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جدول أعمال اجتماع مجلس اإلدارة رقم 9102/10  بتاريخ 9102/19/90 الساعة الحادية عشر 
 صباحا  

 المصادقة عمى جدول أعمال االجتماع الحالي. .1

 .عميه والمصادقة 19/12/2718 بتاريخ  77/2718 رقم السابق االجتماع محضر عمى اإلطالع .2

 .77/2718متابعة قرارات اجتماع مجمس االدارة السابق رقم  .3

  .31/71/2719كما في  واألداء وتقرير نتائج األعمالعمى البيانات المالية لمبنك االسالمي العربي  االطالع .4

 .31/12/2718االطالع عمى البيانات المالية الختامية لمبنك ورسالة المدقق الخارجي كما بتاريخ  .5

 71/2719، و17/12/2718بتاريخ  77/2718رقم  الداخمي محضر لجنة المراجعة والتدقيقاالطالع عمى  .6
 .17/72/2719بتاريخ  72/2719، ورقم 77/72/2719بتاريخ 

 .21/71/2719لغاية  37/11/2718االطالع عمى قرارات المجنة التنفيذية لالجتماعات التي تمت ما بين  .7

 .22/71/2719بتاريخ  71/2719لجنة إدارة المخاطر والحوكمة رقم  اجتماع محضراالطالع عمى  .8

بتاريخ  71/2719رقم  والموارد البشرية  المكافآت والحوافز الترشيح ومنح االطالع عمى محضر لجنة .9
19/2/2719 

 19/2/2719بتاريخ  1/2719االطالع عمى محضر لجنة التفرع رقم  .17

 .وتحديد موعد لمهيئة العامة عمى المساهمين مناقشة استكمال رأس المال وتوزيع األرباح .11

 خرى.أمور أية أ .12
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 قرارات اجتماع مجلس اإلدارة

  رقم 9102/10 بتاريخ 9102/19/90

  الساعة الحادية عشر صباحا  

 المصادقة عمى جدول أعمال االجتماع الحالي.تم  .1

 .19/12/2718 بتاريخ  77/2718 رقم السابق االجتماع محضر عمىوالمصادقة  اإلطالعتم  .2

 .77/2718متابعة قرارات اجتماع مجمس االدارة السابق رقم تم  .3

 . 31/71/2719االطالع عمى البيانات المالية لمبنك االسالمي العربي وتقرير نتائج األعمال واألداء كما في تم  .4

عمى البيانات المالية الختامية لمبنك ورسالة المدقق الخارجي كما بتاريخ  والمصادقة االطالعتم  .5
31/12/2718. 

 رات المجنة التنفيذية لالجتماعاتقرا ، وعمى محاضر لجنة المراجعة والتدقيق الداخمي والمصادقة تم االطالع  .6
والموارد  المكافآت والحوافزمحضر لجنة الترشيح ومنح لجنة إدارة المخاطر والحوكمة  و محضر اجتماع و 

 البشرية.

 الخميل، توسعة فرع قمقيمية وتحديث فرع غزة. -بفتح فرع الحاوز  10/9102المصادقة عمى محضر لجنة التفرع رقم  .7

 حيث تقرر ما يمي: العامة لهيئةا موعد وتحديد المساهمين عمى األرباح وتوزيع المال رأس استكمال مناقشة. تم  .8

  92/10/9102الهيئة العامة يوم الثالثاء الموافق عقد اجتماع. 

  278,570,1رفع التوصية لمهيئة العامة بتوزيع اسهم مجانية لممساهمين بمقدار.$ 

  972957111رفع توصية لمهيئة العامة بتوزيع ارباح نقدية عمى المساهمين بمقدار$. 

 

 


