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من نحن
تأســس البنــك اإلســامي العربــي كأول شــركة مصرفيــة إســامية 
مســاهمة  شــركة  وهــو   1995 عــام  فــي  فلســطين،  فــي  تعمــل 
عامــة مســجلة تحــت رقــم 563201011، وباشــر نشــاطه المصرفــي 
مطلــع العــام 1996، ويقــوم بممارســة األعمــال المصرفيــة وأعمــال 
االســتثمار وفقــًا ألحــكام الشــريعة اإلســامية مــن خــال المركــز 
الرئيســي بمدينــة البيــرة وفروعــه المنتشــرة فــي فلســطين والبالغــة 
أحــد عشــر فرعــًا ومكتبــًا واحــدًا، وال يوجــد للبنــك أيــة فــروع خــارج 

فلســطين، كمــا وال يوجــد للبنــك أي شــركات تابعــة. 

رؤيتنا
بالنظــام  ترســيخ وتعميــق مبــادئ االقتصــاد اإلســامي والعمــل 
المصرفــي اإلســامي كخيــار أول، والقيــام بــدور فعــال فــي النهــوض 
باالقتصــاد الفلســطيني وتحقيــق مبــدأ التكافــل ومراعــاة األهــداف 
مصرفيــة  وخدمــات  حلــول  وتقديــم  اإلســامية،  االجتماعيــة 
إســامية عصريــة وذات جــودة عاليــة ومنافســة، والعمــل ضمــن 
المصرفيــة  الصناعــة  علــى  الكــوادر  وتدريــب  الواحــد،  الفريــق  روح 
اإلســامية وقبــول المشــورة مــن الجميــع لمــا فيــه خدمــة المجتمــع 

الفلســطيني.
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أهدافنا االستراتيجية:
الشــريعة 	  أحــكام  وفــق  المصرفيــة  االحتياجــات  كافــة  تلبيــة 

العمــاء  متطلبــات  يفــوق  أو  يضاهــي  بمــا  اإلســامية 
وتوقعاتهــم وبمــا يضمــن تحقيــق أفضــل العوائــد للمســاهمين 

والمودعيــن.

اســتخدام وســائل التكنولوجيــا واالتصــاالت الحديثــة اســتجابة 	 
ــات العمــاء. ــوع رغب ــات التطــور والمنافســة وتن لمتطلب

تنميــة وتطويــر رأس المــال البشــري فــي البنــك بشــكل متواصــل، 	 
واســتخدام أحــدث التقنيــات المتاحــة وتطبيــق أرقــى المعاييــر 

المهنيــة المتوافــرة.

هيئــة 	  خــال  مــن  اإلســامية،  الشــريعة  بمتطلبــات  االلتــزام 
الفتــوى والرقابــة الشــرعية فــي البنــك وبإشــراف ســلطة النقــد 

الفلســطينية.
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حضرات السادة المساهمين الكرام 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يســعدني باســمي وباســم أعضــاء مجلــس اإلدارة أن أرحــب بكــم فــي االجتمــاع الســنوي العشــرين للهيئــة 
ــي أن أقــدم لكــم ملخصــًا ألعمــال وإنجــازات البنــك خــال  ــي، واســمحوا ل العامــة للبنــك اإلســامي العرب

ــات الماليــة المدققــة عــن الفتــرة المنتهيــة فــي 31 كانــون أول 2015. العــام 2015، وكذلــك البيان

لقــد انهــى البنــك عامــه العشــرين مواصــا تقدمــه ونمــوه ومســيرته فــي تحقيــق أهدافــه التــي رســمها 
مــن خــال خطــة العمــل االســتراتيجية الطموحــة علــى مــدار خمــس ســنوات 2012 – 2016 والتــي تهــدف 
إلــى مضاعفــة حجــم البنــك حيــث حقــق البنــك نمــوًا وصــل إلــى أكثــر مــن %100 منــذ انطــاق الخطــة. 
كمــا تمكــن البنــك مــن تحقيــق النمــو المطلــوب لهــذا العــام وتحســين وتطويــر الخدمــات المصرفيــة التــي 
يقدمهــا والتــي انعكســت نتائجهــا بشــكل واضــح فــي توســيع قاعــدة عمــاء البنــك إضافــة إلــى زيــادة 

ــه مــن الســوق المصرفــي الفلســطيني. الحصــة الســوقية ل

رسالة رئيس مجلس اإلدارة
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شــهد البنــك نمــوًا فــي موجوداتــه خــال العــام 2015 ب 89 مليــون دوالر ولتبلــغ مــا يقــارب 651 مليــون 
دوالر ، كمــا شــهد نمــوًا فــي ودائــع العمــاء 85 مليــون دوالر لتصــل إلــى أكثــر مــن 520 مليــون دوالر، 
وحقــق نمــوًا فــي التمويــات المباشــرة بمــا يقــارب 64 مليــون دوالر  ليصــل حجــم صافــي التمويــل إلــى  أكثــر 

مــن 311 مليــون دوالر. وحقــق أرباحــًا بعــد الضرائــب قاربــت الـــ 5.2 مليــون دوالر.

واســتمرارًا لنهــج سياســة التوســع واالنتشــار ولرفــع قــدرة البنــك بشــكل يتناســب مــع خطــط النمــو ســيتم 
افتتــاح فــروع ومكاتــب مصرفيــة جديــدة خــال العــام 2016 وتوســيع شــبكة الصرافــات االليــة بزيــادة 
عددهــا وتحديــث نظــام التشــغيل الخــاص بهــا وربطهــا مــع المفتــاح الوطنــي  لنتمكــن مــن خدمــة عمائنــا 

االعــزاء اينمــا كانــوا وفــي اي وقــت والوصــول الــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الســوق المســتهدف.

واســتنادًا علــى خطــة العمــل االســتراتيجية فقــد كان عــام 2015 عامــا متميــزا تــم تحقيــق اهــداف خططنــا 
االســتراتيجية بشــكل رائــع وجــاري التحضيــر النطاقــة جديــدة مــن خــال خطــة اســتراتيجية ايضــا تهــدف إلــى 
المزيــد مــن التميــز والنمــو مــن خــال تقديــم خدمــات ومنتجــات متميــزة للزبائــن وتطويــر راس المــال البشــري 

وتوســيع الشــبكة المصرفيــة.

ونحــن اذ نتطلــع الــى عــام 2016 بثقــة فاننــا نضــع كافــة امكانيتنــا وقدراتنــا فــي تقديــم الخدمــة األفضــل 
لعمائنــا والحفــاظ علــى حقــوق مســاهمينا وتعزيزهــا، ليظــل أداؤنــا متميــزا مــع تطلعاتنــا وطموحاتنــا فــي 
االرتقــاء بمســتوى البنــك، مؤكديــن فــي الوقــت نفســه التزامنــا بدفــع عجلــة التنميــة كشــريك للقطاعيــن 
العــام والخــاص فــي مشــاريعهم وتوجهاتهــم، وداعميــن وملبيــن لاحتياجــات المصرفيــة المتنوعــة للعماء. 

واســمحوا لــي فــي الختــام  نيابــة عــن مجلــس االدارة والمســاهمين أن أتقــدم بجزيــل الشــكر والتقديــر 
لــكل مــن الســادة ســلطة النقــد الفلســطينية، وهيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية، ومراقــب الشــركات، 
ووزارة التجــارة واالقتصــاد الوطنــي، وبورصــة فلســطين، والدوائــر األمنيــة، وجميــع الــوزارات، والمؤسســات 
والدوائــر الرســمية علــى تعاونهــم ودعمهــم لمســيرة البنــك، كمــا ونتقــدم بالشــكر الجزيــل لعمائنــا الكــرام 
علــى الثقــة الغاليــة التــي منحونــا اياهــا واننــا نعدهــم اننــا ســنكون عنــد حســن ظنهــم دائمــا مؤكديــن لهــم 
التزامنــا بتقديــم افضــل الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة التــي تلبــي احتياجتهــم وتســهل حياتهــم، وننتهــز 
هــذه المناســبة لنســجل بالتقديــر والثنــاء جزيــل شــكرنا لهيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية والمديــر العــام 
واإلدارة التنفيذيــة وكافــة الموظفيــن علــى جهودهــم المباركــة والخيــرة فــي تحقيــق أهــداف البنــك، وفقنــا 
اللــه وإياكــم فــي الرقــي بهــذه المؤسســة نحــو المزيــد مــن  التقــدم والتطــور واالزدهــار بمــا يعــزز موقعهــا 

علــى خارطــة القطــاع المصرفــي وبمــا يخــدم بلدنــا العزيــز واقتصادنــا الوطنــي وشــريعتنا الغــراء.

وليد توفيق فاخوري

رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس اإلدارة

الصيرفة اإلسالمية عالميًا

بــدأت صناعــة الصيرفــة اإلســامية منــذ مــا يقــارب أربعــة عقــود ولكنهــا انتقلــت ســريعًا مــن مرحلــة التجربــة 
واالختبــار إلــى مرحلــة التوســع واالنتشــار نتيجــة زيــادة الوعــي لــدى العمــاء والمســتثمرين عــن المصــارف 
يزيــد مجمــوع  العالمــي، حيــث  المصرفــي  النظــام  أركان  أهــم  االســامية وإدراك أهيمتهــا كونهــا مــن 
موجوداتهــا عــن 2 تريليــون دوالر مــن خــال أكثــر مــن 400 مؤسســة مصرفيــة منتشــرة فــي 75 بلــدًا فــي 

العالــم.

ســاهمت األزمــة الماليــة العالميــة فــي تســليط األضــواء علــى الصيرفــة اإلســامية التــي كانــت أقــل 
المتأثريــن باألزمــة فــي الوقــت الــذي ظهــر فيــه جليــًا مــدى هشاشــة البنــوك التقليديــة، حيــث وجــد الجميــع 
الماليــة وتمويــل  التحديــات كان األفضــل انضباطــًا فــي إدارة األصــول  النظــام اإلســامي رغــم كل  أن 
ــح  ــي فقــد أصب ــة، وبالتال ــى الروافــع المالي ــي تقــوم عل ــة الت ــات الورقي ــة وليــس العملي ــات الحقيقي العملي

النظــام المصرفــي اإلســامي ظاهــرة عالميــة شــدت انتبــاه الجميــع بعيــدًا عــن الدوافــع العقائديــة.
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الصيرفة اإلسالمية في فلسطين

بلغــت حصــة البنــوك اإلســامية مــن الســوق المصرفــي الفلســطيني فــي العــام2015 مــا يقــارب  12%، 
ــًا تجــاوزت %25 وهــو مــا يعنــي وجــود فرصــة  ــة اإلســامية عالمي ــم أن حصــة الصناعــة المصرفي مــع العل
كبيــرة أمــام الصناعــة المصرفيــة اإلســامية فــي فلســطين لتعظيــم حصتهــا الســوقية، وهــذا يشــكل حافــزًا 
للبنــك اإلســامي العربــي لتحقيــق أهدافــه االســتراتيجية التــي ترمــي إلــى مضاعفــة حجــم البنــك فــي كل 
مــن ودائــع العمــاء والتمويــات المباشــرة وتعظيــم أرباحــه وبالتالــي تعظيــم عوائــد المســتثمرين مــن 

خــال تطبيــق خطــة العمــل االســتراتيجية ذات الخمــس ســنوات )2016-2012(.

أداء البنك 

يبيــن الجــدول أدنــاه توضيحــًا ألداء البنــك اإلســامي العربــي خــال 5 ســنوات، ويتبيــن أن حجــم البنــك نمــا 
بشــكل ملحــوظ بكافــة بنــوده الرئيســية، إذ ارتفعــت موجوداتــه بمــا يقــارب 350 مليــون دوالر )116%(، 
وارتفعــت التمويــات المباشــرة لديــه بمــا يقــارب 178 مليــون دوالر )%134(، وودائــع العمــاء بمــا يقــارب 
238 مليــون دوالر )%84(، كمــا حقــق أرباحــًا صافيــة بقيمــة 5.2 مليــون دوالر خــال العــام 2015، هــذا 
مــع اإلشــارة إلــى أن خطــة العمــل االســتراتيجية التــي ابتــدأ العمــل بهــا وتطبيقهــا منــذ بدايــة العــام 2012 
والتــي تفتــرض ضــرورة مضاعفــة حجــم البنــك خــال الفتــرة 2012 لغايــة 2016 حققــت أهدافهــا، كمــا يبيــن 

الجــدول الاحــق:

20112012201320142015البند

301375470562651الموجودات

133172191247311التمويات المباشرة

282308372435520ودائع العماء

0.90.63.54.15.2صافي األرباح

* المبالغ بالمليون دوالر أمريكي.
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20152014201320122011

6
5
1

الموجودات - مليون دوالر

الموجودات

22 442222222 444444400000000141414141414141420202020202020

5
6
2

22 332222222 333333300000000131313131313131320202020202020
4
7
0

22 222222222 222222200000000121212121212121220202020202020

3
7
5

22 112222222 111111100000000111111111111111120202020202020

3
0
1

20152014201320122011

التمويالت المباشرة - مليون دوالر

التمويالت المباشرة

220 5152222 55550000015151515152020202020220 4142222 44440000014141414142020202020

3
1
1

2
4
7

3220 3132222 333330000013131313132020202020

1
9
1

220 2122222 222220000012121212122020202020

1
7
2

220 1112222 11110000011111111112020202020

1
3
3
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20152014201320122011

صافي األرباح - مليون دوالر

صافي األرباح

2 5222222 5555555500000001515151515151520202020202020

5
.2

2 4222222 4444444400000001414141414141420202020202020

4
.1

2 3222222 3333333300000001313131313131320202020202020

3
.5

2 2222222 22222222000000012121212121212202020202020202 1222222 1111111100000001111111111111120202020202020

0
.6

0
.9

20152014201320122011

ودائع العمالء- مليون دوالر

ودائع العمالء

22 55222222 55555000001515151515202020202022 44222222 444440000014141414142020202020

5
2
0

22 33222222 333330000013131313132020202020
3
7
2

4
3
5

22 22222222 22222000001212121212202020202022 11222222 111110000011111111112020202020

2
8
2 3
0
8
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المركز التنافسي
رغــم مــا يشــهده الواقــع الفلســطيني علــى مختلــف الصعــد االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة مــن عــدم 
اســتقرار، فــإن البنــك اإلســامي العربــي دائــم الســعي للمضــي قدمــًا فــي ســبيل تحســين وتطويــر أدائــه العــام 
مــن خــال تعزيــز قدرتــه التنافســية بيــن البنــوك العاملــة فــي فلســطين، ويتضــح هــذا مــن خــال البيانــات التــي 
تظهــر نمــوًا فــي الحصــة الســوقية للبنــك مــن موجــودات وتمويــات وودائــع العمــاء فــي القطــاع المصرفــي 
الفلســطيني، حيــث نمــت حصتــه الســوقية مــن الموجــودات مــن %4.8 نهايــة العــام 2014 إلــى %5.2 نهايــة 
العــام 2015، كمــا ونمــت حصتــه الســوقية فــي التمويــات المباشــرة مــن %5 نهايــة العــام 2014 إلــى 5.4% 
نهايــة العــام 2015، ونمــت حصتــه مــن ودائــع العمــاء مــن %4.9 نهايــة العــام 2014 إلــى %5.3 نهايــة العــام 
2015، وإذا مــا تمــت مقارنــة نســب النمــو بيــن البنــك اإلســامي العربــي والقطــاع المصرفــي الفلســطيني 

خــال العــام 2015 فــي البنــود ســابقة الذكــر فــإن الجــدول التالــي يوضــح ذلــك:

ودائع العماءالتمويات المباشرةالموجوداتالبند/ نسبة النمو

%9%18%7القطاع المصرفي الفلسطيني

%17%26%16البنك اإلسامي العربي
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مؤشرات األداء للبنك اإلسالمي العربي:
20142015

مؤشرات هيكل رأس المال

المطلوبــات وحقــوق أصحــاب حســابات االســتثمار 
%89.4%87.9المطلقــة / الموجــودات 

%451.3%364.9التمويات المباشرة / حقوق الملكية

%5.4%7.1األرباح )الخسائر( المدورة / حقوق الملكية

 

مؤشرات السيولة

%79.9%77.6ودائع العماء / الموجودات

%47.8%44 التمويات المباشرة / الموجودات

%59.8%56.7التمويات المباشرة / ودائع العماء

 

مؤشرات الربحية

%80.9%77.7إيرادات التمويل واالستثمار / إجمالي اإليرادات

%0.8%0.7العائد على الموجودات

%7.5%6.1العائد على حقوق الملكية

 

مؤشرات الحجم

51,082,55159,179,475معدل الموجودات لكل فرع

39,567,45647,012,874معدل ودائع العماء لكل فرع

22,465,95228,308,145معدل التمويات المباشرة لكل فرع
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المسؤولية االجتماعية:
ــز وتنميــة مختلــف المجــاالت  كان للبنــك اإلســامي العربــي دور فاعــل فــي المســاهمة فــي دعــم وتعزي
المجتمعيــة والتــي قــدم الخدمــة مــن خالهــا لمختلــف شــرائح المجتمــع الفلســطيني مــن خــال دعــم 
ومســاندة المؤسســات المحليــة والجمعيــات والمــدارس والمستشــفيات والمراكــز التثقيفيــة والتعليميــة 

ــة. ــة والمجتمعي ــة والثقافي ــات والنشــاطات االقتصادي ــة الفعالي ــى رعاي ــة، إضافــة إل والخدماتي

وقــد تجــاوز إجمالــي تبرعــات ومســاهمات البنــك المجتمعيــة 445 ألــف دوالر أمريكــي علــى الرغــم مــن 
عــدم وجــود سياســة محــددة بخصــوص المســؤولية االجتماعيــة، وقــد توزعــت علــى مجــاالت التنميــة، 

والثقافــة، والتعليــم، والصحــة، والحــاالت االنســانية، واإلغاثــة، والبيئــة، وقــد توزعــت كمــا يلــي:

المبلغالبند

30,774التنمية 

187,187نشاطات ثقافية

39,484التعليم 

28,269الصحة

9,142حاالت انسانية 

25,470اإلغاثة 

802البيئة

124,107استكمال مشروع بناء مسجد وروضة الريحان

445,235*المجموع

   * تشمل المسؤولية االجتماعية تبرعات البنك ضمن المصاريف التشغيلية والمكاسب غير الشرعية

ويتبع البنك االجراءات التالية في مجال المسؤولية االجتماعية:

استقبال الطلبات في كافة المجاالت عن طريق فروع البنك المنتشرة في كافة المحافظات. . 1

يتم التحري عن صحة المعلومات الموجودة في الطلب عن طريق الفروع.. 2

ترسل الطلبات إلى دائرة التخطيط والدراسات في اإلدارة العامة للدراسة والتوصية.. 3

يتم التأكد من المعلومات الواردة وكتابة توصية ورفعها إلى مكتب المدير العام.. 4

يقوم المدير العام برفع الطلبات إلى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية إلبداء الرأي.. 5

ترسل الطلبات إلى دائرة التخطيط لتبليغ األطراف المعنية بالقرار.. 6

يقوم البنك بدفع التبرعات إلى األطراف المعنية و يتم الدفع للمورد مباشرة.. 7
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الموارد البشرية:
ــزة أساســية لتطــور ونمــو البنــك،  ــرة تنميــة المــوارد البشــرية بأهميــة العنصــر البشــري كركي ــًا مــن دائ إيمان
فإنــه يقــع علــى عاتقهــا مســؤولية هامــة ودوٌر حيــوٌي فــي تطويــر كفــاءة الموظفيــن وتهيئــة بيئــة عمــل 

ــق االهــداف االســتراتيجية. ــل لتحقي ــز قدراتهــم ومهاراتهــم وإســتثمارها بالشــكل األمث داعمــة لتعزي

وقــد بلــغ عــدد موظفــي البنــك اإلســامي العربــي )335( موظفــًا خــال عــام 2015 مقارنــة بـــ )313( 
موظــف فــي العــام الماضــي، موزعيــن علــى اإلدارة العامــة والفــروع علــى النحــو التالــي:

169اإلدارة العامة
12فرع رام الله
20فرع البيرة
21فرع جنين
18فرع نابلس
18فرع الخليل

11فرع يطا
17فرع طولكرم

12فرع غزة
11فرع خانيونس
14فرع بيت لحم
12فرع قلقيلية

335المجموع

كما ويوزع الموظفون حسب مؤهاتهم العلمية على النحو التالي:

عدد الموظفين 2015عدد الموظفين 2014المؤهل العلمي

2521دراسات عليا
227247بكالوريوس

2427دبلوم
3740ثانوية عامة فما دون

313335إجمالي عدد الموظفين
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ويولــي البنــك اإلســامي العربــي أهميــة كبيــرة إلتاحــة فــرص عمــل متكافئــة لــكا الجنســين، حيــث يصنــف 
موظفــو البنــك حســب النــوع اإلجتماعــي كمــا هــو موضــح فــي الشــكل التالــي: 

230105 335
المجموع إناثذكور

سياسة التوظيف والحوافز في البنك:
انعكاســا لفلســفة ورؤيــة ادارة البنــك األســامي العربــي والتــي تولــي إهتمامــًا كبيــرًا بموظفيهــا، عملــت 
دائــرة تنميــة المــوارد البشــرية علــى ســن عــدة سياســات وتطويــر عــدد مــن البرامج من شــأنها تحفيــز وتطوير 
أداء الموظفيــن. مــن أهمهــا تطويــر آليــة التقييــم الســنوي وسياســة منــح المكافــآت والزيــادات الســنوية 
للموظفيــن والتــي تقــوم علــى الشــفافية والعدالــة وتعزيــز روح العمــل الجماعــي. إضافــة الــى ذلــك قامــت 
الدائــرة بتطويــر برنامــج يقــوم علــى رعايــة وإدارة المتميزيــن وتطويــر مســارات وظيفيــة لموظفــي الفــروع 
وبعــض الدوائــر بــاإلدارة العامــة. أمــا فيمــا يخــص بيئــة العمــل اإليجابــي والــذي يعتبــر ميــزة يفتخــر بهــا 
موظفــو البنــك, فقــد واصلــت الدائــرة فعالياتهــا بعقــد لقــاءات وأنشــطة مختلفــة وخاصــة بيــن موظفــي 

اإلدارة والفــروع.

كمــا يتبــع البنــك سياســة ممنهجــة فــي عمليــة التوظيــف، إذ يتــم اســتقطاب أفضــل الكفــاءات التــي تتمتــع 
بالمواصفــات والمؤهــات المطلوبــة، ويتــم إجــراء المقابــات مــع المتقدميــن مــن خــال لجنــة انتقــاء 
الموظفيــن المختصــة فــي البنــك ويتــم اختيــار المرشــح بنــاء علــى معاييــر محــددة تتبعهــا اللجنــة وتمــر 

ــوع وطبيعــة الوظيفــة الشــاغرة. ــة تعتمــد علــى ن ــر مــن مرحل ــار الموظــف فــي أكث ــة اختي مرحل
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سياسة التدريب:
بخصــوص التدريــب  تقــوم دائــرة التدريــب بالمســاهمة فــي بنــاء الــكادر البشــري للبنــك، مــن خــال دورهــا 
فــي تدريــب وتطويــر أداء الموظفيــن، باعتبــار رأس المــال البشــري الرفعــة االساســية الداء وتقــدم البنــك 
وتحقيــق أهدافــه االســتراتيجية. حيــث يتــم اعــداد خطــة تدريــب ســنوية تعتمــد مــن االدارة العليــا فــي 
البنــك وتهــدف الــى مســاندة تحقيــق أهــداف البنــك وخطتــه االســتراتيجية، بحيــث تراعــي تلبيــة االحتياجــات 
التدريبيــة للموظفيــن اضافــة الــى تطويــر وتحســين مهاراتهــم وقدراتهــم وخبراتهــم. وتقــوم الدائــرة بالبحــث 

عــن أفضــل الفــرص التدريبيــة التــي تســاهم فــي تعزيــز ورفــع الكفــاءة المصرفيــة للموظفيــن.

امــا الــدورات التدريبيــة وورش العمــل التــي نظمهــا البنــك او شــارك فيهــا خــال عــام 2015، فقــد تــم تنظيــم 
والمشــاركة فــي )104( برنامــج ونشــاط تدريبــي ضمــت دورات وورش عمــل ومؤتمــرات بواقــع )2037( ســاعة 

تدريبيــة وبمشــاركة )853( موظــف مــع التكــرار مــن مختلــف الفــروع واإلدارة العامــة، علــى النحــو االتــي: 

عدد الساعات عدد الدورات 
التدريبية

عدد الموظفين/
المتدربين مع التكرار

791877424الدورات المحلية والخارجية

1998.5420ورش العمل الداخلية

656.59ورش العمل الخارجية 

توزيع المشاركين في الدورات المعقودة للعام 2015 بين الفروع واالدارة العامة:

عدد المشاركين/ مع التكرارالفرع#

187االدارة العامة1
127البيرة2
62نابلس3
81الخليل4
49بيت لحم5
56جنين6
49طولكرم7

46قلقيلية8

29غزة9
21خانيونس10
58يطا11
79رام الله12
2مكتب الجامعة العربية االمريكية13

846مجموع المشاركين
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ومــن أهــم البرامــج التــي نفذتهــا دائــرة التدريــب خــال العــام 2015 ، البرنامــج المميــز لجميــع موظفــي 
الصــف االول فــي الفــروع )Front Desk( حــول الــذكاء العاطفــي واالنمــاط الســلوكية للنــاس وااليتيكيــت 
الــى تطويــر قــدرات الموظفيــن  البرنامــج  التقاطعــي، حيــث هــدف  البيــع  الــى  التعامــل باالضافــة  فــي 
وســلوكهم االيجابــي وفهــم الــذات مــن أجــل فهــم العمــاء وحســن التعامــل معهــم وبالتالــي تحســين 
خدمــة العمــاء. وكذلــك تنفيــذ البرنامــج المصرفــي الشــامل للموظفيــن الجــدد بواقــع مرتيــن خــال العــام 
حيــث يتكــون البرنامــج مــن 14 دورة تدريبيــة فــي جميــع جوانــب العمــل المصرفــي بشــكل عــام واالســامي 
بشــكل خــاص. وكذلــك برامــج أخــرى موجهــه للمــدراء واالدارة الوســطى. وكمــا تولــي دائــرة التدريــب أهميــة 
خاصــة لتنفيــذ البرامــج المتعلقــة بالجوانــب الشــرعية للعمــل المصرفــي االســامي وزيــادة التوعيــة بذلــك، 
والبرامــج التــي تهــدف الــى تحســين البيئــة الرقابيــة فــي الفــروع ورفــع درجــة الوعــي بالمخاطــر واالمتثــال 

حيــث نفــذت عــدة ورش عمــل لهــذا الغــرض.

 ويضــاف الــى انجــازات دائــرة التدريــب فــي العــام 2015 ايضــا اســتحداث برنامــج تدريبــي لطلبــة الجامعــات 
ــن  ــة المقبلي ــة مــن الطلب ــذي يســتهدف نخب ــرواد فــي الصيرفــة االســامية« وال ــوان »ال الفلســطينية بعن
علــى التخــرج بهــدف تهيئتهــم لســوق العمــل وتعريفهــم بالعمــل المصرفــي االســامي بشــكل خــاص بواقع 
48 ســاعة تدريبيــة، حيــث نفــذ البرنامــج لثاثــة جامعــات هــي )جامعــة خضــوري / طولكرم، الجامعــة العربيــة 
االمريكيــة / جنيــن، و جامعــة النجــاح الوطنيــة / نابلــس( ممــا ســاهم بتعزيــز المســؤولية االجتماعيــة للبنــك 

تجــاه الجامعــات باالضافــة الــى اســتهداف المشــاركين مــن الطلبــة فــي عمليــة االســتقطاب والتعييــن.
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الخدمات المصرفية والتمويلية لدى البنك اإلسالمي العربي

الخدمات المصرفية لألفراد:

برامج التوفير

يوفــر البنــك خمســة برامــج توفيــر تلبــي رغبــات مختلــف شــرائح المجتمــع، وتتميــز هــذه البرامــج بمكافــأة 
العمــاء علــى مــدار العــام، وتخضــع برامــج التوفيــر آلليــات توزيــع األربــاح علــى االســتثمار المتبعــة فــي 

حســابات التوفيــر فــي البنــك بمــا يتفــق مــع معاييــر االســتثمار اإلســامية.

برنامــج توفيــر العمــرة: يشــكل أداء ســنة العمــرة مــن الســنن 
المحببــة جــدًا والمرغوبــة لــدى المســلمين، ومــن هنــا يقــوم البنــك 
ــًا لعمائــه مــن خــال  بمنــح جائــزة عمــرة بقيمــة 500 دوالر يومي

برنامــج توفيــر العمــرة.

برنامــج توفيــر الــزواج: يســاهم البنــك بمســاعدة الشــباب مــن 
ــزة شــهرية  ــح جائ ــزواج مــن خــال من ــه علــى إتمــام ســنة ال عمائ
بقيمــة 3,000 دوالر لعمائــه مــن خــال برنامــج توفيــر الــزواج.

ــم المــرأة التــي  ــر جواهــر: ال يغفــل البنــك عــن تكري برنامــج توفي
تشــكل نصــف المجتمــع، وبهــذا فقــد تــم اســتحداث هــذا البرنامــج 
بدايــة العــام ليكــرم عمــاءه بعشــر جوائــز ذهب بشــكل ربع ســنوي 

قيمــة كل جائــزة 1,750 دوالر مــن خــال برنامــج توفيــر جواهــر.

برنامــج وفــر وتملــك: حلــم الحصــول علــى شــقة العمــر مــن أكبــر 
وأهــم األحــام التــي يســعى اإلنســان لتحقيقهــا، وبذلــك يوفــر 
ــح شــقة العمــر مــرة كل ســتة شــهور  ــن بالعــام بمن البنــك فرصتي
ــر وفــر وتملــك. بقيمــة 100 ألــف دوالر مــن خــال برنامــج التوفي

برنامــج توفيــر الحــج: الحــج فريضــة علــى كل مســلم، وبذلــك 
يقــوم البنــك بالمســاهمة بتحقيــق حلــم أداء فريضــة الحــج لعشــرة 
مــن عمائــه كل عــام مــن خــال 10 جوائــز بقيمــة 10 االف دوالر 

مــن خــال برنامــج توفيــر الحــج.

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على الرقم المجاني 1800242242 أو زيارة أحد فروع البنك.

شروط البرنامج:

· الحسابات التي ستشارك في هذا البرنامج هي حسابات التوفير بكافة العمالت.
· أن اليقل الحد األدنى للرصيد اليومي خالل  6 شهور الذي تجري فيه القرعة عن مبلغ $1000.

· الحسابات المشاركة تخضع آللية توزيع األرباح المعتمدة لدى البنك.
. يتحمل الفائز قيمة ضريبة الدخل على الجائزة .

· تجدد جوائز التوفير في  2014/12/31.
· يجري السحب في 6/1 و 12/1 من كل عام.

www.aibnk.com

كمل نص دينك

برنامج وفر وتملك
شقة كل 6 شهور بقيمة 100,000 $ 

كل
6 شهور

البنــــك اإلســــالمي العــــربي

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على الرقم المجاني 1800242242 أو زيارة أحد فروع البنك.

شروط البرنامج

· الحسابات التي ستشارك في هذا البرنامج هي حسابات التوفير بكافة العمالت.
· أن ال يقل الحد األدنى للرصيد اليومي خالل 3 شهور التي تجري فيها القرعة عن مبلغ $300 .

· الحسابات المشاركة تخضع آللية توزيع األرباح المعتمدة لدى البنك.
· تجدد جوائز التوفير في 2014/12/31.

· يجرى السحب في الشهر الذي يسبق موسم الحج.

كل سنة

www.aibnk.com

البنــــك اإلســــالمي العــــربي

حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا

برنامج توفير الحج 
10 رحالت حج سنويـًا بقيمة 1,000 $ 

لكل جائزة 
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ميزات البرنامج

www.aibnk.comلمزيد من المعلومات يرجى االتصال على الرقم المجاني 1800242242 أو زيارة أحد فروع البنك.

البنــــك اإلســــالمي العــــربي

برنامج تمويل السيارات

ميزات البرنامج:

- يمكنك هذا البرنامج من اقتناء سيارتك التي تحلم بها.
- يمنح هذا التمويل بطرق تتفق وتعاليم الشريعة اإلسالمية الغراء.
- يمتاز البرنامج بالسهولة والمرونة بما يتناسـب و مواردك المالية.

- تصل قيمة التمويل إلى 75 ألف دوالر أو ما يعادلها بالعمالت األخرى،
   ومدة السداد تصل الى 72 شهر.

- إمكانية تمويل كامل قيمة السيارة.
- يمكن االستفادة من العروض واالتفاقيات الموقعة مع كافة شركات السيارات في فلسطين.

www.aibnk.comلمزيد من المعلومات يرجى االتصال على الرقم المجاني 1800242242 أو زيارة أحد فروع البنك.

كمل نص دينك

برنامج استأجر وتملك
امتلك منزل األحالم

البنــــك اإلســــالمي العــــربي

ميزات البرنامج:

· يتيح لك إمكانية امتالك منزل االحالم بأسلوب اإليجارة المنتهية بالتمليك.
· يمنح هذا التمويل بطرق تتفق وتعاليم الشريعة اإلسالمية الغراء.
· يمتاز البرنامج بالسهولة والمرونة بما يتناسـب و مواردك المالية.

· يمكنك هذا البرنامج من الحصول على تمويالت بسقوف تتالئم واحتياجاتك 
  وبفترة سداد تصل إلى 25 سنة.

· سقف التمويل يصل لغاية 500 ألف دوالر.

www.aibnk.comلمزيد من المعلومات يرجى االتصال على الرقم المجاني 1800242242 أو زيارة أحد فروع البنك.

برنامج التمويل الشخصي

البنــــك اإلســــالمي العــــربي

ميزات البرنامج:

· يمكنك هذا البرنامج من تغطية كافة احتياجاتك الشخصية.
· يمنح هذا التمويل بطرق تتفق وتعاليم الشريعة اإلسالمية الغراء.
· يمتاز البرنامج بالسهولة والمرونة بما يتناسـب و مواردك المالية.

· تصل قيمة التمويل في هذا البرنامج إلى 150 ألف دوالر أمريكي أو 
  ما يعادلها بالعمالت األخرى.

· فترات سداد تصل لغاية 144 شهرًا.

www.aibnk.comلمزيد من المعلومات يرجى االتصال على الرقم المجاني 1800242242 أو زيارة أحد فروع البنك.

برنامج تمويل أصحاب
المهن

البنــــك اإلســــالمي العــــربي

ميزات البرنامج:

· يمكنك هذا البرنامج من تمويل احتياجاتك الشخصية والمهنية بطرق تتفق وتعاليم الشريعة اإلسالمية.
· يمتاز البرنامج بالسهولة والمرونة بما يتناسب ومواردك المالية.

· يستهدف هذا البرنامج أعضاء النقابات المعتمدة وأصحاب المهن.
· سقف التمويل الشخصي  يصل إلى 30 ألف دوالر بفترة سداد تصل إلى 60 شهرًا.

· سقف التمويل المهني يصل إلى 60 ألف دوالر بفترة سداد تصل إلى 60 شهرًا.
· سقف التمويل الشخصي (مع تحويل الراتب) يصل إلى 150 ألف دوالر بفترة سداد تصل إلى 120 شهرًا.

· سقف تمويل السيارات يصل إلى 75 ألف دوالر وبفترة سداد تصل إلى 72 شهرًا.
· سقف اإليجارة المنتهية بالتمليك يصل إلى 500 ألف دوالر وبفترة سداد تصل إلى 25 سنة.

برامج التمويل:

يقــدم البنــك عــددًا مــن البرامــج التمويليــة المتكاملــة لألفــراد، التــي تضمــن تمويــل كافــة احتياجاتــه الحياتيــة 
بمــا يتماشــى مــع تعاليــم الشــريعة اإلســامية الغــراء، ويقــوم بإبــرام االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم مــع 
مؤسســات المجتمــع المحلــي التــي يقــدم مــن خالهــا عروضــًا منافســة لمختلــف شــرائح المجتمــع، حيــث 

تقــدم دائــرة تمويــل األفــراد فــي البنــك 5 برامــج أساســية للتمويــل هــي:

تمويــل الســيارات: يحقــق العميــل مــن خالــه حلم اقتناء الســيارة 
المفضلــة بشــروط وفتــرات ســداد ميســرة ومائمــة لمختلــف 

شــرائح المجتمــع.

البيــوت  امتــاك  إمكانيــة  البرنامــج  يوفــر  وتملــك:  اســتأجر 
بالمرونــة  يتميــز  الــذي  بالتمليــك  المنتهيــة  اإلجــارة  بأســلوب 

األجــل. طويلــة  الســداد  وبفتــرات 

كافــة  بتوفيــر  البرنامــج  هــذا  يســاهم  الشــخصي:  التمويــل 
التعاليــم  مــع  يتماشــى  بمــا  للعمــاء  الشــخصية  االحتياجــات 

عاليــة. تنافســية  وبمميــزات  اإلســامية 

تمويــل أصحــاب المهــن: يختــص هــذا البرنامــج بشــريحة أصحــاب 
المجتمــع،  مــن  كبيــرة  نســبة  يشــكلون  الذيــن  الحــرة  المهــن 
ويســاهم بتحقيــق أحامهــم ســواء البيــوت، الســيارات، الســلع، 

الماليــة. يتناســب ومواردهــم  بمــا  الصغيــرة،  المشــاريع 

برنامــج التمويــل بضمــان الذهــب: يمكــن هــذا البرنامــج العمــاء 
مــن تمويــل احتياجاتهــم الشــخصية والمهنيــة  بضمــان الذهــب 

ودون الحاجــة لوجــود راتــب محــول علــى البنــك.
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الخدمات المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة:

ينظــر البنــك إلــى قطــاع المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة علــى أنه مــن أهم القطاعــات االقتصادية الواعدة 
فــي فلســطين ولــه مســتقبل كبيــر وقــدرة كبيــرة على المســاهمة في تنمية االقتصاد الفلســطيني بشــكل 
عــام، ومــن هنــا كان لوجــود دائــرة تمويــل المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة فــي البنــك أهميــة كبــرى، حيــث 
تقــوم بتوفيــر فرصــة الحصــول علــى التمويــل الــازم واالستشــارات المناســبة لهــذه الشــريحة الواســعة مــن 
ــة  ــز بالمرون خــال تقديــم الخدمــات المصرفيــة والتمويليــة التــي تتماشــى مــع التعاليــم اإلســامية وتتمي

لتتمكــن مــن خدمــة مختلــف مجــاالت عمــل تلــك المشــاريع.

الخدمات المقدمة للشركات الكبرى:

يعمــل البنــك بالشــراكة مــع الشــركات الكبيــرة فــي فلســطين للمســاهمة فــي تنميــة وبنــاء االقتصــاد 
الفلســطيني، حيــث تقــوم دائــرة تنميــة أعمــال الشــركات بتوفيــر مجموعــة مــن الحلــول المبتكــرة التــي 
واالســتصناع،  والمشــاركة،  والمضاربــة،  المرابحــة،  بيــوع  مــن  الشــرعية  التمويــات  صيــغ  مــع  تتوافــق 
واإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك للشــركات الكبــرى مــن خــال تمويــل رأس المــال العامــل، والمــواد الخــام 
ومــواد التصنيــع واإلنتــاج، وتمويــل األصــول واآلالت والمعــدات، والتمويــل العقــاري، وتمويــل المشــاريع 
ــل باالعتمــادات المســتندية،  ــة التــي تتمث ــة، كمــا يقــدم البنــك خدمــات التجــارة الخارجي ــة والتجاري الصناعي
وبوالــص التحصيــل، وخطابــات الضمــان، وكلهــا بمــا يتناســب مــع طبيعــة عمــل تلــك الشــركات وبمــا يحقــق 

أفضــل النتائــج لكافــة األطــراف.

الخزينة واألسواق المالية:

ــاح لــدى البنــك، إذ تعمــل بمجهــود  ــرة الخزينــة واألســواق الماليــة مــن أهــم مــوارد تحقيــق األرب ــر دائ تعتب
ــة، وتقــدم خدمــات بيــع وشــراء العمــات  ــة لتجــارة العمــات األجنبي ــر علــى متابعــة األســواق العالمي كبي
الفوريــة للعمــاء بعــد تقديــم المعلومــات الكافيــة حــول أســواق العمــات وأوضــاع معــدالت العوائــد، 
ويولــي البنــك أهميــة كبيــرة لهــذه الدائــرة مــن خــال توفيــر أحــدث وســائل االتصــال باألســواق العالميــة 

ــأول مــع كل المســتجدات حــول أســواق المــال. للبقــاء علــى اطــاع أواًل ب
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تطوير الخدمات والمنتجات:

تــم خــال العــام 2015 المصادقــة علــى مكتــب جديــد فــي المنطقــة 
الصناعيــة فــي بيــت لحــم كمــا تــم انجــاز عملية شــراء ارض فــرع نابلس 
الجديــد، واصــدار أمــر المباشــرة للمقــاول والمشــروع تحــت التنفيــذ، 
إضافــة إلــى اعمــال تحديــث لفــروع نابلــس وجنيــن وبيــت لحــم، وتــم 
تدشــين 4 صرافــات آليــة جديــدة منتشــرة فــي مختلــف محافظــات 
الوطــن، كمــا وتــم إنشــاء أقســام جديــدة بالفــروع لخدمــة كبــار الزبائن 
VIP Customer  وتــم تطبيقهــا بفــروع البيــرة، طولكــرم، وجنيــن، 
وجــاري العمــل علــى تطبيقهــا فــي باقــي الفــروع، إضافــة إلــى توفيــر 
 customer visit management نظــام الحجــز المســبق للزبائــن
لفتــرة تجريبيــة فــي فرعــي رام اللــه والبيــرة فــي عــام 2014  وتــم 
اضافــة فــرع نابلــس بعــام 2015 علــى هــذا النظــام وســيتم تعميمــه 
علــى باقــي الفــروع الحقــا، حيــث يمكــن للعمــاء مــن خالــه حجــز 
موعــد محــدد مســبق لزيــارة الفــرع مــن خــال الموقــع االلكترونــي 

أو إرســال رســالة نصيــة بالموعــد المطلــوب حجــزه.

 امــا علــى صعيــد المنتجــات والخدمــات المصرفيــة فقــد اســتمر 
العمــاء  احتياجــات  لتلبــي  وتحديثهــا  تطويــر خدماتــه  فــي  البنــك 
وتواكــب التطــور فــي العمــل المصرفــي حيــث اطلــق البنــك خدمــة 
الموبايــل بانــك الــذي يتــم مــن خالهــا القيــام بمعظــم الخدمــات 
المصرفيــة مــن خــال تطبيــق يتــم تحميلــه علــى الهاتــف النقــال. كمــا 
تــم االســتحواذ علــى نظــام االنترنــت البنكــي الخــاص بالمؤسســات 
معاماتهــا  معظــم   اجــراء  للمؤسســات  ســيتيح  النظــام  وهــذا 
الماليــة باســتخدام  االنترنــت البنكــي، وبامكانهــا تحديــد  الصاحيــات 
الماليــة الممنوحــة لموظفيهــا. وســيتم المباشــرة باطــاق الخدمــة 
نظــام  تطويــر  وتــم   .2016 عــام  مــن  االول  الربــع  خــال  رســميا 
الرســائل القصيــره وتحســينه وخاصــة فــي مجــال الرســائل المتعلقــة 
بالشــيكات كمــا تــم ادخــال بعــض الخدمــات االضافيــة الــى نظــام 

االنترنــت البنكــي بحيــث تلبــي متطلبــات واحتياجــات العمــاء.

اضافــة لذلــك تــم انجــاز عــدد مــن المشــاريع التــي تهــدف الــى تســريع 
وتحســين نوعيــة الخدمــة المقدمــة للعمــاء والتــي تمثلــت باتمــام 
إصــدار بطاقــات فيــزا.  التمويــل، ومشــروع  أتمتــة طلبــات  مشــروع 
ــزا بشــكل تجريبــي لموظفــي البنــك وســيتم   ــم اطــاق  خدمــة الفي ت
اطاقهــا رســميا خــال االشــهر االولــى مــن عــام 2016 باالضافــة الــى 
ربــط شــبكة صرافــات البنــك مــع شــبكة المقســم الوطنــي  )194(، 
ومشــروع التســديد اآللــي حيــث تــم ادخــال خدمــة التســديد  الفــوري 
لفواتيــر عــدد كبيــر مــن الشــركات الخدميــة الــى نظــام االنترنــت البنكي 
وذلــك بالتعــاون مــع شــركة PalPay وســيتم اطــاق هــذه الخدمــة 
القــرارات  ومتابعــة  أتمتــة  ومشــروع   ،2016 العــام  بدايــة  رســميا 

اإلداريــة والتحليــل المالــي كمــا تــم تركيــب نظــام الفاتــكا.
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البحث والتطوير:

تقــوم دائــرة التخطيــط والدراســات فــي البنــك بمتابعــة مؤشــرات أداء البنــك علــى مــدار العــام ومقارنتهــا 
ــر أداء البنــك،  ــز وتطوي بمؤشــرات األداء العــام للقطــاع المصرفــي ووضــع التوصيــات للمســاهمة فــي تعزي
احتياجــات  لتلبيــة  شــاملة  بيانــات  قاعــدة  وإنشــاء  والدوائــر،  للفــروع  العامــة  الموازنــة  تنفيــذ  ومتابعــة 
المســتفيدين داخــل البنــك وخارجــه، وتحليــل البيانــات والمعلومــات المتوفــرة وإجــراء المقارنات بين المســوح 
المنفــذة لفتــرات مختلفــة، وتوثيــق النشــرات والتقاريــر اإلحصائيــة، ووضــع الخطــط العمليــة الحتياجات البنك 

علــى المــدى القصيــر والطويــل مــن مختلــف المــوارد ووضــع المواصفــات الفنيــة الازمــة لذلــك.

إدارة المخاطر: 

يقــوم البنــك بتطبيــق أحــدث المعاييــر المصرفيــة الدوليــة الفضلــى فــي إدارة كافــة أنــواع المخاطــر ســواء 
والســمعة  واألعمــال  والســيولة،  الســوق  ومخاطــر  والتشــغيل،  العمليــات  أو  التمويــل،  مخاطــر  كانــت 
واســتمرارية العمــل، وذلــك فــي ســبيل تحقيــق الشــفافية واالمتثــال لقــرارات الجهــات الرقابيــة وتعليمــات 
ســلطة النقــد الفلســطينية واالســتناد إلــى المعاييــر الدوليــة المنبثقــة مــن إرشــادات لجنــة بــازل )II( ، حيــث 
يقــوم البنــك حاليــا بالتجهيــز لتطبيــق متطلبــات اتفاقيــة بــازل )II( وبالتنســيق مــع ســلطة النقــد الفلســطينية، 
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حيــث جــاري العمــل علــى اعــداد تقييــم داخلــي لكفايــة راس المــال )ICAAP( مــع تعزيــز االجــراءات الرقابيــة 
القائمــة للتأكــد مــن التحــوط الكافــي لكفايــة رأس مــال البنــك لكافــة المخاطــر التــي قــد تنشــأ مــن أعمــال 
البنــك المختلفــة الناتجــة عــن التوســع، والحفــاظ علــى جــودة األصــول ووفــرة الســيولة لمواجهــة المتطلبــات 
الطارئــة، كمــا ويتــم إعــداد فحوصــات اإلجهــاد )Stress Testing( وعكــس نتائجهــا علــى واقــع البيانــات 
الماليــة للبنــك لمعرفــة حجــم تأثيرهــا علــى أربــاح البنــك وأصولــه المرجحــة بالمخاطــر وذلــك للتحــوط الكافــي 
لــرأس مــال البنــك وبحســب إرشــادات وتوصيــات لجنــة بــازل )II(، كمــا ينهــج البنــك لتطبيــق متطلبــات اتفاقيــة 
 )QIS( وبحســب تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية، وذلــك فيمــا يخــص دراســة األثــر الكمــي )II( بــازل
ــر إلجــراء  ــى التحضي ــة رأس المــال، باإلضافــة إل لمجمــل المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك علــى نســبة كفاي
ــار الموقــع البديــل لضمــان ســير العمــل بالظــروف  فحوصــات اســتمرارية العمــل مــن الموقــع البديــل واختب
االســتثنائية ومــدى الجاهزيــة فــي تطبيــق أعمــال البنــك للمحافظــة علــى االســتمرارية فــي تقديــم أفضــل 
الخدمــات المصرفيــة لعمــاء البنــك فــي الظــروف الطارئــة، باإلضافــة إلــى عقــد ورش العمــل لكافــة دوائــر 
البنــك لمعرفــة وتحديــد حجــم المخاطــر لــكل وحــدة والحــد و/أو التخفيــف منهــا تبعــًا للممارســات المصرفيــة 
الفضلــى، باإلضافــة إلــى االســتناد إلــى أدوات مســاعدة فــي تحديــد وتقييــم حجــم ومســتوى المخاطــر 
االئتمانيــة الناشــئة مــن التمويــات الممنوحــة لعمــاء البنــك ومخاطــر الســوق الناشــئة عــن االســثمار فــي 

أســواق رأس المــال المحليــة و العالميــة.

كمــا وينهــج البنــك الــى تطويــر وتعزيــز الــدور الرقابــي فــي ادارة مخاطــر الســيولة، مــن حيــث العمــل علــى 
تطويــر منهجيتهــا واجراءاتهــا الحاليــة فــي مراقبــة وتقييــم وضــع الســيولة وحجــم فجــوات االســتحقاق مــا 
بيــن االصــول والخصــوم، وباالســتناد إلــى اســس ومعاييــر قيــاس دوليــة فــي ذلــك، العطــاء صــورة شــاملة 
ومتكاملــة فــي ادارة موجــودات ومطلوبــات البنــك، تهــدف مــن خالهــا الــى الحفــاظ علــى اصــول البنــك، 

وتعزيــز قــدرة البنــك فــي تلبيــة احتياجــات عمائــه خاصــة فــي الظــروف غيــر االعتياديــة.

مكافحة غسل األموال:

تعزيــزا لاســتقرار المالــي فــي فلســطين وللمحافظــة علــى ســامة الجهــاز المصرفــي الفلســطيني مــن 
احتمــاالت المقاطعــة والعــزل مــن قبــل المجتمــع الدولــي بســبب عــدم مواكبــة المســتجدات العالميــة 
المتعلقــة بمكافحــة غســل االمــوال وتماشــيًا مــع سياســة البنــك اإلســامي العربــي فــي مكافحــة مثل هذه 
الجرائــم، وإمتثــااًل لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية قــام البنــك بتعيــن ضابــط مكافحــة غســل االمــوال 
كمســؤول اتصــال علــى مســتوى االدارة لمراقبــة االمتثــال ألحــكام القانــون واللوائــح والتعليمــات والمعاييــر 
والقــرارات الخاصــة بمكافحــة غســل االمــوال واالتصــال مــع وحــدة المتابعــة الماليــة لــدى ســلطة النقــد 
الفلســطينية لمتابعــة االجــراءات الازمــة  وذلــك مــن خــال انشــاء دائــرة مســتقلة مختصــة بهــذا المجــال. 

ويتمثــل دور البنــك فــي ذلــك مــن خــال إقــرار سياســة داخليــة لمكافحــة غســل االمــوال وقاعــدة اعــرف 
عميلــك، وذلــك بهــدف وضــع آليــات وضوابــط وتحديــد مســؤوليات واضحــة والتأكــد مــن قيــام الجميــع 
بهــذه المســؤوليات، بهــدف منــع الخارجيــن عــن القانــون مــن اســتخدام البنــك االســامي العربــي للقيــام 

بعمليــات غســل اموالهــم.
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االلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات: 
يؤكــد البنــك التزامــه بكافــة سياســات وأحــكام وقواعــد مدونــة حوكمــة الشــركات فــي فلســطين، بمــا 
يضمــن تحقيــق العدالــة والنزاهــة والشــفافية واإلفصــاح عــن األمــور الماليــة وغيــر الماليــة بشــكل يجعــل 
مــن العاقــة ذات األطــراف الثاثــة المكونــة مــن المســاهمين ومجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة عاقــة 
تتســم بالشــفافية وتضمــن تحقيــق كافــة المصالــح بعدالــة، بمــا يمَكــن المســاهمين مــن تقييــم وضــع البنــك 
ومســتوى أدائــه، إضافــة إلــى مراعــاة المســاءلة فــي العاقــات بيــن اإلدارة التنفيذيــة ومجلــس اإلدارة، 
وبيــن مجلــس اإلدارة والمســاهمين، وبيــن مجلــس اإلدارة والجهــات األخــرى ذات العاقــة، إضافــة إلــى 
مراعــاة الفصــل بيــن المســؤوليات وتفويــض الصاحيــات لكافــة الموظفيــن فــي البنــك، مرتكــزًا بذلــك علــى 

المبــادئ التاليــة:
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1. اجتماعات الهيئة العامة:

يتــم عقــد اجتماعــات الهيئــة العامــة العاديــة وغيــر العاديــة بنــاء علــى دعــوة مــن قبــل مجلــس اإلدارة وتوجــه 
للمســاهمين قبــل 14 يومــًا علــى األقــل مــن موعــد انعقادهــا، ويتــم اإلعــان عنهــا بالصحــف المحليــة قبــل 
ــر مدقــق الحســابات الخارجــي،  موعــد االجتمــاع بأســبوعين علــى األقــل، ويســتمع المســاهمون إلــى تقري
وتقريــر هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية الموحــدة فــي اجتمــاع الهيئــة العامــة وتتــم اإلجابــة عــن أيــة 
استفســارات لديهــم، ويتــم خــال االجتمــاع مناقشــة بنــود جــدول األعمــال وفقــًا للترتيــب الــوارد فيــه كمــا 

تتــاح الفرصــة إلدراج أيــة بنــود أخــرى تتــم بنــاء علــى طلــب المســاهمين.

2. حقوق المساهمين المتكافئة:

يراعــي مجلــس إدارة البنــك اإلســامي العربــي أن يتمتــع كل مســاهم مــن مســاهمي البنــك بكافــة الحقــوق 
المخولــة لهــم بموجــب القوانيــن واألنظمــة والتعليمــات المرعيــة، والتــي تشــمل الحــق فــي توفيــر ســجات 
الملكيــة، والحــق فــي حصولهــم علــى الدعــوة لحضــور اجتماعــات الهيئــة العامــة، والحــق فــي المعاملــة العادلة 
لجميــع المســاهمين وتمتعهــم بالحقــوق نفســها، ســواء فــي توزيــع األربــاح النقديــة والعينيــة وكذلــك الحــق 
فــي نقــل األســهم أو رهنهــا، والحــق فــي التصويــت واالنتخــاب، والحــق فــي أولويــة االكتتــاب فــي أي إصــدارات 

جديــدة.

3. إدارة الشركة:

يتألــف مجلــس إدارة البنــك اإلســامي العربــي الحالــي مــن 11 عضــوًا، ويشــترط لعضويــة مجلــس اإلدارة 
أن يكــون العضــو المنتخــب يملــك مــا ال يقــل عــن 7,000 ســهم، والتزامــًا بتعليمــات الحوكمــة الصــادرة عــن 
ســلطة النقــد الفلســطينية والتــي تنــص علــى انــه فــي حــال وجــود تركــز فــي الملكيــة يتوجــب ان يكــون ثلــث 
أعضــاء مجلــس االدارة مــن المســتقلين، ويمتلــك أعضــاء مجلــس اإلدارة خبــرة ماليــة واقتصاديــة، ويجتمــع 
المجلــس بصــورة منتظمــة وكلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك وبمــا ال يقــل عــن ســتة اجتماعــات ســنوية، 
ويعقــد اجتمــاع الهيئــة العامــة العاديــة مــرة بالســنة، كمــا يعقــد اجتمــاع هيئــة عامــة غيــر عــادي كلمــا دعــت 

الحاجــة إلــى ذلــك.

 كمــا شــكل مجلــس إدارة البنــك مــن أعضائــه عــدة لجــان دائمــة منبثقــة عنــه وهــي: اللجنــة التنفيذيــة، لجنــة 
المراجعــة والتدقيــق، لجنــة المخاطــر والحوكمــة واالمتثــال، ولجنــة االســتثمار وأســواق المــال.

أمــا فيمــا يخــص اإلدارة التنفيذيــة، فــإن المديــر العــام للبنــك يتمتــع بالكفــاءة والنزاهــة والخبــرة المصرفيــة 
واالقتصاديــة الكبيــرة، كمــا تــم تعييــن مســؤولين بارزيــن فــي اإلدارة التنفيذيــة تتوافــر لديهــم المؤهــات 
والخبــرات المطلوبــة، ويقــوم المديــر العــام برســم ومتابعــة تنفيــذ الخطــط االســتراتيجية للبنــك التــي أقرهــا 
مجلــس اإلدارة، كمــا أنــه هنــاك فصــًا بيــن مهــام مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة بمــا يخــص األعمــال 

اليوميــة للبنــك.
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4. التدقيق:

يقــوم بأعمــال التدقيــق فــي البنــك اإلســامي العربــي جهتــان منفصلتــان وهمــا: التدقيــق الخارجــي الــذي 
تقــوم بــه شــركة تدقيــق مرخصــة لمزاولــة المهنــة ومعتمــدة ومتمتعــة بالخبــرة والكفــاءة الازمــة لذلــك، 
وتقــوم بممارســة أعمالهــا بشــكل حيــادي ومســتقل عــن البنــك وعــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، 
إضافــة إلــى دائــرة التدقيــق الداخلــي التــي تتبــع مباشــرة للجنــة المراجعــة والتدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس 
اإلدارة والتــي تقــوم بمتابعــة فحــص تطبيــق نظــام الرقابــة الداخليــة وإعــداد كافــة التقاريــر المتعلقــة 
بأعمــال التدقيــق الداخلــي وترفعهــا للجنــة المذكــورة والتــي بدورهــا تقــوم بتوجيــه تلــك التقاريــر لمجلــس 

اإلدارة بعــد إرفاقهــا بتوصياتهــا الخاصــة.

5. اإلفصاح والشفافية:

والتعليمــات  واألنظمــة  القوانيــن  فــي  الــواردة  اإلفصــاح  بمتطلبــات  العربــي  اإلســامي  البنــك  يلتــزم 
النافــذة، ســواء اإلفصــاح اليومــي المتعلــق باألمــور الجوهريــة واإلفصــاح الــدوري المتعلــق باإلفصــاح عــن 
البيانــات الماليــة، ومــا يجــب أن يتضمنــه التقريــر الســنوي، بمــا يضمــن وصــول المعلومــات الازمــة ألصحــاب 
القــرار وألصحــاب العاقــة الخارجييــن كالمســاهمين والمســتثمرين والعمــاء، ويتــم اإلفصــاح مــن خــال 
عــدة وســائل إعاميــة وإعانيــة أهمهــا الموقــع اإللكترونــي للبنــك، الصحــف المحليــة، الموقــع اإللكترونــي 
لبورصــة فلســطين، وغيرهــا مــن الوســائل الكفيلــة بإيصــال المعلومــات الازمــة ألصحــاب العاقــة فــي 

الوقــت الــازم.

6. أصحاب المصالح اآلخرين:

يراعــي البنــك اإلســامي العربــي المحافظــة علــى كل مــن يعتبــر مــن أصحــاب المصالــح فــي البنــك بمــا 
يشــمل المســاهمين، والموظفيــن، والعمــاء، وكل مــن لــه عاقــة مــع البنــك، حيــث يتعامــل مــع كل طــرف 
منهــم بنــاء علــى القوانيــن واألنظمــة والتعليمــات التــي تضمــن حقــوق كل منهــم، إذ يعمــل بمــا تــم إقــراره 
فــي النظــام األساســي والنظــام المالــي واإلداري للبنــك، إضافــة إلــى االسترشــاد بالقوانيــن الســارية ذات 
العاقــة كقانــون العمــل، وقانــون الشــركات، والعقــود الموقعــة فيمــا بيــن البنــك وبيــن كل طــرف مــن 

األطــراف ذات العاقــة.
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افصاحات أخرى:

عقود وصفقات ألطراف ذوي صلة:
ال يوجــد أي عقــود أو مشــاريع أو ارتباطــات عقدهــا البنــك مــع رئيــس مجلــس اإلدارة أو أعضــاء المجلــس أو 

المديــر العــام أو أي موظــف فــي البنــك أو أقاربهــم.

المخاطر المحتملة:
ــي مــن  ــة القادمــة والت ــة مــن الممكــن أن يتعــرض لهــا البنــك خــال الســنة المالي ال يوجــد مخاطــر محتمل

ــى البنــك. ــر المــادي عل شــأنها التأثي

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

مدققي الحسابات:
تم انتخاب شركة ارنست ويونغ للتدقيق على حسابات البنك للعام 2015.

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



32

العمليات غير المتكررة:
ال يوجــد أي أثــر مالــي لعمليــات ذات طبيعــة غيــر متكــررة حدثــت خــال الســنة الماليــة وال تدخــل ضمــن 

ــك الرئيســي. نشــاط البن

معايير الجودة الدولية:
يقــوم البنــك بتطبيــق معاييــر وارشــادات بــازل )I( وبعضــًا مــن معاييــر وإرشــادات بــازل )II(، والممارســات 
الفضلــى للحوكمــة، باإلضافــة إلــى كافــة تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية لتغطيــة كافــة جوانــب إدارة 

المخاطــر.

االمتيازات:
ال توجــد أيــة حمايــة حكوميــة أو امتيــازات يتمتــع بهــا البنــك أو أي مــن منتجاتــه بموجــب القوانيــن واألنظمــة 

أو غيرهــا، كمــا ال توجــد أي بــراءات اختراعــات أو حقــوق امتيــاز حصــل عليهــا البنــك.

اإلجراءات القانونية:
بلــغ عــدد القضایــا المقامــة علــى البنــك 10 قضایــا كمــا فــي 31 كانــون األول 2015 و  2014 ، وذلــك ضمــن 
النشــاط الطبیعــي للبنــك. بلغــت قیمــة القضایــا المقامــة علــى البنــك كمــا فــي 31 كانــون األول 2015 و  
2014 مــا یعــادل مبلــغ 737,647 دوالر أمریكــي، وفــي تقدیــر إدارة ومحامــي البنــك فإنــه لــن یترتــب علــى 

البنــك أیــة إلتزامــات باســتثناء مــا تــم تخصیصــه لمواجهــة تلــك القضایــا.

االستثمارات الخارجية:
تــم الدخــول خــال العــام باســتثمارات صكــوك اضافيــة فــي كل مــن : بنــك الشــارقة االســامي بقيمــة 3 
مليــون دوالر امريكــي وبنــك الكويتــي التركــي بقيمــة 3 مليــون دوالر امريكــي أي مــا مجموعــه 6 مليــون 

دوالر امريكــي.

االستثمار  الراسمالي:
ومبلــغ                  امريكــي  7,122,567 دوالر  قيمتــه  للبنك مــا  الرأســمالي  االســتثمار  حجــم  صافــي  بلــغ 

التوالــي. علــى   2015 و    2014 األول  كانــون   31 فــي  كمــا  امريكــي  دوالر   8,081,492

قرارات ذات أثر مادي:
ــة أو القضائيــة أو التشــريعية أو عــن المنظمــات الدوليــة  ال يوجــد قــرارات صــادرة عــن الســلطات التنفيذي
أو عــن ســلطة االحتــال أو عــن أي جهــات أخــرى لهــا تأثيــر مــادي علــى عمــل البنــك أو منتجاتــه أو قدراتــه 

التنافســية أو علــى قدرتــه فــي االســتمرارية.

االعتماد على موردين وعمالء رئيسيين:
يتعامل البنك اإلســامي العربي مع العديد من الموردين المحليين والخارجيين لتغطية مشــترياته المختلفة، 
وتوجــد شــركتان تعامــل معهمــا البنــك وتزيــد نســبة مشــترياته مــن كل منهمــا عــن %10 مــن إجمالــي مشــتريات 
 )JBS( ”البنــك، حيــث بلغــت نســبة مشــترياته مــن “الشــركة األردنيــة إلدارة األنظمــة واألعمــال والــوكاالت

%36.75، ومــن “شــركة التأميــن الوطنيــة” بنســبة %13.7 مــن إجمالــي مشــتريات البنــك خــال العــام 2015.
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كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:
يتلخــص إطــار العمــل الــذي تتبعــه اإلدارة التنفيذيــة لتقييــم فعاليــة الضبط والرقابــة الداخلية من خال وجود 
ثــاث دوائــر مســتقلة تابعــة مباشــرة للجنــة المراجعــة والتدقيــق ولجنــة الحوكمــة واالمتثــال المنبثقتيــن عــن 
مجلــس اإلدارة حســب تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية والجهــات الرقابيــة األخــرى، حيــث تقــوم هــذه 
الدوائــر بتطبيــق وتقييــم أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة علــى مختلــف العمليــات فــي البنــك، وهــي دائــرة 
ادارة المخاطــر، ودائــرة الرقابــة والتدقيــق الداخلــي، ووحــدة مراقبــة االمتثــال، حيــث تقــوم األولــى بوضــع 
إجــراءات رقابيــة لضبــط المخاطــر المتوقعــة علــى مختلــف جوانــب األعمــال المصرفيــة وغيــر المصرفيــة فــي 
ــرة التدقيــق الداخلــي  البنــك والتــي تشــمل مخاطــر االئتمــان، الســوق، التشــغيل، وغيرهــا، بينمــا تقــوم دائ
ــات لمعالجــة  ــة وإعطــاء التوصي ــط والرقاب ــق أنظمــة الضب ــك بتطبي ــر وفــروع البن ــزام كافــة دوائ بفحــص الت
أي ثغــرات مــن خــال عمليــات التفتيــش الدوريــة التــي تقــوم بهــا، وتقــوم وحــدة مراقبــة االمتثــال بمتابعــة 
تطبيــق البنــك لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية والجهــات الرقابيــة الخارجيــة التــي تعنــى بالتــزام البنــك 
ــا إلــى أن تقاريــر هــذه الدوائــر ترفــع مباشــرة للجــان  ــّد مــن اإلشــارة هن لقواعــد الحوكمــة والشــفافية، وال ب

المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة كلُّ فيمــا يخصــه والتــي بدورهــا تقــوم برفعهــا لمجلــس اإلدارة.

كمــا ويقــوم مدققــو الحســابات الخارجيــون بفحــص فعاليــة أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة بشــكل دوري 
مــن خــال زياراتهــم الدوريــة لدوائــر وفــروع البنــك ورفــع تقاريرهــم وتوصياتهــم، إضافــة إلــى تحضيــر تقريــر 
ســنوي يتزامــن مــع اإلفصــاح عــن البيانــات الماليــة يتــم مــن خالــه تقييــم أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة 
ويتــم عرضــه علــى لجنــة المراجعــة والتدقيــق التــي بدورهــا تقــوم برفعــه لمجلــس اإلدارة مرفقــًا بتوصياتهــا 

بالخصــوص مــع إرســال نســخة عنهــا لــإدارة التنفيذيــة فــي البنــك.

وال بــد مــن اإلشــارة هنــا إلــى أن البنــك اإلســامي العربــي يســعى دائمــًا لتجنــب وجــود أي ثغــرات ومواطــن 
ضعــف جوهريــة فــي أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة مــن خــال المتابعــة والتقييــم الدوري لتلــك األنظمة 
ــرات والتطــورات علــى  وتعديلهــا وتطويرهــا بمــا يضمــن البقــاء علــى الطريــق الســليم والتزامــن مــع التغي

مختلــف الصعــد التــي لهــا عاقــة بالصناعــة المصرفيــة اإلســامية الســليمة.

الخطة المستقبلية:
تعظيم الحصة السوقية للبنك من خال افتتاح فروع جديدة وتركيب أجهزة صراف آلي.. 1

تطوير جودة الخدمات المقدمة للعماء فيما يخص التوفير والتمويل واالستثمار.. 2

تعزيز رقابة المخاطر بحيث يتوازن التوسع والنمو مع الرقابة على الجودة وتخفيض المخاطر.. 3

تعزيز رأس المال البشري وكفاءاته ومتابعة خطة التدريب الشاملة للموظفين في البنك.. 4

تعزيــز القــوة اإليراديــة للبنــك بشــكل يــؤدي إلــى رفــع العائــد علــى حقــوق الملكيــة، وتعظيــم مؤشــرات . 5
الربحيــة لتصبــح مجزيــة ومنافســة للبنــوك األخــرى فــي النظــام المصرفــي الفلســطيني.
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السيد وليد توفيق فاخوري
رئيس مجلس اإلدارة

السيد يحيى زكريا القضماني 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

ممثل: شركة التوفيق انفستمنت هاوس	 

تاريخ عضوية الشركة: 2010	 

تاريخ المياد: 1972/2/12	 

الشهادات العلمية:   	 

MBA, City University London 2000

 BA, marketing, Western International University 1992

الخبرات العملية:    	 

رئيس مجلس إدارة البنك اإلسامي العربي 2004 – حتى اآلن.

العضويات: 	 

عضو مجلس إدارة بنك األردن 2005 – حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة منتدب، البنك اإلسامي العربي 1999 – 2004.

ممثل: شركة الخليج العربي	 

تاريخ عضوية الشركة: 2002	 

تاريخ المياد: 1957/2/7	 

الشهادات العلمية: 	 

بكالوريوس إدارة أعمال، جامعة مينوسوتا 1979

العضويات:	 

عضو مجلس إدارة البنك اإلسامي العربي 1993 – حتى االن.

عضو مجلس إدارة بنك األردن 1992 – حتى االن.

عضو مجلس إدارة شركة الدخان والسجائر الدولية 1992 – 2008.

أعضاء مجلس اإلدارة
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السيد صالح رجب حماد
عضو مجلس اإلدارة

السيد باسم محمد عبد الحليم
عضو مجلس اإلدارة

ممثل: شركة بنك األردن	 
تاريخ عضوية الشركة: 2010	 
تاريخ المياد: 1962/7/27	 
الشهادات العلمية:   	 

بكالوريوس علوم حاسوب سنة 1985 / الجامعة االردنية
الخبرات العملية:    	 

 –  2015/7/27 والمخاطر من  االمتثال  إدارة قطاع   / العام  المدير  مساعد 
لغاية تاريخه 

من  اعتبارًا  والمخاطر  االمتثال  قطاع  ادارة   / العام  المدير  مساعد 
2014/12/14  لغاية 2015/5/27

المدير التنفيذي ادارة االمتثال والمخاطر لغاية 2014/12/14
خبرة طويلة في مجال التدقيق والعمليات وأمن المعلومات

   )II( بازل  المخاطر ومتطلبات  إدارة  وخارجية في  دورات عديدة محلية  حضر 
واالمتثال.

CCO, CORE. : حاصل على شهادات مهنية
 1987/11/1 من  عمان  القاهرة  بنك  في  آلية  أنظمة  ومحلل  مبرمج 

.1994/11/-30
العضويات: 	 

رئيس مجلس ادارة شركة االردن للتاجير التمويلي
عضو مجلس ادارة شركة المجموعة االستثمارية م .ع.م

عضو مجلس ادارة شركة االقبال لاستثمار م.ع.م

ممثل: شركة صندوق االستثمار الفلسطيني	 

تاريخ عضوية الشركة: 2009	 

تاريخ المياد: 1971/8/11	 

الشهادات العلمية: 	 

ماجستير تمويل وأدارة، جامعة كرانفيلد 2004

ماجستير إدارة أعمال، جامعة ماستريخت 2001

بكالوريوس هندسة، الجامعة األردنية 1995

الخبرات العملية: 	 

مدير استثمار، صندوق االستثمار الفلسطيني 2006 – حتى اآلن.

وصندوق  الفلسطينية  المصرفية  المؤسسة  واستثمار،  وتمويل  تسهيات  مدير 
التنمية الفلسطيني 7 سنوات.

مساعد مدير برنامج، منظمة العمل الدولية – سنة ونصف.

مسؤول تطوير مشاريع، وكالة األمم المتحدة – سنتان.
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السيد سام سامي بحور
عضو مجلس اإلدارة

 السيد صالح الدين الشريف
عضو مجلس اإلدارة

ممثل: شركة اسواق للمحافظ االستثمارية	 

تاريخ عضوية الشركة: 2014	 

تاريخ المياد: 1964/10/18	 

الشهادات العلمية: 	 

MBA, Northwestern University 1998

BA, Youngstown state University 1987

الخبرات العملية: 	 

مدير عام شركة أيم لتقنيات المعلومات )AIM )1997 - حتى االن

مدير عام شركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق )بازا( 1998 – 2004

مدير أنظمة المعلومات ابيك 1998 – 1999.

مساعد مدير عام شركة االتصاالت الفلسطينية 1995 – 1997.

. 1995 – 1994 TERNO  مسؤول فريق

.1992 – 1989 NASHBAR مسؤول فريق

 R & S UNITED مساعد مدير عام

ممثل: شركة اليمامة لاستثمارات العامة	 

تاريخ عضوية الشركة: 1998	 

تاريخ المياد: 1952/6/7	 

الشهادات العلمية: 	 

بكالوريوس اقتصاد وتجارة، الجامعة األردنية – 1976

الخبرات العملية: 	 

مدير عام شركة اإلقبال لتصنيع المواد العاكسة 1991 – حتى اآلن.

نائب مدير عام ومدير المشاريع واإلدارة المالية في شركة اإلقبال لتصنيع 
المواد العاكسة 1981 – 1991.

محاسب مؤسسة اإلقبال السعودية 1977 – 1981.

العضويات:	 

عضو مجلس إدارة البنك اإلسامي العربي 1993 – حتى االن.

1989 – 1980.
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السيد هيثم محمد بركات
عضو مجلس اإلدارة

الدكتور فادي سعيد قطان
عضو مجلس اإلدارة

ممثل: شركة االقبال األردنية للتجارة العامة	 

تاريخ عضوية الشركة: 1998	 

تاريخ المياد: 1960/5/1	 

الشهادات العلمية: 	 

مهندس كهرباء، بورتاندستيت – 1984

الخبرات العملية: 	 

شريك ومدير عام، كيبلك كلويت 2009 – حتى االن.

شريك ومدير عام، المجموعة القطرية الدوحة 1998 – 2008.

شريك ومدير عام، ميزان عمان 1991 – 1997.

نائب مدير عام، ميزان الكويت 1984 – 1990.

العضويات:	 

عضو مجلس إدارة شركة الكابات المتحدة، األردن.

عضو مجلس إدارة شركة الطاقة النظيفة، األردن.

عضو مجلس إدارة بنك األردن، سنتان.

ممثل: شركة بنك فلسطين	 

تاريخ عضوية الشركة: 2010	 

تاريخ المياد: 1967/5/8	 

الشهادات العلمية: 	 

PhD, University of Bradford Management, 2006

MBA, Business Administration, Lewis University, 1992

بكالوريوس إدارة أعمال، جامعة بيت لحم 1990

الخبرات العملية: 	 

عميد كلية إدارة األعمال، جامعة بيت لحم.

العضويات: 	 

عضو المجلس الفلسطيني للتدقيق اعتبارًا من 2009.

عضو المجلس الفلسطيني للترخيص اعتبارًا من 2009.

عضو المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين اعتبارًا من 1992.

عضو الجمعية العربية لشهادة المحاسبين اعتبارًا من 1998.

عضو جمعية المحاسبة األمريكية 1998.
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الدكتور عاطف كمال عالونة
عضو مجلس اإلدارة

السيد هيثم محمد محمود مسروجي

عضو مجلس اإلدارة

ممثل: شركة بنك فلسطين	 
تاريخ عضوية الشركة: 2010	 
تاريخ المياد: 1949/4/3	 
الشهادات العلمية: 	 

دكتوراه في االقتصاد، مالية عامة، جامعة ميونخ 1983
ماجستير علوم سياسية، جامعة ميونخ 1979

ماجستير اقتصاد، جامعة ميونخ 1977
بكالوريوس اقتصاد، جامعة ميونخ 1975

الخبرات العملية: 	 
استاذ غير متفرغ في برنامج الماجستير في جامعة القدس

مؤلف لعشرات المقاالت والكتب العلمية والمشاركة في عشرات المؤتمرات االقتصادية االقليمية والدولية
مستشار خاص لمجلس إدارة بنك فلسطين 2009 – حتى االن.
مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية 2005 – 2009.

وكيل وزارة المالية 1994 – 2004.
استاذ االقتصاد، جامعة النجاح الوطنية 1983 – 2003.

العضويات: 	 
عضو مجلس ادارة شركة سوق فلسطين لاوراق المالية 2014 حتى تاريخه

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

عضو الفريق الوطني للضمان االجتماعي.
عضو مجلس أمناء هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية.

عضو مجلس ادارة شركة فلسطين لاستثمار العقاري بريكو ورئيس لجنة التدقيق الداخلي -2009 2015
رئيس مجلس ادارة شركة الخدمات المصرفية 200-1999

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

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

عضو اللجنة الوطنية للحوكمة ورئيس الفريق الفني 2007.
عضو اللجنة الوطنية لغسل األموال 2007.

ممثل: مستقل	 
تاريخ عضوية الشركة: 2015/4/15	 
تاريخ المياد:  1968/05/02	 
الشهادات العلمية: 	 

بكالوريوس  صيدلة ) عام 1990).
ماجستير ادارة اعمال  ) عام 2001(.

جاري التحضير لرسالة الدكتوراة في ادارة االعمال.
الخبرات العملية: 	 

رئيس تنفيذي لمجموعة شركات مسروجي  من عام 2006 وحتى االن
مدير عام و مساهم وعضو مجلس ادارة /شركة مسروجي للتجارة العامة من عام 1991 و حتى االن

العضويات:	 
رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة لاوراق المالية

رئيس مجلس ادارة شركة اركوميد للتجهيزات الطبية
رئيس مجلس ادارة شركة البرق للخدمات التجارية

رئيس اتحاد موردي االدوية والتجهيزات الطبية الفلسطيني
عضو المجلس االعلى للشراء العام الفلسطيني

عضو اللجنة الفنية الدوائية الفلسطينية العليا
عضو مجلس ادارة شركة التأمين الوطنية

عضو مجلس ادارة  شركة النخبة للخدمات واالستشارات الطبية
عضو الغرفة التجارية

عضو جمعية رجال االعمال
عضو جمعية اصدقاء مرضى الثاسيميا

عضو جمعية اصدقاء جامعة بيرزيت
عضو نقابة الصيادلة

السيد مهند عساف.المستشار القانوني

شركة إرنست آند يونغ.المدقق الخارجي
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السيد سامي عبد الرحيم صعيدي
المدير العام

السيد غسان “محمد مصطفى”هاشم جبر
نائب المدير العام

السيد أمجد غازي الجعبري
المدير التنفيذي للعمليات واألنظمة

أعضاء اإلدارة التنفيذية

تاريخ المياد: 1955/1/20	 
تاريخ التعيين: 2011/1/16	 
الشهادات العلمية:	 

ماجستير إدارة عامة، الجامعة األمريكية، القاهرة 1987
بكالوريوس محاسبة، جامعة النجاح الوطنية 1981

الخبرات العملية السابقة:	 
بنك الرفاه، رام الله 2005 – 2011.

بنك القاهرة عمان، رام الله 2003 – 2005.
المؤسسة المصرفية الفلسطينية، القدس 1996 – 2003.

.Technical Development Corporation 1990 – 1996
شركة األندلس، السعودية 1987 – 1990.

جامعة النجاح الوطنية 1982 – 1984.

تاريخ المياد: 1964/5/25	 

تاريخ التعيين: 2015/11/8	 

الشهادات العلمية:	 

بكالوريوس إدارة أعمال - جامعة بيرزيت. 

الخبرات العملية السابقة:	 

بنك القاهرة عمان 1994-1990

البنك العربي 1994 - 2015

تاريخ المياد: 1967/8/18	 

تاريخ التعيين: 1997/10/11	 

الشهادات العلمية:ماجستير إدارة دولية	 

الخبرات العملية السابقة:جامعة الخليل 1995 – 1997.	 
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 السيد مصطفى شريف أبو خيزران
مدير دائرة الشبكات واألنظمة

 السيدة أديبة عبد الله عفانة
مدير دائرة الشؤون القانونية

تاريخ المياد: 1970/4/26	 

تاريخ التعيين: 2001/2/1	 

الشهادات العلمية:	 

ماجستير هندسة الحاسوب، جامعة بيرزيت

بكالوريس هندسة إلكترونية

الخبرات العملية السابقة:	 

الجهاز المركزي لإحصاء الفلسطيني 1995 – 2001.

شركة سامكو 1993 – 1995. 

تاريخ المياد: 1974/9/4	 

تاريخ التعيين: 2001/2/19	 

الشهادات العلمية:	 

بكالوريس قانون، الجامعة األردنية 1996

الخبرات العملية السابقة:	 

محامية مزاولة، مكتب المحامي عادل أبو دياب 1998 – 2001.

محامية متدربة، مكتب المحامي حسين الشيوخي 1996 – 1998.

السيد فايز احمد شعبان شعبان 
مدير الشؤون اإلدارية

تاريخ المياد: 1963/8/2	 

تاريخ التعيين: 1999/11/2	 
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 السيد مروان محمد بدوي
مدير دائرة تنمية المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة

 السيد عمار يونس خضيري
مدير دائرة أنظمة األعمال المصرفية

السيد أحمد صالح سرطاوي
مدير دائرة التخطيط والدراسات

تاريخ المياد: 1966/8/28	 

تاريخ التعيين: 2008/5/4	 

الشهادات العلمية:	 

ماجستير علوم مالية ومصرفية

الخبرات العملية السابقة:	 

بنك الرفاه 2006 - 2008.

البنك التجاري الفلسطيني 1996 - 2006.

بنك القاهرة عمان 1994 - 1996.

تاريخ المياد: 1970/8/22	 

تاريخ التعيين: 2008/8/24	 

الشهادات العلمية:	 

ماجستير علم الحاسوب، جامعة بيرزيت

دبلوم عالي برمجة الحاسوب، معهد Brilliants بنغلور الهند 

بكالوريس علم الحاسوب جامعة بنغلور الهند

الخبرات العملية السابقة:	 

بنك فلسطين الدولي 1996 – 2008.

بنك القاهرة عمان 1994 – 1996.

تاريخ المياد: 1980/10/18	 

تاريخ التعيين: 2006/1/21	 

الشهادات العلمية:	 

ماجستير إدارة وتسويق

بكالوريس تسويق
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 السيد حسان عصام صبري
مدير دائرة تنمية أعمال الشركات

 السيد حاتم فوزي صبح
مدير دائرة مراقبة التمويل

تاريخ المياد: 1966/10/17	 

تاريخ التعيين: 2009/10/7 	 

الشهادات العلمية:	 

ماجستير علوم إدارية ومحاسبة، جامعة النجاح الوطنية 1999

بكالوريس علوم مالية ومصرفية، جامعة اليرموك 1989

الخبرات العملية السابقة:	 

البنك العربي، اإلمارات العربية المتحدة 2005 - 2008.

البنك العربي، فلسطين 1994 - 2005.

البنك العربي الوطني، الرياض 1989 - 1994.

تاريخ المياد: 1970/12/28	 

تاريخ التعيين: 2009/12/20	 

الشهادات العلمية:	 

ماجستير علوم إدارية وتسويق، الجامعه األردنية

بكالوريس علوم مالية ومصرفية، جامعة اليرموك

الخبرات العملية السابقة:	 

بنك األردن 2005 - 2009.

جامعة النجاح الوطنية 2003 - 2005.

بنك األردن 1998 – 2003.

بنك القاهرة عمان 1993 - 1998.

السيد إبراهيم اسماعيل أبو عبدو
مدير دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي

تاريخ المياد: 1968/5/1	 

تاريخ التعيين: 2009/7/22	 

الشهادات العلمية:	 

ماجستير إدارة أعمال

دبلوم عالي في إدارة البنوك

بكالوريوس محاسبة

الخبرات العملية السابقة:	 

البنك العقاري المصري 1998 – 2009.

البنك األردني الكويتي 1995 – 1998.

بنك األردن 1994 – 1995.
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 السيد عدنان عبد اإلله خفش
مدير دائرة العمليات المصرفية

 السيد راتب عبدالله عطياني
مدير دائرة التدريب

السيد عماد محمود عيسى
مدير دائرة متابعة التمويل والتحصيل

تاريخ المياد: 1968/1/6	 

تاريخ التعيين: 2010/3/23	 

الشهادات العلمية:	 

ماجستير تجارة، جامعة بونا، الهند

بكالوريس محاسبة، جامعة بونا، الهند

وهيئة  البحرين  في  الملكية  الجمعية  معهد  العامة،  التأمينات  في  دبلوم 
سوق رأس المال الفلسطينية

الخبرات العملية السابقة:	 

بنك األردن 1999 – 2008.

.1999 – 1998 anz grindlays bank بنك

تاريخ المياد: 1969/11/15	 

تاريخ التعيين: 2010/5/12	 

الشهادات العلمية:	 

ماجستير إدارة أعمال

الخبرات العملية السابقة:	 

جامعة القدس المفتوحة / دوام جزئي 2007 – 2010.

بنك القاهرة عمان 1996 – 2010.

تاريخ المياد: 1972/1/10	 

تاريخ التعيين: 2010/11/1	 

الشهادات العلمية:	 

بكالوريوس أدب انجليزي ولغات، جامعة عمان األهلية

دبلوم عالي في التسويق جامعة بيرزيت ومركز بيرزيت للتعليم المستمر

الخبرات العملية السابقة:	 

بنك األردن 2008 – 2010.

بنك القدس 2005 - 2008.

بنك القاهرة عمان 1998 - 2005.
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 السيد عبدالله صالح حمد
مدير دائرة العقار واللوازم

 السيد محمد حسني سرور
مدير دائرة تنمية أعمال االفراد

تاريخ المياد: 1964/9/3	 

تاريخ التعيين: 2011/1/2	 

الشهادات العلمية:	 

ماجستير هندسة مدنية

بكالوريس هندسة مدنية

الخبرات العملية السابقة:	 

مدير إدارة األبنية، االتصاالت الفلسطينية 1997 – 2010.

شركات مقاوالت، الدار الفلسطينية، شركة المقاولون 1996-1994.

تاريخ المياد: 1979/7/20	 

تاريخ التعيين: 2011/8/7	 

الشهادات العلمية:	 

بكالوريوس إدارة أعمال

دبلوم عالي تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

الخبرات العملية السابقة:	 

بنك الرفاه 2011-2006.

وكالة األمم المتحدة 2004 - 2006.

شركة نيوتكني كومب 2003. 

 السيد سائد مقداد مقدادي
مدير دائرة إدارة المخاطر

تاريخ المياد: 1973/4/29	 

تاريخ التعيين: 2010/5/22	 

الشهادات العلمية:	 

بكالوريوس إدارة أعمال، جامعة شرق البحر األبيض المتوسط، قبرص

الخبرات العملية السابقة:	 

بنك الرفاه 2006 – 2010.

البنك األهلي األردني 2003 – 2006.

بنك جرندلز 2000 – 2003.

بنك القاهرة عمان 1996 – 2000.
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 السيد ميسرة حاتم سالمة
مدير الدائرة المالية

 السيدة فيروز فتحي ذبالح
مدير دائرة االمتثال

السيد نظام الزامل
مدير دائرة تنمية المطلوبات والفروع

تاريخ المياد: 1981/1/15	 
تاريخ التعيين: 2013/3/10	 
الشهادات العلمية:	 

ماجستير إدارة أعمال
بكالوريوس محاسبة ومالية

CMA محاسب إداري معتمد
ACPA محاسب مهني عربي

CPA محاسب قانوني أمريكي معتمد
PCPA محاسب قانوني فلسطيني

الخبرات العملية السابقة:	 
شركة برايس ووتر هاوس كوبرز 2004 – 2013.

شركة إرنست ويونغ لتدقيق الحسابات 2003 – 2004.
بنك القاهرة عمان 2002 – 2003.

تاريخ المياد: 1974/9/24	 

تاريخ التعيين: 2010/8/10	 

الشهادات العلمية:	 

بكالوريس قانون

الخبرات العملية السابقة:	 

بنك القاهرة عمان 1997 – 2010.

تاريخ المياد: 1967/8/20	 

تاريخ التعيين: 2011/7/19	 

الشهادات العلمية:	 

بكالوريوس ادارة أعمال

الخبرات العملية السابقة:	 

خبرة مصرفية 21 عام
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 السيد نائل حامد موسى حمادنه
مدير دائرة الخزينة وأسواق المال

 السيدة ليندا محمود الشيخ يوسف
رئيس قسم المساهمين

تاريخ المياد: 1972/10/31	 

تاريخ التعيين: 2015/11/8	 

الشهادات العلمية:	 

بكالوريوس إدارة أعمال - جامعة بيرزيت

ماجستير إدارة أعمال - جامعة بيرزيت

الخبرات العملية السابقة:	 

البنك األهلي األردني 2001-1996

 المؤسسة المصرفية الفلسطينية 2005-2001 

البنك الوطني 2015-2005 

تاريخ المياد: 1972/12/1	 

تاريخ التعيين: 2002/2/26	 

الشهادات العلمية:	 

دبلوم إدارة.

الخبرات العملية السابقة:	 

مكتب رئيس الجهاز المركزي لإحصاء الفلسطيني 1995 – 2001.

 فادي محمود  رابية
مدير دائرة تنمية الموارد البشرية

تاريخ المياد: 1977/09/03	 

تاريخ التعيين: 2014/08/12	 

الشهادات العلمية:	 

ماجستير تطوير مؤسسات وكوادر بشرية

ماجستير حل نزاعات وقيادة

بكالوريوس علم نفس / علم اجتماع

الخبرات العملية السابقة:	 

مستشار مؤسسات ومشاريع ومدرب

مدير برامج مؤسسة البحث عن أرضية مشتركة
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اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة:

اللجنة التنفيذية – لجنة دائمةاسم اللجنة

2010/9/28تاريخ تشكيلها

األعضاء والمقررين

السيد يحيى القضماني / نائب رئيس مجلس اإلدارة – رئيس اللجنة.

السيد سام بحور / عضو مجلس اإلدارة – نائب رئيس اللجنة.

السيد باسم عبد الحليم / عضو مجلس اإلدارة – عضو.

السيد هيثم بركات / عضو مجلس اإلدارة – عضو.

السيد حاتم صبح / مدير مراقبة التمويل – أمين سر اللجنة.

الصالحيات

االطــاع علــى طلبــات التمويــل التــي تزيــد قيمتهــا عــن صاحيــات لجنــة التمويــل 	 

فــي اإلدارة العامــة.

متابعــة كافــة التقاريــر والبيانــات والدراســات التــي تمكنهــا مــن أداء عملهــا بمهنيــة 	 

وكفاءة.

االئتمانيــة 	  المحفظــة  إطــاع مجلــس اإلدارة بشــكل واٍف ودوري علــى وضــع 

المصنفــة  والتمويــات  عليهــا  الناشــئة  والتطــوارت  حجمهــا  حيــث  مــن  للبنــك 

والتحصيــل. المتابعــة  وجهــود  خســائر  أيــة  لمواجهــة  المعــدة  والمخصصــات 

تطــرأ علــى وضــع 	  تغيــرات جوهريــة  بــأي  فــوري  اإلدارة بشــكل  إعــام مجلــس 

المحفظــة االئتمانيــة ووضــع السياســة االئتمانيــة للبنــك وشــروط منــح التمويــات 

والضمانــات والســقوف االئتمانيــة وحــدود صاحيــات لجنــة التمويــل فــي اإلدارة 

وقــرارات  الرقابيــة  الســلطة  وتعليمــات  القوانيــن  مــع  يتوافــق  بمــا  العامــة 

مجلــس  علــى  وعرضهــا  المصرفيــة  والمعاييــر  المخاطــر  إدارة  دائــرة  وتوصيــات 

للمصادقــة. اإلدارة 

مراجعــة السياســات االئتمانيــة دوريــًا وتحديثهــا بمــا يتناســب مــع التطــورات فــي 	 

البيئــة االقتصاديــة والسياســية والمصرفيــة والتغيــرات فــي وضــع البنــك.

إقــرار الخطــط التســويقية المعــدة مــن اإلدارة التنفيذيــة لمنــح التمويــات بكافــة 	 

االئتمانيــة  بالسياســات  للبنــك  التنفيذيــة  التــزام اإلدارة  أشــكالها، والتأكــد مــن 

وبالصاحيــات التــي يحددهــا مجلــس اإلدارة.

دراســة طلبــات منــح و/أو تجديــد التمويــات المرفوعــة مــن لجنــة التمويــل فــي 	 

اإلدارة التنفيذيــة واتخــاذ القــرار المناســب بشــانها وفــق الصاحيــات والســقوف 

المناطــة باللجنــة وبمــا يتوافــق مــع تعليمــات الســلطات الرقابيــة وتوصيــات دائــرة 

إدارة المخاطــر.

االطــاع علــى وضــع الديــون المتعثــرة القائمــة ووضــع الخطــط الازمــة للعمــل 	 

علــى تخفيضهــا والتأكــد مــن مــدى كفايــة المخصصــات مقابلهــا وفقــًا لتعليمــات 

ــون. ــات المتعلقــة بإعــدام هــذه الدي ــم التوصي ــة إضافــة لتقدي الســلطات الرقابي
يتم إبراء اللجنة من مسؤولياتها خال اجتماع الهيئة العامة كل عام.إبرائها من مسؤولياتها
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لجنة المراجعة والتدقيق – لجنة دائمةاسم اللجنة

2010/9/28تاريخ تشكيلها

األعضاء والمقررين

السيد د.عاطف عاونة / عضو مجلس اإلدارة – رئيس اللجنة.

السيد د.فادي قطان / عضو مجلس اإلدارة – عضو.

السيد صاح الدين الشريف / عضو مجلس اإلدارة – عضو.

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

الصالحيات

الداخلــي 	  التدقيــق  خطــط  شــمولية  ومــدى  الداخلــي  الضبــط  أنظمــة  متابعــة 
للبنــك. والخارجــي 

ضبــط مواطــن المخاطــرة فــي عمليــات البنــك وتغطيتهــا مــن خــال عمــل التدقيــق 	 
الداخلــي والخارجــي، وضمــان نزاهــة ودقــة المعلومــات المالية.

اإلدارة 	  لمجلــس  تزويدهــا  يتــم  التــي  الماليــة  اإلفصاحــات  معاييــر  إعــداد 
اآلخريــن. والمســتخدمين  والمســاهمين 

ضبــط درجــة التــزام البنــك بالقوانيــن واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة عــن ســلطة 	 
النقــد وكذلــك القواعــد الصــادرة عــن مجلــس اإلدارة والتشــريعات األخــرى الســارية 

فــي فلســطين.

التنســيق مــع لجنــة المخاطــر والحوكمــة واالمتثــال بمــا يكفــل بيــان وضــع البنــك 	 
المالــي وأدائــه، ومراجعــة تقاريــر مراقــب االمتثــال فــي البنــك ومتابعــة التزامــه 
ــره لكافــة نواحــي العمــل وفــق  بدليــل إجــراءات العمــل ومــن مــدى شــمول تقاري

متطلبــات الســلطات الرقابيــة ذات العاقــة.

مراجعــة واعتمــاد خطــة التدقيــق الداخلــي الســنوية وأهــداف ومجــال وظيفــة 	 
التدقيــق الداخلــي بمــا يضمــن شــمولية التدقيــق لكافــة األنشــطة المصرفيــة 

بالبنــك. واإلداريــة 

الداخلــي وعاقتهــا 	  والتدقيــق  الرقابــة  دائــرة  اعتمــاد صاحيــات ومســؤوليات 
بوظائــف الرقابــة األخــرى بالبنــك، ووضــع آليــة واضحــة لمســائلة مديــر وموظفــي 
ــي بمــا يضمــن قيامهــم بالمهــام والمســؤوليات  ــق الداخل ــة والتدقي ــرة الرقاب دائ

المناطــة بهــم.

ضمــان اســتقالية دائــرة الرقابــة والتدقيــق الداخلــي بحيــث يكــون ارتبــاط التدقيــق 	 
الماحظــات  التقاريــر، ومراجعــة  رفــع  حيــث  مــن  اللجنــة  مــع  الداخلــي مباشــرة 
ــر التدقيــق الداخلــي ومتابعــة االجــراءات المتخــذة بشــأنها مــن  الــواردة فــي تقاري
اإلدارة العليــا للمعالجــة والتصويــب وإجــراء المســاءالت التــي تراهــا اللجنــة ضروريــة 

بمــا يكفــل فعاليــة التدقيــق الداخلــي.

االتصــال مباشــرة بالمدقييــن الداخلييــن والخارجييــن وبمستشــاري البنــك، والقيــام 	 
بــأي اســتقصاءات أو تحقيقــات وفقــًا لمــا تــراه مناســبًا ألداء مهامهــا، والحصــول 

علــى أيــة استشــارات متخصصــة وفقــًا لمــا تــراه ضروريــًا.

طلــب وتلقــي تقاريــر عــن إعــادة تعييــن وأتعــاب المدققيــن الخارجييــن وتقديــم 	 
نتائــج عملهــم إلــى االجتمــاع الســنوي العــام للمســاهمين مــع وجــوب حضــور 

رئيــس اللجنــة للــرد علــى اســئلة المســاهمين. 
يتم إبراء اللجنة من مسؤولياتها خال اجتماع الهيئة العامة كل عام.إبرائها من مسؤولياتها
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لجنة المخاطر والحوكمة واالمتثال – لجنة دائمةاسم اللجنة

2010/9/28تاريخ تشكيلها

األعضاء والمقررين

السيد هيثم مسروجي / عضو مجلس اإلدارة – رئيس اللجنة.

السيد د عاطف عاونة / عضو مجلس اإلدارة – عضو.

السيد سام بحور / عضو مجلس اإلدارة – عضو.

الدكتور عروة صبري / رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية – عضو.

السيدة فيروز ذبالح / مراقب االمتثال في البنك - أمين سر اللجنة.

الصالحيات

تقــوم بالمهــام المتعلقــة بترشــيح األشــخاص المؤهليــن لرئاســة وعضويــة مجلــس 	 

اإلدارة طبقــًا لمعاييــر موضوعيــة.

تلــك 	  لرئاســة وعضويــة مجلــس اإلدارة فــي حــال شــغور  وضــع خطــة اإلحــال 

المناصــب.

تحديــد تعويضــات أعضــاء مجلــس اإلدارة بمــا يشــمل الرواتــب والمكافــآت وغيرهــا، 	 

واعتمــاد سياســة المكافــآت والرواتــب لجميع الموظفين المســؤولين وتعدياتها 

بحيــث تكــون متجانســة مــع تحقيــق األهــداف واإليــرادات وبأقــل درجــات المخاطــر 

وبمــا يتناســب مــع تعليمــات الســلطات الرقابيــة.

اعتمــاد اجــراءات العمــل والهيــاكل التنظيميــة المــراد انشــاؤها أو تعديلهــا واعتمــاد 	 

السياســات المتعلقــة بأعمــال البنك.

االطــاع علــى تقاريــر مراقــب االمتثــال ودائــرة إدارة المخاطــر والمراقــب الشــرعي 	 

الرقابيــة  الســلطة  تفتيــش  وتقاريــر  الرقابيــة  والبيئــة  المخاطــر  تقييــم  وتقاريــر 

عليهــا. والمصادقــة 

االطــاع علــى أيــة قضايــا ومنازعــات للبنــك مــع األطــراف االخــرى وبالعكــس، 	 

وتزويــد مجلــس اإلدارة بتقاريــر دوريــة حــول المخاطــر التــي يواجههــا أو قــد يتعــرض 

لهــا البنــك، وأيــة تغيــرات جوهريــة تطــرأ علــى وضــع البنــك.

التأكــد مــن وجــود بيئــة مناســبة إلدارة المخاطــر فــي البنــك بحيــث تشــمل دراســة 	 

بشــكل  يعمــل  كادر مؤهــل  للبنــك ووجــود  التنظيمــي  الهيــكل  مــدى مائمــة 

مســتقل علــى إدارة المخاطــر األساســية التــي تواجــه البنــك، وفــق نظــام واضــح 

المخاطــر. إلدارة 
يتم إبراء اللجنة من مسؤولياتها خال اجتماع الهيئة العامة كل عام.إبرائها من مسؤولياتها
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لجنة االستثمار وأسواق المال – لجنة دائمةاسم اللجنة

2010/9/28تاريخ تشكيلها

األعضاء والمقررين

السيد وليد فاخوري / رئيس مجلس اإلدارة – رئيس اللجنة.

السيد باسم عبد الحليم / عضو مجلس اإلدارة – عضو.

السيد سام بحور / عضو مجلس اإلدارة – عضو.

السيد سامي صعيدي / المدير العام – عضو.

السيد مدير دائرة الخزينة وأسواق المال – عضو.

السيد مدير دائرة إدارة المخاطر - أمين سر اللجنة.

الصاحيات

الخارجيــة 	  التوظيفــات  بوضــع  المتعلقــة  والدراســات  التقاريــر  علــى  االطــاع 

والدوليــة. المحليــة  الماليــة  األســواق  وأوضــاع  الحاليــة  البنــك  واســتثمارات 

ــة فــي البورصــة، 	  ــاألوراق المالي ــداول ب ــن للت ــن المعتمدي ــد الوســطاء الماليي تحدي

ــه تحــت إدارة  وإقــرار ســقف مراكــز العمــات المفتوحــة والمســموح االحتفــاظ ب

ــة. ــة واألســواق المالي ــرة الخزين دائ

اطــاع مجلــس اإلدارة وبشــكل دوري علــى وضــع محافــظ البنــك االســتثمارية 	 

وبــأي تغييــرات جوهريــة تطــرأ علــى هــذه االســتثمارات.

وضــع السياســة االســتثمارية للبنــك ومراجعتهــا وتحديثهــا دوريــًا والتأكــد مــن 	 

توافقهــا مــع القوانيــن والتعليمــات الســارية والمعاييــر البنكيــة، وعرضهــا علــى 

للمصادقــة عليهــا. اإلدارة  مجلــس 

ــات 	  ــة المختلفــة ورفــع التوصي ــات االســتثمار وامتــاك األوراق المالي دراســة طلب

لمجلــس اإلدارة حــول القــرارات االســتثمارية التــي تتجــاوز صاحيــات اللجنــة بمــا 

يتوافــق مــع تعليمــات الســلطات الرقابيــة وتوصيــات دائــرة إدارة المخاطــر.

التأكــد مــن التــزام اإلدارة بتنفيــذ القــرارات االســتثمارية وبالســقوف والصاحيــات 	 

المحــددة مــن اللجنــة.

ــر المدرجــة فــي البورصــة وبمــا يتفــق 	  شــراء وبيــع أســهم الشــركات المدرجــة وغي

المــال،  وأســواق  الخزينــة  دائــرة  مــن  وبتنســيب  اإلســامية  الشــريعة  وأحــكام 

اإلدارة،  مجلــس  بموافقــة  الجديــدة  الشــركات  فــي  واالكتتــاب  والمســاهمة 

واالكتتــاب فــي شــهادات اإليــداع والصكــوك واالســتثمار المخصــص، والموافقــة 

علــى صناديــق االســتثمار المشــترك المعــدة مــن البنــك بتوصيــة مــن دائــرة الخزينــة 

وأســواق المــال.

الموافقــة علــى عمليــات ســوق رأس المــال المختلفــة التــي يديرهــا البنــك وتشــمل 	 

عمليــات االندمــاج واالقتنــاء والحصــول علــى رخــص لممارســة الخدمــات والمهــن 

الماليــة المعتمــدة مــن هيئــة ســوق رأس المــال وخدمــات الحفــظ األميــن وفقــًا 

الســتراتيجيات مجلــس اإلدارة وتوجهاتــه.
يتم إبراء اللجنة من مسؤولياتها خال اجتماع الهيئة العامة كل عام.إبرائها من مسؤولياتها
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دور ومسؤوليات مجلس االدارة: 
مجلــس االدارة هــو ســلطة التخطيــط االولــى فــي الشــركة وهــو الــذي يضــع سياســتها ومخططاتهــا أ. 

ويقــر االنظمــة التــي تســير عليهــا فــي عاقاتهــا الداخليــة والخارجيــة ويشــرف علــى ســامة تنفيذهــا.

يشــرف مجلــس االدارة علــى اعمــال المديــر العــام للشــركة كمــا ان لمجلس االدارة ان يفوضه بممارســة ب. 
بعــض صاحياتــه حينمــا تقتضــي المصلحة ذلك. 

باالضافة الى المهام الموجودة ضمن اللجان التابعة لمجلس االدارة أعاه.ج. 

اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه:

قــام مجلــس إدارة البنــك اإلســامي العربــي خــال العــام 2015 واللجــان المنبثقــة عنــه بعقــد االجتماعــات 
الدوريــة لمناقشــة وبحــث وإقــرار كافــة األمــور المتعلقــة بوضــع البنــك كٌل فيمــا يخصــه، وبعــدد المــرات 

الموضحــة أدنــاه:

عدد مرات االجتماع خالل العام 2015الجهة
7مجلس اإلدارة

8لجنة المخاطر والحوكمة واالمتثال
4لجنة االستثمار وأسواق المال

7لجنة المراجعة والتدقيق 
29اللجنة التنفيذية 

مــع اإلشــارة إلــى أن كافــة االجتماعــات لمجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه كانــت مكتملــة النصــاب، 
كمــا أنــه يتــم تقييــم مجلــس اإلدارة ولجانــه وأعضائــه ومدرائــه البارزيــن وأن المجلــس يتابــع باســتمرار نتائــج 

التقييــم، كمــا أنــه ال توجــد أي خافــات بيــن مجلــس اإلدارة ولجنــة التدقيــق.

كشف حضور اجتماعات مجلس االدارة:
عدد مرات الحضور منالمنصباسم العضو” الممثل”

)7( اجتماعات
نسبة الحضور من)7( 

اجتماعات
%571.4رئيس المجلسالسيد وليد توفيق فاخوري

%685.7نائب الرئيس السيد يحيى زكريا القضماني
%685.7عضوالسيد صاح الدين محمد الشريف

%7100عضوالسيد سام بحور
%571.4عضوالسيد باسم عبد الحليم

%457.1عضوالسيد هيثم سميح بركات
%7100عضوالدكتور فادي سعيد قطان

%7100عضوالدكتور عاطف عاونه
%571.4عضوالسيد صالح حماد

%571.4عضوالسيد هيثم مسروجي
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المزايا والمكافات التي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة)*(:

كشف تفصيلي بالمكافأت والمصاريف المدفوعة العضاء مجلس االداره خالل العام 2015 

االجمالي نفقات السفر واالقامةالمكافات  بدل تنقالت اسم العضو
5,0007,143136,698148,841السيد وليد توفيق شاكر فاخوري

26,071-17,5008,571السيد يحيى زكريا محمد قضماني 
2,000--2,000السيد شاكر توفيق شاكر فاخوري

14,071-5,5008,571السيد صاح الدين محمد سليم الشريف
28,000-18,00010,000السيد سام سامي سالم بحور

22,976-7,143 )**(15,833السيد باسم محمد مصطفى عبد الحليم
12,381-6,6675,715السيد هيثم محمد سميح بركات

16,000-6,00010,000السيد عاطف كمال صادق عاونة
16,000-6,00010,000السيد فادي سعيد جاد الله قطان

10,643-3,5007,143السيد صالح رجب عليان حماد
10,643-3,5007,143السيد هيثم محمد مسروجي

89,50081,429136,698307,626المجمــــــــــــــــــوع

* تــم منــح المزايــا والمكافــأت التــي يتمتــع بهــا رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة بنــاء علــى نظــام المكافــآت الخــاص بأعضــاء مجلــس 

اإلدارة والمعتمــد فــي اجتمــاع مجلــس اإلدارة رقــم 2010/1 بتاريــخ 2010/2/18.

** المكافأة الســنوية لعام 2015 والمشــار اليها والبالغة 7,143 دوالر ســوف يتم تحويلها لحســاب الســادة صندوق االســتثمار 

الفلســطيني والتــي يمثلهــا عضــو مجلــس االدارة الســيد باســم عبد الحليم.

المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة التنفيذية)*(:

كشف مصاريف   العليا لعام 2015

االداره 

التنفيذية

الرواتب 

السنوية 

االجمالية

المكافات 

السنوية 

مكافاة نهاية 

الخدمة 

نفقات السفر 

السنوية 

اجمالي المزايا 

السنوية 
الضمانات القروض

--247,10450,00020,59228,716346,412المدير العام 
نائب المدير 

--23,55601,973025,529العام

* يتــم منــح الرواتــب والمزايــا والمكافــآت التــي يتمتــع بهــا أشــخاص اإلدارة التنفيذيــة بنــاء علــى ســلم الرواتــب المعتمــد وفقــًا 

للتعميــم الداخلــي للبنــك رقــم 3/ت/2009 بتاريــخ 2009/9/14 واســتنادًا لقــرار لجنــة المخاطــر والحوكمــة واالمتثــال رقــم 

.2011/1
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سياسة تحديد بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة:

هــو نظــام مكافــآت مجلــس اإلدارة والمعتمــد فــي اجتمــاع مجلس 
اإلدارة رقم 2010/1 بتاريخ 2010/2/18.

اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  لرئيــس  يدفــع  األربــاح:  مــن  التوزيــع 
آالف  )عشــرة  أمريكــي  دوالر   10,000 بســقف  ســنوية  مكافــأة 
لجميــع  المدفوعــة  المكافــآت  مجمــوع  يزيــد  ال  وبحيــث  دوالر( 
الضريبــة  بعــد  الصافيــة  األربــاح  مــن   10% عــن  المجلــس  أعضــاء 

المفعــول. الســاري  الشــركات  قانــون  بموجــب  وذلــك 

مبلــغ  للعضــو  يدفــع  اإلدارة:  أعضــاء مجلــس  بــدل مواصــالت 
6,000 دوالر أمريكــي ســنويًا وذلــك بــدل مواصــات عــن حضــور 
االجتماعــات الدوريــة، ويتــم خصم نســبة مــن المبلغ المذكور تعادل 
نســبة عــدد االجتماعــات التــي لــم يحضرهــا العضــو إلــى مجمــوع 
عــدد االجتماعــات فــي ذلــك العــام، وتفــوض الدائــرة الماليــة بدفــع 
المبلــغ المشــار إليــه أعــاه علــى شــكل دفعــات شــهرية بواقــع 500 

دوالر وتتــم التســوية النهائيــة فــي نهايــة العــام. 

بــدل مواصــالت أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة: يتــم دفع مبلــغ 1,000 
دوالر أمريكــي شــهريًا لــكل عضــو فــي اللجنــة التنفيذيــة وذلــك بــدل 
مواصــات حضــور االجتماعــات الدوريــة، ويتــم خصــم نســبة مــن 
المبلــغ المذكــور تعــادل نســبة عــدد االجتماعــات التــي لــم يحضرهــا 

العضــو إلــى مجمــوع عــدد االجتماعــات فــي ذلــك الشــهر.
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افصاحات اجتماع الهيئة العامة:

أجندة اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك اإلسالمي العربي للعام 2015 وتوصيات 
مجلس اإلدارة:

تاوة وقائع الجلسة المنعقدة في 03/أيار/2015م.. 1
تــاوة ومناقشــة تقريــر مجلــس اإلدارة عــن أعمــال البنــك خــال العــام  2015، والخطــة المســتقبلية . 2

لــه والمصادقــة عليــه.
ســماع تقريــر هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية الموحــدة  لعــام 2015 عــن البيانــات الماليــة والحســابات . 3

الختاميــة للبنــك.
سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2015 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.. 4
مناقشة البيانات المالية للسنة المالية 2015 واقرارها.. 5
الموافقة على صرف81,429 دوالر امريكي مكافأة السادة اعضاء مجلس ادارة البنك عن العام 2015.. 6
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في 2015/12/31 وفقًا ألحكام القانون.. 7
المصادقــة علــى تعييــن الســيد صالــح رجــب ممثــًا لبنــك االردن خلفــًا للســيد شــاكر توفيــق فاخــوري . 8

فــي مجلــس ادارة البنــك.
المصادقة على تعيين السيد هيثم مسروجي عضوًا مستقًا في مجلس ادارة البنك.. 9

 المصادقة على تعيين االنسة نسرين مصلح عضوًا مستقا في مجلس ادارة البنك.. 10
انتخاب مدققي حسابات البنك للعام 2016 وتحديد أتعابهم.. 11
أيــة أمــور أخــرى تقتــرح الهيئــة العامــة إدراجهــا فــي جــدول أعمــال االجتمــاع  وتدخــل فــي نطــاق أعمــال . 12

ــراح فــي جــدول األعمــال بموافقــة  ــة العامــة علــى أن يكــون إدراج هــذا االقت االجتمــاع العــادي للهيئ
عــدد مــن المســاهمين يمثلــون مــا ال يقــل عــن %10 مــن األســهم الممثلــة فــي االجتمــاع.
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أجندة اجتماع الهيئة العامة  غير العادية للبنك اإلسالمي العربي وتوصيات مجلس اإلدارة:

الموافقــة علــى زيــادة رأس المــال ليصبــح 75,000,000 دوالر امريكــي وذلــك بنــاًء علــى تعليمــات . 1
ســلطة النقــد الفلســطينية.

الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي بالمواد المتصلة برأس المال واعتماده.. 2

تفويــض مجلــس اإلدارة باســتكمال اإلجــراءات القانونيــة والرســمية مــع الدوائــر المعنيــة لتنفيــذ قــرارات . 3
الهيئــة العامة.

التصويت من قبل فئة من فئات األوراق المالية:

تــم التصويــت مــن قبــل حملــة األســهم خــال اجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي األخيــر الــذي عقــد بتاريــخ 3/
ايــار/2015م  بالمصادقــة علــى البيانــات الماليــة وابــراء ذمــة أعضــاء مجلــس االدارة عــن الســنة الماليــة 
المنتهيــة فــي 31 كانــون اول 2014، كمــا تــم المصادقــة علــى المكافــآت الممنوحــة لرئيــس وأعضــاء 
مجلــس االدارة عــن نتائــج أعمــال البنــك للعــام 2014، وتــم المصادقــة علــى الخطــة المســتقبلية للبنــك، 
والمصادقــة علــى توزيــع اربــاح نقديــة بقيمــة %8 مــن القيمــة االســمية لاســهم. كمــا تــم انتخــاب شــركة 

ــغ مدققــًا لحســابات البنــك للعــام 2015. ــد يون ارنســت ان
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كبار المساهمين

بلــغ عــدد مســاهمي البنــك االســامي العربــي 1,126 مســاهمًا نهايــة العــام 2015، وبلــغ رأســمال البنــك 
ــه والمدفــوع والمــدرج فــي بورصــة فلســطين 50,000,000 ســهم/دوالر.  ــي المصــرح ب االســامي العرب
ويوضــح الجــدول التالــي المســتثمرين الذيــن تبلــغ ملكيتهــم %5 أو أكثــر مــن رأس المــال المدفــوع كمــا 

بتاريــخ 2015/12/31. 

اسم المساهم
عدد االسهم كما في 

2015/12/31
النسبة %

عدد االسهم كما 
في 2014/12/31

النسبة %

10,488,21920.9810,488,21920.98بنك فلسطين
5,879,49811.765,879,49811.76شركة اسواق للمحافظ االستثمارية

4,734,3739.474,734,3739.47شركة صندوق االستثمار الفلسطيني
4,467,7678.944,467,7678.94شركة بنك االردن

شركة الخليج العربي لاستثمارات 

والنقليات

4,391,5028.784,391,5028.78

4,067,9758.144,067,9758.14شركة االقبال االردنية للتجارة العامة

السيطرة على الشركة    
النسبة %عدد االسهم كما هو بتاريخ 2015/12/31اسم المساهم
10,488,21920.98بنك فلسطين 

مجموعة شركات آل فاخوري

اسم المساهم
عدد االسهم كما في 

2015/12/31
النسبة %

4,467,7678.94شركة بنك االردن
4,391,5028.78شركة الخليج العربي لاستثمارات والنقليات

4,067,9758.14شركة االقبال االردنية للتجارة العامة
1,725,0243.45شركة اليمامة لاستثمارات العامة

1,693,9843.39شركة فرح لادوات الكهربائية والصحية
1,637,7613.28شركة الطيف الدولي للطاقة المتجدده
AL-TAWFIQ INVESTMENT HOUSE7,0000.01

17,991,01335.98المجموع
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عائلة ال فاخوري

اسم المساهم
عدد االسهم كما في 

2015/12/31
النسبة %

1,482,3602.96توفيق شاكر خضر فاخوري
435,9860.87اقبال توفيق شاكر فاخوري
348,7890.7سامر توفيق شاكر فاخوري
348,7890.7شاكر توفيق شاكر فاخوري

348,7890.7نعمت ذيب كامل العجم
348,7890.7وليد توفيق شاكر فاخوري
174,3920.35امل توفيق شاكر فاخوري

3,487,8946.98المجموع

مجموعة شركات تابعة لشركة صندوق االستثمار الفلسطيني

اسم المساهم
عدد االسهم كما في

2015/12/31
النسبة %

4,734,3739.47شركة صندوق االستثمار الفلسطيني
5,879,49811.76شركة اسواق للمحافظ االستثمارية

10,613,87121.23المجموع

األرباح والخسائر مع حقوق المساهمين وأسعار األوراق المالية

الميزانية
االرباح/

الخسائر بعد 
الضريبة

توزيع اسهم 
مجانية

نسبة توزيع 
االسهم

توزيع 
نقدي

صافي حقوق 
المساهمين في نهاية 

العام

سعر اغالق السهم 
في نهاية العام

2011887,05800.00%056,480,7290.82
2012 648,51300.00%057,208,2450.92
20133,500,46300.00%062,321,7641.15
20144,129,84400.00%8%67,729,7691.11
20155,201,69200.00%069,005,1251.55
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نشاط التداول على سهم البنك في بورصة فلسطين:

مالحظات20152014

50,000,000$/سهم50,000,000$/سهمعدد االسهم المصدرة من البنك
50,000,000$/سهم50,000,000$/ سهمعدد االسهم المكتتب بها،المدرجة 

1,1261,217عدد المساهمين
1.15 $1.11 $سعر االفتتاح

1.25 $1.56 $أعلى سعر
1.01 $1.06 $أدنى سعر

نسبة التغير %1.1139.64 $1.55 $سعر االغاق
عدد الجلسات التي تداول فيها 

السهم
115147

%46.748 من اجمالي 
جلسات 2015

3,483,983 $1,179,574 $قيمة األسهم المتداولة “دوالر”
 3,220,963سهم974,654 سهمعدد االسهم المتداولة “سهم”

459406عدد الصفقات المنفذة
%6.44%1.949معدل دوران السهم

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من األوراق المالية:
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أ. ملكية أعضاء مجلس االدارة االعتباريين:

المنصباسم العضو
جنسية

“الممثل”

عدد االسهم كما 
في 2015/12/31

عدد االسهم كما 
في 2014/12/31

شركة التوفيق انفستمنت يمثلها
السيد وليد توفيق فاخوري

7,0007,000اردنيرئيس المجلس

شركة الخليج العربي يمثلها
السيد يحيى زكريا القضماني

4,391,5024,391,502فلسطينينائب الرئيس

شركة اليمامة لاستثمارات العامة يمثلها 
السيد صاح الدين محمد الشريف

1,725,0241,725,024فلسطينيعضو

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني 
يمثلها السيد باسم عبد الحليم

4,734,3734,734,373فلسطينيعضو

شركة بنك االردن يمثلها
السيد صالح رجب حماد

4,467,7674,467,767اردنيعضو

شركة االقبال االردنية للتجارة العامة 
يمثلها السيد هيثم بركات

4,067,9754,067,975اردنيعضو

شركة بنك فلسطين يمثلها
 الدكتور عاطف عاونه 

و الدكتور فادي سعيد قطان
10,488,21910,488,219فلسطينيعضوين

شركة اسواق للمحافظ االستثمارية 
يمثلها  السيد سام بحور

5,879,4985,879,498فلسطينيعضو

ب. ملكية اعضاء مجلس االدارة ممثلي الشركات:

المنصباسم الشركة العضواسم العضو” الممثل”
عدد االسهم كما في

2015/12/31

عدد االسهم كما 
في 2014/12/31

شركة التوفيق انفستمنت السيد وليد توفيق فاخوري
رئيس 

المجلس
348,789348,789

السيد يحيى زكريا 
القضماني

90,00089,149نائب الرئيس شركة الخليج العربي 

السيد صاح الدين محمد 
الشريف

شركة اليمامة لاستثمارات 
العامة 

178,212183,212عضو

السيد سام بحور
شركة اسواق للمحافظ 

االستثمارية 
00عضو

السيد باسم عبد الحليم
شركة صندوق االستثمار 

الفلسطيني 
00عضو

السيد هيثم سميح بركات
شركة االقبال االردنية للتجارة 

العامة 
361,168361,168عضو

00عضوشركة بنك االردنالسيد صالح جبر حماد
00عضوشركة بنك فلسطين الدكتور فادي سعيد قطان

00عضوشركة بنك فلسطينالدكتور عاطف عاونه
10,0000عضومستقلهيثم محمد مسروجي
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ج. ملكية االدارة التنفيذية:

الجنسيةالمنصباسم الشخص

عدد االسهم 

كما في 

2015/12/31

عدد االسهم 

كما في 

2014/12/31
1,50044,949فلسطينيالمدير العامالسيد / سامي عبد الرحيم صعيدي

السيد / احمد محمد ابراهيم صالح
مدير دائرة التخطيط 

والدراسات
023,682فلسطيني

السيد / سائد مقداد مقدادي
مدير دائرة ادارة المخاطر 

وامين سر مجلس االدارة
3,1463,146فلسطيني

د. ملكية أقارب مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية )الزوجة واألوالد القصر فقط(:

اسم الشخص
درجة القرابة مع المجس 

واالدارة التنفذية
الجنسية

عدد االسهم كما 

في 2015/12/31

عدد االسهم كما 

في 2014/12/31
2,7262,726فلسطينية)زوجة( المدير العامالسيدة بسينة عبد القادر صعيدي

السيدة امل امين عزيز قضماني
)زوجة( نائب رئيس مجلس 

االدارة 
26,22026,220فلسطينية

ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل اإلدارة التنفيذية.

شكل وآلية إيصال المعلومات للمساهمين:

الموقــع اإللكترونــي لبورصــة فلســطين وهيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية، حيــث يتــم اإلفصــاح . 1
عــن كافــة البيانــات الجوهريــة حســب نظــام اإلفصــاح المعمــول بــه فــي فلســطين.

المراسات الرسمية في البريد الرسمي، وأحيانًا يتم استخدام اإليميل والفاكس.. 2

الصحف المحلية في فلسطين.. 3

4 ..)www.aibnk.com( الموقع اإللكتروني للبنك اإلسامي العربي، عاقات المساهمين

 عن طريق الهاتف مع قسم المساهمين 022418036 وعن طريق اإليميل. 5
.)linda.yousef@aibnk.com(

عبر جميع فروع ومكاتب البنك اإلسامي العربي المنتشرة داخل فلسطين.. 6

التقارير السنوية التي تصدر عن البنك.. 7
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هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة:

ــة الشــرعية الموحــدة فــي البنــك اإلســامي العربــي والتــي تضــم فــي  تــم تشــكيل هيئــة الفتــوى والرقاب
عضويتهــا أربعــة أعضــاء يحملــون درجــة الدكتــوراة بفقــه الشــريعة االســامية ومــن ذوي الخبــرة بعمــل 

المؤسســات الماليــة اإلســامية، وحســب التشــكيلة التاليــة: 

د. عروة صبري / رئيسا للهيئة

د. »محمد سليم« محمد علي / عضوا ومقررا 

د. شفيق عياش / عضوا 

د. جمال الكياني / عضوا  

آلية عمل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة:

تجتمــع هيئــة الفتــوى بدعــوة مــن رئيســها أو بنــاء علــى قــرار مــن مجلــس إدارة المصــرف أو بنــاء ً علــى . 1
طلــب أغلبيــة أعضائهــا. 

يحق لرئيس هيئة الفتوى الدعوة الجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.. 2

لهيئــة الفتــوى حــق اإلطــاع الكامــل وبــدون قيــود علــى جميــع الســجات والمعامــات والمعلومــات . 3
بمــا فــي ذلــك الرجــوع إلــى موظفــي المصــرف والمستشــارين. 

مهام وصالحيات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة: 

المعامــات . 1 فقــه  وأحــكام  أعمالــه  توافــق  مــن  للتأكــد  المصــرف  وأنشــطة  أعمــال  علــى  الرقابــة 
شــرعي.  محظــور  أي  مــن  خلوهــا  مــن  للتحقــق  العمليــات  ومراجعــة  اإلســامي, 

تكويــن وإبــداء الــرأي حــول مــدى التــزام المصــرف بفقــه المعامــات الماليــة االســامي وتقديــم التقارير . 2
الرقابيــة الشــرعية الدوريــة لمجلــس اإلدارة والتقريــر الرقابــي الشــرعي نصف الســنوي والســنوي للهيئة 

العامــة ونشــر تقريرهــا علــى أن يتضمــن التقريــر األنشــطة المخالفــة للشــريعة إن وجدت. 

الماليــة . 3 المعامــات  فقــه  أحــكام  تطبيــق  يضمــن  داخلــي ســليم  رقابــي  نظــام  وجــود  مــن  التأكــد 
اإلســامي طبقــا لمــا تقــره هيئــة الفتــوى للمصــرف، واعتمــاد برنامــج الرقابــة الشــرعية الســنوي والــذي 

ــة كافــة أنشــطة المصــرف وفــق خطــة محــددة. يتضمــن مراقب

اعتمــاد صيــغ العقــود الازمــة ألعمــال وأنشــطة المصــرف واالتفاقيــات والسياســات والمنتجــات . 4
الماليــة. والقوائــم  والمعامــات 

دراســة تقاريــر وماحظــات المراقــب الشــرعي المقيــم علــى أداء األعمــال اليوميــة مــن قبــل اإلدارة . 5
ــزم بشــأنها.  ــه بمــا يل ــات الشــرعية والتوجي ــة ومــدى توافقهــا مــع المتطلب التنفيذي
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تقديــم التوجيــه واإلرشــاد والتدريــب والتثقيــف والتوعيــة لكافــة موظفــي المصــرف فيمــا يتعلــق . 6

باألحــكام الشــرعية والفتــاوى ذات العاقــة. 

اعتماد سياسة توزيع األرباح وتحميل الخسائر على حسابات االستثمار. . 7

تحديد أوجه الصرف وإجازة عمليات الصرف من صندوق المكاسب غير الشرعية. . 8

العمــل علــى إيجــاد البدائــل الشــرعية ألي أنظمــة ولوائــح وعقــود وتطبيقــات العمــل التــي تعــرض عليها . 9
وعــدم التوقــف عنــد اإلفتــاء بموافقتهــا أو عــدم موافقتهــا ألحــكام فقــه المعامــات اإلســامي 
ــراه مناســبا مــن مبــادرات واقتراحــات لمنتجــات جديــدة الــى اإلدارة التنفيذيــة فــي  بحيــث تقــدم مــا ت

البنــك. 

تعيين المراقب الشرعي المقيم : 

ــة الشــرعية الموحــدة   تم إنشــاء وظيفــة مراقــب شــرعي مقيــم يكــون مرتبطــًا مــع هيئــة الفتــوى والرقاب
وتكــون تبعيتــه الفنيــة لهيئــة الرقابــة الشــرعية ويمنــع تكليفــه بــأي عمــل يتعــارض مــع  واجباتــه الرقابيــة، 
الماليــة  المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات  الصــادرة عــن هيئــة  يلتــزم بميثــاق األخاقيــات  ويجــب أن 

اإلســامية. ويجــب أن يتوفــر فــي المراقــب الشــرعي بالحــد األدنــى المؤهــات التاليــة:

حاصل على مؤهل علمي بدرجة بكالوريوس على األقل في احدى التخصصات ذات العاقة. أ. 

حاصل على شهادة مراقب شرعي داخلي معتمد.ب. 

توفر الخبرة العملية والتدريب المناسب على مهام الرقابة الشرعية.ج. 

مهام وصالحيات المراقب الشرعي المقيم :

فحص وتقييم كفاية وفعالية مدى التزام المصرف بالفتاوى الصادرة عن هيئة الفتوى. . 1

التحقق من التزام إدارة المصرف بالفتاوى الصادرة عن هيئة الفتوى في كافة األعمال اليومية. . 2

الشــرعية . 3 باألحــكام  يتعلــق  المصــرف فيمــا  لكافــة موظفــي  والتدريــب  التوجيــه واإلرشــاد  تقديــم 
العاقــة.  ذات  والفتــاوى 

ينبغــي علــى المراقــب الشــرعي نشــر المعرفــة مــن خــال طباعــة الفتــاوى واإلرشــادات والتعليمــات . 4
ــة الشــرعية حــول المنتجــات والخدمــات التــي يقدمهــا البنــك. ــة الفتــوى والرقاب الصــادرة عــن هيئ

تحديــث دليــل الرقابــة الشــرعية كل خمــس ســنوات علــى األقــل ويكــون مجلــس اإلدارة وهيئــة الفتــوى . 5
همــا الجهتــان المخولتــان بإقــرار أيــة تعديــات بتوصيــة مــن لجنــة المخاطــر والحوكمــة واالمتثــال. 

إعــداد خطــة خاصــة بالرقابــة الشــرعية الداخليــة يوضــح فيهــا الجــدول الزمنــي للرقابــة الشــرعية علــى أن . 6
يتــم إقرارهــا واعتمادهــا مــن قبــل هيئــة الفتــوى ومجلــس اإلدارة.
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تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
31 كانون أول 2015
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القوائم المالية
31 كانون أول 2015
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فروع البنك اإلسالمي العربي

اإلدارة العامة - البيرة
ص.ب. 631 البيرة - رام الله

هاتف: 022407060
فاكس: 022407065

فرع البيرة
ص.ب. 2172  شارع نابلس

هاتف: 022405935
فاكس: 022409940

فرع رام الله
ص.ب. 171  شارع يافا- رام الله

هاتف: 022977061
فاكس: 022977065

فرع طولكرم
ص.ب. 327 شارع جمال عبد الناصر

هاتف: 092676311
فاكس: 092676316

فرع قلقيلية
ص.ب 25 شارع طولكرم

هاتف: 092944330
فاكس: 092944335

فرع جنين 
ص.ب. 342 شارع المحطة

هاتف: 042437080
فاكس: 042437086
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فرع نابلس
ص.ب. 486 شارع سفيان

هاتف: 092336001
فاكس:092336005

فرع الخليل
ص.ب. 476 شارع الملك عبد الله

هاتف: 022254159
فاكس: 022254151

فرع يطا
ص.ب. 10 يطا

هاتف: 022279737
فاكس: 022279735

فرع بيت لحم
ص.ب. 316 شارع القدس الخليل

هاتف: 022777881
فاكس: 022777887

فرع غزة
ص.ب. 408 شارع عمر المختار - حي الرمال

هاتف: 082825955
فاكس: 082825945

فرع خانيونس
ص.ب. 24 شارع جال
هاتف: 082065540

فاكس: 082065590

مكتب الجامعة العربية األمريكية
ص.ب. 342 مبنى كلية االقتصاد / الزبابدة /جنين

هاتف: 042520213
فاكس: 042520215

*)ال يوجد للبنك فروع خارج فلسطين(



119

الصرافات اآللية التابعة للبنك اإلسالمي العربي

منطقة رام الله والبيرة )14(

2شارع نابلسفرع البيرة 

1دوار الساعة –شارع يافافرع رام الله

1مقر شركة جوالالبيرة

1بازا مولالبيرة

1مجمع برج الشيخ- شارع القدسالشرفة

1سوبر ماركت الجاردنزالطيرة

1سوق المحطةدوار المنارة

1محطة عطاريبيتونيا 

1مبنى KFC المصيون

1مركز خدمات الجمهور لبلدية رام اللهرام الله التحتا 

1برج فلسطينشارع االرسال

1بجانب محطة الوقودبيرزيت

1مول ترمسعيا – وسط البلدترمسعيا

منطقة طولكرم )5(

1شارع جمال عبد الناصرفرع طولكرم

1الشارع الرئيسيبلدية عنبتا  

1مقابل مستشفى الهالبلدية عتيل 

1مجمع الزغل التجاريمركز المدينة

1مبنى نادي ثقافي طولكرمصراف الي شارع  شويكة – طولكرم 

منطقة نابلس )5(

1شارع سفيانفرع نابلس 

1الحرم الجديدجامعة النجاح الوطنية

1عمارة النعمةرفيديا

1قرب مستوصف الرحمةشارع فيصل

1مجمع نابلسمركز المدينة

منطقة جنين )4(

1شارع المحطةفرع جنين

1مكتب الجامعة الجامعة العربية األمريكية

1قرب فرع البنك العربيقباطيا

1قرب محطة النفاع للمحروقاتشارع فيصل 

منطقة بيت لحم )2(

1شارع الدوحةفرع بيت لحم

1السعادة مولمركز المدينة
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منطقة الخليل )6(

1دوار ابن رشدفرع الخليل

1بازا مولمركز المدينة

1محطة التحريرميدان التحرير

1ضاحية الرامةشركة رويال

1يطا –الشارع الرئيسيصراف فرع يطا

1دورا – دورا ستي سنترصراف دورا

منطقة قلقيلية )2(

1شارع طولكرمفرع قلقيلية

1شارع البلديةصراف الغرفة التجارية

منطقة غزة و خانيونس )3(

1الرمال – شارع عمر المختارفرع غزة

1منطقة النصرمدينة غزة

1شارع جالفرع خانيونس


