
 
 

 البنك االسالمي العربي  اسم الشركة: 

 (6اجتماع مجلس ادارة رقم )

 26/12/2019     تاريخ بدأ االجتماع:

 12:00      :وقت االجتماع حسب الدعوة

 14:00    :وقت اختتام االجتماع

 لطابق السابعا -قاعة اجتماعات البنك االسالمي العربي        :مكان االجتماع

 

 الحضور:

 د. عاطف عالونه       رئاسة االجتماع: 

 سائد مقداديالسيد       كاتب الجلسة:

 

 مجلس االدارة: من اعضاءالحضور 

 )حضور االجتماع ( ئيس مجلس االدارةر –الدكتور عاطف كمال عالونه  .1

 )حضور االجتماع( ائب رئيس مجلس االدارةن –الدكتور محمد محمود نصر  .2

 الجتماع(ا)حضور  عضو مجلس ادارة –ني يالسيد رشدي محمود الغالي .3

 ضو مجلس ادارة )حضور االجتماع(ع –السيد شادي عدنان الخطيب  .4

 )مشاركة عبر االتصال المرئي( ضو مجلس ادارةع –السيد سلمان "محمد طعمه" قميله  .5

 (مشاركة عبر االتصال المرئي) ارةعضو مجلس اد –السيد فيصل غازي الشوا  .6

 (عبر الهاتف) عضو مجلس ادارة –السيد ماهر جواد فرح  .7

 )حضور االجتماع( مجلس ادارة عضو –السيد محمد عوني ابو رمضان  .8

 )حضور االجتماع( عضو مجلس ادارة –السيد سام سامي بحور  .9

 ضو مجلس ادارة )حضور االجتماع(ع –ناصرالدين  الدكتورة صفاء .10

 ضو مجلس االدارة )حضور االجتماع(ع –السيدة سمر نخله  .11

 

 من غير االعضاء: الحضور

 السيد هاني ناصر/ المدير العام

 السيد ميسره سالمة/ المدير المالي

 
 :االجتماع عمالجدول ا

 المصادقة على جدول أعمال االجتماع الحالي. .1

 .والمصادقة عليه 24/10/2019بتاريخ   05/2019اإلطالع على محضر االجتماع السابق رقم  .2

 .05/2019السابق رقم  متابعة قرارات اجتماع مجلس االدارة .3

 .30/11/2019االطالع على البيانات المالية وتقرير نتائج األعمال للبنك كما بتاريخ  .4

 .2020االطالع على الموازنة التقديرية للبنك للعام  .5

 .28/11/2019لغاية  06/10/2019االطالع على قرارات اللجنة التنفيذية لالجتماعات التي تمت ما بين  .6

 .28/11/2019بتاريخ   06/2019ر لجنة االستثمار رقم االطالع على محض .7

، ورقم 05/11/2019بتاريخ  07/2019، ورقم 14/10/2019بتاريخ  06/2019االطالع على محضر لجنة إدارة المخاطر رقم  .8

08/2019. 

 .01/12/2019بتاريخ  07/2019، ورقم 05/11/2019بتاريخ  06/2019االطالع على محضر لجنة المراجعة والتدقيق رقم  .9

 .24/10/2019بتاريخ  01/2019االطالع على محضر لجنة الحوكمة رقم   .10

 .15/12/2019بتاريخ  05/2019االطالع على محضر لجنة الترشيح والمكافآت رقم   .11

 االطالع على المذكرة الخاصة بتوسعة مكتب محافظة أريحا.  .12

 االطالع على المذكرة الخاصة بالتفرع في قرية نعلين.  .13

 أخرى. أية أمور .14



 
 

 

  نتائج االجتماع:

 
 المصادقة على جدول أعمال االجتماع الحالي.تم  .1

 .والمصادقة عليه 24/10/2019بتاريخ   05/2019اإلطالع على محضر االجتماع السابق رقم تم  .2

 .05/2019متابعة قرارات اجتماع مجلس االدارة السابق رقم تمت  .3

 .30/11/2019األعمال للبنك كما بتاريخ  االطالع على البيانات المالية وتقرير نتائجتم  .4

 جتماع القادم.، وتم طلب اجراء بعض التعديالت العتمادها في اال2020ازنة التقديرية للبنك للعام االطالع على الموتم  .5

 .28/11/2019لغاية  06/10/2019االطالع على قرارات اللجنة التنفيذية لالجتماعات التي تمت ما بين تم  .6

 .28/11/2019بتاريخ   06/2019ى محضر لجنة االستثمار رقم االطالع علتم  .7

، 05/11/2019بتاريخ  07/2019، ورقم 14/10/2019بتاريخ  06/2019االطالع على محضر لجنة إدارة المخاطر رقم تم  .8

 .08/2019ورقم 

 .01/12/2019بتاريخ  07/2019، ورقم 05/11/2019بتاريخ  06/2019االطالع على محضر لجنة المراجعة والتدقيق رقم تم  .9

 .24/10/2019بتاريخ  01/2019االطالع على محضر لجنة الحوكمة رقم تم   .10

 .15/12/2019بتاريخ  05/2019االطالع على محضر لجنة الترشيح والمكافآت رقم تم   .11

 على المذكرة الخاصة بتوسعة مكتب محافظة أريحا.والمصادقة  االطالع  تم  .12

 خرة.لمجلس مرة اتقديمه لووتحويلها للجنة االستثمار التخاذ راي اللجنة  صة بالتفرع في قرية نعلينرة الخااالطالع على المذكتم   .13

 بحيث تكون اخر خميس لالشهر الزوجية 2020، تم تحديد االجتماعات للمجلس للعام أية أمور أخرى .14

 

 

 البنك االسالمي العربي


