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التأسيس 
تأســـس البنـــك اإلســـالمي العربي في العام 1995 وهو شـــركة مســـاهمة عامة، وباشـــر نشـــاطه المصرفـــي في مطلع العـــام 1996. ويقوم بممارســـة 
األعمـــال المصرفيـــة وأعمـــال اإلســـتثمار وفقًا ألحكام الشـــريعة اإلســـالمية من خـــالل المركز الرئيســـي بمحافظة رام اللـــه والبيرة وفروعه المنتشـــرة في 
فلســـطين وباإلضافـــة الـــى المكتـــب التمثيلي في اإلمـــارات العربية المتحـــدة ) إمارة دبـــي( والفرع المتنقل “بنكـــي ع الطريق” ليصل عدد فروعه  تســـعة 

وعشـــرون فرعـــًا ومكتبًا كما اليوجـــد للبنك أي شـــركات تابعة حتى تاريـــخ 31/12/2020.

الرؤية
ترســـيخ وتعميـــق العمـــل بالنظـــام المصرفي اإلســـالمي كخيـــار أول، والقيـــام بدور فعال فـــي النهـــوض باالقتصاد الفلســـطيني وتحقيق مبـــدأ التكافل 

ومراعـــاة األهـــداف االجتماعيـــة اإلســـالمية، وتقديـــم حلول وخدمـــات مصرفية إســـالمية عصريـــة وذات جودة عالية ومنافســـة.

الرسالة
يســـعى البنـــك إلـــى تلبيـــة االحتياجـــات المصرفية المتنوعـــة للمتعامليـــن وفق أحكام الشـــريعة اإلســـالمية الغـــراء والتي تضاهـــي أو تفـــوق متطلباتهم 
وتوقعاتهـــم بمـــا يضمـــن تحقيـــق أفضل العوائـــد الممكنة للمســـاهمين والمودعين على أســـاس يتســـم بالثبات واالســـتقرار، وتقديم خدمـــات مصرفية 
إســـالمية باســـتخدام وســـائل التكنولوجيا واالتصاالت الحديثة اســـتجابة لمتطلبات التطـــور واإلبداع والمنافســـة وتنوع رغبات العمالء، واســـتخدام أحدث 

التقنيـــات المتاحة وتطبيـــق أرقى المعاييـــر المهنية.

األهداف االستراتيجية
الحفاظ على الهوية المصرفية اإلسالمية والتأكيد عليها	 
تعزيز الشمول المالي	 
تعزيز تمويالت األفراد والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر	 
تعزيز دور البنك في المسؤولية المجتمعية	 

البنـــك عـــن  نبـــذة 
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الدكتور عاطف كمال عالونة 
كلمة رئيس مجلس اإلدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام 
السالم عليكم ورحمة الّله وبركاته،،،

نرحــب  أن  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  وبإســم  بإســمي  يســعدني 
بكــم فــي االجتمــاع الســنوي الخامــس والعشــرين للهيئــة العامــة 
للبنــك اإلســالمي العربــي .كنــا نتمنــى ان يعقــد هــذا االجتمــاع 
بهــا  تأثــرت  التــي  و  )كورونــا(  انتهــت جائحــة كوفيــد19-  قــد  و 
فلســطين بشــكل قــاٍس فــي العــام 2020 مــن الناحيــة االجتماعيــة 
تراجعــًا  االقتصاديــة  األنشــطة  معظــم  لتشــهد  االقتصاديــة  و 
االقتصــاد  تراجــع  فــي  انعكــس  ممــا  المضافــه،  القيمــة  فــي 
نصيــب  فــي  ملحــوظ  وانخفــاض   ،12% بنســبة  الفلســطيني 
الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وتزايــد فــي عــدد العاطليــن 
عــن العمــل، ليتراجــع بذلــك مســتوى الطلــب العــام لمؤشــري 
اإلســتهالك واإلســتثمار الكلــي. ترافــق ذلــك مــع وقــف تحويــالت 
ــة الحكومــة  المقاصــة مــن الجانــب االســرائيلي و عجــز فــي موازن
انعكــس بصــرف رواتــب موظفــي القطــاع العــام بنســة 50% 
ــر بشــكل مباشــر علــى القطــاع  ــذي أث ــر منتظــم، و ال و بشــكل غي
ــن لالقســاط المســتحقة،  ــدم ســداد المقترضي المصرفــي فــي ع
بالتزامــن مــع اجــراءات ســلطة النقــد الفلســطينية بفــرض فتــرات 
ســماح و تأجيــل بالتمويــالت لمــدة 4 اشــهر متتاليــة، أثــرت بشــكل 
مباشــر علــى البنــك االســالمي العربــي بخســائر ناجمــة عــن عــدم 
اســتيفاء اربــاح التمويــالت، كمــا وتأثــرت طواقــم البنــك االســالمي 
العربــي مــن خــالل اصابــة العديــد منهــم بالفيــروس ليتخــذ البنــك 
عــدة اجــراءات وقائيــة لضمــان ســالمة الطواقــم العاملــة والعمــالء 
و العمــل بخطــة الطــوارىء، إنعكــس بمجملــه فــي تباطــؤ ســير 

ــام 2020. ــى مــن ع العمــل خــالل األشــهر األول
و  فلســطين  بهــا  مــرت  التــي  الظــروف  جميــع  مــن  بالرغــم  و 
البنــك االســالمي العربــي علــى وجــه الخصــوص اال أن البنــك 
اســتمر باالبتــكار و االبــداع للمحافظــة علــى ســير العمــل و خدمــة 
االقتصــاد الفلســطيني باســتحداث آليــات عمــل و خطــط طــوارىء 

انعكســت بشــكل ايجابــي علــى اداء البنــك.
ــك،  ــازات البن ــي أن أقــدم لكــم ملخصــًا ألعمــال وإنج واســمحوا ل
وكذلــك ملخصــَا للبيانــات الماليــة المدققــة عــن الفتــرة المنتهيــة 

فــي 31 كانــون أول 2020.   
أنهــى البنــك عامــه الخامــس والعشــرين مواصــاًل تقدمــه ونمــوه 
كأكبــر مؤسســة مصرفيــة إســالمية فــي فلســطين، حيــث كان 
ــق أهدافــه خــالل  العــام 2020 مكمــاًل لمســيرة البنــك فــي تحقي
ــر عــن طموحــات  ــي تعب الخطــة االســتراتيجية المعمــول بهــا و الت

ــار  ــي الخي ــة المســتقبلية ليكــون البنــك االســالمي العرب البنــك و الرؤي
ــج أعمــال  ــى نتائ ــي عل ــي  إنعكســت بشــكل إيجاب األول للجمهــور، والت
البنــك  تقــدم  رأســها  وعلــى  العــام  اهــداف  كافــة  وتحقيــق  البنــك 
للمرتبــة الرابعــة بيــن البنــوك العاملــة فــي فلســطين، بعــد أن كان 
فــي المركــز الســادس فــي العــام 2019، ليصبــح أكبــر مؤسســة ماليــة 
اســالمية فــي فلســطين، و انعكــس فــي حصــول البنــك علــى اربعــة 
جوائــز عالميــة كأفضــل بنــك اســالمي فــي فلســطين للعــام 2020، 
وأســتطاع البنــك تحقيــق نتائــج ماليــة مميــزة ليكــون البنــك األكثــر نمــوًا 
فــي جانــب األصــول لهــذا العــام بيــن البنــوك العاملــة فــي القطــاع 

المصرفــي.
البنــك تقديــم وتطويــر  الخدمــات والمنتجــات واصــل  وفــي جانــب 
نتائجهــا  انعكســت  الماليــة اإلســالمية والتــي  الخدمــات والمنتجــات 
بشــكل واضــح علــى توســيع قاعــدة عمــالء البنــك و زيــادة حصتــه 
الســوقيه مــن الســوق المصرفــي الفلســطيني لتصــل إلــى %7.8 فــي 

جانــب األصــول مــن إجمالــي القطــاع المصرفــي.
فيمــا يخــص الشــمول المالــي، واصــل البنــك العمل على تعزيز سياســة 
الشــمول المالــي مــن خــالل خطــة التوســع واالنتشــار الجغرافــي وذلــك 
بإفتتــاح فــروع ومكاتــب جديــدة فــي محافظــة الخليــل )مكتــب واد 
ــد(، كمــا  ــة البري ــة( و العاصمــة الفلســطينية القــدس )فــرع ضاحي الهري
تــم العمــل علــى توســعة مكتــب أريحــا ليصيــح فــرع مســتقل، ونقــل 
فــرع غــزة إلــى المقــر الجديــد فــي ميــدان فلســطين لتصــل بذلــك شــبكة 
التفرعــات إلــى 29 فرعــًا ومكتبــًا باإلضافــة إلــى 61 صرافــًا آليــًا منتشــرة 
فــي كافــة محافظــات الوطــن، هــذا و يتــم العمــل علــى تطبيق مشــاريع 
ــام 2021  ــا فــي الع ــدة ســيتم إفتتاحه ــب جدي ــروع ومكات ــة لف تطويري
ومنهــا فــرع نعليــن، وفــرع جديــد فــي مدينــة جنيــن و توســعة فــرع 
قلقيليــة اضافــة الــى نقــل فــرع خانيونــس لتصــل بذلــك شــبكة فــروع 
ومكاتــب البنــك إلــى 31 فرعــا ومكتبــًا، األمــر الــذي ســوف يضــع البنــك 
فــي وضــع تنافســي مميــز فــي الســوق المصرفــي الفلســطيني بشــكل 
عــام وفــي ســوق التمويــل اإلســالمي بشــكل خــاص، هــذا وارتفــع 
عــدد موظفــي البنــك بســبب اعــادة الهيكلــة وفتــح الفــروع والمكاتــب 
الجديــدة فــي العــام 2020  الــى 640 موظفــًا  بارتفــاع نســبته 8.5%  

مقارنــة بالعــام 2019.
ومــن الناحيــة الماليــة، فــإن البنــك وبالرغــم مــن وبــاء  كوفيــد - 19  ومــا 
تســبب بــه مــن إغالقــات، فقــد أســتطاع البنــك رفــع موجوداتــه خــالل 
العــام 2020 بمقــدار 285 مليــون دوالر لتبلــغ مــا يقــارب  1.557 مليــار 
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دوالر وبنســبة نمــو بلغــت %23، كمــا شــهد نمــوًا فــي ودائــع العمــالء بمقــدار 272  مليــون دوالر وبنســبة %27 لتصــل إلــى 
أكثــر مــن 1.296 مليــار دوالر، وحقــق نمــوًا فــي التمويــالت المباشــرة بمــا يقــارب 187 مليــون دوالر وبنســبة %25 ليصــل 
حجــم صافــي التمويــل إلــى 945 مليــون دوالر تقريبــا، وإنعكــس هــذا النشــاط المالــي المميــز للبنــك فــي تحقيــق أربــاح قبــل 
ــون دوالر  ــغ 2.4 ملي ــون دوالر بعــد الضرائــب بالرغــم مــن تخصيــص مبل ــا و 8 ملي ــون دوالر تقريب ــي 11 ملي الضرائــب بحوال
مخصصــات لخســائر ائتمانيــة متوقعــة نتيجــة لألزمــة الماليــة واإلقتصاديــة المتأثــرة مــن تأخــر الرواتــب الحكوميــة واإلغالقــات 

اإلقتصاديــة وتعليمــات ســلطة النقــد بتأجيــل األقســاط للعمــالء.
كمــا انتهــج البنــك سياســة  تعــزز إســتخدام العمــالء للخدمــات اإللكترونيــة دون الحاجــة لزيــارة الفــرع والعمــل علــى تطويــر مركــز 
ــف مباشــره أو مــن خــالل   ــر الهات ــة عب ــات أشــمل و أوســع للعمــالء تســاعدهم بالحصــول علــى الخدم اإلتصــال ليقــدم خدم
ــراءات الســالمة العامــة والتباعــد اإلجتماعــي بســبب جائحــة  ــوات التواصــل االلكترونيــة المعتمــدة وذلــك تماشــيًا مــع إج قن

ــا. كورون
لقــد حافــظ البنــك علــى مســتوى نفقــات تشــغيلية  معتــدل خــالل العــام 2020، بالرغــم مــن افتتــاح فــروع ومكاتــب جديــدة و 
تطويــر بعــض الفــروع القائمــة، وذلــك يعــود لقــدرة البنــك علــى  اســتقطاب عمــالء جــدد وجــذب الودائــع وزيــادة التمويــالت 
المباشــرة و زيــادة  االيــرادات التشــغيلية، والــذي ســوف ينعكــس فــي زيــادة العائــد علــى حقــوق المســاهمين والتوزيعــات ســواًء 
كانــت التوزيعــات نقديــة أو توزيعــات االســهم، وذلــك مــن أجــل خلــق تــوزان مــا بيــن توزيــع عائــد مالئــم للمســاهمين مــن جهــة 
وتقويــة وتدعيــم مــالءة وكفايــة رأس المــال مــن جهــة اخــرى، حيــث يقــوم البنــك حاليــًا بإســتكمال رفــع رأس المــال المدفــوع 
مــن 88.4 مليــون دوالر تقريبــًا الــى 100 مليــون دوالر خــالل االعــوام القادمــة وفقــًا للخطــة اإلســتراتيجية  ليبقــى البنــك ملتــزم 

بالمتطلبــات الرقابيــة ســواء المحليــة منهــا أو التعليمــات والمعاييــر الدوليــة ذات العالقــة.
والتزامــا مــن البنــك بــدوره المجتمعــي قــام البنــك بتمويــل العديــد مــن األنشــطة والفعاليــات الخيريــة واإلنســانية بلغــت 
قيمتهــا حوالــي نصــف مليــون دوالر خــالل العــام المنصــرم، حيــث شــكلت مــا نســبته %6.3 مــن إجمالــي صافــي اربــاح البنــك 

خــالل نفــس الفتــرة.
واســمحوا لــي فــي الختــام  نيابــة عــن مجلــس اإلدارة والمســاهمين أن أتقــدم بجزيــل الشــكر والتقديــر لــكل مــن الســادة 
ســلطة النقــد الفلســطينية، وهيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية، ومراقــب الشــركات، ووزارة التجــارة واإلقتصــاد الوطنــي، 
وبورصــة فلســطين، والدوائــر األمنيــة، وجميــع الــوزارات، والمؤسســات والدوائــر الرســمية علــى تعاونهــم ودعمهــم لمســيرة 
البنــك، كمــا ونتقــدم بالشــكر الجزيــل لعمالئنــا الكــرام علــى الثقــة العاليــة التــي منحونــا اياهــا، و نعدهــم أن نكــون عنــد حســن 
ظنهــم دائمــا، مؤكديــن لهــم إلتزامنــا بتقديــم أفضــل الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة اإلســالمية التــي تلبــي إحتياجاتهــم 
وتســهل حياتهــم، وننتهــز هــذه المناســبة لنســجل بالتقديــر والثنــاء جزيــل شــكرنا لهيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية والمديــر العــام 
الســيد هانــي ناصــر واإلدارة التنفيذيــة وكافــة الموظفيــن علــى جهودهــم المباركــة والخيــرة فــي تحقيــق أهــداف البنــك، والشــكر 

موصــول أيضــًا لحملــة األســهم علــى ثقتهــم العاليــة فــي مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للبنــك.
وفقنــا الّلــه وإياكــم للرقــي بمؤسســتنا الرائــدة نحــو المزيــد مــن  التقــدم والتطــور واإلزدهــار، بمــا يعــزز موقعهــا علــى خارطــة 

القطــاع المصرفــي وبمــا يخــدم وطننــا الحبيــب وإقتصادنــا الوطنــي وشــريعتنا الغــراء.

أ. د. عاطف عالونة
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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الشركةالعضويةاألسم

ممثل  بنك فلسطينرئيس مجلس اإلدارةالدكتور عاطف كمال عالونة

ممثل صندوق االستثمار الفلسطينينائب رئيس مجلس االدارةالدكتور محمد محمود نصر

ممثل بنك فلسطينعضو مجلس اإلدارة  السيد رشدي محمود الغالييني

ممثل بنك فلسطينعضو مجلس اإلدارة  السيد سلمان "محمد طعمه" قملية

ممثل بنك فلسطينعضو مجلس اإلدارة  * السيد فيصل غازي الشوا

ممثل بنك فلسطينعضو مجلس اإلدارة  السيد ماهر جواد فرح

ممثل شركة أسواق للمحافظ اإلستثماريةعضو مجلس اإلدارة  السيد محمد عوني ابو رمضان

ممثل شركة أسواق للمحافظ اإلستثماريةعضو مجلس اإلدارة  السيد شادي عدنان الخطيب

مستقلعضو مجلس اإلدارة  السيد سام سامي بحور

مستقلعضو مجلس اإلدارة  الدكتورة صفاء ناصر الدين

ممثل عن صغار المساهمينعضو مجلس اإلدارة  السيدة سمر زهدي نخلة

* السيد فيصل غازي الشوا : استقال بتاريخ 31/05/2020
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أعضاء مجلس اإلدارة

عامًا  من الصيرفة اإلسالمية
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الدكتور/ عاطف عالونة
رئيس مجلس اإلدارة

ممثل  مجموعة بنك فلسطين
دكتوراه في االقتصاد، مالية عامة، جامعة ميونخ 1983

ماجستير علوم سياسية، جامعة ميونخ 1979
ماجستير اقتصاد، جامعة ميونخ 1977

بكالوريوس اقتصاد، جامعة ميونخ 1975
تاريخ الميالد: 3/4/1949

تاريخ العضوية للممثل:2014

خبرات
مستشار خاص لمجلس إدارة بنك فلسطين، 2016-2009
استاذ غير متفرغ في برنامج الماجستير في جامعة القدس.

مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، 2009-2005 
وكيل وزارة المالية، 2004-1994 

استاذ االقتصاد، جامعة النجاح الوطنية، 2003-1983 

عضويات
رئيس مجلس إدارة شركة جراند بارك، 2019

عضو الهيئة العامة لصندوق االستثمار الفلسطيني، 2019
عضو مجلس إدارة شركة شراكات، احدى شركات صندوق اإلستثمار الفلسطيني، 2019

عضو مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس، 2018 - حتى تاريخه
رئيس هيئة المديرين / شركة الشمال الصناعية الدولية، 2016 - حتى تاريخه

عضو مجلس إدارة الشركة العقارية التجارية، 2015 - حتى تاريخه
عضو مجلس إدارة شركة سوق فلسطين لالوراق المالية، 2014 - 2017

عضو مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ورئيس لجنة االستثمار، 2014 - 2017
عضو الفريق الوطني للضمان االجتماعي، 2013 - 2016

عضو مجلس إدارة شركة فلسطين لالستثمار العقاري بريكو ورئيس لجنة التدقيق الداخلي، 2009 - 2015
عضو اللجنة الوطنية للحوكمة ورئيس الفريق الفني، 2007

عضو مجالس إدارات  هيئة تشجيع االستثمار وهيئة المدن الصناعية  وصندوق البلديات  منذ تأسيسها حتى، 2004
رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المصرفية، 1999 - 2001

رئيس لجنة ترخيص مدققي الحسابات القانونيين، 1997 - 2005
عضو مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية، 1996 - 2005

عضو مجلس امناء الكلية االبراهيمية وجمعية الدراسات العربية، 1990 - 2001
مؤلف لعشرات المقاالت والكتب العلمية ومشارك في عشرات المؤتمرات االقتصادية االقليمية والدولية
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الدكتور محمد محمود نصر
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

ممثل صندوق االستثمار الفلسطيني
دكتوراه في االقتصاد )اقتصاد صناعي( - جامعة والية أوهايو، 1986

ماجستير اقتصاد - جامعة والية أوهايو، 1985
ماجستير إدارة أعمال )تسويق( - جامعة وين ستيت – ديترويت،1982

بكالوريوس تجارة )محاسبة( - جامعة بيروت العربية، 1969
تاريخ الميالد: 27/9/1945

تاريخ العضوية للممثل:2017

خبرات
أستاذ االقتصاد - جامعة بيرزيت، -1994 حتى تاريخه

عميد كلية األعمال واالقتصاد – جامعة بيرزيت، 2011 - 2014، 1996 - 1999
المدير العام – معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(، 2007 - 2008

رئيس دائرة االقتصاد – جامعة اليرموك – األردن، 1991 - 1993
استاذ االقتصاد – جامعة اليرموك – األردن، 1986 - 1994

عضويات 
رئيس مجلس أمناء معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(، 2018 – حتى تاريخه

عضو مجلس إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني، 2012 – حتى تاريخه
عضو مجلس ادارة شركة سند للموارد اإلنشائية، 2016 – حتى تاريخه

رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عمار العقارية، 2015 - 2019
رئيس مجلس إدارة فندق جراند بارك، 2017 - 2019

نائب رئيس مجلس إدارة شركة أريحا الصناعية، 2012 - 2017
رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطيني، 2014 - 2015

رئيس مجلس إدارة معهد الحوكمة الفلسطيني، 2011 - 2014
عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال، 2008 - 2012

عضو لجنة االنتخابات المركزية، 2008 - 2011

أعضاء مجلس اإلدارة
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السيد / فيصل غازي الشوا
عضو مجلس إدارة

ممثل مجموعة بنك فلسطين
بكالوريوس هندسة مدنية - جامعة ممفس ستايت/ الواليات المتحدة األمريكية  1992

ماجســـتير إدارة أعمال - جامعة نورث فيرجينيا ســـتايت /  الواليـــات المتحدة األمريكية  
  2009

تاريخ الميالد:  04/02/1968
تاريخ العضوية للممثل: 2017

خبرات
مدير عام شركة الشوا للتجارة العامة والمقاوالت - فلسطين

عضويات
رئيس مجلس إدارة شركة الشوا للتجارة العامة والمقاوالت – فلسطين
نائب رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني بال تريد - فلسطين
رئيس مجلس إدارة شركة الشرق األوسط لصناعة األدوية - فلسطين

نائب رئيس مجلس إدارة شركة األمل لإلسفلت - فلسطين
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية للكهرباء – فلسطين

عضو مجلس إدارة شركة أوريدو - فلسطين
عضو مجلس إدارة )أمين سر( جمعية رجال األعمال - فلسطين، 2005 - 2009

عضو هيئة تأسيس مجلس الشاحنين الفلسطينيين – فلسطين، 2006 - 2007
عضو رابطة المهندسين)TBP( الواليات المتحدة األمريكية

عضو اتحاد المقاولين - فلسطين
عضو نقابة المهندسين - فلسطين

عضو جمعية رجال األعمال الفلسطينية

السيد/ رشدي محمود الغالييني
عضو مجلس إدارة

ممثل مجموعة بنك فلسطين
بكالورويس إقتصاد وعلم كمبيوتر – الجامعة االمريكية/القاهرة

تاريخ الميالد: 26/5/1962
تاريخ العضوية للممثل:2017

خبرات
مدير عام بنك فلسطين.

اإلئتمانيـــة  التســـهيالت  الرشـــيدة،  الحوكمـــة   ، المخاطـــر  إدارة 
البنكيـــة. والعمليـــات 

عضويات
عضـــو مجلـــس إدارة بنـــك االســـتثمار فـــي المملكـــة األردنيـــة 

الهاشمية. 
عضو مجلس إدارة المعهد المصرفي الفلسطيني.  

األمـــوال  لنقـــل  الفلســـطينية  الشـــركة  إدارة  مجلـــس  عضـــو 
والمقتنيات الثمينة )أمان(.  

عضو مجلس إدارة في اتحاد المصارف العربية   
عضو مجلس إدارة في جمعية البنوك في فلسطين   
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أعضاء مجلس اإلدارة

السيد / شادي عدنان الخطيب 
عضو مجلس إدارة

ممثل شركة أسواق اإلستثمارية
ماجستير في التمويل واالستثمار من جامعة غرب سيدني/ استراليا

تاريخ الميالد: 7/8/1976
تاريخ العضوية للممثل:2017

خبرات
المدير التنفيذي لشركة اسواق االستثمارية

مدير محفظة في صندوق اإلستثمار الفلسطيني 2007 - حتى تاريخه

عضويات
عضو مجلس إدارة شركة سند للموارد االنشائية 

عضو مجلس إدارة شركة بيرزيت لالدوية
عضو مجلس إدارة شركة المجمع العربي الطبي التخصصي

عضو مجلس إدارة شركة سنيورة للمواد الغذائية

السيد/ محمد عوني أبو رمضان
عضو مجلس إدارة

ممثل شركة أسواق للمحافظ االستثمارية
بكالوريوس إدارة أعمال ، جامعة سيراكيوز، الواليات المتحدة األمريكية

تاريخ الميالد: 24/7/1953
تاريخ العضوية للممثل: 2017

خبرات
رئيس مجلس اإلدارة ، شركة اوريدو، 2016 - حتى تاريخه

رئيس مجلس ادارة مجلس تنظيم قطاع المياة
وزير التخطيط ، السلطة الوطنية الفلسطينية، 2012 - 2014

عضويات
عضو مجلس إدارة صندوق اإلستثمار الفلسطيني

عضو مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطيني، 2018 - حتى تاريخه
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السيد/ سلمان محمد طعمة قملية 
عضو مجلس إدارة

ممثل مجموعة بنك فلسطين
بكالوريوس محاسبة، جامعة عين شمس، القاهرة

تاريخ الميالد: 8/7/1958
تاريخ العضوية للممثل: 2017

خبرات
36  سنة خبرة مصرفية في بنك فلسطين

السيد/ ماهر جواد فرح 
عضو مجلس إدارة

ممثل مجموعة بنك فلسطين
بكالوريوس هندسة مدنية، جامعة القاهرة/ مصر  1966 

تاريخ الميالد:  21/03/1945
تاريخ العضوية للممثل: 2017

خبرات
 مهندس في شركة فيا سفلت الفرنسية، 1967 - 1970

مهندس في شركة إتحاد المقاولين- الكويت، 1971 - 1977
مدير عام وشريك في شركة مشاريع الخليج – أبو ظبي، 1975 - 1977

مدير عام مجموعة المقاولين الدولية – الكويت، 1982 - 1997
رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية  للمقاوالت - غزة، 1997 - 2007

عضويات
عضو مجلس إدارة شركة أبراج لالستثمار العقاري- فلسطين
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السيد/ سام سامي بحور 
عضو مجلس إدارة

عضو مستقل
ماجستير، إدارة األعمال التنفيذية، جامعة نورث ويسترن وجامعة تل أبيب

بكالوريوس العلوم التطبيقية ،تكنولوجيا الكمبيوتر، جامعة والية يوغنستاون.
تاريخ الميالد: 18/10/1964

تاريخ العضوية:  2017 
ممثل للعديد من الشركات منذ 2003

خبرات
المدير العام، شركة إيم لتقنيات المعلومات م.خ.م

المؤسس المشارك ورئيس مجلس اإلدارة، منظمة أمريكيون من أجل اقتصاد فلسطيني نابض.
كان له دور في تأسيس شركة االتصاالت الفلسطينية )بالتل(

كان له دور في تأسيس الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق
يكتب بشكل دائم عن الشؤون الفلسطينية وتنشر مقاالته على نطاق واسع

عضويات
عضو مجلس إدارة ، مدارس الفرندز، 2017 - 2018

عضو مجلس أمناء )سابق(، جامعة بيرزيت، 2004 - 2010
عضو مجلس إدارة، منظمات المجتمع المفتوح )برنامج الشرق األوسط وشمال افريقيا(

عضو مجلس إدارة، “جست فيجن”
عضو مجلس إدارة ومستشار سياسات، شبكة السياسات الفلسطينية
عضو هيئة عامة )تعيين رئاسي( سابق، صندوق االستثمار الفلسطيني

أعضاء مجلس اإلدارة
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الدكتورة / م. صفاء ناصر الدين
عضو مجلس إدارة  

عضو مستقل 
دكتوراه في الهندسة االلكترونية من مدرسة الهندسة العليا اينسرب ، جامعة بوردو 1 في فرنسا، 2003. 

ماجستير بتخصص معالجة اإلشارة والصور من مدرسة الهندسة العليا اينسيت تولوز، فرنسا، 1996
بكالوريوس في الهندسة االلكترونية من جامعة القدس بتفوق مع درجة  شرف،1994

تاريخ الميالد : 05/05/1969 
تاريخ العضوية: 2019

خبرات
نائب رئيس جامعة القدس لشؤون القدس 2014 حتى تاريخه.

وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، 2014-2012.
مستشار لوزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، 2012-2009.

عميد كلية هند الحسيني للبنات في مدينة القدس/ جامعة القدس 2012-2010
رئيسة وحدة الجودة في معهد وجدي التكنولوجي، 2004 - 2009. 

محاضر بدوام جزئي  في جامعة القدس 

عضويات
عضو مجلس إدارة شركة مدى لالنترنت، 2019 - حتى تاريخه 

عضو مؤسس لحاضنة القدس لألعمال، 2017 - حتى تاريخه  
عضو اللجنة العلمية في نقابة المهندسين، 2017 - حتى تاريخه  

 رئيسة مجلس توصيل االلياف الضوئية للمنازل في الشرق االوسط وشمال افريقيا، 2016 - 2018  
عضو مجلس إدارة التعليم من اجل التوظيف، 2015 - حتى تاريخه  
عضو مجلس إدارة الحاضنة الفلسطينية للطاقة، 2014 - حتى تاريخه  

عضو مجلس ادارة صندوق وقفية القدس، 2014 - حتى تاريخه  
عضو فريق خبراء إصالح التعليم التابع لالتحاد االوروبي ومشاريع ايراسموس بلس، 2014 - 2019  
عضو لجنة التعاون العربي والدولي وأيضا عضو مجلس إدارة صندوق دعم اإلبداع، 2013 - حتى تاريخه  

الرئيس الفخري لجمعية مكافحة التدخين والتثقيف الصحي، 2013 - حتى تاريخه  
رئيسة ومؤسسة جمعية خريج فرنسا الرفيق، 2013 - 2019  
إحدى مؤسسي مجتمع المصدر المفتوح الفلسطيني، 2009  
عضو ناشط في مجلس إدارة المجلس األعلى لإلبداع والتميز   
رئيسة لجنة االحتضان التجريبي واالستكشاف والتحفيز وكذلك   

عضو في مجلس إدارة بنات في التكنولوجيا. ومتطوعة في عدة مؤسسات أخرى تخدم الشباب والنساء.  

A I B
التقريـــر الســـنوي 2020 18



السيـــــدة / سـمـر صوالحي نخلــة
عضو مجلس إدارة

ممثل عن صغار المساهمين
بكالوريـوس محاسبــة، جامعة بيرزيت، فلسطين 2001

ماجستيـر إدارة أعمـال - جامعة بيرزيت – فلسطين- 2007 
أكاديمية أمريكان إكسبريس للقيادة في كلية ثندربيرد

لإلدارة العالمية في أريزونا، الواليات المتحدة األمريكية – 2016
تاريــخ الميـــالد: 07-05-1980

تاريخ العضوية : 2019

خبرات
المديرة المالية واإلدارية، مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، فلسطين، 2012 - حتى اآلن.

محاضرة في جامعة القدس، فلسطين، 2011 - 2013
المديرة المالية واإلدارية، معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس( 2002 - 2012

مدققة حسابات في شركة الوفاء وشركاه )KPMG(، فلسطين، 2001 - 2002

عضويات
أمينة الصندوق في الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب “بياالرا” )2015-حتى اآلن(

أعضاء مجلس اإلدارة
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المدير العامالسيد هاني صالح ناصر

1967/02/12تاريخ الميالد: 

2018/1/16تاريخ التعيين: 

ماجستير وبكالوريوس إدارة عامة وقانون،الشهادات العلمية:
جامعة ماري كوري- بولندا 1993

مدير فرع أريحا – بنك فلسطينالخبرات العملية السابقة:
مدير فرع الخليل – بنك فلسطين

مدير أقليمي لفروع الضفة الغربية– بنك فلسطين
عضو مجلس إدارة جمعية البنوك الفلسطينية

نائب رئيس مجلس إدارة المعهد المصرفي الفلسطيني

نائب المدير العام للعمليات السيد غسان هاشم جبر 

1964/5/25تاريخ الميالد: 

2015/11/8تاريخ التعيين: 

بكالوريوس إدارة أعمال - جامعة بيرزيت. الشهادات العلمية:

البنك العربي، 1994 – 2015، مدير وحدة العمليات الخبرات العملية السابقة:
المركزية/ نائب المدير اإلقليمي

بنك القاهرة عمان، 1994-1990
 

نائب المدير العام لفروع قطاع غزة السيد احسان كمال شعشاعة 

1963/09/05تاريخ الميالد: 

2018/1/16تاريخ التعيين: 

بكالوريوس إدارة أعمال - جامعة والية تكساس- الشهادات العلمية:
سان ماركوس الواليات المتحدة االمريكية 1988

 بنك فلسطين منذ عام 1991 - 2018 الخبرات العملية السابقة:
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اإلدارة التنفيذية

مساعد المدير العام للشؤون الماليةالسيد ميسرة حاتم سالمة

1981/1/15تاريخ الميالد: 

2013/3/10تاريخ التعيين: 

ماجستير إدارة أعمال MBA من جامعة بيرزيت الشهادات العلمية:
بكالوريوس محاسبة ومالية من جامعة بيرزيت 

محاسب قانوني أمريكي معتمد CPA من والية كولورادو 
االمريكية 

محاسب إداري معتمد CMA من جمعية المحاسبين 
IMA االداريين االمريكيين

محاسب مهني عربي ACPA من المجمع العربي 
للمحاسبين القانونيين 

 PCPA محاسب قانوني فلسطيني

شركة برايس ووتر هاوس كوبزر 2004 – 2013 مدير الخبرات العملية السابقة:
Senior Manager تدقيق رئيسي

شركة إرنست ويونغ لتدقيق الحسابات 2003 –  2004 
 .Staff Auditor .مدقق حسابات

بنك القاهرة عمان 2002 – 2003. كاتب أول.

المدير التنفيذي لدوائر تكنولوجيا المعلوماتالسيد أمجد غازي الجعبري

1967/8/18تاريخ الميالد: 

1997/10/11تاريخ التعيين: 

 ماجستير إدارة دولية، جامعة جالسكو، سكوتالندا / بريطانياالشهادات العلمية:
بكالوريوس ادارة اعمال، جامعة عباس فرحات، الجزائر

 بنك االردن 1993 - 1994الخبرات العملية السابقة:
جامعة الخليل 1995 - 1997

مديرالشؤون اإلداريةالسيد فايز أحمد شعبان

1963/8/2تاريخ الميالد: 

1999/11/2تاريخ التعيين: 

دبلوم أدارة أعمالالشهادات العلمية:

خبرة مصرفية إدارية ألكثر من 21 عامالخبرات العملية السابقة:
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مدير دائرة الشبكات واألنظمةالسيد مصطفى شريف أبو خيزران

1970/4/26تاريخ الميالد: 

2001/2/3تاريخ التعيين: 

ماجستير هندسة الحاسوب، جامعة بيرزيتالشهادات العلمية:
بكالوريس هندسة إلكترونية

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 1995 – 2001.الخبرات العملية السابقة:
شركة سامكو 1993 – 1995.

مدير دائرة الشؤون القانونيةالسيدة أديبة عبد الله  عفانة

1974/9/3تاريخ الميالد: 

2001/2/19تاريخ التعيين: 

بكالوريس قانون، الجامعة األردنية 1996الشهادات العلمية:

محامية مزاولة، مكتب المحامي عادل أبو دياب الخبرات العملية السابقة:
.2001 – 1998

محامية متدربة، مكتب المحامي حسين الشيوخي 
.1998 – 1996

 مدير دائرة التنظيم وإجراءات العملالسيد: احمد عبد الكريم عياد

1978/10/05تاريخ الميالد: 

2005/02/01تاريخ التعيين: 

ماجستير ادارة الجودة، الجامعة العربية األمريكية 2020الشهادات العلمية:
بكالوريوس أنظمة معلومات حاسوبية، القدس المفتوحة 

2004
دبلوم برمجة وتحليل نظم، جامعة البلقاء التطبيقية 

1997

بنك األردن، 1998 - 2004الخبرات العملية السابقة:
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مدير دائرة أنظمة األعمال المصرفيةالسيد عمار يونس خضيري

1970/8/22تاريخ الميالد: 

2008/8/24تاريخ التعيين: 

ماجستير علم الحاسوب، جامعة بيرزيتالشهادات العلمية:
دبلوم عالي برمجة الحاسوب، معهد

 Brilliants بنغلور الهند
بكالوريس علم الحاسوب جامعة بنغلور الهند

بنك فلسطين الدولي 1996 – 2008.الخبرات العملية السابقة:
بنك القاهرة عمان 1994 – 1996.

مدير العالقات العامة والتسويقالسيد أحمد صالح سرطاوي

1980/10/18تاريخ الميالد: 

2006/1/21تاريخ التعيين: 

ماجستير إدارة وتسويق، االكاديمية العربية للعلوم الشهادات العلمية
المالية والمصرفية

بكالوريس تسويق، جامعة النجاح
CIP شهادة المصرفي االسالمي المعتمد

دبلوم إدارة المبيعات والتسويق، كامبريدج

محاضر في جامعة القدس المفتوحة 2012-2013الخبرات العملية:

مدير دائرة مبيعات المشاريع الصغيرة والمتوسطةالسيد مروان محمد بدوي

1966/8/28تاريخ الميالد: 

2008/5/4تاريخ التعيين: 

ماجستير علوم مالية ومصرفيةالشهادات العلمية:

بنك الرفاه 2006-2008.الخبرات العملية:
البنك التجاري الفلسطيني 2006-1996.

بنك القاهرة عمان 1996-1994.

اإلدارة التنفيذية
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مدير دائرة االئتمانالسيد حسان عصام صبري

1966/10/17تاريخ الميالد: 

2009/10/11 تاريخ التعيين: 

ماجستير علوم إدارية ومحاسبة، جامعة النجاح الوطنية 1999الشهادات العلمية:
بكالوريس علوم مالية ومصرفية، جامعة اليرموك 1989

البنك العربي، اإلمارات العربية المتحدة 2005 - 2008.الخبرات العملية السابقة:
البنك العربي، فلسطين 1994 - 2005.

البنك العربي الوطني، الرياض 1989 - 1994.

مدير دائرة مراقبة التمويلالسيد حاتم فوزي صبح

1970/12/28تاريخ الميالد: 

2009/12/20تاريخ التعيين: 

ماجستير علوم إدارية وتسويق، الجامعه األردنيةالشهادات العلمية:
بكالوريس علوم مالية ومصرفية، جامعة اليرموك

بنك األردن 2005 - 2009.الخبرات العملية السابقة:
جامعة النجاح الوطنية 2003 - 2005.

بنك األردن 1998 – 2003.
بنك القاهرة عمان 1993 - 1998.

مدير وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل االرهابالسيد طه محمد ابو سرية 

1968/08/05تاريخ الميالد: 

1997/01/12تاريخ التعيين: 

ماجستير ادارة جودة الشهادات العلمية:

بنك القاهرة عمان 1994 - 1997الخبرات العملية السابقة:

مدير دائرة الرقابة والتدقيق الداخليالسيد إبراهيم اسماعيل أبو عبدو

1968/5/1تاريخ الميالد: 

2009/7/22تاريخ التعيين: 

ماجستير إدارة أعمالالشهادات العلمية:
دبلوم عالي في إدارة البنوك

بكالوريوس محاسبة

البنك العقاري المصري 1998 – 2009.الخبرات العملية السابقة:
البنك األردني الكويتي 1995 – 1998.

بنك األردن 1994 – 1995.
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اإلدارة التنفيذية

مدير دائرة الموارد البشرية والتدريبالسيد راتب عبدالله عطياني

1969/11/15تاريخ الميالد: 

2010/05/12تاريخ التعيين: 

ماجستير إدارة أعمال/ جامعة بيرزيت 2005الشهادات العلمية:
بكالوريوس علم الحاسوب / جامعة النجاح الوطنية 1996

دبلوم برمجة وتحليل نظم/ االردن

بنك القاهرة عمان 1996 – 2010.الخبرات العملية السابقة:
محاضر في جامعة القدس المفتوحة 2007 – 2017

مدير دائرة االمتثالالسيدة فيروز فتحي ذبالح

24/9/1974تاريخ الميالد: 

18/8/2010تاريخ التعيين: 

بكالوريس قانون الشهادات العلمية:

بنك القاهرة عمان 1997 - 2010.الخبرات العملية السابقة:
.

مدير دائرة متابعة التمويل والتحصيلالسيد عماد محمود عيسى

10/1/1972تاريخ الميالد: 

01/11/2010تاريخ التعيين: 

ماجستير ادارة اعمال MBA – جامعة بيرزيت الشهادات العلمية:

بنك األردن 2008 – 2010.الخبرات العملية السابقة:
بنك القدس 2005 - 2008.

بنك القاهرة عمان 1998 - 2005.
.

مدير دائرة إدارة المخاطرالسيد سائد مقداد مقدادي

1973/4/29تاريخ الميالد: 

2010/5/22تاريخ التعيين: 

بكالوريوس إدارة أعمال، جامعة شرق البحر األبيض المتوسط، الشهادات العلمية:
قبرص

بنك الرفاه 2006 – 2010.الخبرات العملية السابقة:
البنك األهلي األردني 2003 – 2006.

بنك جرندلز 2000 – 2003.
بنك القاهرة عمان 1996 – 2000.
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مدير فروع الضفة الغربيةالسيد نظام علي الزامل

1967/8/20تاريخ الميالد: 

2011/7/19تاريخ التعيين: 

بكالوريوس ادارة أعمال الشهادات العلمية:

خبرة مصرفية 26 عام الخبرات العملية السابقة:

مدير دائرة العمليات المصرفيةالسيد وسيم احمد حج أسعد

1981/05/11تاريخ الميالد: 

2017/8/20تاريخ التعيين: 

بكالوريوس الرياضيات التطبيقية في االقتصاد – جامعة بيرزيت - 2004الشهادات العلمية:
CIB حاصل على شهادة

مسؤول العمليات األجنبية في البنك الوطني 2012-2017الخبرات العملية السابقة:
رئيس قسم العمليات البنك األهلي االردني 2012-2010

رئيس قسم الشؤون اإلدارية شركة القدس لإلستثمار العقاري 2008-2010
رئيس امناء الصناديق بنك فلسطين الدولي 2008-2005

موظف قسم ودائع البنك العربي 2005-2004  

مدير دائرة العقار واللوازمالسيد عبدالله صالح حمد

1964/09/03تاريخ الميالد: 

2011/01/02تاريخ التعيين: 

ماجستير هندسة مدنيةالشهادات العلمية:
بكالوريس هندسة مدنية

مهندس مشاريع في مكاتب استشارية هندسية، الصخرة الخبرات العملية السابقة:
المشرفة، اتحاد المهندسين االستشاري – عمان حتى 1994
مدير إدارة األبنية، اإلتصاالت الفلسطينية 1997 - 2010.

مدير مشاريع في شركات مقاوالت، الدار الفلسطينية.
شركة المقاولون 1996-1994
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مسؤول قسم المساهمينالسيدة ليندا محمود الشيخ يوسف

1972/12/1تاريخ الميالد:

2001/02/27تاريخ التعيين:

دبلوم إدارة أعمالالشهادات العلمية:

مكتب رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء  1995 – 2001.الخبرات العملية السابقة:

مدير دائرة الخزينة وأسواق المالالسيد: سليمان سالم اعرار

1973/06/18تاريخ الميالد: 

2018/03/01تاريخ التعيين: 

بكالوريوس إدارة االعمال، الجامعة األردنية 1995الشهادات العلمية:

مساعد رئيس دائرة العمالت – بنك فلسطين -2016الخبرات العملية السابقة:
2018

مساعد مدير دائرة الخزينة –البنك التجاري الفلسطيني 
2016-2009

مدير دائرة مبيعات وتسويق االفرادالسيد قيس عطا ابراهيم محمد 

1989/09/24تاريخ الميالد: 

2011/04/10تاريخ التعيين: 

بكالوريوس ادارة عامة –جامعة بيرزيتالشهادات العلمية:

مساعد مدير وحدة البيع المباشر لالفراد في البنك الخبرات العملية السابقة:
االسالمي العربي 

رئيس قسم ائتمان االفراد في البنك االسالمي العربي 

اإلدارة التنفيذية
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التعريف:
هـــي مؤسســـات ماليـــة مصرفية لتجميع األموال وتوظيفهـــا وتقديم الخدمات المصرفية بما يتوافق وأحكام الشـــريعة اإلســـالمية. وتنطلق 
البنـــوك اإلســـالمية فـــي عملياتهـــا اإلســـتثمارية ملتزمة بمنع التعامـــل بالفائدة وكل أشـــكالها أخـــًذا أو عطاًء، كمـــا أنها تتعامل على أســـاس 

الملكية المزدوجـــة الخاصة والعامة.
ويتلخـــص مجـــال عملها في اإلســـتثمار المباشـــر )المتاجرة(، واالســـتثمار غير المباشـــر وذلك بواســـطة صيـــغ التمويل اإلســـالمي مثل عقود 

المضاربات والمشـــاركات والمرابحة والســـلم واالســـتصناع واإلجارة. 
وتقـــدم البنـــوك اإلســـالمية جميـــع الخدمـــات المصرفية األخـــرى التي تقدمهـــا البنوك التجاريـــة من اعتمـــادات وكفاالت وال يوجـــد أي فرق 

بهـــذا الخصوص.
ويســـجل للعمـــل المصرفـــي اإلســـالمي أنه أدخل إلى الســـوق آليـــات جديدة لها صفـــات مختلفة عن العمـــل المصرفي التقليـــدي في تعبئة 

المدخرات وجذب االســـتثمارات.

الصيرفة اإلسالمية 
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تقرير مجلس اإلدارة
الصيرفة اإلسالمية

النشأة:
بــدأت صناعــة الصيرفــة اإلســالمية منــذ مــا يقــارب ســتة عقــود ولكنهــا انتقلــت ســريعًا مــن مرحلــة التجربــة واالختبــار إلــى مرحلــة 

ــادة الوعــي لــدى العمــالء والمســتثمرين عــن المصــارف االســالمية وإدراك أهميتهــا، كونهــا مــن  التوســع واالنتشــار نتيجــة زي

أهــم أركان النظــام المصرفــي العالمــي، تشــير الدراســات إلــى أن إجمالــي أصــول التمويــل اإلســالمي بلــغ 2.88 تريليــون دوالر 

بنهايــة العــام 2020، ويطابــق هــذا الرقــم تقريبــا الرقــم المســجل العــام الماضــي، ومــن المتوقــع أن يصــل إجمالــي األصــول 

الماليــة المتوافقــة مــع الشــريعة الــى نحــو 3.69 تريليــون دوالر بحلــول 2024 بمجــرد تعافــي االقتصــاد العالمــي مــن األزمــة 

الماليــة الناتجــة عــن كورونــا.

نشأة الصيرفة اإلسالمية في فلسطين:
بــدأت الصيرفــة اإلســالمية فــي فلســطين بتأســيس البنــك اإلســالمي العربــي فــي العــام 1995، ويعمــل فــي القطــاع 

المصرفــي اآلن ثــالث بنــوك إســالمية مــن أصــل 13 بنــك، عملــت البنــوك اإلســالمية بجهــد لتســتطيع اإلندمــاج فــي القطــاع 

المصرفــي واإلســتحواذ علــى حصــة مــن الســوق المصرفــي، وعليــه فقــد تطــورت الحصــة الســوقية للبنــوك اإلســالمية عامــًا 

ــارب  16%  ــا يق ــى م ــام 2020 إل ــوك اإلســالمية مــن الســوق المصرفــي الفلســطيني فــي الع ــر لتصــل حصــة البن ــو األخ تل

وتشــير الدراســات إلــى ان البنــوك اإلســالمية مــن الممكــن أن تســتحوذ علــى %25 مــن إجمالــي القطــاع المصرفــي وهــو مــا 

يعنــي وجــود فرصــة كبيــرة أمــام الصناعــة المصرفيــة اإلســالمية فــي فلســطين لتعظيــم حصتهــا الســوقية، وهــذا يشــكل حافــزًا 

للبنــك اإلســالمي العربــي لوضــع أهــداف إســتراتيجية ترمــي إلــى مضاعفــة حجــم البنــك فــي كل مــن ودائــع العمــالء والتمويــالت 

المباشــرة وتعظيــم أرباحــه.
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ودائع العمالء

صافي األرباح

المبالغ بالمليون دوالر أمريكي. 

مؤشرات األداء
واصل البنك نموه الملحوظ بكافة مؤشراته المالية حيث تضاعفت أعمال ونتائج البنك خالل أخر 5 سنوات إذ ارتفعت موجوداته بما يقارب 

908 مليون وبنسبة نمو )%140(، وارتفعت التمويالت المباشرة لديه بما يقارب 634 مليون دوالر وبنسبة نمو )%204(, وودائع العمالء 

بما يقارب 779 مليون دوالر وبنسبة نمو)%151(، كما حقق البنك أرباحًا صافية بقيمة 8 مليون دوالر خالل العام 2020 .
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تقرير مجلس اإلدارة

مــــؤشــــرات األداء

المركز التنافسي:
يســـعى البنك لتعظيم حصته الســـوقية والوصول إلى أفضل نتائج لمؤشـــرات األداء، بالرغم مما يشـــهده الواقع الفلســـطيني 

علـــى مختلـــف األصعـــدة االقتصاديـــة والسياســـية واالجتماعيـــة مـــن تحديـــات، إال أن البنك اإلســـالمي العربـــي حقق أفضل 

النتائـــج التنافســـية  حيـــث حقـــق نموًا ملموســـًا فـــي كافة الجوانـــب المالية عنـــد المقارنـــة مـــع أداء القطاع المصرفـــي للعام 

2020،  ويتضـــح هـــذا مـــن خالل البيانات الماليـــة التي تظهر نموًا في الحصة الســـوقية للبنك في التمويـــالت و ودائع العمالء 

واألربـــاح. وعنـــد مقارنـــة أداء البنـــك مع أداء القطـــاع المصرفي يالحظ تميـــز أداء البنك مـــن جهة وفرصته للنمـــو والتطور من 

جهـــة آخـــرى، حيث نمـــت موجـــودات البنك خالل العـــام 2020 بنســـبة %23 مقارنـــة مع نمو موجـــودات القطـــاع المصرفي 

بنســـبة %11.2 فقـــط، ونمـــت تمويـــالت البنك بنســـبة %25 مقارنة مع نمـــو تمويالت القطـــاع المصرفي بنســـبة 11.5% 

فقـــط، وفـــي جانـــب الودائـــع فقد نمت ودائـــع البنك االســـالمي العربي ضعـــف النمو الحاصل فـــي ودائع القطـــاع المصرفي 

وبنســـبة %27 مقارنـــة مـــع %13.1 فقـــط للقطاع المصرفـــي ويعود ذلك الـــى النتائج التـــي حققتها حملة حســـابات التوفير  

“التوفيـــر عليكـــم والفـــرص علينا”  التـــي اطلقها البنك فـــي العام 2020.

ودائع العمالء التمويالت المباشرة الموجودات البند/ نسبة النمو

13.1% 11.5% 11.2% القطاع المصرفي الفلسطيني

27% 25% 23% البنك اإلسالمي العربي
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تطور الحصة السوقية

واصـــل البنـــك تحقيـــق نتائج نمـــو مميزة، وهذا العـــام يعتبر عام مهم فـــي نمو حصة البنك الســـوقية حيث إنعكســـت نتائجه المالية 
علـــى زيادة حصته الســـوقية واالســـتحواذ على حصص ســـوقية جديـــدة في القطاع المصرفـــي وهذا يؤكد أن البنك يســـير في خطط 

تعزز قدرته التنافســـية ليكون في صدارة البنوك الفلســـطينية وليكون أكبر مؤسســـة مالية إســـالمية في فلســـطين.

حيـــث أرتفعـــت موجـــودات البنـــك خـــالل العـــام 2020 الـــى 1.557 مليـــار دوالر والتي إنعكســـت بشـــكل إيجابـــي على  حصـــة البنك 
الســـوقية لتصبـــح %7.8 مقارنـــة مـــع %7.1 في العـــام 2019، كما ارتفع إجمالـــي الودائع لتصـــل إجمالي ودائع البنـــك 1.296 مليار 
دوالر لتصـــل حصتـــه الســـوقية إلى  %8.6 مقارنة مـــع %7.6 في العام 2019. وفي جانب التمويالت فقـــد وصل إجمالي التمويالت  

إلـــى 945 مليـــون دوالر لتصـــل حصته الســـوقية إلـــى %9.4 مقارنة مع %8.4 فـــي العام 2019. 

إجمالي موجودات البنك

 1.557
مليار دوالر

201820192020

%6.6%7.1
7.8%

أجمالي ودائع البنك

1.296 
مليار دوالر

201820192020

%6.9

%7.6

%8.6

إجمالي تمويالت البنك

945
مليون دوالر

201820192020

%8.1
%8.4

%9.4
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مؤشرات األداء للبنك اإلسالمي العربي:
نجم عن تطور أداء البنك المميز تحسن واضح في كافة مؤشرات البنك المالية كما يظهر في الجدول أدناه.

 

20192020 مؤشرات هيكل رأس المال

%92.28%90.83المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة / الموجودات 

%785.95%650.06التمويالت المباشرة / حقوق الملكية

%5.77%6.72األرباح )الخسائر( المدورة / حقوق الملكية

مؤشرات السيولة

%83.22%80.47ودائع العمالء / الموجودات

%60.68%59.57التمويالت المباشرة / الموجودات

%72.91%74.03التمويالت المباشرة / ودائع العمالء

مؤشرات الربحية

%105.05%98.53إيرادات التمويل واالستثمار / إجمالي اإليرادات

%0.57%0.77العائد على الموجودات

%6.77%7.98العائد على حقوق الملكية

مؤشرات الحجم

63,596,41970,797,630معدل الموجودات لكل فرع

51,178,06858,919,036معدل ودائع العمالء لكل فرع

37,886,45142,956,812معدل التمويالت المباشرة لكل فرع

تقرير مجلس اإلدارة

مــــؤشــــرات األداء
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منذ خمســـة و عشـــرون عامـــًا، وجياًل بعد جيل، يـــدًا بيد صنعنا النجـــاح، بعزيمة 
و إصـــرار مســـتمرون بالعطـــاء، نعمـــل دائمـــا علـــى مواكبـــة كل ما هـــو جديد و 
بمـــا يتـــالءم مع أســـلوب الحيـــاة  و التطـــور التكنولوجي على مختلـــف المناحي 
و تماشـــيا مـــع توجهـــات مجلـــس إدارة البنك نحو مســـتقبل افضـــل للصيرفة 

اإلسالمية.
وجـــاء إســـتحداث الشـــعار ليعبر عن توجهات وأهـــداف البنك فالعالمـــة التجارية 

الجديـــدة هـــي مفهوم جديد لخدمـــات وبرامج الصيرفـــة الحديثة.

الشكل العام للشعار
الســـرعة، التكنولجيـــا، القـــوة، الحكمـــة فـــي صـــورة ترمـــز ألصل عريـــق من أصول الشـــريعة اإلســـالمية  

متمثلـــة فـــي الشـــعار الجديـــد “البـــراق “ إيمانـــا بضرورة ترســـيخ فكـــرة الصيرفة اإلســـالمية.

ما هو البراق؟
البـــراق: هـــو اســـٌم الدابـــة التي ركبها رســـول الله “صلـــى الله عليه وســـلم”  ليلة ُأســـِري به إلى المســـجد 
األقصى، وقد اشـــُتّق اســـم البراق من البرق لســـرعته، وقيل ُســـّمي بذلك لشـــّدة صفائه ووضوح ألوانه 

وتأللئها.

األلوان:
مزجنـــا 5 الـــوان داللـــة على التنـــوع والشـــمولية ، اللون األخضـــر الزاهي و يعبـــر عن الشـــباب و الحيوية ، 
اللـــون األصفـــر و يعبـــر عن الشـــغف و الحداثـــة، اللـــون الرمادي يرمـــز إلى االعتـــدال و االســـتقرار، اللون 

البنفســـجي يوحـــي بالحكمـــة و القـــوة وأما اللـــون البرتقالي فإنـــه يعكس الســـعي الدائم نحـــو اإلبداع.
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شبكة الفروع والصرافات
 

 عمل البنك على توسيع شبكة فروعه وصرافاته اآللية خالل العام 2020 ، حيث تم تجهيز وافتتاح فروع جديدة وهي :
• فرع ضاحية البريد -  القدس

• مكتب واد الهرية – الخليل
وصلـــت بذلـــك فـــروع ومكاتب البنك اإلســـالمي العربـــي باإلضافة الـــى مكتب تمثيلي فـــي االمارات العربيـــة المتحدة )إمـــارة دبي( والفـــرع المتنقل 

“بنكـــي ع الطريـــق” الـــى 29 فـــرع  ومكتـــب باإلضافة إلى 61 صـــراف آلي منتشـــر في كافة محافظـــات الوطن.

جنين
فرع جنين

مكتب الجامعة العربية االمريكية
طولكرم

فرع طولكرم
فرع عتيل
قلقيلية

فرع قلقيلية
نابلس

فرع نابس- شارع سفيان
فرع نابلس- شارع فيصل

رام الله والبيرة
فرع البيرة

فرع رام الله
فرع بيتونيا

فرع الماسيون
مكتب بيرزيت

مكتب الريحان/الكاسا مول
القدس

فرع العيزرية
فرع ضاحية البريد 

أريحا
فرع اريحا
بيت لحم

فرع بيت لحم
مكتب بيت لحم- المنطقة الصناعية

الخليل
فرع الخليل
فرع الحرس

فرع يطا
فرع دورا

مكتب واد الهرية
غزة

فرع غزة
فرع الرمال

فرع النصيرات
خانيونس

فرع خانيونس
المكتب التمثيلي في اإلمارات

العربية المتحدة- إمارة دبي
بنكي ع الطريق. الفرع المتنقل

فرع ضاحية البريد - القدس
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29 فرعًا ومكتبًا
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خدمات الكترونية متطورة
يعتبـــر تطويـــر المنتجـــات و إضافـــة منتجات جديدة مـــن أهم التحديات التي تواجه المؤسســـات بشـــكل عام، فهـــي المرحلة التي تحكم تطوير المؤسســـة  

وتوســـيع قاعـــدة العمـــالء من خـــالل تقديم منتجـــات جديدة منافســـة للوصول لعمالء جـــدد وتطوير المنتجـــات  القائمـــة وتقديم ميزات جديـــدة للعمالء 

الحالييـــن للحفـــاظ عليهم ورفـــع والئهم والوصـــول لعمالء جدد.

فـــي البنـــك اإلســـالمي العربـــي تم تطويـــر البيئـــة الداخلية للبنك بشـــكل أساســـي وذلـــك لتمكين البنـــك من معرفـــة رضا العمـــالء وتحليـــل إحتياجاتهم 

ورغباتهـــم مـــن جهـــة، ومـــن جهة أخـــرى لتعزيز قـــدرة البنك علـــى تنفيـــذ وتطبيق المنتجـــات الجديدة ضمـــن المعاييـــر العالميـــة الُفضلى.

ويتـــم متابعـــة مؤشـــرات أداء البنك علـــى مدار العـــام ومقارنتها بمؤشـــرات األداء العام للقطـــاع المصرفي ووضـــع التوصيات الضرورية للمســـاهمة في 

تعزيـــز وتطويـــر أداء البنـــك، ومتابعـــة تنفيذ الموازنة للفـــروع والدوائر، وإنشـــاء قاعدة بيانات شـــاملة لتلبية احتياجات المســـتفيدين داخـــل البنك وخارجه، 

وتحليـــل البيانـــات والمعلومـــات المتوفرة وإجراء المقارنات بين المســـوح المنفـــذة لفترات مختلفة، وتوثيق النشـــرات والتقارير اإلحصائية، ودراســـة رضا  

الزبائـــن بـــكل الطرق ومنها الطرق المباشـــرة أو غير المباشـــرة مثل المتســـوق الخفي واإلســـتبيان، ووضع الخطـــط العملية الحتياجـــات البنك على المدى 

القصيـــر والطويل من مختلـــف الموارد ووضـــع المواصفات الفنيـــة الالزمة لذلك.

فـــي العـــام 2020، تـــم تطويـــر العديـــد مـــن المنتجات والخدمـــات الجديـــدة والتي تم طرح جـــزء منها خالل نفـــس العام، وســـيتم طرح جزء آخـــر منها في 

العـــام الجديـــد 2021، هـــذا وقد كانـــت المنتجـــات التالية من أهـــم المنتجات التي تـــم تطويرها وطرحها خـــالل العام:
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خدمات ومنتجات جديدة
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بطاقة حياة سهلة: 
بطاقـــة حيـــاة ســـهلة Easy Life هـــي احـــدث و افضل بطاقة تقســـيط اســـالمي، تقدم خدمة تقســـيط المشـــتريات مباشـــره مـــع نقاط البيـــع المعتمدة 

بســـرعة و ســـهولة بدون اجراءات و رقية او زيارة لفروع البنك و بدون عموالت ، و يتوفر 3 انواع من البطاقات حســـب مدة التقســـيط و هي 12 شـــهر، 

24 شـــهر، 36 شـــهر، كمـــا ويمكن اصدار بطاقـــات فرعية )اضافية( الفـــراد العائلة

39



خدمة اإلصدار الفوري للبطاقات 
تعـــزز خدمـــة االصـــدار الفوري للبطاقات من خالل الفروع مفهوم الســـرعة بالخدمات البنكية بحيث يســـتطيع العميل فتح حســـاب جديـــد و اصدار بطاقته 

فـــي نفس الوقت و اســـتالمها مباشـــرة  او اســـتبدال البطاقة القديمة او اصـــدار بدل فاقد دون الحاجة لتقديـــم طلب و االنتظار 

Pay Wave خدمة الدفع الالتالمسي
تتيـــح خدمـــة الدفـــع الالتالمســـي Pay Wave مـــن تنفيـــذ الدفـــع من خالل البطاقـــة عن بعد وبـــدون وضعها بداخـــل جهاز الدفـــع بالمتاجـــر ، و توفر هذه 

الخدمـــة الوقـــت و الجهـــد حيـــث يتـــم تنفيذ الدفعه بوقت قياســـي و اســـرع من اســـتخدام  البطاقـــات التقليدية و التـــي ال تدعم هـــذه الخاصية .

بدون إنتظــار
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التوفير عليكم و الفرص علينا
طـــرح البنـــك حملـــة توفير منافســـة خـــالل العـــام 2020 والتي ُتعد أفضـــل حملة توفيـــر على مســـتوى القطاع المصرفي خـــالل العام في ظـــل األوضاع 
اإلقتصاديـــة التـــي مـــرت بها فلســـطين بشـــكل عـــام والقطاع المصرفي بشـــكل خـــاص نتيجة لإلغالقـــات المتكـــررة للوقاية والحـــد من إنتشـــار فايروس 

كورونا.
قدمـــت الحملـــة جوائـــز قيمة للعمالء وســـاهمت في اســـتقطاب عمـــالء جدد، حيث تم الســـحب على جوائز اســـبوعية بقيمة عشـــرة اآلف شـــيكل وجائزة 
كبـــرى بقيمـــة ربـــع مليـــون شـــيكل، وتميزت الحملـــة بتكريم العمـــالء الذين مضى علـــى تعاملهم مع البنـــك أكثر من ســـنة، حيث تم منـــح العميل فرصة 

مقابل كل ســـنة مضت على حســـابه فـــي البنك.
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حملة “خليك بالبيت”
حملـــة خليـــك بالبيت هي الحملة الخاصة بتطبيق الموبايل بانك و ذلك تشـــجيعًا للعمـــالء بالتوجه نحو الخدمات 
المصرفيـــة االلكترونيـــة و تعزيـــزا لمفهوم الصيرفة الرقميـــة، حيث يقدم تطبيق الموبايل بانـــك الخاص بالبنك 
االســـالمي العربـــي مجمـــل الخدمـــات المصرفية التـــي يحتاجها العميـــل دون الحاجـــة لزيارة الفـــرع، وتم اطالق 
الحملـــة بالتزامـــن مـــع اعـــالن حالة الطـــوارىء اثر جائحـــة كوفيـــد - 19 )فايروس كورونـــا ( و ذلك لتســـهيل حياة 
العمـــالء مـــن خـــالل انجـــاز خدماتهـــم المصرفية بدون الخـــروج من المنـــزل و المحافظة على ســـير عجلـــة الحياة 

االقتصاديـــة، و تضمنـــت الحملة جوائـــز نقدية بقيمـــة 500 دوالر لكل جائزة.

تحميل

Google playلتحميل التطبيق من خالل App store

 وادخلوا السحب على$500

واستفيدوا من الخدمات االلكترونية

حّملوا تطبيق موبايل بانك

اسبوعيًا

A I B
التقريـــر الســـنوي 2020 42



خدمات ومنتجات جديدة

تقرير مجلس اإلدارة

حملة تأمينكم أسهل
وأقساطكم ايسر

توفر حملة “تأمينكم اســـهل و اقســـاطكم ايســـر” آلية تقسيط ســـريعة و ســـهلة لتأمين المركبات لمدة 12 شهر  
بالتعاون مع شـــركة تمكين للتأمين و ذلك من خالل اســـتخدام بطاقة حياة ســـهلة Easy Life من فروع شـــركة 
التأميـــن مباشـــرة بـــدون عموالت و بدون اية اجراءات ورقيـــة او انتظار موافقات، و تعتبر هذه الخدمة تيســـيرا و 
تســـهياًل لعمليـــة تأميـــن مركبات العمالء و توفيرا للوقـــت و الجهد اضافة لتعزيز اســـتخدام البطاقات و الخدمات 

االلكترونيـــة و ايضـــا تعزيز مكانة البنك ليكون الخيـــار المصرفي األول للجمهور.
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الجوائز التي حصدها البنك 
2020

Global Finance  جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين، مجلة

emeafinance جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين، مجلة

World Finance جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين، مجلة

IFN – جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين، مجلة اخبار البنوك اإلسالمية

2019

The Banker – جائزة أفضل بنك في فلسطين، مجلة المصرفي

IFN – جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين، مجلة اخبار البنوك اإلسالمية

World Finance جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين، مجلة 

2018

IFN – جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين، مجلة اخبار البنوك اإلسالمية

World Finance جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين، مجلة

2017

UAB  - جائزة البنك األقوى في فلسطين ، اتحاد المصارف العربية

IFN - جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين، مجلة اخبار البنوك اإلسالمية

2016

IFN - جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين، مجلة اخبار البنوك اإلسالمية

2012

IFN - جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين، مجلة اخبار البنوك اإلسالمية

2011

IFN - جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين، مجلة اخبار البنوك اإلسالمية

2010

IFN - جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين، مجلة اخبار البنوك اإلسالمية

2009

IFN - جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين، مجلة اخبار البنوك اإلسالمية
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البنك اإلسالمي العربي

أفضل بنك في مجال
التحويل الرقمي 

في فلسطين للعام 2020

نفخر بجوائزنا...
بنك فلسطيني برؤيا عالمية

أفضل بنك إسالمي في فلسطين
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اإلجتماعية المسؤولية 
يحـــرص البنـــك اإلســـالمي العربـــي دومًا علـــى أن يكون في الصـــدارة بين المؤسســـات التي ُتعنـــى بالمســـؤولية االجتماعية في كافـــة المجاالت 
انطالقـــا مـــن رؤيته و خطته في اســـتمرارية المســـاهمة و المشـــاركة بكافـــة الفعاليـــات المجتمعية  لتعزيز و تنمية المجتمع الفلســـطيني بشـــتى 
قطاعاتـــه علـــى الصعيـــد المؤسســـاتي و ايضـــا الفردي، و يســـعى دائما لتقديـــم الدعم لمختلف شـــرائح المجتمع الفلســـطيني ليكـــون دور البنك 

اساســـيا في تنميـــة المجتمع.

و خـــالل العـــام 2020 كانـــت حصـــة المســـاهمات المجتمعية لدعم الصحـــة و التنمية و االغاثـــة هي االكبر وذلـــك في ظل جائحـــة كورونا لتمكين 
المجتمـــع المحلـــي و الحكومـــة لمواجهـــة هذا الوبـــاء من خالل دعم القطـــاع الصحي و تقديم يد العون و المســـاعدة من خالل صنـــدوق وقفة عز.

و بلغت قيمة المساهمات للعام 2020 حوالي نصف مليون دوالر امريكي

مبلغ المساهمة )$(                القطاع 

بلغت عدد الشراكات المؤسساتية 25 
مؤسسة باالضافة الى مئات االفراد و 

العائالت

5,000تعليم

88,148تنمية

72,100ثقافة

171,670صحة

3,830مرأة

141,243اغاثة

5,000ريادة و شباب

486,991االجمالي 

و يتبـــع البنـــك سياســـة معتمدة الدارة المســـؤولية المجتمعية بدءًا من مســـتلم الطلب وحتى إعتمـــاد اإلدارة العليا على الطلـــب،  و ذلك لضمان 

أفضـــل معاييـــر الشـــفافية و تغطية أكبر عـــدد ممكن من المســـتفيدين، و تتمثل آلية ادارة المســـؤولية اإلجتماعية من عـــدة خطوات و هي :-

استقبال الطلبات من خالل الفروع	   -

تدقيق صحة الطلبات و استيفاء الشروط 	   -

دراسة الطلب من قبل دائرة العالقات العامة والتسويق	   -

إبالغ األطراف المعنية و المستفيدين 	   -

دفع التبرعات	   -
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المسؤلية اإلجتماعية

تقرير مجلس اإلدارة

جولـــة البنك المتنقل )بنكـــي ع الطريق( لقرى 
غـــرب رام اللـــه ضمـــن جهـــود البنـــك لتقديم 
خدمـــات الصـــراف اآللـــي لجميـــع المواطنين 

انســـجامًا مع حالـــة الطـــوارىء و االغالقات.

المنتـــدى  راعـــي  العربـــي  اإلســـالمي  البنـــك 
والجائحـــة”  “االبـــداع  الخامـــس  الوطنـــي 
بالشـــراكة مع المجلس األعلـــى لإلبداع والتميز

نصـــف مليون شـــيكل من البنك االســـالمي 
االجتماعيـــة ضمـــن  التنميـــة  لـــوزارة  العربـــي 

مســـاهمة البنـــك فـــي صنـــدوق وقفـــة عز 

 البنـــك اإلســـالمي العربـــي يشـــارك بحملـــة 
تشـــجير شـــوارع مدينـــة الخليـــل
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المشروعة: غير  المكاسب 
هـــي جميـــع المكاســـب التـــي تحققت مـــن مصادر أو بطـــرق تحرمها أحكام ومبادئ الشـــريعة اإلســـالمية، أو التـــي نتجت عن بعـــض األخطاء في 
التنفيـــذ وفـــق مـــا تقـــرره هيئة الفتـــوى و الرقابة الشـــرعية في البنك وتقـــوم اللجنة المختصـــة و هي اللجنة المســـؤولة عن دراســـة كل طلب و 
اتخـــاذ التوصيـــة و القـــرار المناســـب لعرضـــه علـــى المدير العام و مـــن ثم لهيئة الفتـــوى و الرقابة الشـــرعية ليتـــم الصرف للجهـــات المحتاجة من 

خالل الدفـــع للمورد.

35,746تعليم

20,823تنمية

603رياضة

7,000صحة

14,830مرأة

6,324اغاثة

3,492اطفال

88,819االجمالي
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و يتبـــع البنك سياســـة معتمدة الدارة المكاســـب غير المشـــروعة بدءًا مـــن اللجنة المختصة و التي تتكـــون من )دائرة العالقات العامة و التســـويق و دائرة 
االمتثـــال و الدائـــرة الماليـــة و دائـــرة الشـــؤون االداريـــة و دائرة المواد البشـــرية( و ذلـــك لضمان أفضـــل معايير الشـــفافية و تغطية أكبر عـــدد ممكن من 

المســـاعدات، و تتمثـــل آلية ادارة صرف المكاســـب غير المشـــروعة على عدة خطـــوات و هي :-

   - استقبال الطلبات من خالل الفروع

   - تدقيق صحة الطلبات و استيفاء الشروط

   - دراسة الطلب من قبل اللجنة المختصة من البنك

   - رأي و اعتماد هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية الموحدة

   - إبالغ األطراف المعنية و المستفيدين 

   - دفع التبرعات للمورد مباشرة
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المصرفية الخدمات 
برامج تمويل االفراد: 

يقـــدم البنـــك عددًا مـــن البرامـــج التمويليـــة المتكاملة لألفـــراد، التي تضمـــن تمويل كافة 

احتياجاتهـــم الحياتيـــة بما يتماشـــى مـــع تعاليم الشـــريعة اإلســـالمية الغراء، ويقـــوم بإبرام 

االتفاقيـــات ومذكـــرات التفاهـــم مع مؤسســـات المجتمع المحلـــي التي يقـــدم من خاللها 

عروضـــًا منافســـة لمختلف شـــرائح المجتمـــع، حيث تقدم دائـــرة تمويل األفـــراد في البنك 

5 برامـــج أساســـية للتمويل هي:

تمويـــل الســـيارات: يقوم البنك االســـالمي العربي مـــن خالل برنامج الســـيارات 
بتمويـــل جميـــع انواع الســـيارات الجديـــدة والمســـتعملة )ال يتجـــاوز عمرها عن 5 ســـنوات( 
بإســـعار مرابحـــة مميـــزة ومنافســـة و باالضافة الى االســـتفادة مـــن اتفاقيـــات البنك مع 
جميع شـــركات الســـيارات في فلســـطين، و بنســـبة تصل الى %100 من ســـعر الســـيارة 
مـــع ايجـــاد الحلـــول وامكانية التمويل لجميـــع الفئات برواتـــب وبدون رواتـــب وفقا الحكام 

الشـــريعة االسالمية

اســـتأجر وتملك:   يتيح هذا البرنامج للعمـــالء التخطيط للمســـتقبل واتخاذ القرار 
المناســـب الختيـــار منـــزل احالمهـــم بما يتناســـب مـــع دخلهم  بحيـــث يتم امتـــالك العقار 
مـــن قبـــل البنـــك وتاجيـــره للعميـــل بموجب اقســـاط يتـــم دفعها ليتـــم نقل العقار باســـم 
العميل  مع اخر قســـط يتم تســـديده ، حيث يشـــمل التمويل الشـــقق او المحالت التجارية 
او اي عقـــار يمكـــن تملكـــه من قبل البنـــك وتاجيره، حيـــث ان االلية والبرنامج يتم حســـب 

تعليمـــات ســـلطة النقد ووفقا الحكام الشـــريعة االســـالمية وبما ال يتعـــارض معها.

التمويـــل الســـلعي :  برنامج  يوفـــر الحلـــول العديـــدة والمتنوعة  لزبائـــن البنك 
مـــن اجـــل تلبية احتياجاتهم الشـــخصية والمهنية ، حيث يقوم البنك بشـــراء الســـلعة المراد 
الحصـــول عليهـــا وتملكها من العميـــل ومن ثم بيعها للزبون وتقســـيطها بطريقة ميســـرة 
وبنســـبة ربح منافســـة، حســـب اســـلوب المرابحة ، باالضافة الى امكانية االســـتفادة من 

برامج المســـاومة وفـــق االتفاقيات الخاصـــة للبنك مع الشـــركات المختلفة.

برنامـــج التمويـــل بضمان الذهـــب: يتيـــح لـــك البرنامج الحصـــول على 
تمويـــل مرابحـــه بطريقة ســـهلة وبســـيطة ودون الحاجة لوجـــود الكفالء  ومـــع توفير حفظ 

اميـــن للذهـــب دون الحاجـــة الســـتبداله، وتمويل وفقا الحكام الشـــريعة االســـالمية.
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الخدمات المصرفية

تمويل االســـتصناع : يقوم البنك باســـتصناع البيوت او الســـلع التي يختارها الزبائن 
وفقـــا لمواصفاتهـــم الخاصـــة بحيـــث يتمكن العميل مـــن تشـــطيب بيوتهم او بنـــاء المنزل او 
اســـتصناع الســـلع المختلفة وفقا اللية  االســـتصناع المقســـط او االســـتصناع المـــوازي وفقا 

الحكام الشـــريعة االسالمية.

برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة: 
ينظـــر البنـــك إلـــى قطـــاع المشـــاريع الصغيـــرة والمتوســـطة علـــى أنـــه مـــن أهـــم القطاعات 
االقتصاديـــة الواعـــدة فـــي فلســـطين وله مســـتقبل كبيـــر وقدرة كبيـــرة على المســـاهمة في 
تنميـــة االقتصـــاد الفلســـطيني بشـــكل عام وذلـــك إنطالقًا من مســـاهمة الماليـــة العامة في 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالي والتي تزيـــد عن %50، ومن هنـــا كان لوجود دائرة تمويل المشـــاريع 
الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي البنـــك أهمية كبرى، حيـــث تقـــوم بتوفير فرصـــة الحصول على 
التمويل الالزم واالستشـــارات المناســـبة لهذه الشـــريحة الواســـعة من خـــالل تقديم الخدمات 
المصرفيـــة والتمويليـــة التـــي تتماشـــى مع التعاليـــم اإلســـالمية وتتميز بالمرونـــة لتتمكن من 

خدمـــة مختلف مجـــاالت عمل تلك المشـــاريع

برنامج تمويل الشركات الكبرى:
يعمـــل البنـــك بالشـــراكة مـــع الشـــركات الكبيرة فـــي فلســـطين للمســـاهمة في تنميـــة وبناء 
االقتصـــاد الفلســـطيني، حيـــث يقـــوم البنـــك بتوفيـــر مجموعة مـــن الحلـــول المبتكـــرة التي 
تتوافـــق مع صيغ التمويالت الشـــرعية من بيوع المرابحة، المضاربة، المشـــاركة، االســـتصناع، 
اإلجـــارة المنتهيـــة بالتمليـــك للشـــركات الكبرى من خـــالل تمويـــل رأس المال العامـــل، المواد 
الخـــام ومـــواد التصنيـــع واإلنتاج و تمويـــل األصـــول واآلالت والمعدات، والتمويـــل العقاري، 
وتمويـــل المشـــاريع الصناعيـــة والتجاريـــة، كمـــا يقـــدم البنك خدمـــات التجـــارة الخارجيـــة التي 
تتمثـــل باالعتمـــادات المســـتندية، بوالـــص التحصيـــل، وخطابـــات الضمان / وخدمـــات تبادل 
العمالت،جميعهـــا تتناســـب مـــع طبيعة عمل تلك الشـــركات وبما يحقق أفضـــل النتائج لكافة 

األطراف.
يعمـــل فريق مديري العالقات المصرفية للشـــركات في الفروع الذي يتمتع بخبرة واســـعة في 
مختلـــف القطاعـــات والمجـــاالت، جنبًا إلى جنـــب مع العمـــالء لتلبية متطلباتهـــم وإحتياجاتهم 
المصرفيـــة قصيـــرة وطويلـــة األجـــل، وتقدم هـــذه المزايا المختلفـــة من خالل تزويـــد العمالء 

بالمعلومـــات الالزمة والمشـــورة المالية والمهنّية.

الخزينة واألسواق المالية: 
عمـــل البنـــك من خـــالل دائرة الخزينة على  تقديـــم خدمات مالية متوافقة مع أحكام الشـــريعة 
الغـــراء وبأفضل االســـعار المنافســـة في الســـوق لعمالئها ،حيث إســـتمرت دائـــرة الخزينة في 
تقديـــم خدمـــات تبـــادل العمـــالت  ، وخدمة الودائـــع االســـتثمارية واالدخارية ،كما اســـتطاعت  
دائـــرة الخزينـــة تحقيـــق نتائـــج جيـــدة فـــي ادارة الســـيولة وخاصـــة فـــي ظل ظروف الســـوق 

الصعبـــة وتحديات  الســـيولة النقدية . 
وحافظـــت علـــى تحقيـــق عوائـــد مجزيـــة مـــن خالل االســـتثمار فـــي أســـواق رأس المـــال مما 

انعكـــس علـــى أداء الدائـــرة  فـــي تحقيـــق نســـب نمـــو ممتازة .
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ويتوزع الموظفين بين اإلدارة العامة والفروع على النحو التالي:

عدد الموظفين 2020عدد الموظفين 2019

235240اإلدارة العامة

361403الفروع والمكاتب

596643المجموع الكلي

إناث  ذكور
70%30%

الموارد البشرية والتدريب:
يتميـــز البنـــك اإلســـالمي العربـــي بكادره البشـــري الذي يحيطـــه بالعناية واالهتمـــام باعتباره يحتل مركـــزًا محوريًا فـــي تحقيق أهداف البنـــك ، حيث يضم 
خيـــرة الكـــوادر والكفـــاءات المصرفية الذين يتم اســـتقطابهم بعناية وكفاءة من خالل التخطيـــط واالختيار والتدريب والتحفيز والتقييـــم وتوفير بيئة العمل 

المناسبة.
ومـــع زيـــادة عـــدد فـــروع البنـــك والحرص على تقديـــم خدمات ومنتجـــات جديدة للعمـــالء، فقد ارتفع عـــدد موظفي البنك مـــن )596( موظفـــًا في نهاية 
العام 2019 إلى )643( موظفًا في نهاية العام 2020 من كال الجنســـين حيث تشـــكل االناث ما نســـبته %30 بعد اســـتثناء فئة غير المصنفين وعددهم 

حوالـــي 65. ويتـــوزع الموظفين بيـــن اإلدارة العامة والفروع علـــى النحو التالي: 

ويركـــز البنـــك فـــي عمليـــة التوظيـــف علـــى اســـتقطاب أفضل الكفـــاءات مـــن خريجـــي الجامعـــات او ذوي الخبـــرات المميزة، حيـــث زاد عـــدد الموظفين 
الحاصليـــن علـــى الشـــهادات العلميـــة  )بكالوريـــوس فأعلى( ليصبـــح )546( موظفـــًا أي ما نســـبة %85 من مجمـــوع الموظفين في نهايـــة العام 2020، 

مقارنـــة مـــع )509( موظفـــًا فـــي العـــام 2019. والجـــدول التالي يبّيـــن توزيع الموظفين حســـب مؤهالتهـــم العلمية خـــالل العاميـــن المذكورين.

وكان توزيع  الموظفين حسب مؤهالتهم العلمية على النحو التالي:

عدد الموظفين 2020عدد الموظفين 2019المؤهل العلمي

3438دراسات عليا

475508بكالوريوس

3233دبلوم

5564ثانوية عامة فما دون

596643إجمالي عدد الموظفين
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الموارد البشرية والتدريب

يفتخـــر البنـــك االســـالمي العربي بكادره البشـــري الذي يتميز بالفئات العمرية الشـــابة كون الفئات العمرية للموظفين تتركز في مراحل الشـــباب، حســـب 
: االتي  التوزيع 

التوزيع النسبي حسب الفئة العمريةالفئة العمرية

52,9 %30-20 سنة

33,5 %40-31 سنه

8,7 %50-41 سنه

4,9 %60-51 سنه

%100المجموع

38دراسات عليا

643 موظف

508

33

64

بكالوريس

دبلوم

ثانويــة عامة فما دون

51-60 سنة
4.9%

41-50 سنة
8.7%

31-40 سنة
33.5%

20-30 سنة
52.9%
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كمــا تولــي ادارة البنــك ودائــرة المــوارد البشــرية والتدريــب أهميــة خاصــة لتعزيــز بيئــة العمــل اإليجابيــة وذلــك مــن خــالل تنظيــم عــدد مــن الفعاليــات 
والنشــاطات االجتماعيــة والترفيهيــة، وزيــادة الترابــط بيــن الموظفيــن، ومنهــا توزيــع الهدايــا فــي االعيــاد والمناســبات المختلفــة ، وتوزيــع هدايــا خاصــة علــى 
الموظفــات بمناســبة عيــد االم ويــوم المــرأة العالمــي، كمــا نظمــت يومــا طبيــا للموظفــات فــي الشــهر الــوردي شــهر التوعيــة بســرطان الثــدي بالتعــاون مــع 
مديريــة الصحــة. وفــي ظــل جائحــة كورونــا ومــن منطلــق االهتمــام بصحــة الموظفيــن تــم توزيــع هديــة خاصــة لــكل موظــف مــن اللجنــة االجتماعيــة عبــارة 

عــن مســتحضرات ومــواد تعقيــم لمســاندتهم فــي مواجهــة الفايــروس. 

ويعتــز البنــك بالمســؤوليه الكبيــرة التــي اتبعهــا خــالل جائجــة فايــروس كورونــا  لتوفيــر افضــل الســبل لراحــة الموظفيــن وســالمتهم وضمــان واســتمرارية 
تقديــم أفضــل الخدمــات لعمالئــه ، مــن خــالل وضــع االجــراءات الصحيــة والوقائيــة التــي توفــر بيئــة عمــل آمنــه للموظفيــن والعمــالء ، وكذلــك فــي  التعــاون 
الكبيــر مــع الموظفيــن فــي ادارة العمــل عــن بعــد حفاظــا علــى ســالمتهم وفــق خطــة طــوارئ معــدة مســبقًا، كمــا تــم منــح اهتمامــا خاصــا بالموظفــات 

ومنحهــن االجــازات المدفوعــة االجــر التــي مكنتهــن مــن تدبيــر امــور ابنائهــن فــي ظــل اغــالق المــدارس والحضانــات فــي االشــهر االولــى مــن الجائحــة . 
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عدد الفعالياتالمجال التدريبي
النسبة من 

اجمالي التدريب
عدد 

المشاركين
النسبة من اجمالي
 قوة العمل )645(

%436.66%1310.92المهارات االدارية والسلوكية

%324.96%86.72التمويل االسالمي واالئتمان المصرفي

%18328.37%5.88 7الرقابة الشرعية

%7311.31%3025.21برامج التأهيل المصرفي للموظفين الجدد

%9114.10%119.24العمليات المصرفية

%12419.22%9.24 11إدارة عالقات العمالء واالستراتيجيات التسويقية

%9114.10%86.72مكافحة غسل االموال واالمتثال والرقابة والتدقيق

%91.36%43.36تكنولوجيا المعلومات

%81.24%5.04 6الشهادات والدبلومات المهنية المتخصصة

%18729%17.64 21التدريب الموجه لألنظمة والمنتجات الجديدة

%99.9841130.8 %119المجموع 

الموارد البشرية والتدريب

التأهيل والتدريب 

تولـــي إدارة البنــك اهتمامــا كبيــرا فــي عمليـــة تنميـــة وتطويـــر الــكادر البشــري ، إذ تؤمـــن بـــأن تميـــز وازدهـــار البنـــك يرتكـــز علـــى بنــاء وتطويــر أداء وقـــدرات 
ــة فــي فلســطين. ــك واهدافــه االســتراتيجية ليكــون فــي طليعــة المؤسســات المصرفي ــن بمــا يتوافــق مــع تطلعــات البن الموظفي

واســتمرارا لنهــج التطويــر للمــوارد البشــرية ، لمــا يمثلــه ذلــك مــن عنصــر رئيســي لنجــاح البنــك ، وفــي ظــل الحالــة الصحيــة المتعلقــة بجائحــة فايــروس كورونــا 
التــي ســادت خــالل العــام 2020 ، تــم تنفيــذ معظــم البرامــج التدريبيــة غبــر تقنيــات التواصــل المرئــي والمنصــات االلكترونيــة مثــل ) زووم، ويبكــس، تييمــز( 
بنجــاح كبيــر، أدى الــى تحقيــق أبــرز اهــداف الخطــة التدريبيــة الســنوية . فقــد شــهد العــام 2020 تنظيــم )119(  برنامجـــًا ونشــاطا تدريبيــا، اســـتفاد منهـــا )841( 

موظفـــا وموظفـــة فـــي كافـــة دوائـــر وفـــروع البنـك بواقع   ) 1177( ساعة تدريبية، كمـا يلـي:

التوزيع حسب مجاالت التدريب
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عدد الساعات التدريبيةعدد الدورات / الورشاتالنشاط التدريبي
عدد الموظفين / 

المتدربين مع التكرار

62252543نشاطات تدريبية داخلية 

38803224نشاطات تدريبية محلية 

115546ورشات عمل محلية 

86728تدريبات خارجية 

1191177841المجموع

حيث توزعت البرامج حسب طبيعة النشاط ومكان تنفيذه :

تكنولوجيا
المعلومات

الشهادات
والدبلومات

المهنية
المتخصصة

الرقابة
الشرعية

التمويل
االسالمي
واالئتمان
المصرفي

مكافة غسل
األموال

واالمتثال
والرقابة
والتدقيق

العمليات
المصرفية

إدارة عالقات
 العمالء

واإلستراتيجيات
التسويقية

المهارات
االدارية

والسوكية

التدريب الموجه
لألنظمة

والمنتجات
الجديدة

برامج التأهيل
المصرفي
للموظفين

الجدد

4

9 8

91 91

124

43

187

73

183

32

6 7 8 8 11 11 13 21 30

عدد المشاركين

عدد الفعاليات
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وانســجاما مــع متطلبــات الجهــات الرقابــة وخطــة تطويــر البنــك لوضعــه فــي المقــام المناســب فــي القطــاع المصرفــي ، والتــي تتطلــب االســتثمار فــي 
البرامــج والشــهادات المهنيــة المتخصصــة حســب متطلبــات الجهــات الرقابيــة ، فقــد بــرزت مجــاالت االســتثمار فــي عــدة جوانــب محوريــة مــا يلــي:

• االســتثمار فــي الشــهادات المهنيــة المتخصصــة فــي العمــل المصرفــي وخاصــة الدوائــر الرقابيــة: حيــث تــم االســتثمار فــي مجموعــة مــن الموظفيــن 
للحصــول علــى شــهادات مهنيــة متخصصــة خــالل العــام، اهمهــا:

)CCS( شهادة اختصاصي معتمد في االمتثال -
) CSAA ( شهادة المراقب والمدقق الشرعي المعتمد -

)CAMS ( شهادة متخصص في مكافحة غسل االموال -

• االســتثمار فــي التدريــب الــذي يدعــم االلتــزام بتعليمــات الجهــات الرقابيــة الداخليــة والخارجيــة، وذلــك مــن خــالل عقــد الورشــات التدريبيــة الداخليــة 
والمشــاركة فــي برامــج خارجيــة )محليــة ودوليــة( فــي مجــال الرقابــة الشــرعية والمخاطــر واالمتثــال والجــودة، ومواكبــة المســتجدات علــى عمــل مكافحــة 

غســل االمــوال وتمويــل االرهــاب. 

• االســتثمار فــي تطويــر أداء كافــة موظفــي تمويــل المشــاريع والشــركات فــي االدارة العامــة والفــروع )RMs( لدعــم مشــروع تطبيــق الهيكليــة الجديــدة 
فــي فــروع الضفــة الغربيــة مــن خــالل برنامــج مكثــف بعنــوان ادارة عالقــات كبــار العمــالء ُنّفــذ علــى ثالثــة مســتويات )مبتــدئ، متوســط ، ومتقــدم( 
هــدف الــى: دعــم وتعزيــز قــدرات موظفــي تمويــل المشــاريع والشــركات فــي االدارة والفــروع مــن خــالل تطويــر المهــارات الســلوكية والبيعيــة والمهــارات 

الماليــة والمصرفيــة للتمكــن مــن ادارة العالقــة مــع العمــالء وادارة ملفاتهــم بكفــاءة. 

ــن الجــدد فــي الفــروع  ــل المصرفــي” لمجموعــة الموظفي ــذ “برنامــج التأهي ــدة مــن خــالل تنفي ــاح الفــروع الجدي • االســتثمار فــي دعــم ومســاندة افتت
التــي تــم افتتاحهــا حديثــًا خــالل العــام 2020 )القــدس، الحــاووز( باالضافــة الــى الموظفيــن الجــدد فــي فــروع الوســط والجنــوب للمســاهمة فــي تطويــر 

المســتوى المهاراتــي والمعرفــي للموظفيــن الجــدد.

• االســتثمار فــي دعــم تطبيــق االنظمــة والبرامــج الجديــدة فــي البنــك مــن خــالل عقــد ورشــات تدريبيــة مكثفــة لتطبيــق تلــك االنظمــة والمنتجــات 
الجديــدة وخاصــة )منتــج التــورق وتطبيقاتــه الشــرعية المصرفيــة ، تطبيــق نظــام المقاصــة االلكترونيــة ECC، تطبيــق برنامــج االصــدار الفــوري للبطاقات 

.)Easy Life فــي الفــروع، اليــات الســداد المبكــر لبطاقــات

• االســتثمار فــي التدريــب التعاونــي مــع الجامعــات مــن خــالل تعزيــز المشــاركة فــي برنامــج الدراســات الثنائيــة مــع جامعــة القــدس، والــذي يعتمــد علــى 
التعليــم النظــري فــي الجامعــة والتدريــب العملــي فــي المؤسســات علــى مــدى اربــع ســنوات للطالــب، حيــث قــام البنــك بتعزيــز مشــاركته خــالل العــام 
2020 باســتيعاب طالبيــن اضافييــن الــى مجموعــة الطلبــة الملتزميــن مــع البنــك لصبــح العــدد االجمالــي 7 طــالب ، يقومــوا بالتدريــب والعمــل مــدة 3 

شــهور كاملــة فــي البنــك فــي كل فصــل جامعــي.
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الحوكمة والهيكلية اإلدارية
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الحوكمة والهيكلية اإلدارية
يؤكـــد البنك التزامه بكافة سياســـات وأحكام وقواعد مدونة حوكمة الشـــركات في فلســـطين، بمـــا يضمن تحقيق العدالة والنزاهة والشـــفافية واإلفصاح 
عـــن األمـــور المالية وغير المالية بشـــكل يجعل من عالقة المســـاهمين ومجلـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية عالقة تتســـم بالشـــفافية وتضمن تحقيق كافة 
المصالـــح بعدالـــة، بمـــا يمَكـــن المســـاهمين من تقييم وضـــع البنك ومســـتوى أدائه، إضافة إلـــى مراعاة المســـاءلة في العالقـــات بيـــن اإلدارة التنفيذية 
ومجلـــس اإلدارة، وبيـــن مجلس اإلدارة والمســـاهمين، وبين مجلـــس اإلدارة والجهات األخـــرى ذات العالقة، إضافة إلى مراعاة الفصل بين المســـؤوليات 

وتفويـــض الصالحيات لكافـــة الموظفين في البنـــك، مرتكزًا بذلك على المبـــادئ التالية:

1. اجتماعات الهيئة العامة:
تعقـــد اجتماعـــات الهيئـــة العامـــة العاديـــة وغير العاديـــة بناء على دعوة مـــن قبل مجلـــس اإلدارة، وتوجه للمســـاهمين قبل 14 يوم علـــى األقل من موعد 
انعقادهـــا، ويتـــم اإلعالن عنها بالصحف المحلية قبل موعد االجتماع بأســـبوعين على األقل، ويســـتمع المســـاهمون إلى تقرير مدقق الحســـابات الخارجي، 
وتقريـــر هيئـــة الفتوى والرقابة الشـــرعية الموحـــدة في اجتماع الهيئة العامـــة وتتم اإلجابة عن أية استفســـارات لديهم، ويتم خالل االجتماع مناقشـــة بنود 
جـــدول األعمـــال وفقـــًا للترتيب الـــوارد فيه كما تتاح الفرصـــة إلدراج أية بنود أخرى تتـــم بناء على طلب المســـاهمين. ويعقد اجتماع الهيئـــة العامة العادية 

مـــرة بالســـنة، كما يعقد اجتمـــاع هيئة عامة غير عـــادي كلما دعت الحاجـــة إلى ذلك.

2. حقوق المساهمين المتكافئة:
يراعـــي مجلـــس إدارة البنـــك اإلســـالمي العربـــي أن يتمتع كل مســـاهم من مســـاهمي البنـــك بكافة الحقـــوق المخولة لهـــم بموجب القوانيـــن واألنظمة 
والتعليمـــات المرعيـــة، والتـــي تشـــمل الحق في توفير ســـجالت الملكيـــة، الحق فـــي حصولهم على الدعـــوة لحضور اجتماعـــات الهيئة العامـــة، الحق في 
المعاملـــة العادلـــة لجميع المســـاهمين وتمتعهم بالحقوق نفســـها، ســـواء في توزيع األرباح النقديـــة والعينية والحق في نقل األســـهم أو رهنها، الحق في 

التصويـــت واالنتخـــاب، والحق في أولويـــة االكتتاب في أي إصـــدارات جديدة.

3. إدارة الشركة:
يتألـــف مجلـــس إدارة البنـــك اإلســـالمي العربـــي الحالي من 11 عضو، ويشـــترط لعضويـــة مجلس اإلدارة أن يكـــون العضو المنتخب يملـــك ما ال يقل عن 
7,000 ســـهم، ويمتلـــك أعضـــاء مجلـــس اإلدارة خبـــرة ماليـــة واقتصادية، ويجتمـــع المجلس بصـــورة منتظمة وكلما دعـــت الحاجة إلى ذلـــك وبما ال يقل 

عن ســـتة اجتماعات سنوية.
كما شكل مجلس إدارة البنك من أعضائه عدة لجان دائمة منبثقة عنه وهي:

• اللجنة التنفيذية
• لجنة المراجعة والتدقيق

• لجنة ادارة المخاطر
• لجنة الحوكمة

• لجنة االستثمار
• لجنة الترشيح ومنح المكافآت والحوافز والموارد البشرية

يقـــف علـــى رأس اإلدارة التنفيذيـــة مديـــر عـــام يتمتع بالكفـــاءة والنزاهـــة والخبرة المصرفيـــة واالقتصاديـــة الكبيرة، كما تـــم تعيين مســـؤولين بارزين في 
اإلدارة التنفيذيـــة تتوافـــر لديهـــم المؤهـــالت والخبـــرات المطلوبـــة، ويقـــوم المدير العام برســـم ومتابعة تنفيـــذ الخطط االســـتراتيجية للبنـــك التي أقرها 

مجلـــس اإلدارة، كمـــا أن هنـــاك فصـــاًل بيـــن مهـــام مجلـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بما يخـــص األعمال اليوميـــة للبنك.
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الحوكمة والهيكلية اإلدارية

4. إدارة المخاطر:
يقـــوم البنـــك بتطبيـــق أحـــدث المعاييـــر المصرفية الدوليـــة الفضلى فـــي إدارة كافة أنـــواع المخاطر ســـواء كانت مخاطـــر التمويل, العمليات والتشـــغيل, 
الســـوق والســـيولة, األعمـــال والســـمعة واســـتمرارية العمل, أمـــن المعلومات وذلك في ســـبيل تحقيق الشـــفافية واالمتثـــال لقرارات الجهـــات الرقابية 
وتعليمـــات ســـلطة النقـــد الفلســـطينية واالســـتناد إلـــى المعاييـــر الدوليـــة المنبثقة من إرشـــادات لجنة بـــازل II، بـــازل )III( وبالتنســـيق مع ســـلطة النقد 
الفلســـطينية، للتحـــوط الكافـــي لـــراس مال البنك مـــن المخاطر التي قد تنشـــأ من منـــح التمويالت واالســـتثمارات الخارجية وانشـــطة البنك التشـــغيلية 
وبحســـب  )Pillar I( مـــن ارشـــادات بـــازل )II(، كما ويتم اعـــداد تقييم داخلي لكفايـــة راس المال )ICAAP( وبحســـب  )Pillar II( من ارشـــادات بازل )II(، مع 
تعزيـــز االجـــراءات الرقابيـــة القائمـــة للتأكد من التحـــوط الكافي لكفاية رأس مال البنـــك لكافة المخاطر التي قد تنشـــأ من أعمال البنـــك المختلفة والتي لم 
يتـــم التحـــوط منهـــا ضمن   )Pillar I( من ارشـــادات بازل )II(، والناتجة اما عن التوســـع و/أو التركز و/أو الدخول في اســـواق جديـــده و/أو القضايا القانونية 
و/أو التغيـــر فـــي التخطيـــط االســـتراتيجي، وذلك للحفـــاظ على جودة األصـــول ووفرة الســـيولة لمواجهة المتطلبـــات الطارئة، كما ويتم إعـــداد فحوصات 
اإلجهـــاد )Stress Testing( وعكـــس نتائجهـــا علـــى واقع البيانـــات المالية للبنك لمعرفـــة حجم تأثيرها على أربـــاح البنك وأصوله المرجحـــة بالمخاطر وذلك 
للتحـــوط الكافـــي لـــرأس مال البنك وبحســـب إرشـــادات وتوصيـــات لجنة بـــازل II، باإلضافـــة إلى إجراء  فحوصـــات اســـتمرارية العمل من الموقـــع البديل 
واختبـــار الموقـــع البديـــل لضمان ســـير العمل بالظـــروف االســـتثنائية ومدى الجاهزيـــة في تطبيق أعمـــال البنك للمحافظـــة على االســـتمرارية في تقديم 
أفضـــل الخدمـــات المصرفية لعمـــالء البنك في الظروف الطارئـــة، باإلضافة إلى عقد ورش العمـــل لكافة دوائر البنك لمعرفة وتحديـــد حجم المخاطر لكل 
وحـــدة والحـــد و/أو التخفيـــف منها تبعًا للممارســـات المصرفية الفضلى، باإلضافة إلى االســـتناد إلى أدوات مســـاعدة في تحديد وتقييم حجم ومســـتوى 
المخاطـــر االئتمانية الناشـــئة من التمويالت الممنوحة لعمالء البنك ومخاطر الســـوق الناشـــئة عن االســـتثمار في أســـواق رأس المال المحليـــة و العالمية.
كمـــا ويهـــدف البنـــك الـــى تطوير وتعزيـــز الدور الرقابي فـــي ادارة مخاطر الســـيولة، من حيث العمل علـــى تطوير منهجيتهـــا واجراءاتها الحاليـــة في مراقبة 
وتقييـــم وضـــع الســـيولة وحجم فجوات االســـتحقاق ما بين االصول والخصوم، وباالســـتناد على اســـس ومعاييـــر قياس دولية في ذلـــك، العطاء صورة 
شـــاملة ومتكاملـــة فـــي ادارة موجـــودات ومطلوبـــات البنك، تهدف من خاللهـــا الى الحفاظ علـــى اصول البنك، وتعزيـــز قدرة البنك في تلبيـــة احتياجات 
عمالئـــه خاصـــة فـــي الظـــروف غير االعتيادية، وذلـــك من خالل تعزيز الـــدور الرقابي لدائـــرة ادارة المخاطر على االعمال واالنشـــطة اليوميـــة التي تقوم بها 

دائرة الخزينة واســـواق المال.

 
5. مكافحة غسل األموال :

يتـــم العمـــل على تطبيق كافة السياســـات والتعليمات الخارجيـــة والداخلية الخاصة بمكافحة غســـل االموال وتمويل اإلرهاب في البنك اإلســـالمي العربي 
وذلـــك  بالتنســـيق مـــع كافـــة المســـتويات اإلداريـــة ومواكبة كافـــة التطورات فـــي مجال مكافحة غســـل االمـــوال. لحماية البنـــك من إحتماليـــة تمرير أي 
عمليـــات مشـــبوهة قـــد تحمل البنك خســـائر ماديـــة أو تؤثر علـــى عالقاته بأطراف أخـــرى . وذلك من خالل نشـــر الوعي العـــام والمعرفة بيـــن الموظفين 
بأهميـــة إدارة مكافحـــة غســـل االموال عـــن طريق عمل دورات  تدريبية ونشـــرات توجيهيـــة. والتاكد من مدى إلتـــزام الدوائر بأحكام قانون مكافحة غســـل 

األمـــوال. والتعليمـــات الصـــادرة بموجبه وتطبيق قاعدة إعرف عميلك حســـب األصـــول بمختلف مســـتوياتها ومتطلباتها.

6. إدارة اإلمتثال 
تقـــوم دائـــرة  االمتثـــال بالتحقـــق مـــن االمتثـــال لكافة تعليمات ســـلطة النقد الفلســـطينية لحمايـــة البنك مـــن التعرض أليـــة عقوبات ماليـــة أو قانونية 
أو مخاطـــر الســـمعة، والتـــي قد تنتج عـــن عدم االلتـــزام بالتعليمات والقوانيـــن المحلية والدوليـــة،  ويقوم مجلـــس االدارة بضمان اســـتقاللية إدارة دائرة 
االمتثـــال وضمـــان توفـــر كوادر بشـــرية كافية ومدربة ومؤهلـــة ، باإلضافة الى أنه يتوفير سياســـة امتثال موثقـــة  من قبل مجلـــس اإلدارة بموجب دليل 
االمتثـــال بحيـــث يغطـــي جميع جوانـــب االمتثال لضمان االلتـــزام بالقوانيـــن واالنظمة المعمول بهـــا ، ولتحقيق ما تقـــدم  يقع على عاتق دائـــرة االمتثال 

القيـــام بما يلي:

• التحقق من التزام الموظفـين بتطبيق تعليمات سلطة النقد على جميع خدمات و منتجات البنك.
• تقديـــم المشـــورة لكافـــة الدوائر والفروع  في مجـــال االمتثال والعقوبات الناتجة عن مخالفة تعليمات ســـلطة النقد واالجابة على اية استفســـارات 

التعليمات. خالل  من 
• معالجة شكاوي العمالء من خالل المتابعة مع الدوائر ذات العالقة للحد من تكرار مشاكل العمالء الذي بدوره يعكس رؤية البنك االيجابية.

• التعاون مع جهات التدقيق الخارجي والداخلي للتحقق من سالمة اإلجراءات المطبقة في مجال االمتثال.
• تزويد مجلس اإلدارة بتقارير دورية حول مدى االمتثال في البنك.

• المساهمة في زيادة الوعي للموظفين في مجال االمتثال من خالل عقد دورات تدريبية مباشرة.
• القيام  بزيارات ميدانية بهدف التحقق من االلتزام بالقوانين والسياسات واإلجراءات ذات العالقة باالمتثال .

.)FATCA( التحقق من االمتثال لقانون الضريبة األمريكي •
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7. التدقيق:
يقوم بأعمال التدقيق في البنك اإلسالمي العربي جهتان منفصلتان وهما:

• التدقيـــق الخارجـــي الذي تقوم به شـــركة تدقيـــق مرخصة لمزاولة المهنـــة ومعتمدة ومتمتعة بالخبـــرة والكفاءة الالزمة لذلك، وتقوم بممارســـة أعمالها 
بشـــكل حيادي ومســـتقل عن البنك وعن مجلـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

• دائـــرة التدقيـــق الداخلـــي التـــي تتبع مباشـــرة للجنة المراجعـــة والتدقيق المنبثقة عن مجلـــس اإلدارة والتي تقـــوم بفحص وتقييم درجة مـــالءة وفاعلية 
نظـــام الضبـــط الداخلـــي واآللية التي يتم فيهـــا انجاز المهام الموكلـــة لكافة دوائر واقســـام البنك وإعداد كافـــة التقارير المتعلقة بأعمـــال التدقيق الداخلي 

وترفعهـــا للجنـــة المذكـــورة والتي بدورها تقـــوم بتوجيه تلك التقارير لمجلـــس اإلدارة بعد إرفاقهـــا بتوصياتها الخاصة.
نظـــرًا ألهميـــة الرقابـــة الداخليـــة ومـــا تمثله من دعـــم للرقابة المصرفية الشـــاملة، فـــإن كل من مجلـــس إدارة البنك ولجنـــة المراجعـــة و التدقيق يؤمنان 
بـــأن وجـــود وظيفـــة تدقيق داخلـــي تتمتع بالمهنية العالية واالســـتقاللية هو أمر أساســـي لزيادة الكفاءة التشـــغيلية لعمليات البنك وتحســـين أداء كل من 
عمليـــة إدارة المخاطـــر وأنظمـــة الرقابية الداخلية والحاكمية المؤسســـية.حيث أن الهدف الرئيســـي من التدقيق الداخلي هو  فحـــص وتقييم درجة مالءمة 
وفاعليـــة نظـــام الضبـــط الداخلي واآللية التـــي يتم فيها إنجاز المهـــام الموكلة لكافة دوائر وأقســـام المصرف، بمـــا يضمن إلتـــزام االدارة التنفيذية بخطط 
وسياســـات وأهـــداف المصـــرف المعتمـــدة من مجلـــس اإلدارة وكذلك مـــدى اإللتـــزام بالتعليمات والقوانين الســـارية، بمـــا يضمن حســـن أداء المصرف 
وتطويـــره وإســـتقراره. حيـــث تـــم توجيـــه نشـــاط التدقيـــق الداخلي نحـــو أعلى مســـتويات تعرض البنـــك للمخاطـــر )عمليـــات التدقيق مبنية على أســـاس 

المخاطـــر( ونحو زيـــادة الكفاءة والفاعلية فـــي العمليات.
ولتحقيق الهدف الرئيسي للتدقيق الداخلي فإن دائرة التدقيق الداخلي تعمل على فحص وتقييم الجوانب التالية من عمل المصرف:

• مـــدى التـــزام البنـــك بالمتطلبـــات التنظيمية والقانونية بما في ذلك التعليمات والقرارات واإلرشـــادات الصادرة عن ســـلطة النقد، والتشـــريعات األخرى 
ســـارية المفعـــول، على الرغم مـــن تقييم هذا الجانب مـــن مراقب االمتثال.

• مـــدى التـــزام اإلدارة التنفيذيـــة بالسياســـات العامـــة للبنك وضوابـــط الرقابة الداخلية، وضوابـــط المخاطر، وأدلة إجـــراءات العمل بما يشـــمل كافة دوائر 
البنك. وفروع 

• مـــدى انســـجام الهيـــكل التنظيمـــي للبنـــك مع احتياجـــات وعمليات البنـــك ومدى توافـــق الوصف الوظيفـــي مع الهيـــكل التنظيمي وااللتـــزام بالمهام 
والمسؤوليات.

• استمرارية ومصداقية ودقة أنظمة المعلومات وكذلك مصداقية ودقة مواعيد البيانات المالية والمعلومات اإلدارية.
• مدى فاعلية وكفاءة إجراءات إدارة المخاطر ومنهجية تقييم المخاطر.

• دقة ومصداقية السجالت المحاسبية والتقارير المالية.
• تدقيق العمليات وتقييم الضوابط الداخلية لتنفيذها وكذلك الجدوى االقتصادية لهذه العمليات.

• نظام البنك في تقييمه لكفاية رأس المال من حيث ربطها بتقدير مستويات المخاطر التي يواجهها.
• مدى االلتزام بميثاق أخالقيات وسلوكيات العمل المعتمد من مجلس اإلدارة.

• مراجعة وسائل حماية أصول البنك والتحقق من وجودها أصاًل.

8. اإلفصاح والشفافية:
يلتـــزم البنـــك اإلســـالمي العربـــي بمتطلبات اإلفصـــاح الواردة فـــي القوانيـــن واألنظمـــة والتعليمات النافذة، ســـواء اإلفصـــاح اليومي المتعلـــق باألمور 
الجوهريـــة واإلفصـــاح الـــدوري المتعلـــق باإلفصاح عـــن البيانات المالية، ومـــا يجب أن يتضمنه التقرير الســـنوي، بمـــا يضمن وصـــول المعلومات الالزمة 
ألصحـــاب القـــرار وألصحـــاب العالقـــة الخارجيين كالمســـاهمين والمســـتثمرين والعمـــالء، ويتم اإلفصاح مـــن خالل عدة وســـائل إعالميـــة وإعالنية أهمها 
الموقـــع اإللكترونـــي للبنك، الصحف المحلية، الموقع اإللكتروني لبورصة فلســـطين، وغيرها من الوســـائل الكفيلة بإيصـــال المعلومات الالزمة ألصحاب 

العالقـــة في الوقـــت الالزم.

9. أصحاب المصالح اآلخرين:
يراعـــي البنـــك اإلســـالمي العربي المحافظة على كل مـــن يعتبر من أصحاب المصالح في البنك والذين يشـــملون المســـاهمين، الموظفين، العمالء، وكل 
مـــن لـــه عالقـــة مـــع البنك، حيث يتعامل مـــع كل طرف منهم بناء علـــى القوانين واألنظمـــة والتعليمات التي تضمـــن حقوق كل منهـــم، إذ يعمل بما تم 
إقـــراره فـــي النظام األساســـي والنظام المالـــي واإلداري للبنك، إضافة إلى االسترشـــاد بالقوانين الســـارية ذات العالقة كقانون العمل، قانون الشـــركات، 

والعقـــود الموقعـــة فيما بيـــن البنك وبين كل طرف من األطـــراف ذات العالقة.
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الحوكمة والهيكلية اإلدارية

افصاحات أخرى:
عقود وصفقات ألطراف ذوي صلة:

ال يوجـــد أي عقـــود أو مشـــاريع أو ارتباطـــات عقدهـــا البنـــك مـــع رئيس مجلـــس اإلدارة أو أعضـــاء المجلـــس أو المدير العـــام أو أي موظف فـــي البنك أو 
أقاربهم.

المخاطر المحتملة:
ال يوجد مخاطر محتملة من الممكن أن يتعرض لها البنك خالل السنة المالية القادمة والتي من شأنها التأثير المادي على البنك.

الشركات التابعة والشقيقة:
اليوجد لدى البنك شركات تابعة أو شقيقة.

مدققي الحسابات:
تم انتخاب شركة ارنست و يونغ للتدقيق على حسابات البنك للعام 2020.

االختالف بين البيانات األولية المفصح عنها سابقا والبيانات النهائية: 
ال يوجد اختالف بين البيانات األولية المفصح عنها سابقا والبيانات النهائية.

العمليات غير المتكررة:
ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن نشاط البنك الرئيسي.

معايير الجودة الدولية:
يقـــوم البنـــك بتطبيـــق معايير وارشـــادات بـــازل I وبعضًا من معايير وإرشـــادات بـــازل II، والممارســـات الفضلى للحوكمـــة، باإلضافة إلى كافـــة تعليمات 

ســـلطة النقد الفلســـطينية لتغطيـــة كافة جوانـــب إدارة المخاطر.

االمتيازات:
ال توجـــد أيـــة حمايـــة حكوميـــة أو امتيازات يتمتع بهـــا البنك أو أي من منتجاتـــه بموجب القوانين واألنظمـــة أو غيرها، كما ال توجد أي بـــراءات اختراعات أو 

حقـــوق امتياز حصـــل عليها البنك.

اإلجراءات القانونية:
بلـــغ عـــدد القضايـــا المقامة على البنك  )27( قضيـــة حتى تاريـــخ 31/12/2020.بلغت قيمة تلـــك القضايـــا )816,283.26( دوالر، وإن المخصص المكون 

لمواجهـــة هـــذه القضايا هو مبلـــغ )22,463( دوالر الغير.

االستثمارات الخارجية : 
 حجـــم االســـتثمارات الخارجيـــة فـــي الصكـــوك واالســـتثمارات لـــدى البنوك اإلســـالمية و الصناديـــق و شـــهادات االيـــداع و التجمعات البنكية و االســـهم 
علـــى المســـتوى المحلـــي والخارجـــي  كما فـــي 31/12/2020 بلـــغ $58,262,381 دوالر امريكـــي، حيث كان حجم االســـتثمارات الخارجية فـــي الصكوك و 

االســـتثمارات لـــدى البنـــوك اإلســـالمية فـــي 31/12/2019  بلـــغ 38,432,486  دوالر امريكي .
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االستثمار الراسمالي :
بلـــغ صافي حجم االســـتثمار الراســـمالي للبنك ما قيمتـــه 5,822,333  دوالر امريكي في نهاية كانون االول من العـــام  2020  ومبلغ  11,152,799 دوالر 

امريكـــي كما في نهاية كانـــون االول للعام 2019  .

قرارات ذات أثر مادي:
ال يوجـــد قـــرارات صـــادرة عن الســـلطات التنفيذيـــة أو القضائية أو التشـــريعية أو عن المنظمات الدولية أو عن ســـلطة االحتالل أو عـــن أي جهات أخرى لها 

تأثيـــر مـــادي على عمل البنـــك أو منتجاته أو قدراته التنافســـية أو على قدرته في االســـتمرارية.

االعتماد على موردين وعمالء رئيسيين:
يتعامـــل البنـــك اإلســـالمي العربي مع العديـــد من المورديـــن المحليين والخارجييـــن لتغطية مشـــترياته المختلفة، ويوجد شـــركتين يتعامـــل البنك معهما  

وتزيد نســـبة مشـــترياته مـــن كل منهما عن %10 مـــن إجمالي مشـــتريات البنك:
• شـــركة ترســـت العالميـــة للتأمين حيث بلغت نســـبة مشـــترياتنا من الشـــركة %18 )تأمينات البنـــك المصرفيـــة والتأمين الصحي والتأميـــن ضد مخاطر 

والسرقة(. الحريق 
• شركة كونتاكت للمقاوالت واإلعمار حيث بلغت نسبة مشترياتنا من الشركة %10 )تشطيب وتأهيل فرع القدس(.

كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:
يتلخـــص إطـــار العمـــل الذي تتبعـــه اإلدارة التنفيذيـــة لتقييم فعالية الضبـــط والرقابة الداخلية مـــن خالل وجود ثالث دوائر مســـتقلة تابعة مباشـــرة للجنة 
المراجعـــة والتدقيـــق ولجنـــة الحوكمـــة المنبثقتيـــن عن مجلس اإلدارة حســـب تعليمات ســـلطة النقد الفلســـطينية والجهات الرقابية األخـــرى، حيث تقوم 
هـــذه الدوائـــر بتطبيـــق وتقييم أنظمـــة الضبط والرقابـــة الداخلية على مختلـــف العمليات في البنـــك، وهي دائـــرة ادارة المخاطر، دائرة الرقابـــة والتدقيق 
الداخلـــي، ودائـــرة مراقبـــة، حيث تقوم األولـــى بوضع إجراءات رقابية لضبـــط المخاطر المتوقعة علـــى مختلف جوانب األعمال المصرفيـــة وغير المصرفية 
فـــي البنـــك والتـــي تشـــمل مخاطر االئتمان، الســـوق، التشـــغيل، وغيرها، بينمـــا تقوم دائـــرة التدقيق الداخلـــي بفحص التـــزام كافة دوائر وفـــروع البنك 
بتطبيـــق أنظمـــة الضبـــط والرقابـــة وإعطـــاء التوصيـــات لمعالجـــة أي ثغرات من خـــالل عمليـــات التفتيش الدوريـــة التي تقوم بهـــا، وتقوم دائـــرة مراقبة 
االمتثـــال بمتابعـــة تطبيق البنك لتعليمات ســـلطة النقد الفلســـطينية والجهـــات الرقابية الخارجية التي تعنـــى بالتزام البنك لقواعد الحوكمة والشـــفافية، 
وال بـــّد مـــن اإلشـــارة هنا إلـــى أن تقارير هذه الدوائر ترفع مباشـــرة للجان المنبثقة عن مجلـــس اإلدارة كلُّ فيما يخصه والتي بدورهـــا تقوم برفعها لمجلس 

اإلدارة.
كمـــا ويقـــوم مدققي الحســـابات الخارجيون بفحص فعالية أنظمـــة الضبط والرقابة الداخلية بشـــكل دوري من خالل زياراتهم الدوريـــة لدوائر وفروع البنك 
ورفـــع تقاريرهـــم وتوصياتهـــم، إضافـــة إلى تحضيـــر تقرير ســـنوي يتزامن مع اإلفصاح عـــن البيانـــات المالية يتم من خاللـــه تقييم أنظمـــة الضبط ومدى 
التـــزام االدارة التنفيذيـــة بالسياســـات العامة للمصرف وضوابـــط الرقابة الداخلية وضوابط المخاطـــر، وأدلة اجراءات العمل واالنظمـــة والتعليمات االدارية 
للبنـــك الداخليـــة ويتـــم عرضه علـــى لجنة المراجعـــة والتدقيق التي بدورهـــا تقوم برفعه لمجلـــس اإلدارة مرفقًا بتوصياتها بالخصوص مع إرســـال نســـخة 

عنهـــا لإلدارة التنفيذيـــة في البنك.

وال بـــد مـــن اإلشـــارة هنـــا إلى أن البنك اإلســـالمي العربي يســـعى دائمًا لتجنـــب وجود أي ثغـــرات ومواطن ضعف جوهريـــة في أنظمة الضبـــط والرقابة 
الداخليـــة مـــن خـــالل المتابعـــة والتقييـــم الـــدوري لتلـــك األنظمـــة وتعديلهـــا وتطويرها بمـــا يضمن البقـــاء على الطريـــق الســـليم والتزامن مـــع التغيرات 

والتطـــورات علـــى مختلـــف الصعـــد التي لها عالقـــة بالصناعة المصرفية اإلســـالمية الســـليمة
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دور ومسؤوليات مجلس االدارة: 
مراجعة واعتماد ومراقبة األهداف االستراتيجية طويلة المدى وخطط عمل اإلدارة التنفيذية.	 

مراقبة األداء العام ومدى التقدم لتحقيق األهداف االستراتيجية.	 

تقييم المخاطر الرئيسية والخطوات التي يتم اتخاذها من قبل اإلدارة لمراقبة تلك المخاطر والتحكم بها.	 

تحديد مستوى تحمل المخاطر وضمان وجود ثقافة المخاطرة.	 

اإلشـــراف علـــى صحـــة القوائم المالية للتأكد من االلتـــزام بالمتطلبات القانونية والتنظيميـــة باإلضافة إلى التأكد من جودة أداء واســـتقاللية المدقق 	 

والداخلي. الخارجي 

دراســـة واعتمـــاد المعامالت الرئيســـية بمـــا في ذلك القـــرارات االئتمانيـــة الهامة ومخصصـــات رأس المال والمصروفات الرأســـمالية وفقـــا لما ورد 	 

في هيـــكل الصالحيات.

اإلشراف على األنشطة االستثمارية والتمويلية واتخاذ القرارات االستثمارية والتمويلية األساسية.	 

اإلشراف على سياسات وإطار إدارة الموارد البشرية والحوكمة واعتمادهما.	 

اختيار وتزكية المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة النتخابهم من قبل المساهمين.	 

اختيار وإعداد وتقييم المرشحين المحتملين لمناصب اإلدارة التنفيذية واإلشراف على صياغة خطط اإلحالل.	 

تحديد سياسات مكافآت أعضاء المجلس وكبار المدراء.	 

تقييم األداء العام للمجلس وفاعلية أعضائه واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة عند الضرورة.	 

اإلشراف على إطار عمل الحوكمة لضمان االلتزام بالسياسات واألحكام المتفق عليه.	 

ضمان الحفاظ على سالمة العالقات مع المساهمين وحماية حقوقهم وعقد االجتماعات وفقا للقوانين واللوائح المعمول به.	 

ضمان مراعاة مصالح المساهمين.	 

الحوكمة والهيكلية اإلدارية

دور ومسؤوليات مجلس اإلدارة
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اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه:

قـــام مجلـــس إدارة البنـــك اإلســـالمي العربـــي خالل العـــام 2020 واللجـــان المنبثقة عنه بعقـــد االجتماعـــات الدورية لمناقشـــة وبحث وإقـــرار كافة األمور 
المتعلقـــة بوضـــع البنـــك كٌل فيما يخصه، وبعـــدد المرات الموضحـــة أدناه:

عدد مرات االجتماع خالل العام 2020الجهة

9مجلس اإلدارة

7لجنة ادارة المخاطر 

3لجنة االستثمار 

5لجنة المراجعة والتدقيق 

23اللجنة التنفيذية 

5لجنة الترشيح ومنح المكافآت والحوافز والموارد البشرية

2لجنة الحوكمة

مـــع اإلشـــارة إلـــى أن كافـــة االجتماعات لمجلـــس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه كانـــت مكتملة النصاب، كما أنـــه يتم تقييم مجلـــس اإلدارة ولجانه وأعضائه 
ومدرائـــه البارزيـــن وأن المجلس يتابع باســـتمرار نتائـــج التقييم، كما أنه ال توجـــد أي خالفات بين مجلـــس اإلدارة ولجنة التدقيق.

كشف حضور اجتماعات مجلس االدارة:

عدد مرات الحضور المنصباسم العضو "الممثل"
من )9( اجتماعات

نسبة الحضور من )9(
اجتماعات

%9100رئيس مجلس االدارة د.عاطف كمال عالونه

%9100نائب رئيس مجلس االدارةد. محمد محمود نصر

%9100عضو مجلس ادارةالسيد محمد عوني ابو رمضان

%9100عضو مجلس ادارةالسيد شادي عدنان الخطيب

%9100عضو مجلس ادارةالسيد رشدي محمود الغالييني

%889عضو مجلس ادارةالسيد سلمان محمد طعمه قملية

%223عضو مجلس ادارة*السيد فيصل غازي الشوا

%9100عضو مجلس ادارةالسيد سام سامي بحور

%9100عضو مجلس ادارةالسيد ماهر جواد فرح

%9100عضو مجلس ادارةد. صفاء ناصر الدين

%9100عضو مجلس ادارةالسيدة سمر نخله

* السيد فيصل غازي الشوا : استقال بتاريخ 31/05/2020
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الحوكمة والهيكلية اإلدارية

لجان مجلس اإلدارة 
اللجنة التنفيذية – لجنة دائمة

األعضاء والمقررين:
• السيد رشدي الغالييني – عضو مجلس االدارة/ رئيس اللجنة

• الدكتور عاطف عالونه - رئيس مجلس اإلدارة/عضوًا
• السيد شادي الخطيب – عضو مجلس االدارة/عضوًا 

• السيد حاتم صبح - مدير مراقبة التمويل/أمين سر اللجنة

مهام وصالحيات اللجنة:
• الموافقـــة علـــى جميـــع معامـــالت التمويـــل ســـواء كانت منـــح ، تعديـــل او إلغاء بمـــا يزيد عن صالحيـــة لجنـــة التمويل الداخليـــة لغاية 20 مليـــون دوالر 

والتوصيـــة لمجلـــس اإلدارة فيمـــا زاد عن ذلك.
• التوصيـــة للمجلـــس بإقرار السياســـة االئتمانية للمصرف وشـــروط منح التســـهيالت والضمانات والســـقوف االئتمانية وحدود صالحيـــات لجنة التمويل 

العامة. اإلدارة  في 
• تحديد نسب األرباح لبرامج التمويل المهيكلة عند اعتمادها وعلى أن يتم مراجعتها مرتين خالل العام.

• البت في الديون المتعثرة.
• الغاء مديونية بتوصية أو من لجنة التمويل والتعزيز من مجلس اإلدارة وضمن سقف اللجنة .

• الموافقة على إعادة الجدولة / الهيكلة للتمويالت المعتمدة من لجنة التمويل ضمن صالحياتها وضمن صالحيات اللجنة .
• تعرض على اللجنة طلبات التمويل التي تزيد قيمتها عن صالحيات لجنة التمويل في اإلدارة العامة.
• االطالع المستمر على كافة التقارير والبيانات والدراسات التي تمكنها من اداء عملها بمهنية وكفاءة.

• اطـــالع مجلـــس االدارة بشـــكل وافـــي ودوري علـــى  حالـــة المحفظـــة االئتمانيـــة للمصرف من حيـــث حجمهـــا والتطورات الناشـــئة عليها والتســـهيالت 
المصنفـــة والمخصصـــات المعـــدة لمواجهة أي خســـائر وجهـــود المتابعـــة والتحصيل.

• اعالم مجلس اإلدارة بشكل فوري بأي تغيرات جوهرية تطرأ على حالة المحفظة االئتمانية للبنك.
• التوصيـــة باعتمـــاد السياســـة االئتمانيـــة للمصرف وشـــروط منـــح التســـهيالت والضمانات والســـقوف االئتمانية وحـــدود صالحيات لجنـــة التمويل في 
اإلدارة العامـــة ، بمـــا يتوافق مع قوانين وتعليمات الســـلطة الرقابيـــة وقرارات وتوصيات دائـــرة ادارة المخاطر والمعايير المصرفيـــة وعرضها على مجلس 
اإلدارة للمصادقـــة ، كمـــا تترتـــب على اللجنة مســـؤولية مراجعة السياســـات االئتمانية دوريـــًا وتحديثها بما يتناســـب مع التطورات في البيئـــة االقتصادية 

والسياســـية والمصرفية والتغيرات فـــي وضع البنك.
• اقرار الخطط التسويقية المعدة من اإلدارة التنفيذية لمنح التسهيالت االئتمانية بكافة اشكالها.

• التأكد من التزام اإلدارة التنفيذية للبنك بالسياسات االئتمانية وبالصالحيات التي يحددها مجلس اإلدارة
• دراســـة طلبـــات منـــح و/أو تجديـــد التمويـــالت المرفوعـــة مـــن لجنـــة التمويل فـــي اإلدارة التنفيذيـــة واتخاذ القرار المناســـب بشـــانها وفـــق الصالحيات 

والســـقوف المناطـــة باللجنـــة وبما يتوافـــق مع تعليمـــات الســـلطات الرقابية .
• االطـــالع علـــى وضـــع الديـــون المتعثـــرة القائمـــة ووضع الخطـــط الالزمة للعمـــل على تخفيضهـــا والتأكد من مـــدى كفايـــة المخصصات مقابلهـــا وفقًا 

لتعليمـــات الســـلطات الرقابيـــة اضافة لتقديـــم التوصيـــات المتعلقة باعدام هـــذه الديون.
إبرائها من مسؤولياتها:يتم إبراء اللجنة من مسؤولياتها خالل اجتماع الهيئة العامة كل عام

لجان مجلس اإلدارة
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لجنة المراجعة والتدقيق – لجنة دائمة
األعضاء والمقررين:

السيد سام بحور – عضو مجلس اإلدارة /رئيس اللجنة
السيد سلمان قملية – عضو مجلس االدارة/عضوًا

السيد محمد ابو رمضان- عضو مجلس اإلدارة/عضوًا
السيدة/ سمر نخلة – عضو مجلس االدارة / عضوًا

السيد ابراهيم أبو عبدو -  مدير دائرة التدقيق الداخلي/أمين سر اللجنة

مهام وصالحيات اللجنة:
• مراجعـــة القوائـــم الماليـــة المرحلية والســـنوية للبنك ومناقشـــتها مـــع االدارة والمدقق الخارجـــي باالضافة لالحـــكام والتقديرات 

المالية. بالقوائـــم  المتعلقة 
•  االشراف على التزام البنك بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.

• مراجعة نظم الرقابة المالية والرقابة الداخلية للبنك.
• التنسيق مع لجنة ادارة المخاطر بما يكفل بيان وضع البنك المالي وادائه.

• المتابعـــة والتحقـــق مـــن المالحظـــات التـــي تردها بموجـــب االليـــة المعتمدة مـــن المجلس والتي تمكـــن الموظفين مـــن تقديم 
مالحظاتهـــم بســـرية تامـــة حـــول ايـــة مخالفـــات محتملـــة ويجب ان تســـمح االليـــة بتقديـــم المالحظات مباشـــرة الى اعضـــاء لجنة 

المراجعـــة والتدقيـــق او الـــى موظف او مســـؤول يقـــوم بايصال هـــذه المالحظة للجنـــة المراجعـــة والتدقيق.
• تقدم اللجنة بصورة منتظمة تقارير عن اعمالها الى المجلس.

• ترشيح المدقق الخارجي وتحديد اتعابه وعزله شريطة مصادقة المجلس والجمعية العمومية على ذلك.
• تقييم استقاللية المدقق الخارجي مرة واحدة في السنة على االقل.

• مراجعة الممارسات المحاسبية والمالية للبنك
• مراجعـــة نطـــاق ونتائج التدقيق ومناقشـــتها مع المدقق الخارجي باالضافـــة الى توضيح اية صعوبات واجهتـــه واية عوائق حالت 

دون حصولـــه على المعلومات او المســـتندات المطلوبة او اية خالفـــات او صعوبات مع االدارة.
• مراجعة تقارير التدقيق الشرعي ومحاضر هيئة الفتوى ووضع التوصيات الالزمة

• االشراف المباشر على الدوائر التالية )التدقيق الداخلي، مراقب االمتثال، وحدة مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب(.
• االتصال مباشرة بالمدققين الداخليين والخارجيين وبمستشاري البنك.

• االتصال بأي موظف في البنك.
• القيام بأي استقصاءات أو تحقيقات وفقًا لما تراه مناسبًا ألداء مهامها.

• الحصول على أية استشارات متخصصة وفقًا لما تراه ضروريًا .
• طلـــب وتلقـــي تقاريـــر عـــن إعـــادة تعييـــن وأتعـــاب المدققيـــن الخارجييـــن وتقديـــم نتائـــج عملهـــم إلى االجتمـــاع الســـنوي العام 

للمســـاهمين مـــع وجـــوب حضـــور رئيـــس اللجنة للـــرد على أســـئلة المســـاهمين
إبرائها من مسؤولياتها: يتم إبراء اللجنة من مسؤولياتها خالل اجتماع الهيئة العامة كل عام
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لجنة ادارة المخاطر – لجنة دائمة
السيد سام بحور - عضو مجلس اإلدارة/ رئيس اللجنة.

الدكتور محمد نصر - نائب رئيس المجلس /عضوًا
السيد سلمان قملية- عضو مجلس اإلدارة /عضوًا

الدكتورة صفاء ناصرالدين – عضو مجلس االدارة/عضوًا
السيد سائد مقدادي – مدير دائرة ادارة المخاطر/أمين سر اللجنة.

مهام وصالحيات اللجنة:
• تحديـــد المخاطـــر المصاحبـــة العمـــال البنـــك ووضـــع اســـتراتيجية شـــاملة حاليـــة ومســـتقبلية حول درجـــة تحمـــل المخاطر والحـــد منها 

واالشـــراف علـــى تنفيـــذ االدارة التنفيذيـــة العليـــا لتلك االســـتراتيجية.
• تبادل االتصال الرسمي وغير الرسمي بينها وبين دائرة ادائرة المخاطر وذلك لتعزيز فعالية اللجنة.

• تزويـــد المجلـــس بتقاريـــر دورية حـــول المخاطر التـــي يواجهها او قد يتعرض لهـــا البنك، كما يتوجـــب عليها اطالع المجلـــس بأية تغيرات 
جوهريـــة تطرأ على وضع البنـــك ودون تأخير .

• التأكـــد مـــن وجود بيئة مناســـبة الدارة المخاطر في البنك بما يشـــمل دراســـة مدى مالئمة الهيكل التنظيمي للبنـــك ووجود كادر مؤهل 
يعمل بشـــكل مســـتقل على ادارة المخاطـــر التي تواجه البنك وذلك وفق نظـــام واضح الدارة المخاطر.

• التوصية باعتماد سياسات ادارة المخاطر في البنك.
• االطالع على تقارير تفتيش السلطة الرقابية.

• التحقق من التزام االدارة التنفيذية بسياسات ادارة المخاطر ومدى نجاحها في تحقيق النتائج واالهداف المرسومة.
• االشراف المباشر على دائرة ادارة المخاطر.

 إبرائها من مسؤولياتها: يتم إبراء اللجنة من مسؤولياتها خالل اجتماع الهيئة العامة كل عام.

الحوكمة والهيكلية اإلدارية
لجان مجلس اإلدارة
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لجنة الحوكمة – لجنة دائمة
األعضاء والمقررين:

السيدة صفاء ناصر الدين – عضو مجلس /رئيس اللجنة  
السيد سام بحور – عضومجلس إدارة  

السيد محمد رمضان – عضو مجلس إدارة 
الدكتور جمال الكيالني- رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية .

السيدة فيروز ذبالح / مدير دائرة اإلمتثال / أمين سر اللجنة

مهام وصالحيات اللجنة:
• االشـــراف علـــى تطبيق اطار سياســـة ودليل الحوكمـــة وذلك بالعمل مـــع االدارة ولجنة التدقيق وهيئة الرقابة الشـــرعية من خالل 
طلـــب تقارير نصف ســـنوية واردة من لجنـــة ادارة المخاطر ولجنة المراجعـــة والتدقيق يوضح مدى التزام البنك بسياســـة الحوكمة.

• تزويـــد المجلـــس بالتقاريـــر والتوصيـــات بنـــاء علـــى النتائج التي تتوصـــل اليها من خـــالل القيـــام بمهامها بما يشـــمل تقييم مدى 
االلتـــزام بدليـــل حوكمـــة البنـــك ومقترحاتها لتعديـــل الدليل حتـــى يتوافق مع الممارســـات الفضلى.

• التوصية باعتماد دليل ومبادئ الحوكمة في البنك
إبرائها من مسؤولياتها: يتم إبراء اللجنة من مسؤولياتها خالل اجتماع الهيئة العامة كل عام.
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لجان مجلس اإلدارة

الحوكمة والهيكلية اإلدارية

لجنة االستثمار– لجنة دائمة
األعضاء والمقررين:

السيد رشدي الغاليني - عضو مجلس اإلدارة/عضوًا
السيد ماهر فرح - عضو مجلس اإلدارة/عضوًا

السيد شادي الخطيب – عضو مجلس االدارة/ عضوًا.
الدكتور عاطف عالونة – رئيس مجلس اإلدارة /عضوًا.

السيد سائد مقدادي - مدير دائرة إدارة المخاطر/أمين سر اللجنة.

مهام وصالحيات اللجنة: 
• االطـــالع علـــى جميـــع التقارير والدراســـات المتعلقة بوضـــع التوظيفات الخارجية واســـتثمارات البنك الحالية واوضاع االســـواق الماليـــة المحلية والدولية 

وجميـــع البيانـــات التي تمكن اللجنـــة من أداء مهامها بكفـــاءة ومهنية.
• اطـــالع مجلـــس اإلدارة وبشـــكل دوري علـــى وضـــع محافـــظ البنـــك االســـتثمارية واطالعـــه دون تأخيـــر بـــأي تغييـــرات جوهريـــة تطـــرأ علـــى وضع هذه 

االســـتثمارات.
• التوصيـــة باعتمـــاد السياســـة االســـتثمارية للبنـــك ومراجعتها وتحديثهـــا دوريا والتأكد من توافقهـــا مع القوانيـــن والتعليمات الســـارية والمعايير البنكية ، 
وعرضهـــا علـــى مجلـــس االدارة للمصادقـــة عليها على ان تحدد السياســـة بشـــكل واضح الية اتخاذ القرارات االســـتثمارية وســـقوف الصالحيات وســـقوف 

المراكـــز المختلفـــة بما يتوافق مـــع توصيات دائـــرة ادارة المخاطر.
• دراســـة طلبات االســـتثمار ســـواء كانـــت الجديدة أو تجديد الســـقوف والموافقة و/أو عـــدم الموافقة على االســـتثمار وامتـــالك االوراق المالية المختلفة 
وفقـــا للصالحيـــات المحـــددة للجنة مـــن قبل مجلس االدارة ورفع التوصيـــات لمجلس االدارة حول القرارات االســـتثمارية التي تتجـــاوز صالحيات اللجنة بما 

يتوافـــق مع تعليمات الســـلطات الرقابية وتوصيات دائـــرة ادارة المخاطر.
• التأكد من التزام االدارة بتنفيذ القرارات االستثمارية وبالسقوف والصالحيات المحددة من اللجنة.

• شـــراء وبيـــع أســـهم الشـــركات المدرجة وغير المدرجة في البورصة ) الســـوق المالي( بما يتفق واحكام الشـــريعة االســـالمية بتنســـيب من دائـــرة الخزينة 
المال.  وأسواق 

• المساهمة واالكتتاب في الشركات الجديدة بموافقة مجلس اإلدارة.
• الموافقة على سداد أقساط رأس المال المطلوبة لمساهمات سبق الموافقة عليها بتوصية من دائرة الخزينة وأسواق المال.

• االكتتاب في شهادات اإليداع والصكوك وعمليات االستثمار المخصص بتوصية من دائرة الخزينة وأسواق المال.
• الموافقة على صناديق االستثمار المشترك المعدة من البنك بتوصية من دائرة الخزينة وأسواق المال.

• الموافقـــة علـــى شـــهادات اإليداع والصكـــوك وعمليات االســـتثمار المخصص التي يعدهـــا البنك ويديرها ويتعهـــد بتغطيتها بالكامـــل أو بتقديم أفضل 
الجهود بتنســـيب مـــن دائرة الخزينة وأســـواق المال.

• تحديدأسماء الوسطاء الماليين المعتمدين للتداول باالوراق المالية في البورصة بتنسيب من دائرة الخزينة واسواق المال.
• االقـــرار والموافقـــة على ســـقف مراكز العمالت المفتوحة والمســـموح االحتفاظ به تحت إدارة دائرة الخزينة واســـواق المال بتنســـيب مـــن دائرة الخزينة 

المال. وأسواق 
• إقرار سقوف التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية ، بناء على توصيات دائرة الخزينة وأسواق المال و/أو اللجان المنبثقة المختصة.

• تحديد الوسطاء الماليين المعتمدين للتداول باألوراق المالية في البورصة بتنسيب من دائرة الخزينة وأسواق المال.
• قرار المساهمة في األدوات اإلستثمارية المطروحة في سوق رأس المال بحد اقصى 15 مليون دوالر او ما يعادلها

• منـــح الخزينـــة صالحيـــة االحتفـــاظ بمركـــز مفتـــوح لعملـــة الدينار مقابـــل الدوالر فقـــط ال غير بنســـبة 5 % مـــن قاعـــدة راس المال المصرف وبحســـب 
تعليمـــات ســـلطة النقـــد الفلســـطينية ومع بقـــاء الصالحيـــة الخاصـــة ب 1 مليـــون دوالر كما هـــي دون تغيير لباقـــي العمالت.

• إقـــرار ســـقوف التعامـــل مـــع البنوك والمؤسســـات المالية والمصرفية، بنـــاء على توصيات دائـــرة الخزينة وأســـواق المال بحد اقصـــى 15 مليون دوالر 
أو مـــا يعادلها.

• الموافقـــة علـــى عمليات ســـوق رأس المـــال المختلفة التي يديرها البنك وتشـــمل عمليات االندمـــاج واالقتناء والحصول على رخص لممارســـة الخدمات 
والمهـــن الماليـــة المعتمدة من هيئة ســـوق رأس المال وخدمات الحفظ األمين وفقًا الســـتراتيجيات مجلـــس اإلدارة وتوجهاته.

• إجازة معامالت اإلستثمار التي تتجاوز صالحيات اإلدارة التنفيذية.
إبرائها من مسؤولياتها: يتم إبراء اللجنة من مسؤولياتها خالل اجتماع الهيئة العامة كل عام.
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لجنة الترشيح ومنح المكافآت والحوافز والموارد البشرية – لجنة دائمة
األعضاء والمقررين:

الدكتور محمد نصر - نائب رئيس مجلس االدارة/ رئيس اللجنة.
الدكتور عاطف عالونة – رئيس مجلس اإلدارة /عضوًا

السيدة سمر نخله – عضو مجلس اإلدارة /عضوًا.
السيد راتب عطياني – مدير دائرة الموارد البشرية والتدريب /أمين سر اللجنة.

مهام وصالحيات اللجنة:
• اعـــداد معاييـــر يتـــم اعتمادهـــا من المجلس للشـــروط والمؤهالت الواجب توافرهـــا في اعضاء المجلس من حيـــث المهارات والخبـــرات واية عوامل اخرى 

مناسبة. تراها 
• تقديم التوصيات للمجلس حول التغيرات التي تعتقد اللجنة انها مطلوبة بالنسبة لعدد اعضاء المجلس او اي من اللجان المنبثقة عنه.

• فـــي حـــال وجـــود مقعـــد شـــاغر )بما فيـــه المقعد الشـــاغر نتيجة لزيادة عـــدد اعضـــاء المجلس ( تقـــوم اللجنة بتقديـــم توصيات للمجلس حول الشـــخص 
المرشـــح لشـــغل هذا المقعد.

• دراسة مدى اهلية جميع المرشحين المقترحين لعضوية المجلس من المساهمين واي مرشحين تقترح االدارة اسمائهم .
• تحديد االعضاء المؤهلين لشغل المقاعد الشاغرة في اي من لجان المجلس وتقديم التوصيات بشأنهم الى المجلس.

• اعداد تقرير يتقدم به المجلس للمساهمين النتخاب او اعادة انتخاب اعضاء مجلس االدارة.
• تقييم اداء المجلس واداء جميع اللجان وجميع االعضاء مرة واحدة في السنة على االقل.

• تقديـــم توصيـــات للمجلـــس بيـــن الحيـــن واآلخر حول التغيـــرات التي تعتقـــد اللجنة انها ضرورية فـــي هيـــكل االدارة او االوصاف الوظيفية للمســـؤولين 
الرئيسين.

• وضـــع خطـــة مناســـبة لضمـــان إحالل رئيـــس واعضاء مجلس االدارة والمســـؤولين الرئيســـين واســـتبدالهم فـــي الحـــاالت الطارئة او عند ظهور شـــواغر 
بســـبب ظروف غيـــر متوقعة.

• اعداد سياسات المكافات والحوافز للعاملين في البنك ورفعها للمجلس للموافقة عليها واالشراف على تطبيقها.
• التوصية لمجلس االدارة باعتماد سياسات الموارد البشرية بشكل عام.

• اجـــراء مراجعـــة دوريـــة لسياســـة منـــح المكافـــآت والحوافـــز او عندما يوصـــي المجلس بذلـــك والتأكد من توافق سياســـة منـــح المكافـــآت والحوافز مع 
تعليمـــات ســـلطة النقـــد والنظـــام الداخلـــي للبنك وتقديـــم التوصيات الـــى المجلس لتعديـــل او تحديث هذه السياســـة.

• تقديـــم توصيـــات للمجلـــس بشـــأن مســـتوى ومكونات مكافـــآت وبدالت رئيـــس واعضاء المجلـــس والتأكد من وجـــود تجانس بين فتـــرة وقيمة صرف 
المكافـــآت وتحقـــق االيراد بشـــكل فعلي خاصة فيمـــا يتعلق بااليـــرادات المســـتقبلية ذات التوقيت واالحتمال غيـــر المؤكدين.

• تقييم اداء المجلس واداء جميع اللجان وجميع االعضاء مرة واحدة في السنة على االقل.
• تقديـــم توصيـــات للمجلـــس بيـــن الحيـــن واآلخر حول التغيـــرات التي تعتقـــد اللجنة أنها ضرورية فـــي هيـــكل االدارة او االوصاف الوظيفية للمســـؤولين 

الرئيسين.
• وضـــع خطـــة مناســـبة لضمان احـــالل رئيس واعضـــاء مجلس االدارة والمســـؤولين الرئيســـيين واســـتبدالهم في الحـــاالت الطارئة او عند ظهور شـــواغر 

بســـبب ظروف غيـــر متوقعة.
• اعداد سياسات المكافات والحوافز للعاملين في البنك ورفعها للمجلس للموافقة عليها واالشراف على تطبيقها.

• التوصية لمجلس االدارة باعتماد سياسات الموارد البشرية بشكل عام.
• اجـــراء مراجعـــة دوريـــة لسياســـة منـــح المكافـــآت والحوافـــز او عندما يوصـــي المجلس بذلـــك والتأكد من توافق سياســـة منـــح المكافـــآت والحوافز مع 

تعليمـــات ســـلطة النقـــد والنظـــام الداخلـــي للبنك وتقديـــم التوصيات الـــى المجلس لتعديـــل او تحديث هذه السياســـة.
• تقديـــم توصيـــات للمجلـــس بشـــان مســـتوى ومكونات مكافـــآت وبدالت رئيـــس واعضاء المجلـــس والتأكد من وجـــود تجانس بين فتـــرة وقيمة صرف 

المكافـــآت وتحقـــق اإليراد بشـــكل فعلي خاصة فيمـــا يتعلق باإليـــرادات المســـتقبلية ذات التوقيت واالحتمال غيـــر المؤكدين.
إبرائها من مسؤولياتها: يتم إبراء اللجنة من مسؤولياتها خالل اجتماع الهيئة العامة كل عام.
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المزايا والمكافآت

الحوكمة والهيكلية اإلدارية

المزايا والمكافات التي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة:
تـــم منـــح المزايـــا والمكافأت التـــي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلـــس اإلدارة بناء على نظام المكافـــآت الخاص بأعضاء مجلـــس اإلدارة والمعتمد في اجتماع 

مجلس االدارة رقم 01/2017 بتاريخ 15/02/2017.

• مكافآت ومصاريف اعضاء مجلس االدارة خالل سنة  2020

عدد اجتماعات االسم
مجلس االدارة 

تنقالت اجتماعات 
مجلس االدارة

مكافأة أعضاء
 مجلس اإلدارة

المبلغ قبل 
الضريبة 

المبلغ المستحق الضريبة 
لالعضاء

    55,582 6,176 61,758     21,758 40,000 9السيد عاطف كمال صادق عالونة

    35,782 3,976 39,758     21,758 18,000 9السيد محمد محمود محمد نصر 

    34,432 3,826 38,258     21,758 16,500 9السيد محمد عوني ابو رمضان 

    42,532 4,726 47,258     21,758 25,500 9السيد شادي عدنان احمد الخطيب

السيد رشدي محمود رشيد 
الغالييني

9 25,500 21,758     47,258 4,726 42,532    

السيد سلمان " محمد طعمه" 
سلمان قمليه

8 17,000 19,341     36,341 3,634 32,707    

    10,652 1,184 11,835       4,835 7,000 2السيد فيصل غازي جميل الشوا

    31,732 3,526 35,258     21,758 13,500 9السيد ماهر جواد سمعان فرح

    37,582 4,176 41,758     21,758 20,000 9السيد سام بحور

    34,882 3,876 38,758     21,758 17,000 9 صفاء ناصر الدين

    34,882 3,876 38,758     21,758 17,000 9سمر نخلة

  393,300 43,700 437,000   220,000 217,000 91   المجموع 

كشف مصاريف االدارة التنفيذية العليا لعام 2020

الرواتب السنوية االداره التنفيذية
االجمالية

المكافات 
السنوية 

مكافاة نهاية 
الخدمة 

نفقات السفر 
السنوية 

اجمالي المزايا 
السنوية 

الضمانات التمويالت

-               -   354,024                -   22,248 64,800 266,976المدير العام 

بضمان راتبه 56,982 221,939                -   16,167 11,772 194,000نائب المدير العام - غسان جبر
ومستحقاته

0-   262,343        18,000 17,799 12,960 213,584نائب المدير العام - احسان 

بضمان راتبه 149,832 241,971        18,000 16,315 11,880 195,776نائب المدير العام - معاوية
ومستحقاته

بضمان راتبه 129,501 127,492                -   9,347 5,985 112,160مساعد المدير العام - ميسرة
ومستحقاته + 

رهن سيارة 

-   336,315 1,207,768 36,000 81,875 107,397      982,496  المجموع 
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المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة التنفيذية:
* يتـــم منـــح الرواتـــب والمزايـــا والمكافـــآت التي يتمتع بها أشـــخاص اإلدارة التنفيذية بناء على ســـلم الرواتب المعتمـــد وفقًا للتعميـــم الداخلي للبنك رقم 

3/ت/2009 بتاريـــخ 14/9/2009 واســـتنادًا لقرار لجنة المخاطر والحوكمـــة واالمتثال رقم 1/2011.

سياسة تحديد بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة:

هو نظام مكافآت مجلس اإلدارة المعدل والمعتمد في اجتماع مجلس اإلدارة رقم 1/2017 بتاريخ 15/02/2017.

أوال : بدل مواصالت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه :

أ . أعضاء مجلس اإلدارة : 
 يدفـــع لعضـــو مجلـــس اإلدارة مبلـــغ 1000 $ شـــهريا وذلك بـــدل مواصالت عن حضـــور اإلجتماعات الدورية . حيث يتم خصم نســـبة مـــن المبلغ المذكور 

تعـــادل نســـبة عدد الجلســـات التي لم يحضرهـــا العضو الى مجموع عـــدد اإلجتماعات في ذلك الشـــهر.
كمـــا يدفـــع لرئيـــس مجلـــس اإلدارة مبلغ 2,000 $ شـــهريا بدل مواصالت عن حضـــور اإلجتماعات الدورية ويتم خصم نســـبة من المبلغ تعادل نســـبة عدد 

الجلســـات في ذلك الشهر.
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ب : بدل مواصالت اللجان المنبثقة عن المجلس :
اللجـــان التنفيذيـــة : يتـــم دفـــع مبلغ 1,000 $ شـــهريا لكل عضو فـــي اللجنة وذلك بدل مواصالت عن حضـــور اإلجتماعات الدورية ، ويتم خصم نســـبة من 

المبلـــغ المذكـــور تعادل نســـبة عدد اإلجتماعـــات التي لم يحضرها العضو إلـــى مجموع عدد اإلجتماعات في ذلك الشـــهر.
كافـــة اللجـــان االخـــرى : يدفـــع مبلـــغ 500 $ لـــكل عضو مـــن أعضاء اللجـــان عن حضـــوره لكل مـــن اإلجتماعات الدورية حســـب قـــرار مجلـــس االدارة رقم 

8/2017 بتاريـــخ 28/12/2017.
ثانيا : المكافأة السنوية “ من األرباح “ :

 يدفـــع لرئيـــس وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة ما نســـبته %3 من األربـــاح المعدة للتوزيـــع على المســـاهمين وبحد أدنـــى 20,000 $ لكل عضو علـــى أن ال تزيد 
عـــن %10 من صافـــي األرباح المعـــدة للتوزيع.

ثالثا : اإلنتقال والسفر :
يتم استخدام سيارة ركوب كاملة أو مقعد بالدرجة االولى اذا كان السفر بالطائرة او القطار أو الباخرة.   

 
رابعا : نفقات السفر والمياومات :

 تدفـــع لرئيـــس وأعضـــاء مجلس اإلدارة تذاكر الســـفر بالدرجة االولـــى وفاتورة الفندق وبدل مياومـــات بقيمة 500 $ يوميا “لكافة البلـــدان عدا اوروبا حيث 
تصبـــح القيمـــة 500 يـــورو يوميا “ و500 جنيه اســـترليني لبريطانيا و $500 لـــدول امريكا وكندا. وتدفـــع ضريبة المغادرة والمصاريـــف والتنقالت الفعلية 

مـــن وإلى المطار ونفقات عبور الجســـور والحدود. تحســـب مـــن ضمن المياومات يوم الســـفر والعودة .
ينطبق ما جاء أعاله على األعضاء المقيمين خارج فلسطين عند قيامهم بمهام رسمية داخل فلسطين .

- تخضع المكافات وبدل المواصالت المذكورة اعاله لقانون ضريبة الدخل . 

المزايا والمكافآت

الحوكمة والهيكلية اإلدارية
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أجندة اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك االسالمي العربي عن عام 2020:
1. تالوة وقائع الجلسة المنعقدة في 25 اذار 2020م.

2. تالوة ومناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال البنك خالل العام 2020 والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة  لعام 2020 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.

4. سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2020 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.
5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية 2020 واقرارها.

6. المصادقة على توزيع ارباح نقدية $2,565,000 بنسبة %2.9 من القيمة االسمية للسهم.
7. المصادقة على توزيع اسهم مجانية $3,250,000/سهم بنسبة %3.67 من القيمة االسمية للسهم.

8. الموافقة على صرف مبلغ 220,000 دوالرامريكي مكافأة السادة اعضاء مجلس ادارة البنك عن العام 2020.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2020 وفقًا ألحكام القانون.

10. انتخاب مجلس ادارة للدورة القادمة.
11. المصادقة على تشكيلة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة.

12.  انتخاب مدققي حسابات البنك للعام 2021 وتفويض مجلس االدارة بتحديد اتعابهم.

التصويت من قبل فئة من فئات األوراق المالية: 
اجتماع الهيئة العامة العادي عن ميزانية 2019

تـــم التصويـــت مـــن قبل حملة األســـهم خـــالل اجتماع الهيئـــة العامة العـــادي األخير الذي عقـــد بتاريـــخ  25 اذار 2020 بالمصادقـــة على البيانـــات المالية، 
وابـــراء ذمـــة أعضـــاء مجلـــس االدارة عن الســـنة الماليـــة المنتهية فـــي 31 كانـــون اول 2019،  كما تـــم المصادقة باالجمـــاع على صرف مبلـــغ )237,000  
دوالر امريكـــي ( مئتـــان وســـبعة وثالثـــون الـــف دوالر امريكي مكافآت للســـادة رئيـــس وأعضاء مجلـــس االدارة عن نتائـــج أعمال البنك للعـــام 2019، كما 
تم المصادقة على توزيع ارباح نقدية $4,000,000 بنســـبة 4.71 %  و توزيع اســـهم مجانية $3,550,000/ســـهم بنســـبة %4.18 من القيمة االســـمية 

للســـهم.  وتمـــت المصادقـــة علـــى الخطة المســـتقبلية للبنك، كما تم انتخاب شـــركة ارنســـت انـــد يونغ مدققًا لحســـابات البنـــك للعام 2019.

إدارة عالقات المساهمين:
كبار المساهمين

بلـــغ عدد مســـاهمي البنك االســـالمي العربي  1,186مســـاهمًا نهاية العام 2020، وبلغ رأســـمال البنك االســـالمي العربي المصرح بـــه 100,000,000$/
ســـهم، امـــا المدفـــوع والمدرج في بورصـــة فلسطين$88,419,252/ســـهم. و الجـــدول التالي يوضح المســـتثمرين الذيـــن تبلغ ملكيتهـــم %5 فأكثر من 

رأس المـــال المدفوع كمـــا بتاريخ 31/12/2020

عدد االسهم كما فياسم المساهم
31/12/2020

عدد االسهم كما فيالنسبة %
31/12/2019

النسبة %

%44,210,84452.06 %46,059,05252.06 بنك فلسطين

%21,715,01525.57 %22,622,79825.57 شركة اسواق للمحافظ االستثمارية

%8,060,5079.49 %8,397,4719.49 شركة صندوق االستثمار الفلسطيني

 
السيطرة على الشركة:

عدد االسهم كما فياسم المساهم
31/12/2020

النسبة %

%46,059,05252.06 بنك فلسطين

إجتماع الهيئة العامة
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مجموعة شركات تابعة لشركة صندوق االستثمار الفلسطيني
النسبة %عدد االسهم كما هو بتاريخاسم المساهم

31/12/2020

%22,622,79825.57 شركة اسواق للمحافظ االستثمارية

%8,397,4719.49 شركة صندوق االستثمار الفلسطيني

%31,020,26936.06 المجموع

األرباح والخسائر مع حقوق المساهمين وأسعار األوراق المالية:

االرباح/الخسائر بعد الميزانية
الضريبة

توزيع اسهم 
مجانية

نسبة توزيع 
االسهم

صافي حقوق المساهمين توزيع نقدي
في نهاية العام

سعر اغالق السهم 
في نهاية العام

2013 3,500,463 - 0%0% 62,321,764 1.2

2014 4,129,844 - 0%8.0% 67,729,769 1.1

2015 5,201,692 - 0%0% 69,005,125 1.6

2016 6,220,821 - 0%12.0% 75,209,854 1.6

2017 6,402,924 - 0%0% 106,995,915 1.8

2018 7,103,320 9,919,25213.0%4.0% 109,394,827 1.6

2019 9,010,282 3,550,0004.0%4.7% 116,563,640 1.7

2020 8,014,336 3,250,0003.7%2.9%  120,243,730 1.6

نشاط التداول على سهم البنك في بورصة فلسطين:

نسبة التغير عن السنة السابقة20202019 

%100,000,0000.0$/سهم100,000,000 عدد االسهم المصدرة من البنك

%84,919,2520.0$/ سهم88,419,252 عدد االسهم المكتتب بها والمدرجة 

%1.711.580.0 سعر االفتتاح $

%1.751.840.0 أعلى سعر $

%1.391.550.0 أدنى سعر $

%6.47-1.591.70 سعر االغالق $

%19.5-124.00154 عدد الجلسات التي تداول فيها السهم

%1,186.0011453.6 عدد المساهمين

%11.1-1,383,890.001,555,943 قيمة األسهم المتداولة "دوالر"

%3.9-902,691.00939,042 عدد االسهم المتداولة "سهم"

%22.8-448.00580 عدد الصفقات المنفذة

%8.1-1.11 %%1.02معدل دوران السهم %

إدارة عالقات المساهمين
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ملكية أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من األوراق المالية:

أ: ملكية أعضاء مجلس االدارة االعتباريين:

عدد االسهم كما في كما في جنسية "الممثل"المنصباسم العضو

31/12/2020

عدد االسهم  كما في كما في 

31/12/2019

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني يمثلها: 

 الدكتور محمد محمود نصر

8,397,4718,060,507فلسطينيعضو

شركة بنك فلسطين يمثلها: 

الدكتور عاطف كمال عالونه 

السيد رشدي محمود الغاليني

السيد سلمان "محمد طعمه" قملية

السيد فيصل غازي الشوا

السيد ماهر جواد فرح

46,059,05244,210,844فلسطيني5 أعضاء

شركة اسواق للمحافظ االستثمارية يمثلها:

السيد شادي عدنان الخطيب

السيد محمد عوني ابو رمضان

22,622,79821,715,015فلسطينيعضوان

ب.ملكية اعضاء مجلس االدارة وممثلي الشركات:

عدد االسهمالمنصباسم الشركة العضواسم العضو” الممثل”

 كما في

31/12/2020

عدد االسهم

 كما في

31/12/2019

20,46619,645رئيس مجلس االدارةبنك فلسطينالدكتور عاطف عالونه

29,09427,927نائب رئيس المجلسصندوق االستثمار الفلسطينيالدكتور محمد محمود نصر

27,89733,401عضوبنك فلسطينالسيد ماهر جواد فرح

12,38411,888عضومستقلالسيد سام بحور

10,41810,000عضوصغار المساهمينالسيدة سمر زهدي نخله

7,2927,000عضومستقلالدكتورة صفاء ناصرالدين
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ج: ملكية االدارة التنفيذية:
الجنسية المنصباسم الشخص

عدد االسهم كما في

31/12/2020

عدد االسهم كما في 

31/12/2019

20,00047,254فلسطينيالمدير العامالسيد/ هاني صالح ناصر

1,1791,132فلسطينينائب المدير العامالسيد/غسان "محمد هاشم" جبر

26,92921,050فلسطينينائب المدير العامالسيد/ معاويه فهد القواسمه

مدير دائرة ادارة المخاطر وامين سر السيد/ سائد مقداد مقدادي

مجلس االدارة

5,9205,683فلسطيني

14,15413,587فلسطينيمدير دائرة التدريب والموارد البشريةالسيد/ راتب عبدالله عطياني

د : ملكية اقارب المجلس واالدارة التنفيذية )الزوجة واألوالد القصر فقط(:

عدد االسهم كما فيالجنسيةدرجة القرابة مع المجس واالدارة التنفذيةاسم الشخص

31/12/2020

عدد االسهم كما في

31/12/2019

2,0041,924فلسطينيةزوجة نائب رئيس مجلس االدارةسوزان جمال نصر

 * ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل اإلدارة التنفيذية.

شكل وآلية إيصال المعلومات للمساهمين:  
.)www.aib.ps( 1. الموقع اإللكتروني للبنك اإلسالمي العربي،عالقات المساهمين

2. الموقـــع اإللكتروني لبورصة فلســـطين وهيئة ســـوق رأس المال الفلســـطينية، حيث يتم اإلفصـــاح عن كافة البيانات الجوهرية حســـب نظام اإلفصاح 
المعمول به في فلســـطين.

3. المراسالت الرسمية في البريد الرسمي، وأحيانًا يتم استخدام اإليميل والفاكس.
4. الصحف المحلية في فلسطين.

.)linda@aib.ps( 5. عن طريق الهاتف مع قسم المساهمين 0097022941823 وعن طريق اإليميل
6. عبر جميع فروع ومكاتب البنك اإلسالمي العربي المنتشرة داخل فلسطين.

7. التقارير السنوية التي تصدر عن البنك.

إدارة عالقات المساهمين
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 هيئة الفتوى ومهام المراقب الشرعي
تـــم تشـــكيل هيئـــة الفتوى والرقابة الشـــرعية الموحدة في البنك اإلســـالمي العربي والتي تضم فـــي عضويتها ثالثة أعضاء يحملون درجـــة الدكتوراه بفقه 

المعامالت المالية االســـالمية من ذوي الخبرة بعمل المؤسســـات المالية اإلســـالمية وحسب التشكيلة التالية: 

أ.د جمـــال زيـــد الكيالنـــي - رئيـــس هيئـــة الفتـــوى والرقابـــة الشـــرعية 
2018 حتـــى نآلا. الموحـــدة مـــن 

• عضـــو هيئـــة الفتـــوى والرقابـــة الشـــرعية الموحدة في البنك اإلســـالمي 
العربـــي مـــن 2013 حتى 2018.

• عضو مجلس اإلفتاء األعلى في فلسطين من 2012 حتى اآلن.
• عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية من 2010 حتى اآلن.

• شـــارك بتقديم أوراق علمية في العديد مـــن المؤتمرات المحلية والدولية 
حول االقتصاد والمصارف اإلسالمية.

• نشـــر العديـــد من األبحـــاث العلمية المحكمـــة بالقضايا الماليـــة المعاصرة 
في المجـــالت المختصة.

د.  أنس زاهر المصري - عضوًا ومقررًا من 2018 حتى نآلا.
• عضـــو هيئـــة الفتـــوى والرقابـــة الشـــرعية الموحدة في البنك اإلســـالمي 

العربـــي مـــن 2018 حتى اآلن.
• أســـتاذ مســـاعد بقســـم العلـــوم الماليـــة والمصرفيـــة في كليـــة األعمال 
واالقتصـــاد بجامعـــة فلســـطين التقنيـــة- خضـــوري من 2018حتـــى اآلن.
• دكتوراه اقتصاد ومصارف اسالمية – جامعة اليرموك - األردن 2015م.

• شـــارك بتقديم أوراق علمية في العديد مـــن المؤتمرات المحلية والدولية 
حول االقتصاد والمصارف اإلسالمية.

• نشر العديد من األبحاث العلمية المحكمة في المجالت المختصة

د.  محمد وجيه حنيني - عضوًا من 2020 حتى نآلا.
• عضـــو هيئـــة الفتـــوى والرقابـــة الشـــرعية الموحدة في البنك اإلســـالمي 

العربـــي مـــن 2020 حتى اآلن.
• نائـــب رئيـــس الهيئة العليا للرقابة الشـــرعية بســـلطة النقد الفلســـطينية 

من 2018 حتـــى 2020م.
• أســـتاذ مســـاعد ومديـــر برنامـــج الماجســـتير في كليـــة الحقـــوق واإلدارة 

العامـــة بجامعـــة بيرزيت مـــن 2009حتـــى اآلن.
• دكتوراه المصارف اإلســـالمية واألســـواق المالية مـــن األكاديمية العربية 

للعلوم الماليـــة والمصرفية- األردن 2008م.
• شـــارك بتقديم أوراق علمية في العديد مـــن المؤتمرات المحلية والدولية 

حول االقتصاد والمصارف اإلسالمية.
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هيئة الفتوى ومهام المراقب الشرعي

آلية عمل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة:
1. تجتمع هيئة الفتوى بدعوة من رئيسها أو بناًء على قرار من مجلس إدارة المصرف أو بناًء على طلب أغلبية أعضائها. 

2. يحق لرئيس هيئة الفتوى الدعوة الجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
3. لهيئـــة الفتـــوى حـــق االطـــالع الكامـــل وبدون قيـــود على جميـــع الســـجالت والمعامـــالت والمعلومات بما فـــي ذلك الرجـــوع إلى موظفـــي المصرف 

والمستشارين. 
4. إعداد التقارير الدورية التي تقدم لإلدارة والتقارير التي تقدم للمساهمين.

مهام وصالحيات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة: 
1. الرقابـــة علـــى أعمـــال وأنشـــطة المصرف للتأكد من توافـــق أعماله وأحكام فقه المعامالت اإلســـالمي ومراجعـــة العمليات للتحقق مـــن خلوها من أي 

شرعي.  محظور 
2. تكويـــن وإبـــداء الرأي حول مدى التزام المصرف بفقه المعامالت المالية االســـالمية وتقديم التقارير الرقابية الشـــرعية الدوريـــة لمجلس اإلدارة والتقرير 

الرقابي الشـــرعي نصف الســـنوي والســـنوي للهيئة العامة ونشـــر تقريرها على أن يتضمن التقرير األنشطة المخالفة للشـــريعة اإلسالمية إن وجدت. 
3. إعداد دليل إلجراءات العمل الشرعية ويشمل مختلف عمليات المصرف وبما يتضمن القواعد الالزمة لضبط التعامل مع المصارف التقليدية.

4. البت في المنازعات التي قد تنشأ بين الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة المصرف بشأن التفسيرات الشرعية ويكون قرارها ملزم للطرفين.
5. التأكـــد مـــن وجـــود نظـــام رقابـــي داخلي ســـليم يضمـــن تطبيق أحـــكام فقه المعامـــالت المالية اإلســـالمية طبقـــًا لما ٌتقـــّره هيئة الفتـــوى للمصرف، 

واعتمـــاد برنامـــج الرقابة الشـــرعية الســـنوي والـــذي يتضمـــن مراقبة كافة أنشـــطة المصـــرف وفق خطة ســـنوية محددة.
6. تحديد أوجه الصرف وإجازة عمليات الصرف من صندوق المكاسب غير المشروعة.

7. اعتماد صيغ العقود الالزمة ألعمال وأنشطة المصرف واالتفاقيات والسياسات والمنتجات والمعامالت والقوائم المالية.
8. دراســـة تقاريـــر ومالحظـــات المراقب الشـــرعي المقيم علـــى أداء األعمـــال اليومية من قبـــل اإلدارة التنفيذية ومـــدى توافقها مع المتطلبات الشـــرعية 

والتوجيـــه بما يلزم بشـــأنها. 
9. تقديم التوجيه واإلرشاد والتدريب والتثقيف والتوعية لكافة موظفي المصرف فيما يتعلق باألحكام الشرعية والفتاوى ذات العالقة. 

10. اعتماد سياسة توزيع األرباح وتحميل الخسائر على حسابات االستثمار. 
11. العمـــل علـــى إيجـــاد البدائل الشـــرعية ألي أنظمة ولوائـــح وعقود وتطبيقات العمـــل التي تعرض عليها وعـــدم التوقف عند اإلفتـــاء بموافقتها أو عدم 
موافقتهـــا ألحـــكام فقه المعامالت اإلســـالمية بحيث تقدم ما تراه مناســـبا من مبـــادرات واقتراحات لمنتجات جديدة إلـــى اإلدارة التنفيذية في المصرف. 
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أ.طـــارق الســـيد أحمـــد / أمانـــة ســـر هيئـــة الفتـــوى والمراقب 
المقيم: الشـــرعي 

أ.  طارق إسماعيل السيد أحمد - المراقب الشرعي، من 2016 حتى اآلن.
• أمانة ســـر هيئة الفتوى والرقابة الشـــرعية الموحدة في البنك اإلســـالمي العربي 

من 2016 حتى اآلن.
• رئيـــس قســـم تطويـــر المنتجـــات في البنـــك اإلســـالمي العربي مـــن 2016 حتى 

2017م.
• حاصـــل علـــى عـــدد مـــن الزمـــاالت المهنيـــة الدوليـــة المتخصصـــة فـــي الماليـــة 

.CIB, CIFE, CSAA اإلســـالمية 
• شـــارك بتقديـــم أوراق علمية في العديد مـــن المؤتمرات المحليـــة والدولية حول 

االقتصاد والمصارف اإلســـالمية.
• نشر العديد من األبحاث العلمية المحكمة في المجالت المختصة.

تعيين المراقب الشرعي المقيم: 

 تم إنشـــاء وظيفة مراقب شـــرعي مقيم يكـــون مرتبطًا مع هيئة الفتـــوى والرقابة 
الشـــرعية الموحـــدة وتكـــون تبعيته الفنيـــة لهيئة الفتـــوى والرقابة الشـــرعية ويمنع 
تكليفـــه بأي عمل يتعارض مع واجباتـــه الرقابية، ويجب أن يلتزم بميثاق األخالقيات 
الصادرة عن هيئة المحاســـبة والمراجعة للمؤسســـات المالية اإلســـالمية. ويجب أن 

يتوفـــر في المراقب الشـــرعي بالحد األدنـــى المؤهالت التالية:
أ - حاصـــل علـــى مؤهل علمي بدرجة بكالوريوس على األقـــل في احدى التخصصات 

ذات العالقة. 
ب - حاصل على شهادة مراقب شرعي معتمد.

ت - توفر الخبرة العملية والتدريب المناسب على مهام الرقابة الشرعية

مهام وصالحيات المراقب الشرعي المقيم :

1. فحص وتقييم كفاية وفعالية مدى التزام المصرف بالفتاوى الصادرة عن هيئة الفتوى. 
2. التحقق من التزام إدارة المصرف بالفتاوى الصادرة عن هيئة الفتوى في كافة األعمال اليومية. 

3. تقديم التوجيه واإلرشاد والتدريب لكافة موظفي المصرف فيما يتعلق باألحكام الشرعية والفتاوى ذات العالقة. 
4. ينبغـــي علـــى المراقب الشـــرعي نشـــر المعرفة من خـــالل طباعة الفتاوى واإلرشـــادات والتعليمـــات الصادرة عن هيئـــة الفتوى والرقابة الشـــرعية حول 

المنتجـــات والخدمات التـــي يقدمها البنك.
5. تحديـــث دليـــل الرقابـــة الشـــرعية كل خمس ســـنوات على األقـــل ويكون مجلـــس اإلدارة وهيئـــة الفتوى همـــا الجهتـــان المخولتان بإقرار أيـــة تعديالت 

بتوصيـــة من لجنـــة المخاطـــر ولجنة الحوكمـــة واالمتثال. 
6. إعـــداد خطـــة خاصـــة بالرقابة الشـــرعية الداخليـــة يوضح فيها الجـــدول الزمني للرقابة الشـــرعية علـــى أن يتم إقرارهـــا واعتمادها من قبـــل هيئة الفتوى 

اإلدارة. ومجلس 
7. إعـــداد دليـــل خـــاص للرقابة الشـــرعية الداخليـــة يوضح األغراض والصالحيات والمســـئوليات علـــى أن يتم اعتماده مـــن هيئة الفتوى والرقابة الشـــرعية 

الموحدة.
8. إعـــداد تقريـــر ربـــع ســـنوي علـــى األقل موجـــه إلى هيئـــة الفتـــوى والرقابة الشـــرعية الموحدة ونســـخة إلى مجلـــس اإلدارة ونســـخة إلى لجنـــة التدقيق 
الداخلـــي المنبثقـــة عـــن المجلس موضحـــًا فيه غرض ونطـــاق ونتائج الرقابة الشـــرعية الداخلية ورأيها حول التحســـينات المســـتقبلية والعمـــل التصحيحي 

ليتـــم مراجعتها بشـــأن النتائـــج أو التوصيات. 
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تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
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