
 

 

 (03/2020) اجتماع مجلس ادارة رقم
 

 09/04/2020 تاريخ بدأ االجتماع
 11:00 وقت االجتماع حسب الدعوة

 13:00 وقت اختتام االجتماع
 الطابق السابع -العربي   اإلسالميقاعة اجتماعات البنك  مكان االجتماع

 الحضور 
 د. عاطف عالونه رئاسة االجتماع

 السيد سائد مقدادي كاتب الجلسة

 اإلدارةمجلس  أعضاءالحضور من  
 

 رئيس مجلس االدارة )حضور االجتماع ( الدكتور عاطف كمال عالونه .1
 نائب رئيس مجلس االدارة )حضور االجتماع(  الدكتور محمد محمود نصر .2
 (مشاركة عبر الهاتفعضو مجلس ادارة ) نييالسيد رشدي محمود الغالي .3
 عضو مجلس ادارة )حضور االجتماع( السيد شادي عدنان الخطيب .4
 (مشاركة عبر االتصال المرئيعضو مجلس ادارة ) السيد سلمان "محمد طعمه" قميله  .5
 (اعتذر ) عضو مجلس ادارة السيد فيصل غازي الشوا  .6
 (مشاركة عبر الهاتف)عضو مجلس ادارة  السيد ماهر جواد فرح  .7
 عضو مجلس ادارة )حضور االجتماع( السيد محمد عوني ابو رمضان  .8
 عضو مجلس ادارة )حضور االجتماع( السيد سام سامي بحور  .9

 )حضور االجتماع( عضو مجلس ادارة الدكتورة صفاء ناصرالدين  .10
 عضو مجلس االدارة )حضور االجتماع( السيدة سمر نخله .11

 الحضور من غير األعضاء 
 السيد هاني ناصر/ المدير العام 

 
 
 
 



 

 االجتماع: أعمالجدول  
االطالع على خطة الطوارئ المعدة من مدير ادارة المخاطر للدوائر والفروع بخصوص االزمة والمراسالت   .1

 بالخصوص.
 االطالع على التعليمات والتعاميم االدارية الصادرة بخصوص ازمة فيروس كورونا.  .2
 .عليه والمصادقة 30/03/2020 بتاريخ  02/2020 رقم اجتماع لجنة االستثمار محضر على اإلطالع  .3
 .عليه والمصادقة 31/03/2020 بتاريخ  02/2020 رقم اجتماع لجنة ادارة المخاطر محضر على اإلطالع  .4
 االطالع على المذكرة الصادرة بخصوص:  .5

a) .مجموع االقساط التي تم تأجيلها 
b) .االثر على االرباح 

 تعزيز القرار بالتمرير الموافقة على منح تمويل لوزارة المالية.  .6
 الف دوالر 250تعزيز القرار بالتمرير الموافقة التبرع لوزارة الصحة بمبلغ   .7

 نتائج االجتماع:  
خطة الطوارئ المعدة من مدير ادارة المخاطر للدوائر والفروع بخصوص االزمة والمراسالت علما باخذ   .1

 بالخصوص.
 االطالع على التعليمات والتعاميم االدارية الصادرة بخصوص ازمة فيروس كورونا.تم   .2
 30/03/2020 بتاريخ  02/2020 رقم اجتماع لجنة االستثمار محضر على والمصادقة اإلطالعتم   .3
 .31/03/2020 بتاريخ  02/2020 رقم اجتماع لجنة ادارة المخاطر محضر علىوالمصادقة   اإلطالعتم   .4
 االطالع على المذكرة الصادرة بخصوص:تم   .5

a) .مجموع االقساط التي تم تأجيلها 
b) .االثر على االرباح 

 الموافقة على منح تمويل لوزارة المالية. ،قرار بالتمرير تعزيزاخذ علما ب  .6
 الف دوالر 250تعزيز القرار بالتمرير الموافقة التبرع لوزارة الصحة بمبلغ اخذ علما ب  .7

 البنك االسالمي العربي
 


