
 

 

 (07/2020) اجتماع مجلس ادارة رقم
 

 26/10/2020 تاري    خ بدأ االجتماع

 12:00 وقت االجتماع حسب الدعوة

 14:50 وقت اختتام االجتماع

 الطابق السابع -العرب     اإلسالم  قاعة اجتماعات البنك  مكان االجتماع

 
 لحضورا 

 
 د. عاطف عالونه رئاسة االجتماع

 السيد سائد مقدادي كاتب الجلسة

 
 إلدارةامجلس  عضاءألحضور من ا 

 
 (حضور) رئيس مجلس االدارة  الدكتور عاطف كمال عالونه .1

 (حضور) نائب رئيس مجلس االدارة  الدكتور محمد محمود نرص .2

  يالسيد رشدي محمود الغالي .3
  ) عضو مجلس ادارة  ن 

 (مشاركة عب  االتصال المرب 

 (حضور) عضو مجلس ادارة  السيد شادي عدنان الخطيب .4

  ) عضو مجلس ادارة  السيد سلمان "محمد طعمه" قميله  .5
 (مشاركة عب  االتصال المرب 

 (الهاتفمشاركة عب  ) عضو مجلس ادارة  السيد ماهر جواد فرح  .6

  ابو رمضان  .7
 (حضور) عضو مجلس ادارة  السيد محمد عوب 

  ) عضو مجلس ادارة  السيد سام سام  بحور  .8
 (مشاركة عب  االتصال المرب 

 (حضور) عضو مجلس ادارة  الدكتورة صفاء نارصالدين  .9

 (حضور) عضو مجلس ادارة  السيدة سمر نخله .10

 ألعضاءالحضور من غير ا 
 السيد هاني ناصر/ المدير العام 
 
 
 



 

 االجتماع: عمالأدول ج 
 
1  .  المصادقة عىل جدول أعمال االجتماع الحال 

 . والمصادقة عليه 12/08/2020بتاري    خ  06/2020اإلطالع عىل محرص  االجتماع السابق رقم  2

 . 06/2020متابعة قرارات اجتماع مجلس االدارة السابق رقم  3

4   
 
 . 30/09/2020االطالع عىل البيانات المالية للبنك االسالم  العرب   وتقرير نتائج األعمال واألداء كما ف

  للموازنة التقديرية المعتمدة  5
 . 2020االطالع عىل مذكرة السيد المدير العام بخصوص تعديل جزب 

  تمت ما  6
 . 30/09/2020لغاية  21/07/2020بي   االطالع عىل قرارات اللجنة التنفيذية لالجتماعات الن 

 09/08/2020بتاري    خ  04/2020االطالع عىل محارص  لجنة االستثمار )المنعقدة من خالل اللجنة التنفيذية( رقم  7

 . 06/09/2020بتاري    خ  05/2020و

 13/10/2020بتاري    خ  06/2020االطالع عىل محرص  اجتماع لجنة إدارة المخاطر رقم  8

 11/08/2020بتاري    خ  04/2020محرص  لجنة المراجعة والتدقيق رقم  االطالع عىل 9

 . 01/10/2020بتاري    خ  02/2020االطالع عىل محرص  لجنة الحوكمة رقم  10. 

ية رقم 11.  شيح  والمكافات والحوافز والموارد البشر  .  6/10/2020بتاري    خ  04/2020 االطالع عىل محرص  لجنة الب 

 أية أمور أخرى.  12. 

 
 تائج االجتماع: ن 
. تمت   .1  المصادقة عىل جدول أعمال االجتماع الحال 

 . 12/08/2020بتاري    خ  06/2020عىل محرص  االجتماع السابق رقم والمصادقة اإلطالع تم   .2

 . 06/2020متابعة قرارات اجتماع مجلس االدارة السابق رقم تمت   .3

  االطالع عىل البيانات المالية للبنك االسالم  تم   .4
 
 واخذ علما بها.  2020 / 30/09العرب   وتقرير نتائج األعمال واألداء كما ف

  للموازنة التقديرية المعتمدة تم   .5
 . واخذ علما بها  2020االطالع عىل مذكرة السيد المدير العام بخصوص تعديل جزب 

 تم االطالع والمصادقة عىل قرارات اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة.   .6

.  اية امور   .7  اخرى : تم الموافقة عىل تجديد ترخيص مكتب نعلي  

 
 
 

 


