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تقــديــــم
امل�س�ؤولية  جماالت  يف  متخ�س�ص  م�ؤمتر  لتنظيم  االجتماعية  للم�س�ؤولية  االإقليمية  ال�سبكة  مبادرة  جاءت 
املجتمعية وتطبيقاتها يف امل�سارف االإ�سالمية باملنطقة العربية، بهدف ت�سليط ال�س�ء على اإجنازات هذه 
امل�سارف  �سهده قطاع  الذي  بالتط�ر  التعريف  وكذلك  املجتمعية،  والتنمية  امل�سارف يف جماالت اخلدمة 

االإ�سالمية يف جماالت امل�س�ؤولية املجتمعية..

وتعد امل�سارف االإ�سالمية جزء من منظ�مة الروؤية والت�س�ر االإ�سالمي للمال، واأن القيمة العل�ية يف هذه 
املنظ�مة هي ت�حيد اهلل عز وجل وعبادته، واأن االإن�سان ه� خليفة اهلل يف اأر�سه، واأنه مكلف يف اإطار هذه 
اخلالفة بعمارة االأر�ص، ومن هنا فاملال له وظيفة حمددة وهي عمارة االأر�ص، ينبغي اأن ي�ظف يف اإطارها، 

�س�اء كان املال حتت ت�سرف االأفراد، اأو امل�ؤ�س�سات..

وعليه، فاملق�س�د بامل�س�ؤولية املجتمعية للم�سارف االإ�سالمية لي�ص فقط قيامها بجمع الزكاة من امل�دعني 
املراد  لكن  االأعمال اخلريية،و  بع�ص  وامل�ساهمة يف  القيام  اأو  م�ستحقيها،  على  وت�زيعها  امل�ساهمني  اأو من 
التنمية  وامل�ستثمرين- يف حتقيق  تعاملها مع املدخرين  االإ�سالمية - من خالل  ه� مدى حتقيق امل�سارف 

االقت�سادية واالجتماعية داخل املجتمعات التي تت�اجد فيها.

امل�سارف جتاه  واجبات هذه  على  ال�س�ء  �سلط  االإ�سالمية  للم�ساريف  املجتمعية  امل�س�ؤولية  م�ؤمتر  اأن  كما 
االأجهزة  وكذلك  لالأ�سهم،  واملالك�ن  واأ�سرهم،  امل�سارف  بهذه  وعاملني  عمالء،  من  امل�سلحة  اأ�سحاب 

احلك�مية والرقابية، واملجتمع املجاور لهذه امل�ساريف وغريهم..

وختاما، لقد قامت امل�سارف االإ�سالمية، ومنذ اإنطالقتها االأولى على فكر تنم�ي وا�ستثماري م�س�ؤول باأدوات 
ممار�ساتها  تط�ير  يف  �ساهم  احت�سنتها،مما  التي  املجتمعات  من  ترحيب  امل�سارف  هذه  والقت  مبتكرة. 
امل�سرفية واملجتمعية. وبالتايل، اأ�سبح لزاما عليها، اأن تقدم للمجتمع حق�قه عليها عرب ممار�سات مهنية 

م�س�ؤولة...

يف  كبريين  ومهني  اجتماعي  اأثر  ذات  م�سرفية  وم�ؤ�س�سات  �سخ�سيات  بتكرمي  حظى  امل�ؤمتر  هذا  اأن  كما 
جماالت امل�س�ؤولية املجتمعية. حيث جاء تكرميهم يف اإطار قاعدة رد ال�فاء الأهل العطاء.

االإ�سالمية وم�ؤ�س�ساتنا  امل�ؤمتر مظلة جامعة ملمثلي امل�سارف  اأن يك�ن هذا  اآملني من اهلل �سبحانه وتعالى 
ملجتمعاتنا  والبيئية  واالإجتماعية  االإقت�سادية  التنمية  ل�سالح  بينها  العالقات  جت�سري  املجتمعية،بهدف 

العربية واالإ�سالمية..
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كلمة الراعي الفخري ورئي�س امل�ؤمتر
�سعادة الأ�ستاذ عدنان اأحمد ي��سف

رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية م�سارف البحرين - الرئي�ص التنفيذي ملجم�عة الربكة امل�سرفية - ال�سفري 
الدويل للم�س�ؤولية االجتماعية - مملكة البحرين

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد وعلى األه و�سحبه اأجمعني 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته واأ�سعد اهلل �سباحكم باخلري وامل�سرات 

االأ�ستاذ الدكت�ر اأحمد حممد علي وه� �سخ�سية معروفة يف امل�سارف االإ�سالمية وكذلك لل�سرافة االإ�سالمية ونحن 
نعتز به الي�م معنا ووج�د اأخ�ة كثريين اأثروا واأعط�ا لل�سريفة االإ�سالمية الكثري ومنهم االأ�ستاذ م��سى �سحات .

اأرج� ال�سماح يل ويف م�ستهل حديثي اأن اأعرب اأ�سالة عن نف�سي ونيابة  االخ�ة يف جمم�عة الربكة امل�سرفية  
على امتداد املعم�رة عن خال�ص ال�سكر والتقدير لالأخ�ة  يف ال�سبكة االقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية على 
عقد هذا اللقاء اجلامع الذي يجمع نخب من اأهل االقت�ساد واملال للتفكر وتبادل التجارب ح�ل امل�س�ؤولية 
ي��سف  الربوفي�س�ر  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  �سعادة  بال�سكر  واأخ�ص  االإ�سالمية  امل�سرفية  يف  االجتماعية 
عبدالغفار واأ�سرة العاملني يف ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية على جه�دهم احلثيثة للنه��ص بر�سالة 
امل�س�ؤولية االجتماعية؛ اإدراكا منهم حلقيقة التحدي  االقت�سادي واالجتماعي الذي ت�اجهه جمتمعاتنا يف 
هذا الع�سر، لي�ص فقط على م�ست�ى العامل االإ�سالمي التي تعاين معظم جمتمعاته لالأ�سف من التق�قع يف 
دائرة الفقر املخروقة واإمنا على م�ست�ى االقت�ساد العاملي الذي يقف �سا�سته ومنظروه على مفرتق الطرق 
امل�ج�دة  اال�سرتاتيجيات  عجز  ثبت  اأن  بعد  وذلك  والعايل،  امل�ستقر  النم�  ل�سمان  جديد  منهج  عن  بحثا 

باأدواتها التقليدية عن ادراك هذه الغاية.
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جتاه  امل�سارف  �سمنها  ومن  امل�ؤ�س�سات  م�س�ؤولية  م��س�ع  اأن  �سك  ال  واالخ�ات  االخ�ة  الكرمي  احل�س�ر 
املجتمعات التي تخدمها قد اأ�سبح االن يف اأعلى �سلم اأوليات وا�سعي ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات ومتخذي 
القرار بل اكت�سب املفه�م كثري من الزخم االإعالمي كما اجتذب  اهتمام اجلامعات و مراكز البحث العلمي 
تزامن ذلك مع ازدياد ملح�ظ يف اال�سكال التنظيمية التي يتم من خاللها التعبري عن تنفيذ مفاهيم امل�س�ؤولية 
املجتمعية يف اأر�ص ال�اقع فعلى م�ست�ى امل�سارف وه� ما يهمنا يف لقاءنا هذا جند مفه�م امل�س�ؤولية قد  يتخذ 
�سكال ينظم عمليات التربعات اأو قد يتخذ �سكال تنظيما اأكرث تقدما واالمثلة عديدة على ذلك قد ال ي�سع 

ال�قت ل�سردها هنا ولكن اكتفي باأخذ من�ذج الربكة التي اأت�سرف بقيادة جهازها التنفيذي.

اإن ج�هر من�ذج برنامج الربكة للم�س�ؤولية االجتماعية اأيها االخ�ة واالخ�ات والذي كثريا ما عربنا عنه يف 
اأدبياتنا يتمثل يف العمل على اآداء وظيفتنا كم�ؤ�س�سة م�سرفية مهمتها االأ�سا�سية تعبئة امل�ارد واإعادة ت�جيهها 
يف القطاعات االقت�سادية بطريقة م�س�ؤولة تع�د بالنفع على املجتمع ككل مبا يف ذلك اأ�سحاب امل�سلحة داخل 
امل�ؤ�س�سة وامل�ساهمني وامل�دعني واملتعاملني والعاملني ، هذه هي مهمتنا وواجبنا جتاه املجتمعات التي نخدمها 
وهي مهمة نحتاج  لتحقيقها اأن نراعي ت�ازًنا مطل�ًبا بني اأهداف املنظمة الذاتية املتمثلة يف تعظيم العائد 
ت�سمن  نف�سي بطريقة  تنظيم  ولتحقيق ذلك يجب علي  املجتمع  اأهدافنا جتاه  وما بني  امل�سلحة  الأ�سحاب 
حتقيق نتائج ملم��سة على اأر�ص ال�اقع ، وال يجب  يف اأي حال من االأح�ال اأن اأنتظر الدولة كي ت�ساعدنا على 
ذلك بل يجب اأن نقدم النم�ذج واملثال الذي ي�سجع وا�سعي ال�سيا�سات على العمل  من اأجل تقنني ما اأق�م به 

وت�فري بيئة تنظيمية ت�ساعدين على اال�ستمرار يف فما اأق�م به.

ال اأدعي اأن من�ذج الربكة ه� النم�ذج االأمثل من النماذج امل�ج�دة واإمنا ه� من�ذج يتميز باأنه اجتهاد متخ�س�سي 
نظام ح�كمة  املجتمع من خالل  املتمثل يف خدمة  الهدف  واملال حاول�ا جهدهم لرتجمة  امل�سارف  النقد يف 
الإدارة الربنامج ومعايري واأدوات القيا�ص يتم تط�يرها با�ستمرار وبرامج حمددة نق�سد انها ت�ساعد امل�ؤ�س�سة 

للقيام مبهمة اال�ستخالف وعمارة االأر�ص مبا ي�ساعد على حتقيق غاياتنا واملتمثلة يف رخاء بني االن�سان. 

احل�س�ر الكرمي االإخ�ة واالأخ�ات اإن جمم�عة الربكة وبرغم من عمرها الق�سري يف ظل �سكلها التنظيمي 
واأعرق  اأكرب  تعترب من  واملجم�عة  الزمان  اأربعة عق�د من عمر  اأكرث من  اإلى  تع�د  اأن جذورها  اإال  احلايل 
امل�سارف االإ�سالمية يف العامل وهي تعترب االن االأكرب من حيث االنت�سار اجلغرايف من خالل ت�اجدها يف 16 
دولة ، وكما ا�سلفت فاإن الربكة تعترب من اأوائل امل�ؤ�س�سات املالية التي ا�ستلهمت من مبادئ ال�سريعة وقيمها 
الغراء فل�سفتها وا�سرتاتيجيتها وخططها ومناهج عملها التي تعتمد عليها لتحقيق غايتها الذاتية بطريقة 
حتقق الت�ازن امل�ؤدي بدوره خلدمة املجتمعات التي تعمل فيها، ويظهر ذلك جليا من �سعار املجم�عة املعل�م 
االجتماعية  للم�س�ؤولية  الربكة  برنامج  و�سع  مت  العميقة  الروؤية  لهذه  ووفق  االإجناز،  يف  �سركاء  وه�   لكم 
لرتجمة ما نق�م به جتاه املجتمع ، ويتم اإدارة هذا الربنامج من خالل منظ�مة ح�كمة متكاملة ولها اأدوات 
قيا�ص و�سيا�سات وخطط تف�سيلية ي�سارك يف و�سعها وتنفيذها كل املجم�عة ومب�ساركة مبا�سرة من جمل�ص 
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اإدارة املجم�عة وجمال�ص اإدارات البن�ك التابعة لها ويتم تنفيذ ا�سرتاتيجيتها من خالل خطط خم�سية بداأت 
املرحلة االأولى منذ عام 2016 الى 2020.

اإننا اأيها االخ�ة واالخ�ات �سعداء للغاية بروؤية طم�حاتنا وخططنا ترتجم على اأر�ص  ال�اقع وحتقق نتائج 
ملم��سة فعلى �سبيل املثال ال احل�سر فقد حقق برنامج الربكة للفر�ص االقت�سادية جناًحا كبرًيا ب��س�ل 
حجم هذا الربنامج الأكرث من 5 مليار دوالر اأمريكي بنهاية عام 2016 من اأقل من مليار دوالر بقليل بنهاية 
اإن برنامج الفر�ص االقت�سادية والذي نعني به االأن�سطة االقت�سادية التي مت�لها بن�ك املجم�عة   ،  2012
ويك�ن لها تاأثري مبا�سر على املجتمع ككل؛ مثل مت�يل م�سروعات البنية التحتية قد يحقق جناحات كبرية على 
مدى اخلم�ص �سن�ات املا�سية حيث كان نتائجها التي مت قيا�سها كما يلي  يف عام 2012م: مبلغ 827 ملي�ن 
دوالر، ويف عام  2013 مليار و600 ملي�ن ، ويف عام  2014 م : مبلغ ميار و650 ملي�ن ،ويف عام  2015 : مبلغ 

2 ميار ، ويف عام   2016 م : ح�ايل مبلغ 6 مليار دوالر اأمريكي .

اأود التنبيه هنا على اأننا يف  املجم�عة ـ على الرغم من �سع�بة قيا�ص وتقييم االأثر االجتماعي ب�س�رة دقيقة ـ 
اإال اأننا جنحنا بحمد اهلل وف�سله يف تط�ير حزمة من اأدوات القيا�ص املقب�لة �ساعدتنا كثريا يف قيا�ص االآثار 

التي حققها برنامج الفر�ص االقت�سادية وحتليل النم� ب�س�رة واقعية .

يف  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اعتمدتها  التي   2030 امل�ستدامة  التنمية  خطة  الأهداف  بالن�سبة  اأما 
ب�ا�سطة كل  تنفيذها  �سيتم  للقيا�ص  وقابلة  اأهداف عملية  �سبتمرب2015م فقد جنحنا بحمد اهلل يف و�سع 
البن�ك يف الربكة وهي اأهداف ترتبط ب�سكل مبا�سر مع االأهداف العاملية للتنمية امل�ستدامة لالأمم املتحدة 
خالل  لتحقيقها  و�سن�سعى  امل�ستدامة«  للتنمية  الربكة  »اأهداف  ا�سم  عليها  اأطلقنا  التي  االأهداف  وت�سمل 

اخلم�ص �سن�ات القادمة 2016 ـ 2020 يف اجل�انب التالية :

لعمالئنا  التم�يلية  االحتياجات  ت�فري  خالل  من  بها  نعمل  التي  الدول  يف  عمل  فر�سة   50000 اإ�سافة   ·
احلالني اأو اجلدد.

· مت�يل ودعم التعليم بـ 191ملي�ن دوالر اأمريكي من خالل مت�يل امل�ؤ�س�سات واملبادرات التعليمية العامة واخلا�سة.

اأمريكي من خالل مت�يل م�ساريع ومبادرات الرعاية  مت�يل ودعم الرعاية ال�سحية بـ 434ملي�ن دوالر   ·
ال�سحية العامة واخلا�سة مثل م�ست�سفيات االأطفال وال�سرطان وال�سكري ومراكز غ�سيل الكلى. 

ويف اإطار التزامنا نح� اأهداف االأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة فقد قمنا ب��سع خطة لتخ�سي�ص اأكرث من 
635ملي�ن دوالر ملثل هذا الغر�ص �سيتم تخ�سي�سهم من اأجل امل�ساهمة يف املجاالت التالية: 

اأوال امل�ساعدة يف الق�ساء على الفقر .

ثانيا حتقيق ج�دة ال�سحة وم�ست�ى الرفاه.
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ثالثا حت�سني ج�دة العمل.

رابعا حتقيق مبداأ امل�ساواة بني اجلن�سني .

خام�سا ت�فري طاقة نظيفة وباأ�سعار معق�لة .

�ساد�سا العمل الالئق ومن� االقت�ساد.

�سابعا ال�سناعة واالبتكار والبنية التحتية .

احل�س�ر الكرمي قبل اأن اختم اأود اأن اأ�ستعر�ص معكم ب�سكل خمت�سر م�قف تنفيذ خططنا ال�سن�ية املرتبطة 
بربنامج الربكة للم�س�ؤولية االجتماعية خالل عام 2016 م كما يلي:

· يف جمال خلق فر�ص عمل جديدة جنحت بن�ك املجم�عة يف خلق 10 اآالف فر�سة عمل 

· يف جمال دعم تط�ير قطاع التعليم مت ت�فري ما يقارب 41 ملي�ن دوالر لدعم القطاع 

· يف جمال دعم مت�يل الرعاية ال�سحية بلغ جمم�ع املبالغ املخ�س�سة لذلك ح�ايل 96 ملي�ن دوالر اأمريكي 

ب�سكل عام ي�سعدنا اأن نعلن اأمام هذا احلفل الكرمي اأن ن�سبة االإجناز بلغت اأكرث من 100% من املخطط له يف 
العام االأول والذي ميكن تف�سيله على النح� التايل 

· يف جمال فر�ص العمل بلغ االإجناز ن�سبة 142 % يف 2016 م وه�ما يعادل 28 % من خطة اخلم�ص �سن�ات. 
· ويف جمال التعليم بلغ االإجناز 108% يف 2016م ما يعادل 21% من خطة اخلم�ص �سن�ات. 

· يف جمال ال�سحة بلغ ن�سبة االإجناز 111% يف 2016م ما يعادل 22% من خطة اخلم�ص �سن�ات .
· اأما يف ميدان الطاقة امل�ستدمية فنحن نعمل على ت�فري حزمة مت�يل متن�ع مل�ساريع الطاقة البديلة على 
م�ست�ى وحدات املجم�عة وحيث اأننا ن�ستخدم البيئة ون�سعى للمحافظة عليها فقد مت خالل العام املن�سرم 

زرع اأكرث من 500 األف �سجرة ح�ل املعم�رة.  

وكذلك قام البنك االإ�سالمي االأردين يف االأردن بالقيام العيادة النف�سية وه� من اأول البن�ك االإ�سالمية التي 
و�سعت هذا الربنامج والذي مت تطبيقه يف فروع البنك االإ�سالمي االردين.

احل�س�ر الكرمي ال ي�سعني يف النهاية املطاف اإال اأن اأ�سجل �س�ت التقدير وال�سكر مرة اأخرى جلميع احلا�سرين 
وجميع االإخ�ة واالخ�ات الذين �ساهم�ا يف االعداد لهذا اللقاء اجلامع �سائال امل�لى العلي القدير اأن ي�سدد 
ن�ستطيع حتقيق  وقتنا حتى  لنا يف  يبارك  اأن  �سبحانه  اأ�ساأله  كما  وبالنجاح  بالت�فيق  اأعمالنا  ويكلل  خطانا 
غاياتنا املتمثلة يف خدمة املجتمعات التي نعمل فيها على ال�جه الذي نرج� وير�سي امل�لى عزوجل عنا واآخر 

دع�انا اأن احلمد هلل رب العاملني وال�سالة على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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كلمة معايل الدكت�ر اأحمد حممد علي
 الفائز بجائزة �سخ�سية العام امل�سرفية يف امل�س�ؤولية املجتمعية لعام 2017م 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل حمد ال�ساكرين واأف�سل ال�سالة واأزكى الت�سليم على خامت االأنبياء واملر�سلني �سيدنا حممد وعلى 
اآل بيته الطيبني الطاهرين و�سحابته اأجمعني 

التنفيذي  الرئي�ص  ـ  البحرين  م�سارف  جمعية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ـ  ي��سف  اأحمد  عدنان  االأ�ستاذ  �سعادة 
ملجم�عة الربكة امل�سرفية ـ ال�سفري الدويل للم�س�ؤولية االجتماعية

اأيها االخ�ة واالخ�ات امل�سارك�ن يف فعاليات م�ؤمتر وجائزة امل�س�ؤولية املجتمعية للم�سارف االإ�سالمية لعام 
2017م.

اأيها احلفل الكرمي 

�سالٌم من اهلل عليكم جميعا ورحمته وبركاته 

امل�ؤمتر  لهذا  دع�تي  ال�سكر  اأجزل  لكم  واأ�سكر  حتية  واأجمل  اأطيب  جميعا  اأحييكم  اأن  وي�سرفني  ي�سعدين 
وتف�سلكم بتكرميي يف هذه املنا�سبة التي اأعتز بها كل اعتزاز كما ي�سرين اأن اأبارك لكم انعقاد هذا امل�ؤمتر 

الهام والرفيع باأهدافه ال�سامية واأغرا�سه النبيلة وانعقاده يف هذا البلد العزيز مملكة البحرين 

الدولية  واالأكادميية  املتحدة  لالأمم  العاملي  االتفاق  برنامج  لل�سبكة  اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  اأحيي  كما 
املبذولة  امل�فقة  التقدير اجله�د  االإقليمية لال�ست�سارات واجلميع يقدر كل  وال�سبكة  للم�س�ؤولية االجتماعية 
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لن�سر وتعزيز ثقافة امل�س�ؤولية االجتماعية والتنمية امل�ستدامة داخل وخارج عاملنا العربي من خالل العديد 
اال�ست�سارية  اخلدمات  وتقدمي  املتخ�س�سة  والندوات  امل�ؤمترات  وتنظيم  التدريبية  والربامج  االأن�سطة  من 

الرائدة يف العديد من جماالت امل�س�ؤولية االجتماعية والتنمية امل�ستدامة 

واأنا �سعيد كل ال�سعادة اأن م��س�ع هذا امل�ؤمتر ه� امل�س�ؤولية االجتماعية يف امل�سارف االإ�سالمية؛ وهنا البد اأن 
نفرق بني م�ؤ�س�سة م�سرفية ا�سالمية دولية حك�مية مثل البنك اال�سالمي للتنمية الذي ت�سرفت بخدمته ملدة 

ترب� عن 40 عاما اأن نفرق بينه وبني امل�سارف االإ�سالمية يف القطاع اخلا�ص والقطاع امل�سرتك.

و�سعت  االأع�ساء  الدول  بني  الت�سامن  مبداأ  على  تاأ�سي�سه  مت  الذي  تعلم�ن  كما  للتنمية  اال�سالمي  البنك 
املادة االأولى التفاقية تاأ�سي�سه هدفا لدعم التنمية االقت�سادية والتقدم االجتماعي ل�سع�ب الدول االأع�ساء 
واملجتمعات االإ�سالمية جمتمعة ومنفردة وفقا الأحكام ال�سريعة االإ�سالمية، وبذلك اأر�سيت م�س�ؤولية البنك 
االجتماعية والتنمية امل�ستدامة يف �سلب د�ست�ره وبذلك فاإن جميع م�ساريعه هي يف جماالت مكافحة االمية 

وجماالت التعليم وال�سحة وكل ما يتعلق بالتنمية االقت�سادية 

اأما بالن�سبة للم�سارف االإ�سالمية يف القطاع اخلا�ص والقطاع امل�سرتك ؛ اأوجز وجهة نظري يف نقطتني :

النقطة االأولى : امل�سارف االإ�سالمية لك�نها متثل �سريحة من �سرائح جمتمعها الذي تعي�ص فيه وطنيا واإقليميا 
وعامليا باعتبار اأننا نعي�ص يف قرية ك�نية  فيجب لزاما على هذا امل�سارف اأن حتمل بكل عناية  م�س�ؤوليتها 

االجتماعية نح� وطنها واأمتها والعامل اأجمع 

النقطة الثانية وبحكم انتمائها اإلى �سريعة االإ�سالم الرباقة فاإنه لزاما عليها اأن تتف�ق مب�س�ؤوليتها االجتماعية 
عن امل�سرف التقليدية االأخرى .

لذلك فاإين ا�ستاأذنكم من هذه املن�سة اأن اأوجه نداء اإلى املجل�ص العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية االإ�سالمية 
�سيدايف واإلى جمل�ص اخلدمات املالية االإ�سالمية يف ك�االمب�ر واإلى ال�سبكة االقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية 
واألتم�ص منكم جميعا تك�ين فريق عمل ل��سع ميثاق اأخالقيات ي�ستمل على احلد االأدنى لق�اعد امل�س�ؤولية 
االجتماعية والتنمية امل�ستدامة التي تك�ن مر�سدا للم�سار ف االإ�سالمية لال�سرت�ساد واالخذ بها ، واأن يك�ن 
للجان ال�سريعة يف امل�سارف االإ�سالمية وجمال�ص االإدارة بها دور بارز يف تبني هذه الق�اعد ، كما اأرج� من 

العلماء االجالء وو�سائل االعالم القيام بدورهم الفاعل يف هذا املجال .

وباعتبار اننا يف مملكة البحرين التي قامت وتق�م بدور رائد يف دعم ال�سناعة املالية منذ انطالقتها، وكما 
تعلم�ن بداأت م�سرية ال�سريفة اال�سالمية يف البحرين مع تاأ�سي�ص بنك البحرين االإ�سالمي يف عام 1979 
واأذكر بكل اعتزاز �سجال حافال من التعاون البناء بني البنك االإ�سالمي للتنمية وبنك البحرين االإ�سالمي 

منذ بداية م�سرية ال�سريفة اال�سالمية
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وقد ا�ست�سافت البحرين عند منطلق امل�سرية العديد من التظاهرات العاملية املتعلقة بالتم�يل االإ�سالمي، 
كما اأنها ت�ست�سيف بكل جدارة العديد من الهيئات وامل�ؤ�س�سات املالية االإ�سالمية العريقة التي قامت وتق�م 

بقيادة م�سرية امل�س�ؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة يف امل�سارف اال�سالمية 

وهي اأي�سا قادرة على تبني مبادرة ذاتية وكتابة امل�س�دة االأولى مليثاق اأخالقيات امل�س�ؤولية املجتمعية وتقدميها 
اإلى االأمانة العامة للمجل�ص العام للبن�ك وللم�ؤ�س�سات املالية االإ�سالمية �سيدايف واإلى االأمانة العامة ملجل�ص 
اخلدمات املالية االإ�سالمية يف ك�االمب�ر واإلى ال�سبكة االقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية ، واأن تك�ن امل�ؤ�س�س�سات 

االإ�سالمية البحرينية امل�سرفية القدوة احل�سنة يف هذا املجال.

وانا واثق كل الثقة اأن امل�ؤ�س�سات املالية االإ�سالمية يف البحرين قادرة على اأن تك�ن قدوة ح�سنة للم�سارف 
االإ�سالمية االأخرى خليجيا وعربيا واإ�سالميا وعامليا يف امل�س�ؤولية املجتمعية 

اأم�ر امل�س�ؤولية املجتمعية يف امل�سارف االإ�سالمية متعددة ومت�سعبة ووا�سعة جدا واأود  وبطبيعة احلال فاإن 
اإيجاد االأدوات الالزمة الدارة  اأننا خمت�س�ن فيه اأميا اخت�سا�ص وه�  اأعتقد  اأمر واحد فقط  اإلى  االإ�سارة 
ال�س�رية فهذه م�س�ؤولية جمتمعية  ال�سلع  اإدارة  بعيدة عن  �سليمة  اإدارة مهنية  االإ�سالمية  امل�سارف  �سي�لة 

بالغة االأهمية نح� املجتمع ونح� االأمة ب�سكل خا�ص

اأرج� اأن يحظى هذا االأمر باهتمام جميع الهيئات وامل�ؤ�س�سات التي وجهت اإليها النداء من على هذا املنرب

اأ�ساأل لكم الت�فيق كل الت�فيق يف م�ؤمتركم هذا يف ال��س�ل الى ت��سيات عملية ت�سهم  واهلل العلي القدير 
نح�  االجتماعية  امل�س�ؤولية  يف  االأداء  م�ست�يات  اأعلى  لبل�غ  االإ�سالمية  امل�سارف  متكني  يف  فاعال  ا�سهاًما 

اأوطانهم واأمتهم وقريتهم الك�نية .

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
• �ساحب املعايل الدكت�ر اأحمد حممد علي الفائز بجائزة �سخ�سية العام امل�سرفية يف امل�س�ؤولية املجتمعية 

�سيف �سرف امل�ؤمتر.
للم�سارف  املجتمعية  امل�س�ؤولية  م�ؤمتر  ورئي�ص  الفخري  الراعي  ي��سف  اأحمد  عدنان  االأ�ستاذ  �سعادة   •

االإ�سالمية لعام 2017م.
• اأ�سحاب املعايل وال�سعادة ...رواد العمل امل�سريف يف العاملني العربي واالإ�سالمي...

• اأ�سحاب ال�سعادة ممثل�ا امل�ؤ�س�سات الفائزة بجائزة امل�ؤ�س�سات املالية املتميزة يف امل�س�ؤولية املجتمعية لعام 
2017م)التزام(.

االإقليمية  ال�سبكة  اإدارة  جمل�ص  واأع�ساء  االجتماعية  للم�س�ؤولية  الدولي�ن  ال�سفراء  ال�سعادة  اأ�سحاب   •
للم�س�ؤولية االجتماعية.

• اأ�سحاب ال�سعادة اخلرباء واملتحدث�ن يف م�ؤمتر امل�س�ؤولية املجتمعية للم�سارف االإ�سالمية.
• اأ�سحاب ال�سعادة...ال�سيدات وال�سادة ... ح�س�رنا الكرمي

اأجمل ترحيب يف فعاليات » جائزة وم�ؤمتر امل�س�ؤولية املجتمعية للم�سارف االإ�سالمية لعام  نرحب بكم 
2017م«، والذي تنظمه ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية.

كلمة ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الجتماعية
تقدمي �سعادة الدكت�ر ها�سم ح�سني

 ال�سفري الدويل للم�س�ؤولية االجتماعية
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اإن ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية ومنذ تاأ�سي�سها قبل عقد من الزمان يف مملكة البحرين، ومن 
اإلى بقاع وا�سعة من الدول العربية واالإ�سالمية والدولية، كجهة ا�ست�سارية ومهنية غري  اإنطالقتها لت�سل  ثم 
ربحية �سعت للرتويج الأف�سل املمار�سات يف جماالت امل�س�ؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة واالإقت�ساد االأخ�سر 
عرب امل�ؤمترات، وامللتقيات العلمية، واجل�ائز املهنية املعتربة، وكذلك ور�ص العمل املتخ�س�سة، واالإ�سدارات 
االإعالمية والعلمية، فا�ستحقت بف�سل اهلل اإ�سادات وا�سعة من �سناع القرار ، ومن امل�ستفيدين من خدماتها 
�س�اء كانت م�ؤ�س�سات اأو اأو افرادا. وياأتي هذا امل�ؤمتر الذي ن�سهده الي�م يف �سياق الدور املن�ط بال�سبكة االإقليمية 

للم�س�ؤولية االجتماعية يف تعزيز ممار�سات وتطبيقات امل�س�ؤولية املجتمعية يف عاملنا العربي واالإ�سالمي.
 لقد جاءت مبادرة ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية لتنظيم م�ؤمتر متخ�س�ص يف جماالت امل�س�ؤولية 
املجتمعية وتطبيقاتها يف امل�سارف االإ�سالمية باملنطقة العربية، بهدف ت�سليط ال�س�ء على اإجنازات هذه 
امل�سارف  �سهده قطاع  الذي  بالتط�ر  التعريف  وكذلك  املجتمعية،  والتنمية  امل�سارف يف جماالت اخلدمة 

االإ�سالمية يف جماالت امل�س�ؤولية املجتمعية.
وتعد امل�سارف االإ�سالمية جزء من منظ�مة الروؤية والت�س�ر االإ�سالمي للمال، واأن القيمة العل�ية يف هذه 
املنظ�مة هي ت�حيد اهلل عز وجل وعبادته، واأن االإن�سان ه� خليفة اهلل يف اأر�سه، واأنه مكلف يف اإطار هذه 
اخلالفة بعمارة االأر�ص، ومن هنا فاملال له وظيفة حمددة وهي عمارة االأر�ص، ينبغي اأن ي�ظف يف اإطارها، 

�س�اء كان املال حتت ت�سرف االأفراد، اأو امل�ؤ�س�سات..
امل�س�ؤولية املجتمعية للم�ساريف االإ�سالمية �سي�سلط ال�س�ء على واجبات هذه امل�سارف  اأن م�ؤمتر  كما 
جتاه اأ�سحاب امل�سلحة من عمالء، وعاملني بهذه امل�سارف واأ�سرهم، واملالك�ن لالأ�سهم، وكذلك االأجهزة 

احلك�مية والرقابية، واملجتمع املجاور لهذه امل�ساريف وغريهم..
العربي واالإ�سالمي لقد بات لزامًا  التي ي�جهها عاملنا  و االإجتماعية  التحديات االإقت�سادية  فعلى �س�ء 
على امل�سارف االإ�سالمية ان تلعب دورًا تنم�يًا فعااًل يف اإطاأر متكني ال�سباب واملراأة من خالل اآليات ريادة 
االعمال مما ي�سهم يف زيادة االأثر االإ�ستثماري. اإذ ان كل دوالر اإ�ستثماري ي�سهم ب�س�رة مبا�سرة برفع ربحية 
رائد العمل كما و انه بنف�ص ال�قت يرفع من م�ست�ى العائلة مما ي�ؤدي اإلى قيمة تراكمية. فكلما اإرتفع مدخ�ل 
غري  ب�س�رة  ي�سهم  مما  والدرا�سة  ال�سحة  مثل  الي�مية  متطلباتهم  وحتققت  حت�سنت  كما  والعائلة  الفرد 

مبا�سرة يف التقليل من الدعم احلك�مي لهذه اخلدمات. 
كما يت�جب علينا العمل معًا ل��سع اآلية لدرا�سة و التباحث يف مبادرة لربط مال الزكاة و ال�قف بامل�سارف 

االإ�سالمية لتحقيق االإغناء و التمكني االإقت�سادي ال�سامل و امل�ستدام.
باأدوات  م�س�ؤول  وا�ستثماري  تنم�ي  فكر  على  االأولى  اإنطالقتها  ومنذ  االإ�سالمية،  امل�سارف  قامت  لقد 
تط�ير ممار�ساتها  �ساهم يف  احت�سنتها، مما  التي  املجتمعات  ترحيب من  امل�سارف  والقت هذه  مبتكرة. 
امل�سرفية واملجتمعية. وبالتايل، اأ�سبح لزاما عليها، اأن تقدم للمجتمع حق�قه عليها عرب ممار�سات مهنية 

م�س�ؤولة...
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كما اأن هذا امل�ؤمتر يحظى بتكرمي �سخ�سيات وم�ؤ�س�سات م�سرفية كان ومازال لها اأثر اجتماعي ومهني 
كبريين يف جماالت امل�س�ؤولية املجتمعية. حيث جاء تكرميهم يف اإطار قاعدة ال�فاء الأهل العطاء.

اآملني من اهلل �سبحانه وتعالى اأن يك�ن هذا امل�ؤمتر مظلة جامعة ملمثلي امل�سارف االإ�سالمية وم�ؤ�س�ساتنا 
ملجتمعاتنا  والبيئية  واالإجتماعية  االإقت�سادية  التنمية  ل�سالح  بينها  العالقات  جت�سري  بهدف  املجتمعية، 

العربية واالإ�سالمية..
وختاما اأ�سكر راعي هذا امل�ؤمتر �سعادة االأ�ستاذ عدنان اأحمد ي��سف ال�سفري الدويل للم�س�ؤولية االجتماعية، 

وكذلك الداعمني وامل�ساندين لهذا احلدث العلمي.
كما ي�سرفني اأن اأتقدم للفائزين بجائزة �سخ�سيات العام امل�سرفية للم�س�ؤولية املجتمعية، وهما :معايل 
العمل  اأقطاب  امل�ساركة-  من  املر�ص  منعه  الذي  كامل  �سالح  ال�سيخ  و�سعادة  علي  حممد  اأحمد  الدكت�ر 
والفائزة  املجتمعية  بامل�س�ؤولية  امللتزمة  املالية  للم�ؤ�س�سات  كذلك  م��س�لة  والتهنئة  االإ�سالمي-  امل�سريف 

بجائزة«التزام« لهذا العام.
وال�سكر م��س�ل لكم جميعا �سي�فنا من الدول العربية واالإ�سالمية،متمنيا لكم طيب االإقامة بني اأهليكم 
يف مملكة البحرين، اآمال من اأهلل اأن يحظى هذا اجلهد العلمي بر�ساكم وم�ساندتكم له، وال�سالم عليكم 

ورحمة اهلل وبركاته.
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عر�ض فيلم ت�سجيلي عن دور امل�سارف الإ�سالمية فى 
خدمة املجتمع

https://www.youtube.com/watch?v=7JagRSfNeSY
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عر�ض فيلم ت�سجيلي بعنوان« �سخ�سية العام امل�سرفية 
يف امل�سوؤولية املجتمعية«

https://www.youtube.com/watch?v=pJQiAhd5DGA
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  اجلل�سات العلمية
لـموؤمتر امل�سوؤولية املجتمعية للم�سارف 

الإ�سالمية لعام 2017م
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جل�سة العمل الأولى: 10:30 - 11:30 �سباحا

امل�سارف الإ�سالمية ودورها يف خدمة املجتمع

�سعادة الأ�ستاذ م�ساعد حممد اأحمد عبدالكرمي
نائب رئي�س جمل�س اإدارة احتاد امل�سارف العربية  ورئي�س جمل�س اإدارة 

احتاد امل�سارف ال�س�داين - جمه�رية ال�س�دان

�سـعادة الدكتـور وحيــد الـقا�سـم
الرئي�س التنفيذي جلمعية م�سارف البحرين

مملكة البحرين

�سعـادة الأ�ستاذ علـي ح�سـن مـو�سـي
الرئي�س التنفيذي جلمعية امل�سارف 

العمانية - �سلطنة ُعمان

�سعـادة الدكتـور هـا�ســم ح�سـني
رئي�س مكتب الأمم املتحدة للتنمية 

ال�سناعية

�سعادة الأ�ستاذ عدنان اأحمد يو�سف 
رئي�س جمل�س اإدارة جمعية م�سارف البحرين - الرئي�س التنفيذي ملجم�عة الربكة امل�سرفية - ال�سفري الدويل للم�س�ؤولية الجتماعية - مملكة البحرين

الـمتحـــدثـــ�ن

مدير ومعقب اجلل�سة
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جل�سة العمل الثانية: 11:30 - 12:30 ظهرا

التجارب واملمار�سات واملعايري املهنية يف تطبيقات امل�س�ؤولية املجتمعية يف امل�سارف الإ�سالمية

الـمتحـــدثـــ�ن

مدير ومعقب اجلل�سة

�سعادة الأ�ستاذ اأحمد عبدالرحيم
الرئي�س التنفيذي لبنك الإثمار

مملكة البحرين

�سعادة الأ�ستاذ عبداحلكيم اخلياط
الع�س� املنتدب والرئي�س التنفيذي لبيت 

التم�يل الك�يتي - مملكة البحرين

ف�سيلة ال�سيخ وليد عبداملنعم اآل حممود
قا�سي �سرعي ووكيل مبحكمة ال�ستئناف العليا ال�سرعية 

ال�سنية وع�س� هيئة رقابة �سرعية م�سرفية
مملكة البحرين
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جل�سة العمل الثالثة: 12:45 - 1:45 ظهرا

م�ستلزمات جناح امل�سارف الإ�سالمية فى اأداء م�س�ؤوليتها املجتمعية ودورها يف تلبية حاجات املجتمع

الـمتحـــدثـــ�ن

مدير ومعقب اجلل�سة

�سعادة الدكتور حامد ح�سن مرية 
الأمني العام لهيئة املحا�سبة واملراجعة 

للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية 
)AAOIFI( - اململكة العربية ال�سع�دية

�سعادة الدكتور اأ�سامة حممد بحر 
ع�س� بهيئات الرقابة ال�سرعية يف 

امل�سارف الإ�سالمية - مملكة البحرين

�سعادة الدكتور اأزهري قا�سم اأحمد
كبري القت�ساديني ب�سندوق الت�سامن 

الإ�سالمي للتنمية - جمم�عة البنك الإ�سالمي 
للتنمية - اململكة العربية ال�سع�دية

ف�سيلة ال�سيخ حمد فاروق ال�سيخ
رئي�س الرقابة ال�سرعية ببنك البحرين الإ�سالمي 

مملكة البحرين
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 الفعاليات الـم�ساحبـة
لـموؤمتر امل�سوؤولية املجتمعية للم�سارف 

الإ�سالمية لعام 2017م



اأوًل:
مرا�سم تكرمي الفائزين بجائزة 

�سخ�سية العام امل�سرفية يف امل�سوؤولية 
املجتمعية لعام 2017م
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 معايل الدكت�ر اأحمد حممد علي م�ؤ�س�ص البنك االإ�سالمي للتنمية - يت�سلم اجلائزة من �سعادة االأ�ستاذ 
عدنان اأحمد ي��سف.

معايل الدكتور اأحمد حممد علي
الرئي�ص امل�ؤ�س�ص للبنك االإ�سالمي للتنمية
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 �سعادة ال�سيخ �سالح كامل رئي�ص جمل�ص اإدارة جمم�عة الربكة امل�سرفية ويت�سلمها نيابة عنه �سعادة 
االأ�ستاذ عدنان اأحمد ي��سف رئي�ص جمم�عة الربكة امل�سرفية

�سعادة ال�سيــخ �سالــح كــامـــل
م�ؤ�س�ص ورئي�ص جمم�عة دلة الربكة



ثانياً: 
مرا�سم  تكـرمي امل�سارف الإ�سالمية 

الفائزة بجائزة املوؤ�س�سـة املالية امللتزمة 
يف جمال امل�سوؤولية املجتمــعية لعــام 

2017م )التزام(
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1. بنك االبداع للتم�يل اال�سغر - ال�س�دان ت�سلمها نيابة عنه �سعادة االأ�ستاذ /عادل حممد علي بله -املدير 
العام

2. بنك االإثمار- ت�سلمها نيابة عنه �سعادة االأ�ستاذ/ اأحمد عبد الرحيم- الرئي�ص التنفيذي 
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3. بنك االأ�سرة ال�س�دان - ت�سلمها نيابة عنه �سعادة االأ�ستاذة / اآمال قا�سم اأحمد حممد- املدير العام

الرئي�ص   - �سحادة  االأ�ستاذ / م��سى عبدالعزيز  �سعادة  نيابة عنه  ت�سلمها   - االأردين  االإ�سالمي  البنك   .4
التنفيذي واملدير العام 
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5. البنك االأهلي امل�سري )اخلرط�م(- ت�سلمها نيابة عنه �سعادة االأ�ستاذ/ ا�سامه امل�سريى- املدير العام

6. بنك الربكة ال�س�دان- ت�سلمها نيابة عنه �سعادة االأ�ستاذ/ الر�سيد عبدالرحمن على - نائب املدير العام
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7. بنك الت�سامن االإ�سالمي - ت�سلمها نيابة عنه �سعادة االأ�ستاذ/ عبا�ص عبداهلل عبا�ص عبداهلل - املدير العام

8. بنك اجلزيرة ال�س�داين االأردين - ت�سلمها نيابة عنه �سعادة الدكت�ر / عامر عبدال�هاب العالوي - املدير العام
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9. البنك الزراعي ال�س�داين - ت�سلمها نيابة عنه �سعادة االأ�ستاذ/ �سالح الدين ح�سن احمد جمعة - املدير العام

10. بنك ال�سمال االإ�سالمي - ت�سلمها نيابة عنه �سعادة االأ�ستاذ/�سالح حممد عبدالرحيم-املدير العام 
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11. بنك الك�يت الدويل- ت�سلمها نيابة عنه �سعادة االأ�ستاذ/ ن�اف منذر ناجيا- مدير وحدة االت�سال امل�ؤ�س�سي

12. بنك النيل للتجارة والتنمية- ت�سلمها نيابة عنه �سعادة االأ�ستاذ/ عبداملنعم علي عبدالعزيز - م�ساعد 
املدير العام للتخطيط والتط�ير
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13. بنك اأمدرمان ال�طني - ت�سلمها نيابة عنه �سعادة الدكت�ر/ حممد ح�سني عبدالرحمن ها�سم - مدير 
اإدارة التخطيط والبح�ث

14. بنك �سالم االإفريقي- ت�سلمها نيابة عنه �سعادة الدكت�ر / عمر اإ�سماعيل عجال - رئي�ص جمل�ص االإدارة
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15. بنك نزوي- ت�سلمها نيابة عنه �سعادة االأ�ستاذ/ عارف الزعابي- القائم باأعمال رئي�ص ق�سم املعامالت 
امل�سرفية لالأفراد

االإقليمي  املدير  الفهيم-  حممد  االأ�ستاذ/  �سعادة  عنه  نيابة  ت�سلمها   - االإ�سالمي  اأب�ظبي  م�سرف   .16
للمجم�عة امل�سرفية لل�سركات يف اأب�ظبي
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17. م�سرف االإدخار والتنمية االجتماعية - ت�سلمها نيابة عنه �سعادة االأ�ستاذ/ الزين عمر احلادو عمر - 
املدير العام

18. م�سرف البالد االإ�سالمى لال�ستثمار والتم�يل-فرع لبنان - ت�سلمها نيابة عنه �سعادة االأ�ستاذ/ هاين 
�سالح الدين احل�سامي - املدير العام
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اأمني  الطيب -  بابكر  ال�سنة  الدكت�ر/ حمي  �سعادة  نيابة عنه  ت�سلمها  ال�س�دان -  ال�سالم -  19. م�سرف 
جمل�ص االإدارة

20. ميثاق لل�سريفة اال�سالمية  - بنك م�سقط  - يت�سلم اجلائزة �سعادة االأ�ستاذ/ اأ�سعد بن هالل اخلرو�سي 
- مدير املنتجات ال�سريفة الرقمية مليثاق لل�سريفة االإ�سالمية



ثالثاً:
مرا�سم تكرمي الرعاة الإعالميني
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رابعاً: 
ور�سة عمل بعنوان

»اإعداد اأخ�سائي م�سوؤولية جمتمعية يف 
امل�سارف الإ�سالمية« 
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اجلزء الأول: 
املحاور:

• مفه�م ون�ساأة وتط�ر امل�س�ؤولية املجتمعية .

• هرم كارول للم�س�ؤولية املجتمعية.

• التط�ر العاملي للم�س�ؤولية املجتمعية.
• امليثاق العاملي واملبادئ الع�سرة للم�س�ؤولية املجتمعية.

• امل�س�ؤولية املجتمعية يف امل�سارف االإ�سالمية- اأف�سل املمار�سات والتطبيقات.
• االأيزو 26000-امل�ا�سفات العاملية للم�س�ؤولية املجتمعية ومبادراتها يف امل�سارف االإ�سالمية.

• تقارير امل�س�ؤولية املجتمعية واالإ�ستدامة ومناذج من تطبيقاتها يف امل�سارف االإ�سالمية.

�سعادة امل�ست�سار
عبدالـمجيـد ر�ســوان

خبري م�س�ؤولية جمتمعية وتنمية م�ستدامة
م�ؤ�س�سة و�سم ال�ستدامة

 ور�سة عمل بعنوان
 »اإعداد اأخ�سائي م�سوؤولية جمتمعية يف امل�سارف الإ�سالمية«
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اجلزء الثاين : 

املحاور:

• مفه�م مدونة ال�سل�ك واأن�اعها.

• مدونة امل�س�ؤولية املجتمعية يف القطاع امل�سريف.

• اأدوات ت�سميم مبادرات امل�س�ؤولية املجتمعية يف القطاع امل�سريف.

• خ�س��سية تطبيق مبادرات امل�س�ؤولية املجتمعية يف القطاع امل�سريف.

�سعادة امل�ست�سارة
اأ�ســـواق بــوعـلـــي

رئي�سة مركز اأخالقيات الأعمال
ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الجتماعية

 ور�سة عمل بعنوان
 »اإعداد اأخ�سائي م�سوؤولية جمتمعية يف امل�سارف الإ�سالمية«
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مرا�سم تكرمي الفائزين بجائزة الكفاءة العلمية 
يف جمال امل�س�ؤولية الجتماعية
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البيان اخلتامي
موؤمتر امل�سوؤولية املجتمعية للم�سارف 

الإ�سالمية لعام 2017م
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البيان اخلتامي 
موؤمتر امل�سوؤولية املجتمعية للم�سارف الإ�سالمية لعام 2017م

اإدارة  ي��سف رئي�ص جمل�ص  اأحمد  االأ�ستاذ عدنان  ، وبرعاية كرمية من �سعادة  البحرين  عقدت يف مملكة 
امل�سرفية  الربكة  جمم�عة  رئي�ص   - االجتماعية  للم�س�ؤولية  الدويل  ال�سفري  البحرين-  م�سارف  جمعية 
ال�سبكة  من  بتنظيم  2017م«  لعام  االإ�سالمية  للم�سارف  املجتمعية  امل�س�ؤولية  وجائزة  م�ؤمتر   « فعاليات   ،
امل�ست�ى  واإ�سالمية ودولية م�سرفية رفيعة  ، ومب�ساركة �سخ�سيات عربية  للم�س�ؤولية االجتماعية  االإقليمية 
ميثل�ن قادة العديد من امل�ؤ�س�سات امل�سرفية، يف حدث ن�عي يقام الأول مرة يف املنطقة العربية، وذلك خالل 
الفرتة مابني 30-31 ي�لي� من عام 2017م ، بفندق الريتزكارلت�ن مبملكة البحرين. وقد مت تقدمي 13 ورقة 
عمل علمية ، اإ�سافة اإلى تنظيم ور�سة مهنية متخ�س�سة يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية للم�سارف االإ�سالمية 

،وخل�ص امل�ؤمترون اإلى الت��سيات االآتية:.

- تقدم امل�سارك�ن يف امل�ؤمتر بخال�ص ال�سكر والتقدير اإلى ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية على هذه 
املبادرة املتميزة يف تنظيم اأول حدث من ن�عه يف املنطقة العربية واملتمثل يف تنظيم م�ؤمتر معني مبمار�سات 

امل�ؤ�س�سات امل�سرفية االإ�سالمية للم�س�ؤولية املجتمعية.

لف�زهما  االإ�سالمي  امل�سريف  العمل  رواد  اإلى  التهاين  باأ�سدق  امل�ؤمتر  هذا  يف  امل�سارك�ن  تقدم  كما   -
علي  حممد  اأحمد  الدكت�ر  معايل  وهما:   ، 2017م  لعام  املجتمعية  للم�س�ؤولية  العام  �سخ�سيات  بجائزتي 
م�ؤ�س�ص البنك االإ�سالمي للتنمية و�سعادة ال�سيخ �سالح كامل رئي�ص جمل�ص اإدارة جمم�عة دلة الربكة، حيث 
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ا�ستذكر امل�سارك�ن جه�دهما يف خدمة العمل امل�سريف االإ�سالمي خالل فرتة قاربت اخلم�سني عاما. كما 
جمال  يف  امل�س�ؤولة  امل�سرفية  امل�ؤ�س�سات  بج�ائز  الفائزة  العربية  امل�سرفية  بامل�ؤ�س�سات  امل�سارك�ن  اأ�ساد 

امل�س�ؤوليةاملجتمعية)التزام( من الذين مت تكرميهم �سمن فعاليات هذا امل�ؤمتر.

- حث امل�سارك�ن اجلهة املنظمة على ا�ستدامة هذا احلدث �سن�يا ، وذلك ملنح فر�سة للم�ؤ�س�سات امل�سرفية 
اإلى التعرف على التجارب  العربية الإبراز اأعمالها واأن�سطتها يف خدمة املجتمعات التي تعمل فيها، اإ�سافة 
املتميزة، وتبادل اخلربات فيما بينها، وكذلك ال��س�ل باأعمالها اإلى اأف�سل املمار�سات يف جماالت امل�س�ؤولية 

املجتمعية .

- حث امل�سارك�ن ومن خالل اأوراق علمية ر�سينة امل�ؤ�س�سات امل�سرفية االإ�سالمية على وج�ب تبني مدونات 
�سل�ك مهنية، حتدد اإطر م�س�ؤولية هذه امل�ؤ�س�سات جتاه عمالءها، وامل�ساهمني فيها، والعاملني بهذه امل�ؤ�س�سات 

واأ�سرهم، وكذلك املجتمعات التي تعمل فيها تلك امل�ؤ�س�سات امل�سرفية االإ�سالمية.

- طالب امل�سارك�ن باأن يتم تاأ�سي�ص �سناديق متخ�س�سة م�سرتكة للم�س�ؤولية املجتمعية ت�ساهم فيها امل�ؤ�س�سات 
امل�سرفية يف كل قطر اأو دولة ،ويدار من قبل هذه امل�ؤ�س�سات امل�ساهمة يف ال�سندوق، وذلك للتن�سيق بني هذه 
امل�ؤ�س�سات يف اأول�يات التنمية املجتمعية يف كل قطر، وتعظيم اأثر دعم امل�ؤ�س�سات امل�سرفية لتلك املجتمعات..

امل�س�ؤولية  جماالت  يف  املتخ�س�سة  التدريبية  ال�ر�ص  تنظيم  زيادة  ب�ج�ب  امل�ؤمتر  يف  امل�سارك�ن  طالب   -
املجتمعية للعاملني يف امل�ؤ�س�سات امل�سرفية وذلك حلداثة املمار�سات ، على اأن تك�ن هذه ال�ر�ص مت�افقة مع 

املعايري العاملية للم�س�ؤولية املجتمعية.

تاأ�سي�ص وقفيات متخ�س�سة يع�د ريعها  االإ�سالمية على  امل�ؤ�س�سات امل�سرفية  امل�ؤمتر  امل�سارك�ن يف  - حث 
خدمة  يف  واأن�سطتها  اأعمالها  ا�ستدامة  ل�سمان  وذلك  فيها،  تعمل  التي  املجتمعات  تنمية  م�ساريع  ل�سالح 

املجتمعات.

امل�سرفية  امل�ؤ�س�سات  قبل  من  دعمها  يتم  التي  املبادرات  تك�ن  اأن  �سرورة  على  امل�ؤمتر  يف  امل�سارك�ن  اإتفق   -
االإ�سالمية مت�افقة مع اأهداف االأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة 2030،وذلك لتحقيق الت�افق مع الت�جهات العاملية 
يف ممار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية، وكذلك تعزيز تطبيق هذه االأهداف االأممية يف املجتمعات العربية واالإ�سالمية.

ومهنية  علمية  اأدوات  عرب  امل�س�ؤولة  ممار�ساتها  ت�ثيق  وج�ب  على  امل�سرفية  امل�ؤ�س�سات  امل�سارك�ن  حث   -
واالإلتزام باإ�سدار تقارير امل�س�ؤولية املجتمعية / وتقاريراالإ�ستدامة وفق االأطر العاملية املعتمدة.

- حث امل�سارك�ن امل�ؤ�س�سات امل�سرفية االإ�سالمية على وج�ب تعزيز املمار�سات امل�س�ؤولة يف املجتمعات التي 
تعمل فيها عرب حتفيز امل�ؤ�س�سات احلك�مية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين على تبني تطبيقات امل�س�ؤولية املجتمعية 

يف ممار�ساتها ودعمها بامل�ارد املالية والفنية واخلربات الالزمة لتحقيق ذلك.
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- حث امل�سارك�ن على وج�ب طباعة اأوراق العمل املقدمة يف هذا امل�ؤمتر من قبل اخلرباء واملتخ�س�سني، 
للم�ؤ�س�سات  املتميزة  واملمار�سات  التجارب  بهذه  العربية  املكتبة  رفد  يف  ي�ساهم  علمي  كتاب  يف  ون�سرها 

امل�سرفية االإ�سالمية يف جماالت امل�س�ؤولية املجتمعية.

كرم  على  و�سعبا،  وحك�مة  ملكا  البحرين  ململكة  اجلزيل  بال�سكر  امل�ؤمتر  يف  امل�سارك�ن  تقدم   ، وختاما   -
التنظيم ،ملا قدم�ه من دعم وت�سهيالت لتنظيم هذا احلدث املهني املتميز. وال�سكر  االإ�ست�سافة ، وح�سن 
وتنظيمه،  اإدارته  له حل�سن  الفخري  والراعي  امل�ؤمتر  رئي�ص  ي��سف  اأحمد  االأ�ستاذ عدنان  ل�سعادة  م��س�ل 
وكذلك لربنامج ال�سفراء الدوليني للم�س�ؤولية االجتماعية ل�سراكتهم االإ�سرتاجتية يف تنظيم هذا امل�ؤمتر. كما 
تقدم امل�سارك�ن يف هذا امل�ؤمتر للخرباء ومقدمي اأوراق العمل على ح�سن العر�ص وامل�ساركة الن�عية، وال�سكر 

اجلزيل الأفراد اللجنة املنظمة للم�ؤمتر. وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

ختم يف مملكة البحرين يف متام ال�ساعة الثالثة ع�سرا بتاريخ 31 ي�لي�2017م.



 تغطية م�سورة لفعاليات
لـموؤمتر امل�سوؤولية املجتمعية للم�سارف 

الإ�سالمية لعام 2017م
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 تغطية اإعالمية لفعاليات
لـموؤمتر امل�سوؤولية املجتمعية للم�سارف 

الإ�سالمية لعام 2017م
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مطبوعات موؤمتر امل�سوؤولية املجتمعية 
للم�سارف الإ�سالمية لعام 2017م
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اليوم الثاين: الـموافــق 31 يوليو 2017م
 ور�شة عمل بعنوان

 »اإعداد اأخ�سائي م�س�ؤولية جمتمعية يف امل�سارف الإ�سالمية«

الـجــــزء الأول
�شعادة امل�شت�شار عبداملجيد ر�شوان

)9-12:30 ظهـــرا(

�لـمحـــاور: 
• مفهوم ون�ساأة وتطور امل�سوؤولية املجتمعية.

• هرم كارول للم�سوؤولية املجتمعية.
• التطور العاملي للم�سوؤولية املجتمعية.

• امليثاق العاملي واملبادئ الع�سرة للم�سوؤولية املجتمعية.
• امل�سوؤولية املجتمعية يف امل�سارف االإ�سالمية - اأف�سل املمار�سات والتطبيقات.

• االأيزو 26000- املوا�سفات العاملية للم�سوؤولية املجتمعية ومبادراتها يف امل�سارف 
االإ�سالمية.

امل�سارف  يف  تطبيقاتها  من  ومناذج  واالإ�ستدامة  املجتمعية  امل�سوؤولية  تقارير   •
االإ�سالمية.

الـجــــزء الثانـــي
�شعادة امل�شت�شارة اأ�شواق بوعلي

من ال�شاعة 1-3 ع�شرا

�لـمحـــاور: 
• مفهوم مدونة ال�سلوك واأنواعها.

• مدونة امل�سوؤولية املجتمعية يف القطاع امل�سريف.
• اأدوات ت�سميم مبادرات امل�سوؤولية املجتمعية يف القطاع امل�سريف.

• خ�سو�سية تطبيق مبادرات امل�سوؤولية املجتمعية يف القطاع امل�سريف.

جل�سة �لعمل �لثالثة: 12:45 - 1:45 ظهر�

م�ستلزمات جناح �مل�سارف �لإ�سالمية فى �أد�ء م�س�ؤوليتها �ملجتمعية 
ودورها يف تلبية حاجات �ملجتمع

• �سعادة �لدكت�ر حامد ح�سن مرية 
 -  )AAOIFI( االإ�سالمية  املالية  للموؤ�س�سات  واملراجعة  املحا�سبة  لهيئة  العام  االأمني 

اململكة العربية ال�سعودية

• �سعادة �لدكت�ر �أ�سامة حممد بحر 
ع�سو بهيئات الرقابة ال�سرعية يف امل�سارف االإ�سالمية - مملكة البحرين

• �سعادة �لدكت�ر �أزهري قا�سم �أحمد
االإ�سالمي  البنك  جمموعة   - للتنمية  االإ�سالمي  الت�سامن  ب�سندوق  االقت�ساديني  كبري 

للتنمية - اململكة العربية ال�سعودية

مدير ومعقب �جلل�سة: ف�سيلة �ل�سيخ حمد فاروق �ل�سيخ
رئي�س الرقابة ال�سرعية ببنك البحرين االإ�سالمي - مملكة البحرين

1:45 ظهرا  - ختام فعاليات اليوم االأول /حفل غداء على �سرف امل�ساركني

Program.indd   2 26/07/2017   20:50
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