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الدكتور عاطف كمال عالونة 
كلمة رئيس مجلس اإلدارة

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

يســعدني بإســمي وبإســم أعضــاء مجلــس اإلدارة أن نرحــب بكــم 
ــك  ــة العامــة للبن ــع والعشــرين للهيئ ــاع الســنوي الراب فــي االجتم
اإلســالمي العربــي، واســمحوا لــي أن أقــدم لكــم ملخصــًا ألعمــال 
وإنجــازات البنــك، وكذلــك ملخصــَا للبيانــات الماليــة المدققــة عــن 

الفتــرة المنتهيــة فــي 31 كانــون أول 2019.   
أنهــى البنــك عامــه الرابــع والعشــرين مواصــاًل تقدمــه ونمــوه 
كأكبــر المؤسســات المصرفيــة اإلســالمية فــي فلســطين، حيــث 
كان العــام 2019 مكمــاًل لمســيرة البنــك فــي تحقيــق أهدافــه 
ــي   ــي رســمها فــي خطــة العمــل اإلســتراتيجية الطموحــة، والت الت
إنعكســت بشــكل إيجابــي علــى نتائــج أعمــال البنــك وتحقيــق كافــة 
اهــداف العــام وعلــى رأســها زيــادة اربــاح البنــك لتصــل إلــى 9 
مليــون دوالر بعــد الضريبــة وبنمــو نســبته %27 مقارنــة مــع أربــاح 
ــاح لهــذا  العــام 2018 ليكــون البنــك األكثــر نمــوًا فــي جانــب األرب
العــام، وفــي جانــب الخدمــات والمنتجــات واصــل البنــك تقديــم 
وتطويــر الخدمــات والمنتجــات الماليــة اإلســالمية والتي انعكســت 
نتائجهــا بشــكل واضــح فــي توســيع قاعــدة عمــالء البنــك و زيــادة 
حصتــه الســوقيه مــن الســوق المصرفــي الفلســطيني لتصــل إلــى 

%7.1 فــي جانــب األصــول مــن إجمالــي القطــاع المصرفــي.
المالــي   الشــمول  سياســة  البنــك   إدارة  مجلــس  إنتهــج  لقــد   
ــق  ــدء بتطبي ــك الب مــن خــالل التوســع واالنتشــار الجغرافــي وكذل
رقميــة  بصيغــة  والمنتجــات  للخدمــات  تطويريــة  مشــاريع 
ومتطــورة “Digitization”، حيــث تــم العمــل علــى تجهيــز وافتتــاح 
خمســة  تفرعــات جديــدة وهــي )مكتــب أريحــا، فــرع بيتونيــا، فــرع 
الماســيون/رام اللــه ، فــرع دورا/الخليــل، مكتــب الكاســا/ضاحية 
الريحــان( باإلضافــة الــى مكتــب تمثيلــي فــي االمــارات العربيــة 
الطريــق”  ع  “بنكــي  المتنقــل  والفــرع  دبــي(  )إمــارة  المتحــدة 
ووصلــت بذلــك فــروع ومكاتــب البنــك اإلســالمي العربــي الــى 
27 فــرع ومكتــب باإلضافــة إلــى 61 صــراف آلــي منتشــر فــي 
ــز فــروع  كافــة محافظــات الوطــن. كمــا وجــرى العمــل علــى تجهي
ومكاتــب جديــدة خــالل العــام فــي )الحــاووز/ الخليــل، القــدس، 
نعلين/غــرب رام اللــه، جنيــن( ســيتم افتتاحهمــا خــالل العــام 2020 
بــإذن اللــه  ليصبــح بذلــك عــدد تفرعــات البنــك االســالمي العربــي 
31 فرعــا ومكتبــًا، االمــر 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 

ــاع نســبته  ــًا  بارتف ــى 590 موظف ــام 2019  ال ــدة فــي الع الجدي
%11  مقارنــة بالعــام 2018.

وتماشــيا مــع سياســة الشــمول المالــي عمــل  البنــك خــالل عــام 
2019 علــى إطــالق حســاب الشــمول المالــي وتوعيــة العمــالء 
بميــزات الحســاب  والفئــات المســتفيدة مــن الحســاب، كمــا 
مراكــز  عــن  البعيــدة  للمناطــق  زيــارات  بترتيــب  البنــك  وقــام 
الــذي  المتنقــل “بنكــي ع الطريــق”  الفــرع  المــدن مــن خــالل 
أطلقــه البنــك فــي بدايــة عــام 2019  وهــي ســيارة علــى شــكل 
بنــك متنقــل ليصــل الــى جميــع التجمعــات الســكانية النائيــة، 
ــذي يعــود  كمــا وتمكــن البنــك مــن اســتبدال شــعاره الســابق ال
الــى عــام 1995 بشــعار عصــري جديــد يجســد الهويــة االســالمية 
للبنــك ممثلــة بالبــراق بألوانــه الخمســة داللــة على اركان االســالم 
الخمســة وبألــوان عصريــة وتصميــم عصــري يشــيران الى تماشــي 
البنــك مــع التطــور التكنولوجــي و اســتراتيجية البنــك وقيمــه 
واهدافــه متمثلــة في الشــراكة والمســؤولية واالنتشــار والســرعة 

ــة االســالمية. والتوســع والدقــة فــي انجــاز المعامــالت البنكي
ــه  ــك نمــوًا فــي موجودات ــة فقــد شــهد البن ــة المالي ومــن الناحي
خــالل العــام 2019 بمقــدار 209 مليــون دوالر لتبلــغ مــا يقــارب  
1.272 مليــار دوالر، كمــا شــهد نمــوًا فــي ودائــع العمــالء بمقــدار 
176  مليــون دوالر وبنســبة  %21 لتصــل إلــى أكثــر مــن 1.023 
مليــار دوالر، وحقــق نمــوًا فــي التمويــالت المباشــرة بمــا يقــارب 
76 مليــون دوالر وبنســبة %11 ليصــل حجــم صافــي التمويــل 
إلــى 758 مليــون دوالر تقريبــا، وانعكــس النشــاط المالــي المميــز 
للبنــك فــي تحقيــق أربــاح قبــل الضرائــب بحوالــي 12 مليــون 
ــب وبارتفــاع نســبته  ــون دوالر بعــد الضرائ ــا و 9 ملي دوالر تقريب
نمــوا   2019 العــام  شــهد  حيــث  الماضــي،  العــام  عــن   27%
جوهريــًا فــي االيــرادات التشــغيلية الناتجــة مــن اعمــال البنــك 
الرئيســية واهمهــا التمويــالت المباشــرة والتــي نمــت بحوالــي 
%19 عــن العــام الماضــي، وكذلــك ايــرادات العمــوالت واألجــور، 
ــرادات مــن  ــى جــودة اإلي ــًا عل ــذي يعطــي مؤشــرًا إيجابي األمــر ال
حيــث ثباتهــا واســتمراريتها، مــع العمــل علــى تحســين مصــادر 
االيــرادات البنكيــة االخــرى مــن االســتثمارات وتطويــر المنتجــات 

ــة االســالمية وغيرهــا.  البنكي
كمــا انتهــج البنــك سياســة تقنيــن النفقــات والمصاريــف بالرغــم 
مــن السياســة التوســعية فــي الفــروع والمكاتــب، حيــث قــام 
عــن  الناتجــة  الضروريــة  غيــر  النفقــات  جميــع  مــن  بالتخلــص 

االنشــطة التــي ال تضيــف قيمــة للعمــالء والتركيــز علــى األنشــطة التــي تعتبــر ذي قيمــة للمنتجــات والخدمــات النهائيــة، 
اضافــة الــى أن البنــك ينتهــج سياســة التركيــز علــى التكنولوجيــا فــي المســتقبل القريــب Digitization )واهمهــا الفــروع الذكيــة 
والخدمــات االلكترونيــة وغيرهــا( فــي تقديــم الخدمــات حيــث ســيقدم العديــد مــن الخدمــات الجديــدة للعمــالء بتكلفــة أقــل.
لقــد ارتفعــت النفقــات التشــغيلية بشــكل جوهــري خــالل الفتــرة الســابقة وذلــك بســبب إفتتــاح الفــروع والمكاتــب الجديــدة 
والتحســينات علــى الفــروع القائمــة وكذلــك مبنــى االدارة العامــة الجديــد، والتــي ســوف تؤتــي ُأكلهــا  خــالل االعــوام القادمــة 
بــإذن اللــه تعالــى مــن خــالل فتــح حســابات جديــدة، وجــذب الودائــع وزيــادة التمويــالت المباشــرة و زيــادة  االيــرادات التشــغيلية، 
ــة أو توزيعــات  ــت التوزيعــات نقدي ــى حقــوق المســاهمين والتوزيعــات ســواًء كان ــد عل ــادة العائ ممــا ســوف ينعكــس فــي زي
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 باســتكمال رفــع رأس المــال المدفــوع مــن 85 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.
والتزامــًا مــن البنــك بــدوره المجتمعــي قــام البنــك بتمويــل العديــد مــن األنشــطة والفعاليــات الخيريــة واإلنســانية بلغــت قيمتها 
308 االف دوالر خــالل العــام المنصــرم، حيــث شــكلت مــا نســبته 3.4 % مــن إجمالــي صافــي اربــاح البنــك خــالل نفــس الفتــرة.

مــن ناحيــة اخــرى وتماشــيًا مــع إســتراتيجية البنــك فــي إشــراك النســاء فــي المناصــب والمواقــع العليــا فــي البنــك تــم خــالل عــام 
2019 إضافــة ســيدتين ذاتــا مؤهــالت وخبــرات مرموقــة الــى مجلــس إدارة البنــك همــا الدكتــورة صفــاء ناصــر الديــن )عضــو 

مســتقل(  والســيدة ســمر صوالحــي )ممثــل صغــار المســاهمين(. 
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 واقتصادنــا الوطنــي وشــريعتنا الغــراء.

أ. د. عاطف عالونة
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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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

رئيس هيئة المديرين / شركة الشمال الصناعية الدولية  2016  حتى تاريخه
عضو مجلس إدارة شركة سوق فلسطين لالوراق المالية 2017-2014

عضو مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ورئيس لجنة االستثمار 2017-2014
عضو مجلس إدارة الشركة العقارية التجارية  2015 حتى تاريخه

عضو مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس 2018 حتى تاريخه
عضو الفريق الوطني للضمان االجتماعي 2016-2013.

عضو مجلس إدارة شركة فلسطين لالستثمار العقاري بريكو ورئيس لجنة التدقيق الداخلي 2015-2009
رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المصرفية 2001-1999

عضو مجالس إدارات  هيئة تشجيع االستثمار وهيئة المدن الصناعية  وصندوق البلديات  منذ تأسيسها حتى 2004
عضو مجلس امناء الكلية االبراهيمية وجمعية الدراسات العربية 2001-1990

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

عضو اللجنة الوطنية للحوكمة ورئيس الفريق الفني 2007.
مؤلف لعشرات المقاالت والكتب العلمية ومشارك في عشرات المؤتمرات االقتصادية االقليمية والدولية

الدكتور محمد محمود نصر
نائب رئيس مجلس االدارة

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 ، 1982
بكالوريوس تجارة )محاسبة( ، جامعة بيروت العربية ،1969 

تاريخ الميالد: 27/9/1945
تاريخ العضوية للمثل: 2017

خبرات
أستاذ االقتصاد ، جامعة بيرزيت 1994-اآلن

عميد كلية األعمال واالقتصاد ، جامعة بيرزيت 1999-1996 / 2014-2011 
أستاذ االقتصاد ، جامعة اليرموك ، األردن ، 1994-1986

رئيس دائرة االقتصاد ، جامعة اليرموك ، 1993-1991
المدير العام ، معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس( ،2008-2007

عضويات 
رئيس مجلس أمناء معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(

عضو مجلس إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني
عضو مجلس إدارة شركة سند للموارد اإلنشائية

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

رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطيني 2015-2014
رئيس مجلس إدارة معهد الحوكمة الفلسطيني 2014-2011

عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال 2012-2008 
عضو لجنة االنتخابات المركزية 2011-2008

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  2009-2005  
  عضو هيئة تأسيس مجلس الشاحنين الفلسطينيين، فلسطين 2007-2006

عضو رابطة المهندسين)TBP( الواليات المتحدة األمريكية
عضو اتحاد المقاولين، فلسطين

عضو نقابة المهندسين، فلسطين
عضو جمعية رجال األعمال الفلسطينية

أعضاء مجلس اإلدارة

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 

الهاشـــمية.
عضو مجلس إدارة المعهد المصرفي الفلسطيني.

األمـــوال  لنقـــل  الفلســـطينية  الشـــركة  إدارة  مجلـــس  عضـــو 
)أمـــان(. الثمينـــة  والمقتنيـــات 

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

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

عضويات
عضو مجلس إدارة  شركة أوريدو 

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

عضو مجلس إدارة  شركة كهرباء القدس.

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 إدارة شركة اوريدو، 2016 - حتى األن.

وزير التخطيط ، السلطة الوطنية الفلسطينية، 2014-2012

عضويات
عضو مجلس إدارة صندوق اإلستثمار الفلسطيني.

عضو مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطيني 2018 - حتى االن.
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السيد/ سام سامي بحور 
عضو مجلس إدارة

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

عضويات
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 مجلس إدارة ، مدارس الفرندز 2017-2018
عضو هيئة عامة )تعيين رئاسي( سابق، صندوق االستثمار الفلسطيني

عضو مجلس أمناء )سابق(، جامعة بيرزيت 2004-2010
المؤسس المشارك ورئيس مجلس اإلدارة، منظمة أمريكيون من أجل إقتصاد فلسطيني نابض.

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

أعضاء مجلس اإلدارة

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 1970-1967

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

مدير عام مجموعة المقاولين الدولية، الكويت 1997-1982
رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية  للمقاوالت، غزة2007-1997 

عضويات
عضو مجلس إدارة شركة أبراج لالستثمار العقاري- فلسطين
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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 ناشط في مجلس إدارة المجلس األعلى لإلبداع والتميز 

رئيسة لجنة االحتضان التجريبي واالستكشاف والتحفيز 
عضو لجنة التعاون العربي والدولي وأيضا عضو مجلس إدارة صندوق دعم اإلبداع 2013 - حتى تاريخه

عضو مجلس إدارة الحاضنة الفلسطينية للطاقة -2014 حتى تاريخه.
عضو مجلس إدارة التعليم من اجل التوظيف 2015 -حتى تاريخه

عضو مؤسس لحاضنة القدس لألعمال 2017 - حتى تاريخه.
عضو مجلس إدارة شركة مدى لالنترنت  2019 - حتى تاريخه

عضو مجلس ادارة صندوق وقفية القدس 2014 - حتى تاريخه
عضو اللجنة العلمية في نقابة المهندسين 2017 - حتى تاريخه

عضو فريق خبراء إصالح التعليم التابع لالتحاد االوروبي ومشاريع ايراسموس بلس 2019-2014
)POSC( 2009 إحدى مؤسسي مجتمع المصدر المفتوح الفلسطيني

عضو في مجلس إدارة بنات في التكنولوجيا.
الرئيس الفخري لجمعية مكافحة التدخين والتثقيف الصحي 2013 - حتى تاريخه

رئيسة ومؤسسة جمعية خريج فرنسا الرفيق 2019-2013
رئيسة مجلس توصيل االلياف الضوئية للمنازل في الشرق االوسط وشمال افريقيا 2018-2016

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 إكســـبريس للقيادة في كليـــة ثندربيرد لإلدارة العالمية 

في أريزونا، الواليـــات المتحدة األمريكية – 2016
تاريــخ الميـــالد: 07-05-1980

تاريخ العضوية : 2019

خبرات
المديـــرة الماليـــة واإلدارية، مركز المرأة لإلرشـــاد القانونـــي واالجتماعي، 

فلســـطين، 2012 - حتى اآلن.
محاضرة في جامعة القدس، فلسطين، 2011 - 2013

االقتصاديـــة  السياســـات  أبحـــاث  واإلداريـــة، معهـــد  الماليـــة  المديـــرة 
2012  -  2002 الفلســـطيني 

مدققـــة حســـابات في شـــركة الوفـــاء وشـــركاه )KPMG(، فلســـطين، 
2002-2001

عضويات
أمينـــة الصندوق في الهيئة الفلســـطينية لإلعالم وتفعيل دور الشـــباب 

)2015-اآلن( “بياالرا” 

أعضاء مجلس اإلدارة
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اإلدارة التنفيذية

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

بنك فلسطين منذ عام 1994 - 2018الخبرات العملية السابقة:

نائب المدير العام لفروع الضفة الغربية السيد معاوية فهد القواسمي

1971/10/16تاريخ الميالد: 

2018/1/16تاريخ التعيين: 

ماجستير إدارة أعمال-جامعة بيرزيتMBA -2005الشهادات العلمية:
بكالوريوس –محاسبة/إدارة األعمال –الجامعة األردنية 

CPA- CBM 1993

2005-2018 ، بنك فلسطينالخبرات العملية السابقة:
محاضر غير متفرغ، جامعة الخليل ، كلية التمويل واإلدارة

2005 – األن.
نائب مدير عام العالقات الدولية وزارة المالية 2005-2004.
مساعد مدير عام الجمارك وضريبة القيمة المضافة، وزارة 

المالية 2004-1998.
مدير منتج شركة المسروجي للتجارة 1994.

مدقق حسابات الدجاني ومشاركوه ،وينميري 1994-1993.

مساعد المدير العام للشؤون الماليةالسيد ميسرة حاتم سالمة

1981/1/15تاريخ الميالد: 

2013/3/10تاريخ التعيين: 

ماجستير إدارة أعمال MBAالشهادات العلمية:
بكالوريوس محاسبة ومالية

CPA محاسب قانوني أمريكي معتمد
CMA محاسب إداري معتمد
ACPA محاسب مهني عربي

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 / الشهادات العلمية:
 بريطانيا

بكالوريوس ادارة اعمال، جامعة عباس فرحات، الجزائر

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

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 حتى العام 2018الخبرات العملية السابقة:
شركة الشارقة للتأمين- اإلمارات العربية المتحدة 

1990-1989

نائب المدير العام للعمليات السيد غسان "محمد هاشم" جبر 

1964/5/25تاريخ الميالد: 

2015/11/8تاريخ التعيين: 

بكالوريوس إدارة أعمال - جامعة بيرزيت. الشهادات العلمية:

البنك العربي، 1994 – 2015، مدير وحدة الخبرات العملية السابقة:
العمليات المركزية 

بنك القاهرة عمان، 1994-1990
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اإلدارة التنفيذية
الحوكمة والهيكلية اإلدارية

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.

مديرالشؤون اإلداريةالسيد فايز أحمد شعبان

 1963/8/2تاريخ الميالد: 

1999/11/2تاريخ التعيين: 

دبلوم أدارة أعمالالشهادات العلمية:

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 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 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.

 مدير دائرة التنظيم وإجراءات العملالسيد: احمد عبدالكريم احمد 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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اإلدارة التنفيذية

الحوكمة والهيكلية اإلدارية

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 الموارد البشرية والتدريبالسيد راتب عبدالله عطياني

15/11/1969تاريخ الميالد: 

12/5/2010تاريخ التعيين: 

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

بنك القاهرة عمان 1996 – 2010.الخبرات العملية السابقة:
جامعة القدس المفتوحة / دوام جزئي 2007 – 2017

مدير دائرة االمتثالالسيدة فيروز فتحي ذبالح

24/9/1974تاريخ الميالد: 

18/8/2010تاريخ التعيين: 

بكالوريس قانونالشهادات العلمية:

بنك القاهرة عمان 1997 – 2010.الخبرات العملية السابقة:

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 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.

مدير دائرة متابعة التمويل والتحصيلالسيد عماد محمود عيسى

1972/1/10تاريخ الميالد: 

2010/11/1تاريخ التعيين: 

ماجستير ادارة اعمال MBA – جامعة بيرزيتالشهادات العلمية:

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

بنك القاهرة عمان 1998 - 2005.

مدير وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل االرهابالسيد ثائر ضرار  بركات

1979/7/29تاريخ الميالد: 

2009/7/1تاريخ التعيين: 

ماجستير محاسبة 2006الشهادات العلمية:

البنك االسالمي الفلسطيني 2007-2009الخبرات العملية السابقة:
محاضر في جامعة القدس المفتوحة

2013-2008 

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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رئيس قسم المساهمينالسيدة ليندا محمود الشيخ يوسف

1972/12/1تاريخ الميالد:

2001/2/27تاريخ التعيين:

دبلوم إدارة أعمالالشهادات العلمية:

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

اإلدارة التنفيذية

الحوكمة والهيكلية اإلدارية

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 الخزينة وأسواق المالالسيد: سليمان سالم سليمان اعرار

18/06/1973تاريخ الميالد: 

01/03/2018تاريخ 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 ابراهيم سليمان وعري

1988/01/06تاريخ الميالد: 

2018/05/30تاريخ التعيين: 

بكالوريوس ادارة اعمال، جامعة بيرزيتالشهادات العلمية:

مدير وحدة البيع المباشر، بنك القدس. 2018-2016الخبرات العملية السابقة:
مساعد مراقب فرع الرام، بنك فلسطين 2016

رئيس قسم البيع المباشر، بنك فلسطين 2013 - 2016

مدير دائرة العمليات المصرفيةالسيد وسيم احمد حج أسعد

1981/05/11تاريخ الميالد: 

2017/8/20تاريخ التعيين: 

بكالوريوس الرياضيات التطبيقية في االقتصاد – جامعة الشهادات العلمية:
بيرزيت - 2004

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

3/9/1964تاريخ الميالد: 

2/1/2011تاريخ 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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تقرير مجلس اإلدارة
الصيرفة اإلسالمية

التعريف:
هـــي مؤسســـات ماليـــة مصرفية لتجميع األموال وتوظيفهـــا وتقديم الخدمات المصرفية بما يتوافق وأحكام الشـــريعة اإلســـالمية. وتنطلق 
البنـــوك اإلســـالمية فـــي عملياتهـــا اإلســـتثمارية ملتزمـــة بمنع التعامـــل بالفائدة بكل 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.

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

التوســع واالنتشــار نتيجــة زيــادة الوعــي لــدى العمــالء والمســتثمرين عــن المصــارف االســالمية وإدراك أهميتهــا، كونهــا مــن أهــم 

أركان النظــام المصرفــي العالمــي، حيــث يتوقــع أن تصــل موجــودات البنــوك اإلســالمية بنهايــة العــام 2020 إلــى  4 تريليــون 

دوالر وذلــك مــن خــالل أكثــر مــن 400 مؤسســة مصرفيــة منتشــرة فــي 75 بلــدًا فــي العالــم.

ــن باألزمــة عــام  ــة فــي تســليط األضــواء علــى الصيرفــة اإلســالمية التــي كانــت أقــل المتأثري ــة العالمي ســاهمت األزمــة المالي

2008 /2009، حيــث ثبــت أن النظــام اإلســالمي رغــم كل التحديــات كان األفضــل انضباطــًا فــي إدارة األصــول الماليــة وتمويــل 

ــح النظــام المصرفــي  ــي فقــد أصب ــة، وبالتال ــى الروافــع المالي ــي تقــوم عل ــة الت ــات الورقي ــة وليــس العملي ــات الحقيقي العملي

اإلســالمي ظاهــرة عالميــة لفتــت انتبــاه المســتثمرين والمودعيــن بعيــدًا عــن الدوافــع العقائديــة.

نشأة الصيرفة اإلسالمية في فلسطين:
بــدأت الصيرفــة اإلســالمية فــي فلســطين بتأســيس البنــك اإلســالمي العربــي فــي العــام 1995. بلغــت حصــة البنــوك 

ــى ان البنــوك  اإلســالمية مــن الســوق المصرفــي الفلســطيني فــي العــام 2019  مــا يقــارب  15,7%، وتشــير الدراســات إل

اإلســالمية مــن الممكــن أن تســتحوذ علــى 25% مــن إجمالــي القطــاع المصرفــي وهــو مــا يعنــي وجــود فرصــة كبيــرة أمــام 

ــي  ــك اإلســالمي العرب ــزًا للبن ــا الســوقية، وهــذا يشــكل حاف ــم حصته ــة اإلســالمية فــي فلســطين لتعظي ــة المصرفي الصناع

ــم  ــع العمــالء والتمويــالت المباشــرة وتعظي ــى مضاعفــة حجــم البنــك فــي كل مــن ودائ لوضــع أهــداف إســتراتيجية ترمــي إل

ــاء خطــة العمــل االســتراتيجية 2020. ــد المســتثمرين مــع إنته ــم عوائ ــي تعظي ــه وبالتال أرباح
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تقرير مجلس اإلدارة
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صافي األرباحودائع العمالء

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 

710 مليون دوالر وبنسبة نمو )%126(، وارتفعت التمويالت المباشرة لديه بما يقارب 511 مليون دوالر وبنسبة نمو )%207(, وودائع 

العمالء بما يقارب 597 مليون دوالر وبنسبة نمو)%140(، كما حقق البنك أرباحًا صافية بقيمة 9 مليون دوالر خالل العام 2019 حيث 

ارتفعت ارباحه 5 مليون دوالر وبنسبة نمو )120%(.

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

علـــى مختلـــف األصعدة االقتصادية والسياســـية واالجتماعية من تحديات، إال أن البنك اإلســـالمي العربـــي حقق أفضل النتائج 

التنافســـية  كمـــا وحقق نموًا ملموســـًا فـــي كافة الجوانب الماليـــة عند المقارنة مـــع أداء القطاع المصرفـــي،  ويتضح هذا من 

خـــالل البيانـــات التـــي توضح نمـــوًا في الحصة الســـوقية للبنك من تمويـــالت وودائع العمـــالء واألرباح في القطـــاع المصرفي 

الفلســـطيني. وعنـــد مقارنـــة أداء البنك مـــع أداء القطاع المصرفي فإنـــه يالحظة قدرة البنك في النمو بشـــكل مميز في جانب 

الموجـــودات والودائـــع والتمويـــالت،  األمر الـــذي يظهر تميز أداء البنك مـــن جهة وفرصته للنمو والتطور مـــن جهة آخرى حيث 

نمت الحصة الســـوقية للبنك االســـالمي العربي بنســـبة %19.7 بمقارنة نمو موجودات القطاع المصرفي التي نمت بنســـبة 

%11.1 ، كمـــا واســـتحوذ البنـــك اإلســـالمي العربـــي علـــى حصص ســـوقية جديـــدة في جانـــب التمويالت حيـــث نمت حصته 

الســـوقية %11.3 مقارنـــة مـــع نمو تمويـــالت القطاع المصرفي بنســـبة %7.2 ، وفيما يتعلـــق بالودائع فقـــد كان نمو ودائع 

البنـــك االســـالمي العربـــي ضعف النمـــو الحاصل في ودائـــع القطاع المصرفـــي ويعود ذلك الـــى النتائج المبهـــرة التي حققها 

حســـاب توفير عشـــرة وميـــة وربع مليون شـــيكل هدية التي أطلقـــه البنك في العام 2019 وســـعي البنك الدائم لنشـــر ثقافة 

التوفيـــر مـــن خالل النشـــاطات التوعوية التي قام بهـــاد البنك خالل العام و التي اســـتهدفت جميع شـــرائح المجتمع . والجدول 

التالـــي يوضح ذلك:

ودائع العمالء التمويالت المباشرة الموجودات البند/ نسبة النمو

% 9.5 % 7.2 % 11.1 القطاع المصرفي الفلسطيني

% 20.7 % 11.3 % 19.7 البنك اإلسالمي العربي
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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.

 

2019  2018مؤشرات هيكل رأس المال

90.83 %89.70 %المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة / الموجودات 

650.03 %623.03 %التمويالت المباشرة / حقوق الملكية

7.73 %5.74 %األرباح )الخسائر( المدورة / حقوق الملكية

مؤشرات السيولة

80.51 %79.82 %ودائع العمالء / الموجودات

59.60 %64.16 %التمويالت المباشرة / الموجودات

74.03 %80 %التمويالت المباشرة / ودائع العمالء

مؤشرات الربحية

98.62 %94.31 %إيرادات التمويل واالستثمار / إجمالي اإليرادات

0.71 %0.67 %العائد على الموجودات

%6.497.73 %العائد على حقوق الملكية

مؤشرات الحجم

62,488,40263,569,855معدل الموجودات لكل فرع

49,877,02751,178,070معدل ودائع العمالء لكل فرع

40,092,00037,886,451معدل التمويالت المباشرة لكل فرع

تطور الحصة السوقية

واصـــل البنـــك تحقيـــق نتائج نمو مميزة واســـتمر في األســـتحواذ على حصص ســـوقية جديـــدة، إال أن هذا العـــام يعتبر نقطة 
تحـــول جديـــدة للبنك حيث انعكســـت نتائجه المالية على زيادة حصته الســـوقية واالســـتحواذ على حصص ســـوقية جديدة في 
القطـــاع المصرفـــي وهذا يؤكد أن البنك يســـير في خطط تعزز قدرته التنافســـية ليكون في صدارة البنوك الفلســـطينية حيث 
ارتفعـــت موجـــودات البنـــك خالل العـــام 2019 الـــى 1.272مليـــار دوالر لتصبح حصة البنك الســـوقية في جانـــب الموجودات 
%7.1 مقارنـــة ب %6.6 فـــي العـــام 2018، كمـــا واصـــل النمو في جانـــب الودائع فحقق إجمالـــي ودائع البنـــك 1.023 مليار 
دوالر فارتفعـــت حصتـــه الســـوقية الـــى %7.6 مقارنـــة ب %6.9 في العـــام 2018. وفي جانـــب التمويالت حقـــق البنك نموًا  

ليصبـــح إجمالـــي تمويـــالت  البنك 758 مليـــون دوالر لتصبح حصته الســـوقية %8.4 مقارنة ب %8.1 فـــي العام 2018.
ويظهـــر جليـــًا النمـــو والتســـارع في إنجازات البنـــك في كافة المؤشـــرات، حيث حقق البنـــك خالل العـــام 2019  أعلى نمو في 
جانـــب األربـــاح على مســـتوى القطـــاع المصرفـــي، إذ  نمت صافي اربـــاح البنك  حوالـــي 2 مليون دوالر بنســـبة %27 فبلغت  

بذلك صافـــي ارباح البنـــك 9 مليون دوالر.

تقرير مجلس اإلدارة

مــــؤشــــرات األداء
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عالمة تجارية جديدة

منـــذ أربعـــة  عشـــرون عامًا، وجيـــاًل بعـــد جيل، يـــدًا بيـــد صنعنا 
النجـــاح، بعزيمة و إصرار مســـتمرون بالعطـــاء، نعمل دائما علـــى مواكبة كل ما 
هـــو جديـــد و بما يتالءم مع أســـلوب الحياة  و التطـــور التكنولوجي على مختلف 
مناحي الحياه و تماشـــيا مع توجهات مجلس إدارة البنك نحو مســـتقبل افضل 

اإلسالمية. للصيرفة 
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 منـــا 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.

تقرير مجلس اإلدارة
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بنكي ع الطريق
إيمانًا من البنك بأهمية الوصول لكافة شـــرائح المجتمع وتعزيز الشـــمول 
المالـــي، وأن الوصـــول للعمالء في كافة المناطق يحتـــاج إلى أفكار خالقة 
وجديـــدة فقد بـــادر البنك بتجهيز الفـــرع المتنقل “بنكـــي ع الطريق” وهو 
عبـــارة عن مركبـــة مجهزة بـــاألدوات الالزمة لتقديم الخدمـــات البنكية في 
المناطـــق النائية والريف الفلســـطيني واألماكن التـــي ال يوجد فيها فروع 
أو خدمـــات بنكيـــة ويمكن تقديم الخدمات البنكيـــة لكافة األفراد بمختلف 

المجتمع.  فئات 

قـــام الفـــرع المتنقل  في العـــام 2019 بزيـــارة الكثير  مـــن المناطق الغير 
مخدومـــة مصرفيـــًا لتوعيـــة ســـكانها بالخدمـــات المصرفية التـــي يقدمها 
البنـــك االســـالمي العربـــي، كما وتواجـــد الفـــرع المتنقل في النشـــاطات 
والمؤتمـــرات والرعايـــات التي شـــارك فيها البنك خالل العـــام 2019 منها 
مهرجـــان هـــال نابلس، رعايـــة البنك لمهرجـــان علم البيانات فـــي قصر رام 
اللـــه الثقافي، رعاية البنـــك لمؤتمر الريادة واالبداع فـــي قصر المؤتمرات 
فـــي مدينة بيـــت لحم، النشـــاط الترفيهـــي لألطفـــال الذي أقامـــه البنك 
فـــي مدينـــة أريحـــا والعديـــد مـــن النشـــاطات التي تمـــت فـــي الجامعات 

 . لفلسطينية ا

خدمات ومنتجات جديدة

تقرير مجلس اإلدارة

خدمات الكترونية متطورة
يتـــم متابعـــة مؤشـــرات أداء البنك على مـــدار العام ومقارنتها بمؤشـــرات األداء العـــام للقطاع المصرفي ووضـــع التوصيات الضرورية 
للمســـاهمة فـــي تعزيـــز وتطويـــر أداء البنك، ومتابعة تنفيـــذ الموازنة للفروع والدوائر، وإنشـــاء قاعـــدة بيانات شـــاملة لتلبية احتياجات 
المســـتفيدين داخل البنـــك وخارجه، وتحليل البيانات والمعلومـــات المتوفرة وإجراء المقارنات بين المســـوح المنفذة لفترات مختلفة، 
وتوثيـــق النشـــرات والتقاريـــر اإلحصائيـــة، ودراســـة رضا الزبائن بـــكل الطرق ومنها الطرق المباشـــرة أو غير المباشـــرة مثل المتســـوق 
الخفـــي، ووضـــع الخطـــط العملية الحتياجـــات البنك على المـــدى القصير والطويـــل من مختلف المـــوارد ووضع المواصفـــات الفنية 
الالزمـــة لذلـــك، بهـــدف تطوير خدماتـــه وتحديثها لتلبي احتياجـــات العمالء ومواكبـــة التطـــور التكنولوجي الحاصل فـــي عالم الصيرفة  
والوصـــول ألكبـــر عـــدد ممكن مـــن العمالء بما يخدم الشـــمول المالي حيـــث قام البنك خالل العـــام 2019 بتطوير وطـــرح  العديد من 

البرامـــج والخدمات :

اإلنترنت والموبايل بانك: 
تـــم تطويـــر خدمـــات األنترنـــت والموبايل البنكـــي  وإطالق النســـخة الجديدة منهما بحيـــث يمكن للعمـــالء إجراء العديد مـــن العمليات 

وطلـــب الخدمـــات دون الحاجة إلـــى زيارة الفـــرع ومن اهم هـــذه الخدمات:

     االستعالم عن أرصدة الحسابات وأرصدة البطاقات
     كشف حساب للحركات التي تمت على الحساب وعلى البطاقات

     طلب فتح حساب فرعي وطلب دفتر شيكات 
     دفع الفواتير و خدمة التحويل الفوري والدفع لصديق

     االطالع على أسعار العمالت
     ويتم العمل بإستمرار على إضافة خدمات أخرى
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خدمات ومنتجات جديدة

تقرير مجلس اإلدارة

 Call center – مركز اإلتصال
تـــم العمـــل علـــى تطوير مركز االتصال األحدث في فلســـطين ليكـــون المنصة األولى لتقديـــم خدمات بنكيـــة متكاملة  خاصة بالتواصل مـــع العمالء على 
مـــدار الســـاعة مـــن خالل قنوات تواصل متعددة ســـواء كانت مـــن خالل الهاتف ،الرســـائل القصيرة، البريـــد اإللكتروني، الموقع االلكتروني، الفيســـبوك، 
الوتس اب لحل مشـــاكلهم واالجابة عن استفســـاراتهم و اســـتقبال شـــكاويهم  و تقديم الخدمات لهم في أي وقت و من أي مكان كما وتم اســـتحداث 

خدمـــة اإلتصال المرئي والتي ســـيتم إطالقها خـــالل العام 2020.

موقع الكتروني جديد
 عمـــل البنـــك خـــالل العام علـــى تطوير الموقـــع اإللكتروني الجديد والـــذي يعكس عالمة البنـــك التجارية الجديدة مـــن ناحية التعدد في األلوان والبســـاطة 
والشـــباب والســـهولة. واصبـــح الموقـــع اإللكترونـــي تفاعليـــًا مـــن حيـــث الطلبـــات والتواصل مع البنـــك وتصفـــح المعلومـــات، وكما تم تعديـــل النطاق 

www.aib.ps اإللكتروني ليصبـــح

western Union خدمة الحواالت السريعة
أطلـــق البنك االســـالمي العربي خدمة الحواالت الســـريعة بالشـــراكة مع “ويســـترن يونيـــون” عمالق تحويل األموال حـــول العالم، و يقـــدم البنك الخدمة 
مـــن خـــالل فروعـــه فـــي مختلـــف محافظات الوطـــن، وتتميـــز الخدمـــة  بإمكانية إرســـال واســـتقبال األموال بشـــكل فوري ، وتمتاز بســـهولة االرســـال و 
االســـتقبال حيـــث يمكن اإلســـتفادة من شـــبكة نقاط التحويل والتي تصـــل الى  أكثر من 525 الف نقطة تحويل منتشـــرة في أكثر مـــن 200 دولة وإقليم 

حـــول العالم مـــن ضمنها فـــروع ومكاتب البنك االســـالمي العربي. 
و يهـــدف البنـــك لتســـهيل عملية تحويل االموال من خالل شـــبكة ويســـترن يونيـــون العالمية و المنتشـــرة، والتي بدورها تســـاعد المغتربيـــن على تحويل 

االموال بســـهولة ويسر. 

حساب توفير عشرة ومية وربع مليون شيكل هدية
تعزيـــزًا لمفهـــوم الشـــمول المالـــي وتقديرا لعمـــالء البنك اطلق البنك فـــي العام 2019 حملة توفير عشـــرة ومية وربع مليون شـــيكل هديـــة  والتي تعتبر 
تجديـــدا لحملـــة التوفيـــر “عشـــرة وميـــة”  التي أطلقهـــا البنك في عـــام  2018  بإضافة جائزة كبـــرى بقيمة ربع مليون شـــيكل في نهاية الحملة و شـــملت  
الحملـــة ميـــزات تنافســـية عديـــدة مثل الحـــد األدنى المطلـــوب لفتح الحســـاب و البالـــغ $100 دوالر فقط وهـــذا المبلغ يتيح ويشـــجع كافـــة العمالء على 
فتح حســـاب توفير، باإلضافة إلى أكبر جائزة يومية في القطاع المصرفي الفلســـطيني بقيمة 10,000 شـــيكل وجائزة شـــهرية بقيمة 100,000 شـــيكل 
وجائـــزة كبـــرى بنهاية الحملة بقيمة 250,000 شـــيكل، بلغ عـــدد الفائزين بحملة التوفير في نهايـــة العام 2019 )83( فائز بالجوائـــز اليومية بقيمة 10,000 

شـــيكل و )4( فائزين بالجوائز الشـــهرية بقيمة 100,000 شـــيكل.
والجديـــر بالذكـــر أن الســـحب كان يتم بشـــكل يومي مباشـــرة فـــي الفروع أمام عمـــالء البنك تعزيزا للشـــفافية وإلشـــراك العمالء في عملية الســـحب وتم 
إجـــراء الســـحوبات الشـــهرية خالل نشـــاطات مختلفة وبمشـــاركة الجمهور حيـــث تم الســـحب االول على الجائزة الشـــهرية في مدينة نابلـــس خالل مهرجان 
هـــال نابلـــس وبحضـــور عمالء البنك والمشـــاركين فـــي المهرجان وكانت الفائزة الســـيدة ســـهام جالل عـــودة الله من مدينـــة طولكرم، الســـحب الثاني تم 
خـــالل فعاليـــة لألطفـــال قام البنـــك بعقدها في مدينة أريحا أمـــام مكتب البنك حيث تخلل الحدث نشـــاطات مختلفة لألطفال واالهل وتم إجراء الســـحب 
وكانـــت الفائـــزة الســـيدة إحتـــرام محمـــد خالد ابو علي مـــن محافظـــة رام الله والبيرة ، و الســـحب الثالث تم مفاجأة الفائزة الســـيدة ميســـر الســـحار خالل 
حفـــل تكريـــم للمعلميـــن المتقاعديـــن في قطاع غـــزة أقامه البنك  تكريمـــا لهم على جهودهـــم المبذولة في بناء األجيال، و الســـحب الرابـــع تم في مدينة 
الخليـــل أمـــام عمـــالء البنـــك فـــي منطقة الجنـــوب وكان الفائز الطفل أحمد رائـــد ابو عرة من مدينـــة جنين، ويجدر االشـــارة الى  أن حملـــة التوفير ما زالت 

مســـتمرة وســـيتم الســـحب على الجائزة الكبرى بقيمة 250,000 شـــيكل في نهاية شـــهر 3/2020
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الجوائز التي حصدها البنك 
• جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين للعام 2019 حسب مجلة “IFN” المختصة بتقييم البنوك اإلسالمية.

world finance جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين للعام 2019 في مجلة •

“ The Banker“ جائزة أفضل بنك في فلسطين للعام 2019 وفق مجلة •

• جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين في العام 2018 حسب مجلة “IFN” المختصة بتقييم البنوك اإلسالمية.

world Finance جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين في العام 2018 حسب مجلة •

• جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين في العام 2017 حسب مجلة “IFN” المختصة بتقييم البنوك اإلسالمية.

Global Finance جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين في العام 2018 حسب مجلة •

• جائـــزة البنـــك األقـــوى فـــي فلســـطين في العام 2017 حســـب تصنيـــف اتحاد المصـــارف العربيـــة من حيث المســـاهمة في 

تطويـــر الرفـــاه االجتماعي والمســـؤولية اإلجتماعية.

الجوائز العالمية

تقرير مجلس اإلدارة

Global Finance جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين في العام 2016 حسب تصنيف مجلة •

• جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين في العام 2012 حسب مجلة “IFN” المختصة بتقييم البنوك اإلسالمية.

• جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين في العام 2011 حسب مجلة “IFN” المختصة بتقييم البنوك اإلسالمية.

• جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين في العام 2010 حسب مجلة “IFN” المختصة بتقييم البنوك اإلسالمية.

• جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين في العام 2009 حسب مجلة “IFN” المختصة بتقييم البنوك اإلسالمية.
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الخدمات المصرفية

المصرفية الخدمات 
برامج تمويل االفراد: 

يقـــدم البنـــك عـــددًا من البرامـــج التمويليـــة المتكاملة لألفراد، التـــي تضمن تمويل كافـــة احتياجاتهم الحياتية بما يتماشـــى مع تعاليم الشـــريعة 

اإلســـالمية الغـــراء، ويقـــوم بإبـــرام االتفاقيـــات ومذكـــرات التفاهم مـــع مؤسســـات المجتمع المحلـــي التي يقدم مـــن خاللها عروضًا منافســـة 

لمختلـــف شـــرائح المجتمـــع، حيـــث تقدم دائـــرة تمويل األفراد فـــي البنـــك 5 برامج أساســـية للتمويل هي:

تمويل الســـيارات: يقوم البنك االســـالمي العربي من خـــالل برنامج الســـيارات بتمويل جميع انواع الســـيارات الجديدة والمســـتعملة 
) ال يتجـــاوز عمرهـــا عـــن 5 ســـنوات( منها  باالضافة الى االســـتفادة من اتفاقيات البنك مع جميع شـــركات الســـيارات في فلســـطين،و بنســـبة 
تصـــل الـــى 100 % مـــن ســـعر الســـيارة مع ايجـــاد الحلـــول وامكانيـــة التمويل لجميـــع الفئـــات برواتب وبـــدون رواتـــب وفقا الحكام الشـــريعة 

االسالمية

اســـتأجر وتملـــك:  يتيح هـــذا البرنامج للعمـــالء التخطيط للمســـتقبل واتخاذ القرار المناســـب الختيـــار منزل احالمهم بما يتناســـب مع 
دخلهـــم، بحيـــث يتـــم امتـــالك العقـــار من قبـــل البنك وتاجيـــره للعميل بموجب اقســـاط يتـــم دفعها ليتـــم نقل العقار باســـم العميـــل  مع اخر 
قســـط يتـــم تســـديده ، حيـــث يشـــمل التمويل الشـــقق او المحالت التجاريـــة او اي عقار يمكـــن تملكه من قبـــل البنك وتاجيره، حيـــث ان االلية 

والبرنامـــج يتـــم حســـب تعليمات ســـلطة النقد ووفقا الحكام الشـــريعة االســـالمية وبما ال يتعـــارض معها.

التمويل الســـلعي :  برنامـــج  يوفر الحلول العديـــدة والمتنوعة  لزبائـــن البنك من اجل تلبيـــة احتياجاتهم الشـــخصية والمهنية ، حيث 
يقـــوم البنـــك بشـــراء الســـلعة المـــراد الحصـــول عليها وتملكهـــا من العميـــل ومن ثم بيعهـــا للزبون وتقســـيطها بطريقة ميســـرة وبنســـبة ربح 
منافســـة، حســـب اســـلوب المرابحـــة ، باالضافة الـــى امكانية االســـتفادة من برامج المســـاومة وفق االتفاقيـــات الخاصة للبنك مع الشـــركات 

لمختلفة. ا

برنامـــج التمويل بضمـــان الذهب: يتيح لـــك البرنامج الحصـــول على تمويـــل مرابحه بطريقة ســـهلة وبســـيطة ودون الحاجة 
لوجـــود الكفـــالء  ومع توفيـــر حفظ امين للذهـــب دون الحاجة الســـتبداله، وتمويل وفقا الحكام الشـــريعة االســـالمية.

تمويـــل االســـتصناع : يقوم البنـــك باســـتصناع البيوت او الســـلع التـــي يختارها الزبائـــن وفقـــا لمواصفاتهم الخاصـــة بحيث يتمكن 
العميـــل مـــن تشـــطيب بيوتهـــم او بناء المنزل او اســـتصناع الســـلع المختلفة وفقا اللية  االســـتصناع المقســـط او االســـتصناع المـــوازي وفقا 

االسالمية. الشـــريعة  الحكام 

برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة: 
ينظـــر البنـــك إلـــى قطاع المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة على أنـــه من أهم القطاعـــات االقتصادية الواعدة في فلســـطين وله مســـتقبل كبير 
وقـــدرة كبيـــرة على المســـاهمة في تنمية االقتصاد الفلســـطيني بشـــكل عـــام وذلك إنطالقًا من مســـاهمة الماليـــة العامة فـــي الناتج المحلي 
اإلجمالـــي والتـــي تزيـــد عـــن %50، ومن هنـــا كان لوجود دائـــرة تمويل المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة في البنـــك أهمية كبـــرى، حيث تقوم 
بتوفير فرصة الحصول على التمويل الالزم واالستشـــارات المناســـبة لهذه الشـــريحة الواســـعة من خالل تقديم الخدمات المصرفية والتمويلية 

التـــي تتماشـــى مـــع التعاليم اإلســـالمية وتتميز بالمرونـــة لتتمكن من خدمـــة مختلف مجاالت عمل تلك المشـــاريع

برنامج تمويل الشركات الكبرى:
يعمـــل البنـــك بالشـــراكة مع الشـــركات الكبيرة في فلســـطين للمســـاهمة في تنميـــة وبناء االقتصاد الفلســـطيني، حيـــث يقوم البنك 
بتوفيـــر مجموعـــة مـــن الحلـــول المبتكـــرة التـــي تتوافـــق مع صيـــغ التمويـــالت الشـــرعية مـــن بيـــوع المرابحـــة، المضاربة، المشـــاركة، 
االســـتصناع، اإلجـــارة المنتهية بالتمليك للشـــركات الكبرى مـــن خالل تمويل رأس المـــال العامل، المواد الخام ومـــواد التصنيع واإلنتاج 
و تمويـــل األصـــول واآلالت والمعـــدات، والتمويل العقـــاري، وتمويل المشـــاريع الصناعية والتجاريـــة، كما يقدم البنـــك خدمات التجارة 
الخارجيـــة التـــي تتمثـــل باالعتمادات المســـتندية، بوالص التحصيل، وخطابات الضمـــان / وخدمات تبادل العمالت،جميعها تتناســـب مع 

طبيعـــة عمـــل تلك الشـــركات وبما يحقق أفضـــل النتائج لكافـــة األطراف.
يعمـــل فريـــق مديـــري العالقات المصرفية للشـــركات فـــي الفروع الذي يتمتع بخبرة واســـعة فـــي مختلف القطاعات والمجـــاالت، جنبًا 
إلـــى جنـــب مـــع العمالء لتلبيـــة متطلباتهـــم وإحتياجاتهـــم المصرفية قصيـــرة وطويلة األجـــل، وتقدم هـــذه المزايا المختلفـــة من خالل 

تزويد العمـــالء بالمعلومات الالزمة والمشـــورة الماليـــة والمهنّية.

الخزينة واألسواق المالية: 
عمـــل البنـــك مـــن خالل دائـــرة الخزينة على  تقديـــم خدمات مالية متوافقة مع أحكام الشـــريعة الغراء وبأفضل االســـعار المنافســـة في 
الســـوق لعمالئهـــا ،حيـــث إســـتمرت دائرة الخزينـــة في تقديم خدمـــات تبادل العمـــالت  ، وخدمة الودائـــع االســـتثمارية واالدخارية ،كما 
اســـتطاعت  دائـــرة الخزينـــة تحقيق نتائج جيدة في ادارة الســـيولة وخاصة في ظل ظروف الســـوق الصعبة وتحديات  الســـيولة النقدية 

 .
وحافظـــت علـــى تحقيـــق عوائـــد مجزية من خالل االســـتثمار في أســـواق رأس المـــال مما انعكس علـــى أداء الدائرة  في تحقيق نســـب 

نمـــو ممتازة .
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الموارد البشرية والتدريب:
إيمانـــًا مـــن البنك بأهمية  الموارد البشـــرية كركيزة أساســـية لتطـــور ونمو البنك، يقع على دائرة الموارد البشـــرية والتدريب مســـؤولية هامـــة ودوُر حيوُي 
فـــي تطويـــر كفاءة الموظفيـــن وتهيئة بيئة عمل داعمة لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم وإســـتثمارها بالشـــكل األمثـــل لتحقيق االهداف اإلســـتراتيجية للبنك .

لقـــد بلـــغ عـــدد موظفي البنك اإلســـالمي العربي )590( موظفـــًا في نهاية عـــام 2019 مقارنة مع )531( موظـــف في نهاية  العـــام 2018، موزعين على 
اإلدارة العامـــة والفروع علـــى النحو التالي: 

عدد الموظفيناإلدارة العامة
 كما في 12/31/ 2018

عدد الموظفين
 كما في 12/31/ 2019  

220232اإلدارة العامة

1619فرع رام الله

2832فرع البيرة

14--فرع الماسيون

1111فرع العيزرية

1617فرع الحرس/الخليل

1719فرع جنين

2525فرع نابلس

1617فرع نابلس – شارع فيصل

2323فرع الخليل

1212فرع يطا

2221فرع طولكرم

1414فرع عتيل

1515فرع غزة

13--فرع دورا/الخليل

1111فرع خانيونس

1517فرع بيت لحم

1415فرع قلقيلية

1516فرع الرمال

1011فرع النصيرات

1114فرع بيتونيا

78مكتب اريحا

55مكتب بيرزيت

44مكتب الجامعة االمريكية

5--مكتب الريحان

44مكتب المنطقة الصناعية/ بيت لحم

531590المجموع الكلي

وكان توزيع  الموظفين حسب مؤهالتهم العلمية على النحو التالي:

عدد الموظفين 2019عدد الموظفين 2018المؤهل العلمي

3032دراسات عليا

411465  بكالوريوس

3331  دبلوم

5762   ثانوية عامة فما دون

531590  إجمالي عدد الموظفين

ويولـــي البنـــك اإلســـالمي العربـــي أهمية كبيرة إلتاحـــة فرص عمل متكافئـــة لكال الجنســـين ، حيث كان موظفـــو البنك موزعين حســـب النوع 
اإلجتماعـــي كما هو موضـــح ادناه:

الموارد البشرية والتدريب

إناث 428162 ذكور

سياسة التوظيف:
يتبـــع البنك سياســـة واضحـــة في عملية التوظيف يســـعى من خاللها إلى اســـتقطاب أفضل الكفاءات التي تتمتـــع بالمهارات والمؤهـــالت المطلوبة. ويتم 
إجـــراء المقابـــالت مـــع المتقدميـــن من خـــالل لجنة انتقـــاء الموظفين المختصة فـــي البنك، ويتم اختيار المرشـــح بناء علـــى معايير محددة تتبعهـــا اللجنة بما 
يضمـــن اختيـــار وتعييـــن الكفاءات المطلوبـــة، وخصوصا خريجـــي الجامعات. وقد زاد عـــدد الموظفين الحاصلين على شـــهادات عليا )بكالوريـــوس فما فوق( 
ليصبـــح )497( موظفـــًا فـــي نهايـــة العـــام 2019، مقارنة مـــع )441( موظفًا في العـــام 2018. والجـــدول التالي يبّيـــن توزيع الموظفين حســـب مؤهالتهم 

العلمية خالل العاميـــن المذكورين.
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الحوكمة والهيكلية اإلدارية

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:
تألـــف مجلـــس إدارة البنـــك اإلســـالمي العربي الحالـــي من 11 عضو، ويشـــترط لعضوية مجلـــس اإلدارة أن يكون العضـــو المنتخب يملك مـــا 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 ســـنوية.
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.

4. إدارة المخاطر:
يقـــوم البنـــك بتطبيـــق أحدث المعاييـــر المصرفيـــة الدولية 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 المعايير الدوليـــة المنبثقة من إرشـــادات لجنة بـــازل II، حيث يقـــوم البنك حاليـــا بالتجهيز لتطبيق 
متطلبـــات اتفاقيـــة بـــازل )III( وبالتنســـيق مـــع ســـلطة النقـــد الفلســـطينية، للتحـــوط الكافـــي لـــراس مـــال البنك مـــن المخاطر التـــي قد تنشـــأ من منح 
التمويـــالت واالســـتثمارات الخارجية وانشـــطة البنك التشـــغيلية وبحســـب الدعامة االولى )Pillar I( من ارشـــادات بـــازل )II(، كما ويتم اعـــداد تقييم داخلي 
لكفايـــة راس المـــال )ICAAP( وبحســـب الدعامة الثانية )Pillar II( من ارشـــادات بـــازل )II(، مع تعزيز االجـــراءات الرقابية القائمة للتأكد مـــن التحوط الكافي 
لكفايـــة رأس مـــال البنـــك لكافـــة المخاطـــر التي قد تنشـــأ من أعمال البنـــك المختلفة والتـــي لم يتم التحـــوط منها ضمـــن  الدعامة االولـــى )Pillar I( من 
ارشـــادات بـــازل )II(، والناتجـــة اما عن التوســـع و/أو التركز و/أو الدخول في اســـواق جديده و/أو القضايـــا القانونية و/أو التغير في التخطيط االســـتراتيجي، 
وذلـــك للحفـــاظ على جودة األصول ووفرة الســـيولة لمواجهـــة المتطلبات الطارئة، كما ويتم إعـــداد فحوصات اإلجهـــاد )Stress Testing( وعكس نتائجها 
علـــى واقـــع البيانـــات المالية للبنـــك لمعرفة حجم تأثيرها علـــى أرباح البنك وأصولـــه المرجحة بالمخاطر وذلـــك للتحوط الكافي لرأس مال البنك وبحســـب 
إرشـــادات وتوصيـــات لجنـــة بـــازل II، باإلضافة إلى التحضيـــر إلجراء فحوصات اســـتمرارية العمل مـــن الموقع البديـــل واختبار الموقع البديل لضمان ســـير 
العمـــل بالظـــروف االســـتثنائية ومـــدى الجاهزية فـــي تطبيق أعمـــال البنك للمحافظة علـــى االســـتمرارية في تقديم أفضـــل الخدمـــات المصرفية لعمالء 
البنـــك فـــي الظـــروف الطارئة، باإلضافـــة إلى عقد ورش العمـــل لكافة دوائر البنك لمعرفـــة وتحديد حجم المخاطـــر لكل وحدة والحـــد و/أو التخفيف منها 
تبعـــًا للممارســـات المصرفيـــة الفضلى، باإلضافة إلى االســـتناد إلى أدوات مســـاعدة فـــي تحديد وتقييم حجم ومســـتوى المخاطر االئتمانية الناشـــئة من 

التمويـــالت الممنوحـــة 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 
يقـــوم البنـــك باالمتثـــال بكفـــاءة  لتعليمات ســـلطة النقـــد الفلســـطينية لحماية البنك مـــن التعرض أليـــة عقوبات ماليـــة أو قانونية أو مخاطر الســـمعة، 
والتـــي قـــد تنتـــج عن عـــدم االلتـــزام بالقوانين المحليـــة والدولية،  ويقـــوم المجلس بضمـــان اســـتقاللية إدارة دائرة االمتثـــال وضمان توفر كوادر بشـــرية 
كافيـــة ومدربـــة ومؤهلـــة ، باإلضافـــة الـــى أنه يتوفر سياســـة امتثـــال موثقة من قبـــل مجلس اإلدارة يتوفر سياســـة امتثـــال موثقة بحيـــث يغطي جميع 

جوانـــب االمتثـــال لضمـــان االلتـــزام بالقوانين واالنظمـــة المعمول بهـــا، ولتحقيق ما تقـــدم تقوم دائـــرة مراقبة االمتثـــال بما يلي:

• التحقق من التزام الموظفـين بتطبيق تعليمات سلطة النقد على جميع خدمات ومنتجات البنك.

• تقديـــم المشـــورة لكافـــة الدوائـــر والفروع  فـــي مجال االمتثـــال والعقوبات الناتجـــة عن مخالفة تعليمات ســـلطة النقـــد واالجابة على اية استفســـارات 

من خـــالل التعليمات.

•  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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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 2019.

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  )15( قضيـــة حتى تاريـــخ 31/12/2019.بلغت قيمة تلـــك القضايـــا )816,283.26( دوالر، وإن المخصص المكون 

لمواجهـــة هـــذه القضايا هو مبلـــغ )57,092( دوالر الغير.
 

االستثمارات الخارجية : 
بلـــغ حجم االســـتثمارات الخارجية في الصكوك واالســـتثمارات لدى البنوك اإلســـالمية كمـــا فـــي 31/12/2019    38,432,486 دوالر امريكي ، حيث كان 

حجـــم االســـتثمارات الخارجية في الصكوك و االســـتثمارات لدى البنوك اإلســـالمية في 31/12/2018  بلـــغ 43,043,055 دوالر امريكي .

7. التدقيق:
يقـــوم بأعمـــال التدقيـــق فـــي البنـــك اإلســـالمي العربـــي جهتـــان منفصلتـــان وهمـــا: التدقيـــق الخارجي الـــذي تقوم به شـــركة تدقيـــق مرخصـــة لمزاولة 
المهنـــة ومعتمـــدة ومتمتعـــة بالخبـــرة والكفاءة الالزمة لذلك، وتقوم بممارســـة أعمالها بشـــكل حيادي ومســـتقل عن البنك وعن مجلـــس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذيـــة، إضافـــة إلـــى دائـــرة التدقيق الداخلي التي تتبع مباشـــرة للجنـــة المراجعة والتدقيـــق المنبثقة عن مجلـــس اإلدارة والتي تقـــوم بفحص وتقييم 
درجـــة مـــالءة وفاعليـــة نظـــام الضبـــط الداخلي واآلليـــة التي يتم فيهـــا انجاز المهـــام الموكلة لكافـــة دوائر واقســـام البنك وإعـــداد كافة التقاريـــر المتعلقة 

بأعمـــال التدقيـــق الداخلـــي وترفعهـــا للجنـــة المذكورة والتـــي بدورها تقوم بتوجيـــه تلك التقاريـــر لمجلس اإلدارة بعـــد إرفاقها بتوصياتهـــا 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 المخاطر وأنظمـــة الرقابية الداخلية والحاكمية المؤسســـية.
• حيـــث أن الهـــدف الرئيســـي مـــن التدقيق الداخلي هـــو  فحص وتقييم درجة مالءمـــة وفاعلية نظام الضبـــط الداخلي واآللية التي يتم فيهـــا إنجاز المهام 
الموكلـــة لكافـــة دوائر وأقســـام المصرف، بما يضمن إلتـــزام االدارة التنفيذية بخطط وسياســـات وأهداف المصرف المعتمدة مـــن مجلس اإلدارة وكذلك 
مـــدى اإللتـــزام بالتعليمـــات والقوانين الســـارية، بما يضمن حســـن أداء المصرف وتطويره وإســـتقراره. حيث تم توجيه نشـــاط التدقيـــق الداخلي نحو أعلى 

مســـتويات تعـــرض البنـــك للمخاطر )عمليات التدقيق مبنية على أســـاس المخاطر( ونحـــو زيادة الكفاءة والفاعليـــة في 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.

حوكمة البنك
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االستثمار الراسمالي :
بلـــغ صافي حجم االســـتثمار الراســـمالي للبنك ما قيمتـــه 11,152,799  دوالر امريكي في نهاية كانون االول من العـــام  2019  ومبلغ  5,433,022 دوالر 

امريكـــي كما في نهاية كانـــون االول للعام 2018.

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 عـــن 10 % من إجمالي مشـــتريات البنك:
1. شـــركة فلســـطين للتكنولوجيـــا المكتبيـــة “ اوفتيـــك “ حيث بلغت نســـبة مشـــترياتنا من الشـــركة 12.2 % ) تحديـــث وتطوير انظمة الصـــراف اآللي و 

توريد معـــدات امنية(.
2. شركة سبكترا للمقاوالت العامة ، حيث بلغت نسبة مشترياتنا من الشركة 11.6 % )عطاء تشطيب فروع الماسيون و والحاووز(.

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 واالمتثـــال المنبثقتين عـــن مجلس اإلدارة حســـب تعليمات ســـلطة النقد الفلســـطينية والجهـــات الرقابية األخرى، 
حيـــث تقـــوم هـــذه الدوائر بتطبيق وتقييـــم أنظمة الضبط والرقابـــة الداخلية على مختلـــف العمليات في البنك، وهـــي دائرة ادارة المخاطـــر، دائرة الرقابة 
والتدقيـــق الداخلـــي، ودائـــرة مراقبـــة االمتثـــال، حيـــث تقـــوم األولى بوضـــع إجـــراءات رقابية لضبـــط المخاطـــر المتوقعة علـــى مختلف جوانـــب األعمال 
المصرفيـــة وغيـــر المصرفيـــة في البنك والتي تشـــمل مخاطر االئتمان، الســـوق، التشـــغيل، وغيرهـــا، بينما تقوم دائـــرة التدقيق الداخلـــي بفحص التزام 
كافـــة دوائـــر وفـــروع البنـــك بتطبيق أنظمـــة الضبط والرقابة وإعطـــاء التوصيات لمعالجـــة أي ثغرات من خالل عمليـــات التفتيش الدورية التـــي تقوم بها، 
وتقـــوم وحـــدة مراقبـــة االمتثـــال بمتابعة تطبيق البنك لتعليمات ســـلطة النقد الفلســـطينية والجهات الرقابيـــة الخارجية التي تعنى بالتـــزام البنك لقواعد 
الحوكمـــة والشـــفافية، وال بّد من اإلشـــارة هنـــا إلى أن تقارير هذه الدوائر ترفع مباشـــرة للجان المنبثقـــة عن مجلس اإلدارة كلُّ فيمـــا يخصه والتي بدورها 

تقوم برفعهـــا 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

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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الحوكمة والهيكلية اإلدارية

اللجنة التنفيذية – لجنة دائمة
األعضاء والمقررين:

السيد رشدي الغالييني – عضو مجلس االدارة/ رئيس اللجنة
الدكتور عاطف عالونه - رئيس مجلس اإلدارة/عضوًا

السيد فيصل الشوا – عضو مجلس االدارة/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.
• شطب مديونية بتوصية / 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  وضـــع المحفظة االئتمانيـــة للمصرف مـــن حيث حجمهـــا والتطورات الناشـــئة عليها والتســـهيالت 
المصنفـــة والمخصصـــات المعـــدة لمواجهة أي خســـائر وجهـــود المتابعـــة والتحصيل.

• اعالم مجلس اإلدارة بشكل فوري بأي تغيرات جوهرية تطرأ على وضع 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

اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه:

قـــام مجلـــس إدارة البنـــك اإلســـالمي العربـــي خالل العـــام 2019 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 2019الجهة

6مجلس اإلدارة

8لجنة ادارة المخاطر 

6لجنة االستثمار 

7لجنة المراجعة والتدقيق 

21اللجنة 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 من )6( المنصباسم العضو "الممثل"
اجتماعات

نسبة الحضور من )6(
اجتماعات

100 %6رئيس مجلس االدارة د.عاطف كمال عالونه

100 %6نائب رئيس مجلس االدارةد. محمد محمود نصر

100 %6عضو مجلس ادارةالسيد محمد عوني ابو رمضان

100 %6عضو مجلس ادارةالسيد شادي عدنان الخطيب

100 %6عضو مجلس ادارةالسيد رشدي محمود الغالييني

100 %6عضو مجلس ادارةالسيد سلمان محمد طعمه قميله

100 %6عضو مجلس ادارةالسيد فيصل غازي الشوا

100 %6عضو مجلس ادارةالسيد سام سامي بحور

83 %5عضو مجلس ادارةالسيد ماهر جواد فرح

67 %4عضو مجلس ادارة*د. صفاء ناصر الدين

50 %3عضو مجلس ادارة*السيدة سمر نخله

17 %1عضو مجلس ادارة*السيد خالد وليد عنبتاوي

*السيد خالد وليد عنبتاوي:  استقال بتاريخ 10/04/2019
*د. صفاء ناصر الدين : تعيين 02/05/2019

*السيدة سمر نخله: تعيين 28/07/2019

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

السيد سام بحور – عضو مجلس اإلدارة /رئيس اللجنة
السيد سلمان قميلة – 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

لجنة ادارة المخاطر – لجنة دائمة
السيد سام بحور - عضو مجلس اإلدارة/ رئيس اللجنة.

الدكتور محمد نصر - نائب رئيس المجلس /عضوًا
السيد سلمان قميلة- 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.

لجان مجلس اإلدارة

الحوكمة والهيكلية اإلدارية

لجنة االستثمار– لجنة دائمة
األعضاء والمقررين:

السيد فيصل الشوا – عضو مجلس اإلدارة/رئيس اللجنة
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 التقاريـــر والدراســـات المتعلقة بوضـــع التوظيفات الخارجية واســـتثمارات البنـــك الحالية واوضاع االســـواق الماليـــة المحلية 

والدوليـــة وجميـــع البيانـــات التي تمكـــن اللجنة مـــن أداء مهامها بكفـــاءة ومهنية.
• اطـــالع مجلـــس اإلدارة وبشـــكل دوري علـــى وضـــع محافـــظ البنك االســـتثمارية واطالعـــه دون تأخير بأي تغييـــرات جوهرية تطرأ علـــى وضع هذه 

االستثمارات.
• التوصية باعتماد السياســـة االســـتثمارية للبنك ومراجعتها وتحديثها دوريا والتأكد من توافقها مع القوانين والتعليمات الســـارية والمعايير البنكية 
، وعرضهـــا علـــى مجلـــس االدارة للمصادقـــة عليهـــا على ان تحدد السياســـة بشـــكل واضح الية اتخـــاذ القرارات االســـتثمارية وســـقوف الصالحيات 

وســـقوف المراكـــز المختلفة بما يتوافـــق مع توصيات دائـــرة ادارة المخاطر.
• دراســـة طلبـــات االســـتثمار ســـواء كانت الجديـــدة أو تجديد الســـقوف والموافقـــة و/أو عدم الموافقـــة على االســـتثمار وامتـــالك االوراق المالية 
المختلفـــة وفقـــا للصالحيـــات المحـــددة للجنة مـــن قبل مجلـــس االدارة ورفع التوصيـــات لمجلـــس االدارة حول القرارات االســـتثمارية التـــي تتجاوز 

صالحيـــات اللجنـــة بمـــا يتوافق مـــع تعليمات الســـلطات الرقابية وتوصيـــات دائـــرة ادارة المخاطر.
• التأكد من التزام االدارة بتنفيذ القرارات االستثمارية وبالسقوف والصالحيات المحددة من اللجنة.

• شـــراء وبيـــع أســـهم الشـــركات المدرجة وغيـــر المدرجة فـــي البورصة ) الســـوق المالي( بما يتفق واحكام الشـــريعة االســـالمية بتنســـيب من دائرة 
الخزينة وأســـواق المال. 

• 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 اإليـــداع والصكـــوك وعمليات االســـتثمار المخصص التي يعدهـــا البنك ويديرها ويتعهـــد بتغطيتها بالكامـــل أو بتقديم 
أفضـــل الجهود بتنســـيب من دائـــرة الخزينة وأســـواق المال.

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

الخزينة وأســـواق المال.
• إقـــرار ســـقوف التعامـــل مع البنوك والمؤسســـات الماليـــة والمصرفية ، بنـــاء على توصيات دائـــرة الخزينة وأســـواق المال و/أو اللجـــان المنبثقة 

لمختصة. ا
• 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 بمركز مفتـــوح لعملة الدينار مقابل الـــدوالر فقط ال غير بنســـبة 5 % من قاعدة راس المال المصرف وبحســـب 
تعليمـــات ســـلطة النقد الفلســـطينية ومع بقـــاء الصالحية الخاصة ب 1 مليـــون دوالر كما هي دون تغييـــر لباقي العمالت.

• إقـــرار ســـقوف التعامـــل مع البنوك والمؤسســـات الماليـــة والمصرفية، بناء علـــى توصيات دائرة الخزينة وأســـواق المال بحـــد اقصى 15 مليون 
دوالر أو مـــا يعادلها.

• الموافقـــة علـــى عمليـــات ســـوق رأس المال المختلفـــة التي يديرها البنك وتشـــمل عمليـــات االندماج واالقتنـــاء والحصول على رخص لممارســـة 
الخدمـــات والمهـــن الماليـــة المعتمدة من هيئة ســـوق رأس المـــال وخدمات الحفـــظ 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 مـــن المجلس للشـــروط والمؤهـــالت الواجب توافرها فـــي اعضاء المجلـــس من حيث المهـــارات والخبـــرات واية عوامل 

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

• فـــي حـــال وجـــود مقعد شـــاغر )بما فيـــه المقعد الشـــاغر نتيجة لزيادة عـــدد اعضاء المجلس ( تقـــوم اللجنة بتقديـــم توصيات للمجلس حول الشـــخص 
المرشح 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 بين الحيـــن واآلخر حول التغيـــرات التي تعتقد اللجنة انهـــا ضرورية في هيـــكل االدارة او االوصاف الوظيفية للمســـؤولين 
الرئيسين.

• وضـــع خطـــة مناســـبة لضمان إحالل رئيـــس واعضاء مجلس االدارة والمســـؤولين الرئيســـين 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 منح المكافـــآت والحوافـــز او عندما يوصي المجلـــس بذلك والتأكـــد من توافق سياســـة منح المكافـــآت والحوافز مع 
تعليمـــات ســـلطة النقد والنظـــام الداخلي للبنـــك وتقديم التوصيـــات الى المجلـــس لتعديل او تحديث هذه السياســـة.

• تقديـــم توصيـــات للمجلس بشـــأن مســـتوى ومكونات مكافـــآت وبدالت رئيس واعضـــاء المجلس والتأكد مـــن وجود تجانس بين فتـــرة وقيمة صرف 
المكافـــآت وتحقـــق االيراد بشـــكل فعلي خاصة فيما يتعلـــق بااليرادات المســـتقبلية ذات التوقيت واالحتمـــال غير المؤكدين.

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

الرئيسين.
• وضـــع خطـــة مناســـبة لضمـــان احالل رئيس واعضاء مجلس االدارة والمســـؤولين الرئيســـيين واســـتبدالهم في الحـــاالت الطارئة او عند ظهور شـــواغر 

بســـبب ظروف غير 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 منح المكافـــآت والحوافـــز او عندما يوصي المجلـــس بذلك والتأكـــد من توافق سياســـة منح المكافـــآت والحوافز مع 

تعليمـــات ســـلطة النقد والنظـــام الداخلي للبنـــك وتقديم التوصيـــات الى المجلـــس لتعديل او تحديث هذه السياســـة.
• تقديـــم توصيـــات للمجلس بشـــان مســـتوى ومكونات مكافـــآت وبدالت رئيس واعضـــاء المجلس والتأكد مـــن وجود تجانس بين فتـــرة وقيمة صرف 

المكافـــآت وتحقـــق اإليراد بشـــكل فعلي خاصة فيما يتعلـــق باإليرادات المســـتقبلية ذات التوقيت واالحتمـــال غير المؤكدين.
إبرائها من مسؤولياتها: يتم إبراء اللجنة من مسؤولياتها خالل اجتماع الهيئة العامة كل عام.

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.

عدد االسم

اجتماعات 

مجلس 

االدارة 

تنقالت 

اجتماعات 

مجلس االدارة

تنقالت 

اجتماعات 

اللجنة 

التنفيذية

تنقالت 

اعضاء لجنة  

المخاطر

تنقالت 

اعضاء 

لجنة 

المكافآت

تنقالت 

اعضاء 

لجنة 

التفرع

تنقالت 

اعضاء لجنة 

التدقيق

تنقالت 

اعضاء لجنة 

االستثمار

تنقالت اعضاء 

لجنة الحوكمة

االجماليالمكافآت السنوية 

السيد عاطف كمال صادق 

عالونة

6 24,000  12,000  2,500  500  3,500  23,311  65,811 

السيد محمد محمود 

محمد نصر 

6 12,000  4,000  2,500  500  23,311  42,311 

السيد محمد عوني ابو 

رمضان 

6 12,000  3,500  1,000  23,311  39,811 

السيد شادي عدنان احمد 

الخطيب

6 12,000  12,000  3,500  23,311  50,811 

السيد رشدي محمود رشيد 

الغالييني

6 12,000  12,000  500  3,000  23,311  50,811 

السيد سلمان " محمد 

طعمه" سلمان قمليه

6 12,000  4,000  3,500  23,311  42,811 

السيد فيصل غازي جميل 

الشوا

6 12,000  11,500  3,500  23,311  50,311 

السيد ماهر جواد سمعان 

فرح

5 10,000  2,000  19,426  31,426 

السيد هيثم"محمد سميح" 

بركات

0 1,000  -  1,000 

 45,811  23,311  1,000  3,500  2,000  4,000  12,000 6السيد سام بحور

السيد خالد وليد جبر 

عنبتاوي

1 3,000  500  1,000  500  3,885  8,885 

 25,541  15,541  1,000  2,000  7,000 4 صفاء ناصر الدين

 19,156  11,656  1,500  1,000  5,000 3سمر نخلة

 474,500  237,000  3,000  15,500  12,000  2,000  9,000  14,500  47,500  134,000 61  المجموع 

كشف مصاريف االدارة التنفيذية العليا لعام 2019

الرواتب السنوية اإلدارة التنفيذية

االجمالية

المكافات 

السنوية 

مكافاة نهاية 

الخدمة 

نفقات السفر 

السنوية 

اجمالي المزايا 

السنوية 

الضمانات القروض

--259,20045,00021,60012,890338,690المدير العام 

راتب ومستحقات188,35210,90015,6963,262218,210101,827نائب المدير العام غسان جبر 

--207,36012,00017,28022,997259,637نائب المدير العام احسان شعشاع 

راتب ومستحقات190,08011,00015,84021,360238,280192,642نائب المدير العام معاوية القواسمة  

844,99278,90070,41660,5091,054,817294,468  المجموع 
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المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة التنفيذية:

* يتـــم منـــح الرواتـــب والمزايا والمكافـــآت التي يتمتع بها أشـــخاص اإلدارة التنفيذية بناء على ســـلم الرواتـــب المعتمد وفقـــًا للتعميم الداخلي 

للبنـــك رقـــم 3/ت/2009 بتاريخ 14/9/2009 واســـتنادًا لقـــرار 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 مبلغ 1000 $ شـــهريا وذلك بدل مواصالت عن حضـــور اإلجتماعات الدورية . حيث يتم خصم نســـبة من المبلغ 
المذكـــور تعادل نســـبة عدد الجلســـات التي لم يحضرهـــا العضو الى مجموع عدد اإلجتماعات في ذلك الشـــهر.

كمـــا يدفـــع لرئيـــس مجلس اإلدارة مبلغ 2,000 $ شـــهريا بـــدل مواصالت عن حضور اإلجتماعات الدورية ويتم خصم نســـبة مـــن المبلغ تعادل 
نســـبة عدد الجلســـات في ذلك الشهر.

ب : بدل مواصالت اللجان المنبثقة عن المجلس :
اللجـــان التنفيذيـــة : يتـــم دفـــع مبلـــغ 1,000 $ شـــهريا لكل عضـــو في اللجنة وذلـــك بدل مواصـــالت عن حضـــور اإلجتماعات الدوريـــة ، ويتم 
خصـــم نســـبة مـــن المبلغ المذكـــور تعادل نســـبة عدد اإلجتماعـــات التي لـــم يحضرها العضو إلـــى مجموع عـــدد اإلجتماعات في ذلك الشـــهر.

كافـــة اللجـــان االخـــرى : يدفع مبلـــغ 500 $ لكل عضو من أعضـــاء اللجان عن حضوره لكل من اإلجتماعات الدورية حســـب قـــرار مجلس االدارة 
رقم 8/2017 بتاريخ 28/12/2017.

ثانيا : المكافأة السنوية “ من األرباح “ :
 يدفـــع لرئيـــس وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة ما نســـبته %3 من األربـــاح المعدة للتوزيع على المســـاهمين وبحـــد أدنى 20,000 $ لـــكل عضو على 

أن ال تزيـــد عن %10 مـــن صافي 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 مجلـــس اإلدارة تذاكـــر الســـفر بالدرجة االولى وفاتـــورة الفندق وبـــدل مياومات بقيمـــة 500 $ يوميا “لكافـــة البلدان 
عـــدا اوروبـــا حيـــث تصبح القيمـــة 500 يـــورو يوميا “ و500 جنيـــه اســـترليني لبريطانيا و $500 لـــدول امريكا وكنـــدا. وتدفع ضريبـــة المغادرة 
والمصاريـــف والتنقـــالت الفعليـــة مـــن وإلى المطار ونفقـــات عبور الجســـور والحدود. تحســـب من ضمـــن 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 2019:
1. تالوة وقائع الجلسة المنعقدة في 25 اذار 2019م.

2. تالوة ومناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال البنك خالل العام 2019 والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة  لعام 2019 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.

4. سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2019 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.
5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية 2019 واقرارها.

6. المصادقة على توزيع ارباح نقدية $4,000,000 بنسبة 4.71 % من القيمة االسمية للسهم.
7. المصادقة على توزيع اسهم مجانية $3,550,000/سهم بنسبة 4.18 % من القيمة االسمية للسهم.

8. الموافقة على صرف مبلغ 237,000 دوالر امريكي مكافأة السادة اعضاء مجلس ادارة البنك عن العام 2019.
9. المصادقة على تعيين عضوين جديدين في مجلس ادارة البنك االسالمي العربي.

10. المصادقة على اعادة تشكيل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة.
11. إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2019 وفقًا ألحكام القانون.

12.  انتخاب مدققي حسابات البنك للعام 2020 وتفويض مجلس االدارة بتحديد اتعابهم.
13. أيـــة أمـــور أخـــرى تقتـــرح الهيئـــة العامة إدراجها فـــي جدول أعمـــال االجتماع  وتدخل فـــي نطاق أعمـــال االجتماع العـــادي للهيئة العامة علـــى أن يكون 

إدراج هـــذا االقتـــراح فـــي جـــدول األعمـــال بموافقة عـــدد من المســـاهمين يمثلون ما ال يقـــل عن %10 من األســـهم الممثلة فـــي االجتماع.

اجتماع الهيئة العامة العادي عن ميزانية 2018:
تـــم التصويـــت مـــن قبل حملة األســـهم خـــالل اجتماع الهيئـــة العامة العـــادي األخير الذي عقـــد بتاريـــخ  25 اذار 2019 بالمصادقـــة على البيانـــات المالية، 

وابـــراء ذمـــة أعضـــاء مجلس االدارة عن الســـنة المالية المنتهية في 31 كانـــون اول 2018،  كما تم المصادقة باالجماع على صـــرف مبلغ )188,571  دوالر 

امريكـــي ( مئـــة وثمانيه وثمانون الف وخمســـمائة واحدى وســـبعون دوالر امريكي مكافآت للســـادة رئيـــس وأعضاء مجلس االدارة عـــن نتائج أعمال البنك 

للعـــام 2018، كمـــا تـــم المصادقـــة على توزيع ارباح نقدية 2,625,000 $ بنســـبة 3.5 % من القيمة االســـمية للســـهم. والمصادقة علـــى الجدول الزمني 

لخطـــة اســـتكمال راس المـــال المدفـــوع ، على أن يتم رســـملة جزء من االرباح بشـــكل ســـنوي.  وتمت المصادقة علـــى الخطة المســـتقبلية للبنك، واعادة 

تشـــكيل هيئـــة الفتـــوى والرقابة الشـــرعية الموحدة حســـب االســـماء المطروحة وتفويـــض المجلس باجـــراء التعديالت علـــى االســـماء دون الحاجة للرجوع 

للهيئـــة العامـــة، كما تم انتخاب شـــركة ارنســـت اند يونغ مدققًا لحســـابات البنـــك للعام 2019.

اجتماع الهيئة العامة غير العادي 25 اذار 2019:
صادقـــت الهيئـــة العامـــة علـــى رســـملة مبلـــغ 9,919,252 دوالر مـــن االربـــاح وضمـــه الـــى رأس المـــال وتوزيعها اســـهم مجانيـــة بنســـبة %13.22 على 
المســـاهمين كل بنســـبة مســـاهمته وفقًا للقانون.  وتفويض مجلس اإلدارة باســـتكمال اإلجراءات القانونية والرســـمية مع الدوائر المعنية لتنفيذ قرارات 

الهيئـــة العامة.

إجتماعات الهيئة العامة

الحوكمة والهيكلية اإلدارية

إدارة عالقات المساهمين:
كبار المساهمين

بلـــغ عدد مســـاهمي البنك االســـالمي العربي  1145مســـاهمًا نهايـــة العام 2019، وبلغ رأســـمال البنك االســـالمي العربي المصرح بـــه 100,000,000$/
ســـهم، امـــا المدفـــوع والمـــدرج في بورصة فلســـطين $84,919,252/ســـهم. و الجدول التالـــي يوضح المســـتثمرين الذين تبلغ ملكيتهـــم %5 فأكثر من 

رأس المـــال المدفوع كمـــا بتاريخ 31/12/2019

النسبة %عدد االسهم كما فيالنسبة %عدد االسهم كما فياسم المساهم

31/12/201931/12/2018

44,210,84452.0639,046,66252.06بنك فلسطين

21,715,01525.5719,178,52725.57شركة اسواق للمحافظ االستثمارية

8,060,5079.497,118,9759.49شركة صندوق االستثمار الفلسطيني

 
السيطرة على الشركة:

النسبة %عدد االسهم كما هو بتاريخ 31/12/2019اسم المساهم

44,210,84452.06بنك فلسطين

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

31/12/2019

21,715,0159.49شركة صندوق االستثمار الفلسطيني

8,060,50725.57شركة اسواق للمحافظ االستثمارية

29,775,52235.06المجموع

األرباح والخسائر مع حقوق المساهمين وأسعار األوراق المالية:

االرباح/الخسائربعد الميزانية
الضريبة

توزيع اسهم 
مجانية

نسبة توزيع 
االسهم

صافي حقوق المساهمين في توزيع نقدي
نهاية العام

سعر اغالق السهم في 
نهاية العام

20133,500,463-0.00%062,321,7641.15

20144,129,844-0.00%8%67,729,7691.11

20155,201,692-0.00%069,005,1251.55

20166,220,821-0.00%12%75,209,8541.55

20176,402,924-0.00%0106,995,9151.76

20187,103,3209,919,25213.22%3.5%109,394,8271.57

20199,010,2823,550,0004.18%4.71116,563,6401.70
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إدارة عالقات المساهميناجندة اجتماع الهيئة العامة

الحوكمة والهيكلية اإلدارية الحوكمة والهيكلية اإلدارية

نشاط التداول على سهم البنك في بورصة فلسطين:

مالحظات 20192018 

-100,000,000$/سهم100,000,000$/سهمعدد االسهم المصدرة من البنك

%75,000,00013.22$/سهم84,919,252$/ سهمعدد االسهم المكتتب بها والمدرجة 

-1.581.71سعر االفتتاح $

-1.841.81أعلى سعر $

-1.551.50أدنى سعر $

%1.701.578.28سعر االغالق $

%15412919.38عدد الجلسات التي تداول فيها السهم

%0.78-11451,154عدد المساهمين

%48.28-1,555,9433,008,122قيمة األسهم المتداولة "دوالر"

%48.66-939,0421,829,214عدد االسهم المتداولة "سهم"

%58046724.20عدد الصفقات المنفذة

%54.68-%2.44%1.11معدل دوران السهم %

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من األوراق المالية:

أ: ملكية أعضاء مجلس االدارة االعتباريين:

عدد االسهم كما في جنسية "الممثل"المنصباسم العضو

31/12/2019

عدد االسهم  كما في 

31/12/2018

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني

يمثلها:  الدكتور محمد محمود نصر

8,060,507فلسطينيعضو  7,118,975

شركة بنك فلسطين

يمثلها: 

الدكتور عاطف كمال عالونه 

السيد رشدي محمود الغاليني

السيد سلمان "محمد طعمه" قميله

السيد فيصل غازي الشوا

السيد ماهر جواد فرح

44,210,84439,046,662فلسطيني5 أعضاء

شركة اسواق للمحافظ االستثمارية يمثلها:

السيد شادي عدنان الخطيب

السيد محمد عوني ابو رمضان

21,715,01519,178,527فلسطينيعضوان

ب.ملكية اعضاء مجلس االدارة وممثلي الشركات:

المنصباسم الشركة العضواسم العضو" الممثل"
عدد االسهم

 كما في

عدد االسهم

 كما في

31/12/201931/12/2018

19,64517,351رئيس مجلس االدارةبنك فلسطينالدكتور عاطف عالونه

27,92724,665نائب رئيس المجلسصندوق االستثمار الفلسطينيالدكتور محمد محمود نصر

33,40129,500عضوبنك فلسطينالسيد ماهر جواد فرح

11,88810,500عضومستقلالسيد سام بحور

10,0000عضوصغار المساهمينالسيدة سمر زهدي نخله

7,0000عضومستقلالدكتورة صفاء ناصرالدين

ج: ملكية االدارة التنفيذية:
الجنسية المنصباسم الشخص

عدد االسهم كما في

31/12/2019

عدد االسهم كما في 

31/12/2018

47,25432,903فلسطينيالمدير العامالسيد/ هاني صالح ناصر

1,1321,000مساعد المدير العامالسيد/غسان "محمد هاشم" جبر

21,0500مساعد المدير العامالسيد/ معاويه فهد القواسمه

مدير دائرة ادارة المخاطر وامين سر السيد/ سائد مقداد مقدادي

مجلس االدارة

5,6835,020فلسطيني

13,58712,000فلسطينيمدير 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

31/12/2019

عدد االسهم كما في

31/12/2018

1,9241700فلسطينيةزوجة نائب رئيس مجلس االدارةسوزان جمال نصر

 * ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل اإلدارة التنفيذية.

68 A I B 67
التقريـــر الســـنوي 2019









31 كــانـــون األول 2019

القوائــم الماليــة  2019

76 A I B 75
التقريـــر الســـنوي 2019



78 A I B 77
التقريـــر الســـنوي 2019



80 A I B 79
التقريـــر الســـنوي 2019












































































