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لجنة اإلستثامر وأسواق املال – لجنة دامئةاسم اللجنة

28/9/2010تاريخ تشكيلها

األعضاء واملقررين

الدكتور عاطف عاونه / رئيس مجلس اإلدارة – رئيس اللجنة.
السيد باسم عبد الحليم / عضو مجلس اإلدارة – عضو.

السيد سام بحور / عضو مجلس اإلدارة – عضو.
السيد سامي صعيدي / املدير العام – عضو.

السيد نائل حامدنة / مدير دائرة الخزينة وأسواق املال – عضو.
السيد سائد مقدادي /  مدير دائرة إدارة املخاطر - أمني رس اللجنة.

الصاحيات

التوظيفــات «« بوضــع  املتعلقــة  والدراســات  التقاريــر  عــىل  اإلطــاع   
املاليــة  األســواق  وأوضــاع  الحاليــة  البنــك  واســتثامرات  الخارجيــة 

والدوليــة. املحليــة 

 تحديــد الوســطاء املاليــني املعتمديــن للتــداول بــاألوراق املاليــة ««
يف البورصــة، وإقــرار ســقف مراكــز العمــات املفتوحــة واملســموح 

ــة. ــواق املالي ــة واألس ــرة الخزين ــت إدارة دائ ــه تح ــاظ ب الحتف

البنــك «« محافــظ  وضــع  عــىل  دوري  وبشــكل  اإلدارة  مجلــس  اطــاع   
اإلســتثامرية وبــأي تغيــرات جوهريــة تطــرأ عــىل هــذه اإلســتثامرات.

وضــع السياســة اإلســتثامرية للبنــك ومراجعتهــا وتحديثهــا دوريــاً ««
والتأكــد مــن توافقهــا مــع القوانــني والتعليــامت الســارية واملعايــر 

ــا. ــة عليه ــس اإلدارة للمصادق ــىل مجل ــا ع ــة، وعرضه البنكي

 دراســة طلبــات اإلســتثامر وامتــاك األوراق املاليــة املختلفــة ورفــع ««
ــاوز  ــي تتج ــتثامرية الت ــرارات اإلس ــول الق ــس اإلدارة ح ــات ملجل التوصي
الرقابيــة  الســلطات  تعليــامت  مــع  يتوافــق  مبــا  اللجنــة  صاحيــات 

وتوصيــات دائــرة إدارة املخاطــر.

ــقوف «« ــتثامرية وبالس ــرارات اإلس ــذ الق ــزام اإلدارة بتنفي ــن إلت ــد م  التأك
ــة. ــن اللجن ــددة م ــات املح والصاحي

ــة «« ــة يف البورص ــر املدرج ــة وغ ــركات املدرج ــهم ال ــع أس  رشاء وبي
ومبــا يتفــق وأحــكام الريعــة اإلســامية وبتنســيب مــن دائــرة الخزينة 
الجديــدة  الــركات  يف  والكتتــاب  واملســاهمة  املــال،  وأســواق 
مبوافقــة مجلــس اإلدارة، والكتتــاب يف شــهادات اإليــداع والصكــوك 
واإلســتثامر املخصــص، واملوافقــة عىل صناديق اإلســتثامر املشــرك 

املعــدة مــن البنــك بتوصيــة مــن دائــرة الخزينــة وأســواق املــال.

 املوافقــة عــىل عمليــات ســوق رأس املــال املختلفــة التــي يديرهــا ««
البنــك وتشــمل عمليــات الندمــاج والقتنــاء والحصــول عــىل رخــص 
ــوق  ــة س ــن هيئ ــدة م ــة املعتم ــن املالي ــات وامله ــة الخدم ملامرس
مجلــس  لســراتيجيات  وفقــاً  األمــني  الحفــظ  وخدمــات  املــال  رأس 

وتوجهاتــه. اإلدارة 

إبرائها من 
يتم إبراء اللجنة من مسؤولياتها خال إجتامع الهيئة العامة كل عام.مسؤولياتها

األعضاء الجدد )الحاليني( األعضاء السابقني

د. عاطف عاونة السيد وليد فاخوري

السيد باسم عبد الحليم السيد باسم عبد الحليم
السيد سام بحور السيد سام بحور

السيد املدير العام السيد املدير العام
السيد مدير دائرة الخزينة وأسواق املال السيد مدير دائرة الخزينة وأسواق املال
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دور ومسؤوليات مجلس اإلدارة : 

مراجعــة وإعتــامد ومراقبــة األهــداف اإلســراتيجية طويلــة املــدى وخطــط عمــل اإلدارة  «
التنفيذيــة.

مراقبة األداء العام ومدى التقدم لتحقيق األهداف اإلسراتيجية. «

تقييــم املخاطــر الرئيســية والخطــوات التــي يتــم إتخاذهــا مــن قبــل اإلدارة ملراقبــة تلــك  «
املخاطــر والتحكــم فيــه.

تحديد مستوى تحمل املخاطر وضامن وجود ثقافة املخاطرة. «

القانونيــة  « باملتطلبــات  اإللتــزام  مــن  للتأكــد  املاليــة  القوائــم  صحــة  عــىل  اإلرشاف 
الخارجــي  املدقــق  واســتقالية  أداء  جــودة  مــن  التأكــد  إىل  باإلضافــة  والتنظيميــة 

والداخــيل.

الهامــة  « الئتامنيــة  القــرارات  ذلــك  يف  مبــا  الرئيســية  املعامــات  وإعتــامد  دراســة 
الصاحيــات. هيــكل  يف  ورد  ملــا  وفقــا  الرأســاملية  واملرصوفــات  املــال  رأس  ومخصصــات 

اإلســتثامرية  « القــرارات  وإتخــاذ  والتمويليــة  اإلســتثامرية  األنشــطة  عــىل  اإلرشاف 
األساســية. والتمويليــة 

اإلرشاف عىل سياسات وإطار إدارة املوارد البرية والحوكمة وإعتامدهام. «

 اختيار وتزكية املرشحني لعضوية مجلس اإلدارة لنتخابهم من قبل املساهمني. «

 اختيــار وإعــداد وتقييــم املرشــحني املحتملــني ملناصــب اإلدارة التنفيذيــة واإلرشاف عىل  «
صياغــة خطــط اإلحال.

تحديد سياسات مكافآت أعضاء املجلس وكبار املدراء. «

ــة  « ــة الازم ــراءات التصحيحي ــاذ اإلج ــه وإتخ ــة أعضائ ــس وفاعلي ــام للمجل ــم األداء الع تقيي
ــرضورة. ــد ال عن

اإلرشاف عىل إطار عمل الحوكمة لضامن اإللتزام بالسياسات واألحكام املتفق عليه. «

ضــامن الحفــاظ عــىل ســامة العاقــات مــع املســاهمني وحاميــة حقوقهــم وعقــد  «
اإلجتامعــات وفقــا للقوانــني واللوائــح املعمــول بــه.

ضامن مراعاة مصالح املساهمني. «
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إجتامعات مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه:

قــام مجلــس إدارة البنــك اإلســامي العــريب خــال العــام 2016 واللجــان املنبثقــة عنــه بعقــد 
اإلجتامعــات الدوريــة ملناقشــة وبحــث وإقــرار كافــة األمــور املتعلقــة بوضــع البنــك كٌل فيــام يخصه، 

وبعــدد املــرات املوضحــة أدنــاه:

عدد مرات اإلجتامع خال العام 2016الجهة

7مجلس اإلدارة
8لجنة املخاطر والحوكمة واإلمتثال

1لجنة اإلستثامر وأسواق املال
4لجنة املراجعة والتدقيق 

29اللجنة التنفيذية 

مــع اإلشــارة إىل أن كافــة اإلجتامعــات ملجلــس اإلدارة واللجــان املنبثقــة عنــه كانــت مكتملــة 
ــس  ــن وأن املجل ــه البارزي ــه ومدرائ ــه وأعضائ ــس اإلدارة ولجان ــم مجل ــم تقيي ــه يت ــام أن ــاب، ك النص
يتابــع باســتمرار نتائــج التقييــم، كــام أنــه ل توجــد أي خافــات بــني مجلــس اإلدارة ولجنــة التدقيــق.
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كشف حضور إجتامعات مجلس اإلدارة:

املنصباسم العضو ”املمثل”
عدد مرات 
الحضور من

)7( إجتامعات

نسبة الحضور 
من

)7( إجتامعات

%342.86رئيس املجلس*السيد وليد توفيق فاخوري

%342.86نائب الرئيس *السيد يحيى زكريا القضامين

%7100نائب الرئيس الدكتور عاطف عاونه
%7100عضوالسيد سام بحور

%685.71عضوالسيد باسم عبد الحليم
%114.29عضو*السيد هيثم سميح بركات

%7100عضوالدكتور فادي سعيد قطان
%228.57عضو*السيد صاح الدين الريف

%228.57عضو*السيد صالح رجب حامد
%7100عضوالسيد هيثم مرسوجي

%685.71عضوالفاضلة نرسين مصلح

*أعضــاء مجلــس إدارة انتهــت عضويتهــم باملجلــس بتاريــخ 26/04/2016 بعــد تقديــم اســتقالتهم 
وقبولهــا مــن قبــل الجهــات املعنيــة.

كشف تفصييل باملكافأت واملصاريف املدفوعة ألعضاء مجلس الداره خال العام 2016 *

تنقات اسم العضو
املجلس

تنقات اللجنة 
نفقات السفر املكافات  التنفيذية

الجاميل والقامة

6,0007,75010,0006,00029,750السيد عاطف كامل عاونة

8,571026,071**5,50012,000السيد باسم محمد عبد الحليم

6,000010,000016,000السيد هيثم مرسوجي

5,00008,571013,571الفاضلة نرسين مصلح
6,000010,000016,000السيد فادي قطان 

1,00001,42902,429السيد هيثم سميح بركات

6,00012,00010,000028,000السيد سام سامي بحور 
1,50002,85704,357السيد صالح رجب حامد

2,00004,28622,71929,005السيد وليد توفيق فاخوري

1,50002,85704,357السيد صاح الدين الريف

2,0004,0004,286010,286السيد يحيى زكريا قضامين

42,50035,75072,85728,719179,826املجمــــــــــــــــــوع

املزايا واملكافات التي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة :
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ــام  ــىل نظ ــاء ع ــس اإلدارة بن ــاء مجل ــس وأعض ــا رئي ــع به ــي يتمت ــأت الت ــا واملكاف ــح املزاي ــم من * ت
املكافــآت الخــاص بأعضــاء مجلــس اإلدارة واملعتمــد يف إجتــامع مجلــس اإلدارة رقــم 1/2010 بتاريــخ 

.18/2/2010

** املكافــأة الســنوية لعــام 2016 واملشــار اليهــا والبالغــة 8,571 دولر ســوف يتم تحويلها لحســاب 
الســادة صنــدوق اإلســتثامر الفلســطيني والتــي ميثلهــا عضــو مجلــس اإلدارة الســيد باســم عبــد 

الحليم.

كشف مصاريف اإلدارة العليا لعام 2016

االداره 

التنفيذية

الرواتب 

السنوية 

االجاملية

املكافات 

السنوية 

مكافاة 

نهاية 

الخدمة 

نفقات 

السفر 

السنوية 

اجاميل 

املزايا 

السنوية 

الضامنات القروض

--269,32878,00022,4442,050371,822املدير العام 

نائب املدير 
ضامن الراتب 160,000013,3337,505180,83870,841العام

واملستحقات

املزايا واملكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة التنفيذية:

* يتــم منــح الرواتــب واملزايــا واملكافــآت التــي يتمتــع بهــا أشــخاص اإلدارة التنفيذية بناء عىل ســلم 
الرواتــب املعتمــد وفقــاً للتعميــم الداخــيل للبنــك رقــم 3/ت/2009 بتاريــخ 14/9/2009 واســتناداً 

لقــرار لجنــة املخاطــر والحوكمــة واإلمتثــال رقــم 1/2011.

 سياســة تحديــد بــدل حضــور جلســات مجلــس اإلدارة: هــو نظــام مكافــآت مجلــس اإلدارة واملعتمد 

يف إجتــامع مجلــس اإلدارة رقــم 1/2010 بتاريــخ 18/2/2010.

 التوزيــع مــن األربــاح: يدفــع لرئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة مكافــأة ســنوية بســقف 10,000 دولر 

أمريــيك )عــرة آلف دولر( وبحيــث ل يزيــد مجمــوع املكافــآت املدفوعــة لجميــع أعضــاء املجلــس 
عــن %10 مــن األربــاح الصافيــة بعــد الرضيبــة وذلــك مبوجــب قانــون الــركات الســاري املفعــول.

ــك  ــنوياً وذل ــيك س ــغ 6,000 دولر أمري ــو مبل ــع للعض ــس اإلدارة: يدف ــاء مجل ــالت أعض ــدل مواص  ب

ــغ املذكــور تعــادل  بــدل مواصــات عــن حضــور اإلجتامعــات الدوريــة، ويتــم خصــم نســبة مــن املبل
نســبة عــدد اإلجتامعــات التــي مل يحرضهــا العضــو إىل مجمــوع عــدد اإلجتامعــات يف ذلــك العــام، 
وتفــوض الدائــرة املاليــة بدفــع املبلــغ املشــار إليــه أعــاه عــىل شــكل دفعــات شــهرية بواقــع 500 

دولر وتتــم التســوية النهائيــة يف نهايــة العــام. 

ــكل  ــهرياً ل ــيك ش ــغ 1,000 دولر أمري ــع مبل ــم دف ــة: يت ــة التنفيذي ــاء اللجن ــالت أعض ــدل مواص  ب

عضــو يف اللجنــة التنفيذيــة وذلــك بــدل مواصــات حضــور اإلجتامعــات الدوريــة، ويتــم خصــم نســبة 
مــن املبلــغ املذكــور تعــادل نســبة عــدد اإلجتامعــات التــي مل يحرضهــا العضــو إىل مجمــوع عــدد 

ــهر. ــك الش ــات يف ذل اإلجتامع
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اجندة إجتامع الهيئة العامة العادية للبنك اإلسالمي العريب للعام 2016:

تاوة وقائع الجلسة املنعقدة يف 26/نيسان/2016م.. 1

 تــاوة ومناقشــة تقريــر مجلــس اإلدارة عــن أعــامل البنــك خــال العــام  2016، والخطــة . 2
املســتقبلية لــه واملصادقــة عليــه.

ســامع تقريــر هيئــة الفتــوى والرقابــة الرعيــة املوحــدة  لعــام 2016 عــن البيانــات املاليــة . 3
والحســابات الختاميــة للبنــك.

ــة . 4 ــابات الختامي ــة والحس ــات املالي ــن البيان ــام 2016 ع ــابات لع ــي الحس ــر مدقق ــامع تقري  س
للبنــك.

مناقشة البيانات املالية للسنة املالية 2016 واقرارها.. 5

 املوافقــة عــىل رصف 72,857دولر امريــيك مكافــأة الســادة أعضــاء مجلــس إدارة البنــك عــن . 6
العــام 2016.

املصادقة عىل توزيع أرباح 6,000,000 $ بنسبة %12  من القيمة اإلسمية للسهم.. 7

 إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الســنة املنتهيــة يف 31/12/2016 وفقــاً ألحــكام . 8
القانــون.

 انتخاب مدققي حسابات البنك للعام 2017 وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد اتعابهم.. 9

ــل يف . 10 ــامع  وتدخ ــامل اإلجت ــدول أع ــا يف ج ــة إدراجه ــة العام ــرح الهيئ ــرى تق ــور أخ ــة أم أي
نطــاق أعــامل اإلجتــامع العــادي للهيئــة العامــة عــىل أن يكــون إدراج هــذا اإلقــراح يف جــدول 
األعــامل مبوافقــة عــدد مــن املســاهمني ميثلــون مــا ل يقــل عــن %10 مــن األســهم املمثلــة 

يف اإلجتــامع.

أجندة إجتامع الهيئة العامة  غري العادية للبنك اإلسالمي العريب وتوصيات مجلس اإلدارة:

 انتخاب مجلس إدارة جديد.. 1

ــح 75 . 2 اقــرار اليــة تنفيــذ زيــادة رأس مــال البنــك اإلســامي العــريب ب 25 مليــون دولر ليصب
ــهم. ــون دولر/ س ملي

ــة . 3 ــر املعني ــع الدوائ ــمية م ــة والرس ــراءات القانوني ــتكامل اإلج ــس اإلدارة باس ــض مجل تفوي
ــة. ــة العام ــرارات الهيئ ــذ ق لتنفي
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التصويت من قبل فئة من فئات األوراق املالية 

نتائج إجتامع الهيئة العامة العادي للعام 2016:

تــم التصويــت مــن قبــل حملــة األســهم خــال إجتــامع الهيئــة العامــة العــادي األخــر الــذي عقــد 
بتاريــخ 26/نيســان/2016  باملصادقــة عــىل البيانــات املاليــة وابــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة عن 
الســنة املاليــة املنتهيــة يف 31 كانــون اول 2015، كــام تــم املصادقــة عــىل املكافــآت املمنوحــة 
لرئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة عــن نتائــج أعــامل البنــك للعــام 2015، وتــم املصادقــة عــىل الخطــة 
املســتقبلية للبنــك. كــام تــم انتخــاب رشكــة ارنســت انــد يونــغ مدققــاً لحســابات البنــك للعــام 2016 .

نتائج إجتامع الهيئة العامة غري العادي:

تــم املصادقــة عــىل  الغــاء املــادة رقــم )31( صفحــة 13 مــن عقــد التأســيس والنظــام  «
للبنــك. األســايس 

تــم املصادقــة عــىل تعديــل تبويــب عقــد التأســيس والنظــام الســايس مبــا يتناســب مــع  «
ــات. التعدي

تــم املصادقــة عــىل زيــادة رأس املــال ليصبــح 75,000,000 دولر امريــيك وذلــك بنــاءاً عىل  «
تعليــامت ســلطة النقد الفلســطينية.

تــم  املصادقــة عــىل تعديــل عقــد التأســيس والنظــام األســايس باملــواد املتصلــة بــرأس  «
املــال وإعتــامده.

تــم تفويــض مجلــس اإلدارة باســتكامل اإلجــراءات القانونيــة والرســمية مــع الدوائــر املعنيــة  «

لتنفيــذ قــرارات الهيئــة العامــة.

كبار املساهمني

بلــغ عــدد مســاهمي البنــك اإلســامي العــريب 1082 مســاهامً نهايــة العــام 2016، وبلــغ رأســامل 
البنــك اإلســامي العــريب املــرصح بــه 75,000,000 ســهم/دولر، ورأس املــال املدفــوع واملــدرج 
ــن  ــتثمرين الذي ــايل املس ــدول الت ــح الج ــهم/دولر. ويوض ــطني 50,000,000 س ــة فلس يف بورص

تبلــغ ملكيتهــم %5 فأكــر مــن رأس املــال املدفــوع كــام بتاريــخ 31/12/2016. 

اسم املساهم
عدد األسهم 

كام يف
31/12/2016

النسبة %
عدد األسهم 

كام يف
31/12/2015

النسبة %

25,988,21951.9810,488,21920.98بنك فلسطني
رشكة أسواق للمحافظ 

12,754,40625.515,879,49811.76اإلستثامرية

رشكة صندوق اإلستثامر 
4,734,3739.474,734,3739.47الفلسطيني

004,467,7678.94رشكة بنك الردن
رشكة الخليج العريب لاستثامرات 

004,391,5028.78والنقليات

رشكة القبال الردنية للتجارة 
004,067,9758.14العامة
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مجموعة رشكات تابعة لركة صندوق اإلستثامر الفلسطيني

عدد األسهم كام هو بتاريخاسم املساهم
31/12/2016

النسبة 
%

4,734,3739.47رشكة صندوق اإلستثامر الفلسطيني
12,754,40625.5رشكة أسواق للمحافظ اإلستثامرية

17,488,77934.97املجموع

األرباح والخسائر مع حقوق املساهمني وأسعار األوراق املالية:

امليزانية
األرباح/

الخسائر بعد 
الرضيبة

توزيع اسهم 
مجانية

نسبة 
توزيع 

األسهم

توزيع 
نقدي

صايف حقوق 
املساهمني يف 

نهاية العام

سعر اغاق السهم 
يف نهاية العام

2011887,05800.00%056,480,7290.82
2012 648,51300.00%057,208,2450.92
20133,500,46300.00%062,321,7641.15
20144,129,84400.00%8%67,729,7691.11
20155,201,69200.00%069,005,1251.55
20166,220,82100.00%12%75.209.8541.55

نشاط التداول عىل سهم البنك يف بورصة فلسطني:

ماحظات 201620152016
عدد األسهم املصدرة من 

البنك
50,000,000$/75,000,000$/سهم

سهم
وفقاً ملتطلبات سلطة النقد 

الفلسطينية 07/2009
عدد األسهم املكتتب بها 

واملدرجة 
50,000,000$/50,000,000$/سهم

سهم
1,0821,126عدد املساهمني

1.541.11سعر الفتتاح
1.551.56أعىل سعر
1.321.06أدىن سعر

1.551.55سعر الغاق
عدد الجلسات التي تداول 

فيها السهم
%33.06 من اجاميل جلسات 81115

 .2016
قيمة األسهم املتداولة 

“دولر”

%7.799 من اجاميل $34,719,606$1,179,574
التداول.

عدد األسهم املتداولة 
“سهم”

%10.26 من اجاميل التداول.974,654 سهم23,887,409 سهم

324459عدد الصفقات املنفذة
%1.949 %47.77معدل دوران السهم

عدد األسهم كام هو بتاريخ اسم املساهم
النسبة 31/12/2016%

25,988,21951.98بنك فلسطني 

السيطرة عىل الرشكة    
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ملكية أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من األوراق املالية:

أ: ملكية أعضاء مجلس اإلدارة االعتباريني:

املنصباسم العضو
جنسية

“املمثل”

عدد األسهم 
كام يف

31/12/2016

عدد األسهم 
كام يف

31/12/2015
رشكة صندوق اإلستثامر 

الفلسطيني ميثلها
4,734,3734,734,373فلسطينيعضوالسيد باسم عبد الحليم

رشكة بنك فلسطني ميثله
 الدكتور عاطف عاونه 

و الدكتور فادي سعيد قطان
25,988,21910,488,219فلسطينيعضوين

رشكة أسواق للمحافظ 
اإلستثامرية ميثلها 

12,754,4065,879,498فلسطينيعضوالسيد سام بحور

ب.ملكية أعضاء مجلس اإلدارة ممثيل الرشكات:

اسم العضو 
”املمثل”

املنصباسم الركة العضو
عدد األسهم 

كام يف
31/12/2016

عدد األسهم 
كام يف

31/12/2015
الدكتور عاطف 

عاونه
نائب رئيس رشكة بنك فلسطني

مجلس 
اإلدارة

00

00عضورشكة بنك فلسطني الدكتور فادي قطان

رشكة أسواق للمحافظ السيد سام بحور
اإلستثامرية 

00عضو

السيد باسم عبد 
الحليم

رشكة صندوق اإلستثامر 
الفلسطيني 

00عضو

السيد هيثم 
مرسوجي

10,00010,000عضومستقل

الفاضلة نرسين 
مصلح

8,0000عضومستقل
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ج: ملكية اإلدارة التنفيذية:

الجنسيةاملنصباسم الشخص
عدد األسهم 

كام يف
31/12/2016

عدد األسهم 
كام يف

31/12/2015  

السيد / سامي عبد 
44,8001500فلسطينياملدير العامالرحيم صعيدي

السيد / سائد مقداد 
مقدادي

مدير دائرة إدارة املخاطر 
3,1463,146فلسطينيوامني رس مجلس اإلدارة

د : ملكية اقارب املجلس واإلدارة التنفيذية )الزوجة واألوالد القرص فقط(:

اسم الشخص
درجة القرابة مع املجس 

الجنسيةواإلدارة التنفذية
عدد األسهم 

كام يف
31/12/2016

عدد األسهم 
كام يف

31/12/2015
السيدة بسينة عبد 

2,7262,726فلسطينية)زوجة( املدير العامالقادر صعيدي

* ل يوجد رشكات مسيطر عليها من قبل اإلدارة التنفيذية.

شكل وآلية إيصال املعلومات للمساهمني:

املوقــع اإللكــروين لبورصــة فلســطني وهيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية،حيث يتــم 1. 
اإلفصــاح عــن كافــة البيانــات الجوهريــة حســب نظــام اإلفصــاح املعمــول بــه يف فلســطني.

املراسات الرسمية يف الربيد الرسمي،وأحياناً يتم استخدام اإلمييل والفاكس.2. 

الصحف املحلية يف فلسطني.3. 

 .4.)www.aibnk.com( املوقع اإللكروين للبنك اإلسامي العريب،عاقات املساهمني

عن طريق الهاتف مع قسم املساهمني 022418036 وعن طريق اإلمييل                                        5. 
.)linda.yousef@aibnk.com(

عرب جميع فروع ومكاتب البنك اإلسامي العريب املنترة داخل فلسطني.6. 

التقارير السنوية التي تصدر عن البنك.7. 
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هيئة الفتوى والرقابة الرشعية املوحدة :

ــي  ــريب والت ــامي الع ــك اإلس ــدة يف البن ــة املوح ــة الرعي ــوى والرقاب ــة الفت ــكيل هيئ ــم تش ت
ــن  ــامية وم ــة اإلس ــه الريع ــوراة بفق ــة الدكت ــون درج ــاء يحمل ــة أعض ــا أربع ــم يف عضويته تض

ــة :  ــكيلة التالي ــب التش ــة اإلسامية،وحس ــات املالي ــل املؤسس ــربة بعم ذوي الخ

د . عروة صربي / رئيساً للهيئة

د . »محمد سليم« محمد عيل/ عضواً ومقرراً

د . شفيق عياش /عضواً 

د . جامل الكياين/ عضوا ً

آلية عمل هيئة الفتوى والرقابة الرشعية املوحدة :

تجتمــع هيئــة الفتــوى بدعــوة مــن رئيســها أو بنــاء عــىل قــرار مــن مجلــس إدارة املــرصف 1. 
أو بنــاء ً عــىل طلــب أغلبيــة أعضائهــا . 

يحق لرئيس هيئة الفتوى الدعوة إلجتامعات استثنائية كلام دعت الحاجة إىل ذلك .2. 

ــات 3.  ــجات واملعام ــع الس ــىل جمي ــود ع ــدون قي ــل وب ــاع الكام ــق اإلط ــوى ح ــة الفت لهيئ
واملعلومــات مبــا يف ذلــك الرجــوع إىل موظفــي املــرصف واملستشــارين . 

مهام وصالحيات هيئة الفتوى والرقابة الرشعية املوحدة : 

أعاملــه وأحــكام فقــه 1.  توافــق  مــن  للتأكــد  وأنشــطة املــرصف  أعــامل  عــىل  الرقابــة 
 . رشعــي  محظــور  أي  مــن  خلوهــا  مــن  للتحقــق  العمليــات  اإلســامي،ومراجعة  املعامــات 

ــزام املــرصف بفقــه املعامــات املاليــة اإلســامية 2.  ــرأي حــول مــدى إلت ــداء ال تكويــن وإب
وتقديــم التقاريــر الرقابيــة الرعيــة الدوريــة ملجلــس اإلدارة والتقريــر الرقــايب الرعــي 
نصــف الســنوي والســنوي للهيئــة العامــة ونــر تقريرهــا عــىل أن يتضمــن التقريــر 

ــدت.  ــة إن وج ــة للريع ــطة املخالف األنش

ــات 3.  ــه املعام ــكام فق ــق أح ــن تطبي ــليم يضم ــيل س ــايب داخ ــام رق ــود نظ ــن وج ــد م التأك
املاليــة اإلســامية طبقــا ملــا تقــره هيئــة الفتــوى للمرصف،وإعتــامد برنامــج الرقابــة 
ــددة . ــة مح ــق خط ــرصف وف ــطة امل ــة أنش ــة كاف ــن مراقب ــذي يتضم ــنوي وال ــة الس الرعي

والسياســات 4.  واإلتفاقيــات  املــرصف  وأنشــطة  ألعــامل  الازمــة  العقــود  صيــغ  إعتــامد 
املاليــة. والقوائــم  واملعامــات  واملنتجــات 

ــن 5.  ــة م ــامل اليومي ــىل أداء األع ــم ع ــي املقي ــب الرع ــات املراق ــر وماحظ ــة تقاري دراس
ــزم  ــا يل ــه مب ــة والتوجي ــات الرعي ــع املتطلب ــا م ــدى توافقه ــة وم ــل اإلدارة التنفيذي قب

ــأنها .  بش

تقديــم التوجيــه واإلرشــاد والتدريــب والتثقيــف والتوعيــة لكافــة موظفــي املــرصف فيــام 6. 
يتعلــق باألحــكام الرعيــة والفتــاوى ذات العاقــة . 
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إعتامد سياسة توزيع األرباح وتحميل الخسائر عىل حسابات اإلستثامر . 7. 

تحديد أوجه الرصف وإجازة عمليات الرصف من صندوق املكاسب غر الرعية . 8. 

العمــل عــىل إيجــاد البدائــل الرعيــة ألي أنظمــة ولوائــح وعقــود وتطبيقــات العمــل التــي 9. 
تعــرض عليهــا وعــدم التوقــف عنــد اإلفتــاء مبوافقتهــا أو عــدم موافقتهــا ألحــكام فقــه 
ــات  ــات ملنتج ــادرات واقراح ــن مب ــبا م ــراه مناس ــا ت ــدم م ــث تق ــامي بحي ــات اإلس املعام

جديــدة إىل اإلدارة التنفيذيــة يف البنــك . 

تعيني املراقب الرشعي املقيم : 

 تم إنشــاء وظيفــة مراقــب رشعــي مقيــم يكــون مرتبطــاً مــع هيئــة الفتــوى والرقابــة الرعيــة 
املوحــدة وتكــون تبعيتــه الفنيــة لهيئــة الرقابــة الرعيــة ومينــع تكليفــه بــأي عمــل يتعــارض مــع  
واجباتــه الرقابية،ويجــب أن يلتــزم مبيثــاق األخاقيــات الصــادرة عــن هيئــة املحاســبة واملراجعــة 
للمؤسســات املاليــة اإلســامية. ويجــب أن يتوفــر يف املراقــب الرعــي بالحــد األدىن املؤهــات 

التاليــة :

حاصــل عــىل مؤهــل علمــي بدرجــة بكالوريــوس عــىل األقــل يف احــدى التخصصــات ذات  «
العاقــة . 

حاصل عىل شهادة مراقب رشعي داخيل معتمد . «

توفر الخربة العملية والتدريب املناسب عىل مهام الرقابة الرعية . «

مهام وصالحيات املراقب الرشعي املقيم :

ــة 1.  ــن هيئ ــادرة ع ــاوى الص ــرصف بالفت ــزام امل ــدى إلت ــة م ــة وفعالي ــم كفاي ــص وتقيي فح
الفتــوى . 

التحقــق مــن إلتــزام إدارة املــرصف بالفتــاوى الصــادرة عــن هيئــة الفتــوى يف كافــة 2. 
األعــامل اليوميــة. 

ــكام 3.  ــق باألح ــام يتعل ــرصف في ــي امل ــة موظف ــب لكاف ــاد والتدري ــه واإلرش ــم التوجي تقدي
الرعيــة والفتــاوى ذات العاقــة . 

ينبغــي عــىل املراقــب الرعــي نــر املعرفــة مــن خــال طباعــة الفتــاوى واإلرشــادات 4. 
ــات  ــات والخدم ــول املنتج ــة ح ــة الرعي ــوى والرقاب ــة الفت ــن هيئ ــادرة ع ــامت الص والتعلي

ــك . ــا البن ــي يقدمه الت

ــس اإلدارة 5.  ــون مجل ــل ويك ــىل األق ــنوات ع ــس س ــة كل خم ــة الرعي ــل الرقاب ــث دلي تحدي
وهيئــة الفتــوى هــام الجهتــان املخولتــان بإقــرار أيــة تعديــات بتوصيــة مــن لجنــة املخاطر 

ــال .  ــة واإلمتث والحوكم

ــة 6.  ــي للرقاب ــدول الزمن ــا الج ــح فيه ــة يوض ــة الداخلي ــة الرعي ــة بالرقاب ــة خاص ــداد خط إع
ــس اإلدارة . ــوى ومجل ــة الفت ــل هيئ ــن قب ــا م ــا وإعتامده ــم إقراره ــىل أن يت ــة ع الرعي
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تقرير هيئة الفتوى 

والرقـابة الرشعيــة

31 كانـــون أول 2015
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البنك اإلسالمي العريب

رشكـة مسـاهمة عـامة

القـــــوائم املـــــالية

31 كانون أول 2015
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 * فروع البنك اإلسالمي العريب 

اإلدارة العامة - البرية

هاتف: 022407060

فاكس: 022407065

ص.ب:631

فرع البرية

هاتف: 022405935

فاكس: 022409940

ص.ب: 2172

فرع رام اللّه

هاتف: 022977061

فاكس: 022977065

ص.ب: 171

فرع طولكرم

هاتف: 092676311

فاكس: 092676316

ص.ب: 327

فرع قلقيلية

هاتف: 092944330

فاكس: 092944335

ص.ب: 25

فرع جنني

هاتف: 042437080

فاكس: 042437086

ص.ب: 342

مكتب الجامعة العربية األمريكية

هاتف: 042520213

فاكس: 042520215

ص.ب: 342

فرع نابلس - شارع سفيان

هاتف: 092336001

فاكس: 092336005

ص.ب: 486

فرع نابلس - شارع فيصل

هاتف: 092372282

فاكس: 092372285

ص.ب: 337

فرع الخليل - وسط البلد

هاتف: 022254159

فاكس: 022254151

ص.ب: 476

فرع الخليل - الحرس

هاتف: 022292925

فاكس: 022292920

ص.ب: 122 

فرع يطا

هاتف: 022279737

فاكس: 022279735

ص.ب: 10

)ل يوجد للبنك فروع خارج فلسطني(

فرع بيت لحم

هاتف: 022777881

فاكس: 022777887

ص.ب: 316

مكتب بيت لحم / هندازة

هاتف: 022730202

فاكس: 022730203

ص.ب: 316

فرع العيزرية

هاتف: 022792272

فاكس: 022792271

ص.ب: 125

فرع غزة

هاتف: 082825955

فاكس: 082825945 

ص.ب: 408

فرع خانيونس

هاتف: 082065540

فاكس: 082065590

ص.ب: 24
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الرصافات اآللية التابعة للبنك اإلسالمي العريب:

منطقة رام اللّه والبرة )15(
2شارع نابلسفرع البرة 

1دوار الساعة –شارع يافا-مقابل مخبز السنابل فرع رام اللّه
1مقر رشكة جوالالبرة
1بازا مولالبرة

1مجمع برج الشيخ- شارع القدسالرفة
1سوبر ماركت الجاردنزالطرة

1مجمع باصات رام اللّه دوار املنارة
1شارع ركب –عامرة طنوسرصاف شارع ركب 

1محطة عطاريبيتونيا 
1مبنى KFC املاصيون

1مركز خدمات الجمهور لبلدية رام اللّهرام اللّه التحتا 
1برج فلسطنيشارع الرسال

1بجانب محطة الوقودبرزيت
1مول ترمسعيا – وسط البلدترمسعيا

منطقة طولكرم )5(
1شارع جامل عبد النارصفرع طولكرم

1الشارع الرئييبلدية عنبتا  
1مقابل مستشفى الهالبلدية عتيل 

1مجمع الزغل التجاريمركز املدينة
رصاف ايل شارع  شويكة – 

طولكرم 
1مبنى نادي ثقايف طولكرم

منطقة نابلس )8 (
2شارع سفيانفرع نابلس 
1شارع فيصل فرع فيصل 

1الحرم الجديدجامعة النجاح الوطنية
1عامرة النعمةرفيديا

1قرب مستوصف الرحمةشارع فيصل
1مجمع بلدية نابلسمركز املدينة

منطقة جنني )4(
1شارع املحطةفرع جنني

1مكتب الجامعة الجامعة العربية األمريكية
1قرب فرع البنك العريبقباطيا

1قرب محطة النفاع للمحروقاتشارع فيصل 
منطقة بيت لحم )3(

1املنطقة الصناعيةمكتب بيت لحم 
1شارع الدوحةفرع بيت لحم
1السعادة مولمركز املدينة
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منطقة الخليل )8(
1دوار ابن رشدفرع الخليل

1بازا مولمركز املدينة
1محطة التحريرميدان التحرير

1ضاحية الرامةرشكة رويال
1يطا –الشارع الرئييرصاف فرع يطا

1منطقة الحرس –فرع الحرس رصاف فرع الحرس 
1دورا – دورا ستي سنررصاف دورا

منطقة قلقيلية )2(
1شارع طولكرمفرع قلقيلية

1شارع البلديةرصاف الغرفة التجارية
منطقة العيزارية)1(

1فرع العيزاريةفرع العيزارية
منطقة غزة و خانيونس )4(

1الرمال – شارع عمر املختارفرع غزة
1منطقة النرصمدينة غزة

2شارع جالفرع خانيونس
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