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ورجال  وإقتصاديين  شرعيين  من  المؤسسين  األوائل  للرواد  كان  وقد 
األولى  اللبنة  المصارف  تكون  أن  في  تعالى  الله  بعد  الفضل  أعمال 
المصارف  تلك  شهدت  وقد  الحديث،  العصر  في  اإلسالمي  لإلقتصاد 
تطورًا سريعًا وإنتشارا واسعًا وتنوعت خدماتها ومنتجاتها لتغطي معظم 
إحتياجات األفراد والجماعات والمؤسسات على حٍد سواء، حتى تمكنت 
مستوى  على  سواء  العالمي  اإلقتصاد  ساحة  في  نفسها  فرض  من 

الدول العربية واإلسالمية أو دول العالم األخرى.

وقد كان للقادة في البنوك والمؤسسات المصرفية اإلسالمية دور كبير 
المؤسسات والبنوك ألنه كان عليهم  تعزيز ممارسات وأعمال هذه  في 
المواءمة بين دورها األساسي في توفير خدمات مصرفية متميزة تتوافق 
المساهمة في  المجتمعي من خالل  دورها  وبين  الشرعية  الضوابط  مع 
تنمية مجتمعاتهم والنهوض بها. وفي هذا اإلطار تأتي فعاليات »مؤتمر 
المالية والمصارف االسالمية  وجائزة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات 
الرابع لعام 2019م« للتعريف بدور القيادات المصرفية ودورها في تعزيز 
ممارسات المسؤولية المجتمعية، من خالل استعراض نماذج ناجحة ألعمال 
هذه القيادات وانجازاتها المجتمعية والدروس المستفادة من هذه األعمال.

ولهذا جاءت مبادرة الشبكة اإلقليمية للمسؤولية اإلجتماعية بالشراكة 
التوالي،  الرابع على  للعام  المصرفية  البركة  اإلستراتيجية مع مجموعة 
والمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، وبالتعاون مع المركز العالمي 
مجال  في  متخصص  سنوي  مؤتمر  لتنظيم  المستدامة،  للتنمية 
المسؤولية المجتمعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية والمصارف 
اإلسالمية بالمنطقتين العربية واالسالمية، بهدف تسليط الضوء على 
مجاالت  في  اإلسالمية  المالية  والمؤسسات  المصارف  هذه  إنجازات 
الذي  بالتطور  التعريف  وكذلك  المجتمعية،  والشراكة  والتنمية  الخدمة 
شهده قطاع المصارف اإلسالمية في مجاالت المسؤولية المجتمعية.

جامعة  مظلة  المؤتمر  هذا  يكون  أن  وتعالى  سبحانه  الله  من  آملين 
ومؤسساتنا  اإلسالمية  والمصارف  المالية  المؤسسات  لممثلي 
اإلقتصادية  التنمية  لصالح  بينهم  العالقات  تجسير  بهدف  المجتمعية، 
إبراز  خالل  من  واإلسالمية  العربية  لمجتمعاتنا  والبيئية  واإلجتماعية 
قصص نجاحات هذه الشراكات برعاية قيادات مصرفية ومجتمعية متميزة 

في العطاء واإلبداع.

ولــنــــا كــلمــــة

بروفيسور يوسف عبدالغفار
رئيس مجلس إدارة الشبكة اإلقليمية 

للمسؤولية االجتماعية
رئيس المركز العالمي للتنمية المستدامة

القرن  من  الستينات  بدايات  في  إسالمي  بنك  وجود  فكرة  كانت 
شرعيين  يمنع  لم  هذا  ولكن  الخيال.  من  ضربًا  قبلها  وما  الماضي 
وإقتصاديين مخلصين ورجال أعمال عاملين من السعي لوجود بنوك 
التنمية  في  بفاعلية  وتسهم  المسلمين،  حياة  واقع  في  إسالمية 

اإلقتصادية واإلجتماعية بالبلدان اإلسالمية.
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مــوضـــوع المؤتمــــر 
القيادة المصرفية ودورها في تعزيز ممارسات المسؤولية 

المجتمعية... نماذج نــاجحــة ودروس مستفــادة

البركة  مجموعة  مع  االستراتيجية  وبالشراكة  االجتماعية  للمسؤولية  اإلقليمية  الشبكة  تنظم   
للتنمية  العالمي  المركز  مع  وبالتعاون  الكويت،  بدولة  للتخطيط  العربي  والمعهد  المصرفية، 
والمصارف  المالية  للمؤسسات  المجتمعية  المسؤولية  وجائزة  »مؤتمر  فعاليات  المستدامة 
يوسف  أحمد  عدنان  األستاذ  سعادة  من  كريمة  فخرية  وبرعاية  2019م«،  لعام  الرابع  االسالمية 
رئيس مجموعة البركة المصرفية - السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية - وذلك بدولة الكويت 

بتاريخ 16 سبتمبر 2019م، وفق التفاصيل اآلتية:-

أهداف المؤتمـــر :
• استعراض أفضل التجارب والممارسات العالمية واإلسالمية في مجال »دور القيادات المصرفية 

اإلسالمية في تعزيز ممارسات الشراكة والمسؤولية المجتمعية« ..

• تعريف المؤسسات واألفراد بمجاالت الشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية 
والمصارف االسالمية والطريق الستثمارها لتنمية المجتمعات العربية واالسالمية.

الخدمة  مجاالت  في  االسالمية  والمصارف  المالية  المؤسسات  دور  على  الضوء  تسليط   •
المجتمعية.
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• القيادة المصرفية المعززة البتكار المبادرات المجتمعية.... 
قصص وتجارب إبداعية.

• مكونات القيادة المؤثرة في تعزيز ممارسات المسؤولية 
المجتمعية في المؤسسات المصرفية اإلسالمية.

• األدوات المهنية لتعظيم أثر القيادات المصرفية في 
المالية  للمؤسسات  المجتمعية  الشراكات  تعزيز 

والمصارف االسالمية.
• دور قيادات الهيئات الشرعية في تعزيز ممارسات الشراكة 

والمسؤولية المجتمعية في المصارف اإلسالمية.
القيادات  لدور  المعززة  العالمية  المعيارية  المرجعية   •
المالية  المؤسسات  أداء  قياس  في  المصرفية 

الشراكة  مجال  في  اإلسالمية  والمصارف 
والمسؤولية المجتمعية.

المصرفية  للقيادات  المساندة  المركزية  البنوك    •
بين  المجتمعية...  المسؤولية  أعمال  ممارسة  في 

التشريعات والدور الرقابي.
المجتمعية   المسؤولية  وممارسات  المصرفية  القيادات   •
لتحقيق المواءمة بين الترويج اإلعالمي واألثر المستدام.
التنمية المستدامة ودور القيادة في توجيه  • أهداف 
لتحقيقها  المصرفية  المؤسسات  وأنشطة  عمليات 

وفق إطار مسؤوليتها المجتمعية

الفعــاليــــات الرئيسيـــة للمؤتمـــــر:-
1- مؤتمر علمي تقدم فيه أوراق عمل من قبل خبراء دوليين في مجاالت المؤسسات المالية والصيرفة االسالمية 

والشراكة والمسؤولية المجتمعية.
2- اطالق وتكريم الفائزين بجائزة التميز في مجاالت المسؤولية المجتمعية للمصارف اإلسالمية لعام 2019م.

الفعـــاليــــات المصاحبـــة:-
ملتقى تبادل الخبرات في مجال القيادة المصرفية المعززة لممارسات المسؤولية المجتمعية.  -1

ستخصص جلسة علمية يقدم من خاللها المشاركين من قيادات المؤسسات المصرفية الدولية واإلسالمية تجاربهم 
المتميزة في مجال تعزيز الشراكة  والمسؤولية المجتمعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية  والمصارف االسالمية.

2-   تنظيم ورش عمل متخصصة:-
• ورشة عمل »إعداد تقارير دولية للشراكة والمسؤولية المجتمعية لقطاع المؤسسات المالية والمصارف االسالمية«.

والمصارف  المالية  للمؤسسات  المجتمعية  الشراكة  ومشروعات  برامج  وتنفيذ  تصميم  في  »االبتكار  عمل  ورشة   •
االسالمية«.

محــاور أوراق عمـل المؤتمــر:
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 نبــذة تعريفيــة عــن الجهــات المنظمة للمؤتمر

• ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية هي م�ؤ�س�سة مهنية دولية غري هادفة للربح مت تاأ�سي�سها يف عام 2007م وم�سجلة 
ر�سميا يف ال�ليات املتحدة الأمريكية. كما ح�سلت على ع�س�ية منظمة الأمم املتحدة يف عام 2014م. ولها فروع ومكاتب 

واتفاقيات متثيلية يف داخل العديد من الدول العربية ويف خارجها.
• تهدف ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية اإلى رفع م�ست�ى ال�عي ح�ل امل�س�ؤولية املجتمعية لل�سركات وامل�ؤ�س�سات، 

والعمل على تعزيز امل�س�ؤولية املجتمعية لل�سركات وامل�ؤ�س�سات، والقطاعات احلك�مية والأهلية واخلا�سة. 
• ت�سعى ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الجتماعية لتحقيق اأهدافها من خالل تقدمي اخلدمات ال�ست�سارية، وتنفيذ الربامج 
التدريبية وور�ش العمل املتخ�س�سة، وكذلك تنظيم امللتقيات وامل�ؤمترات املتخ�س�سة يف جمالت امل�س�ؤولية املجتمعية، 

والتنمية امل�ستدامة واأخالقيات الأعمال واخلدمة املجتمعية والتط�ع امل�ؤ�س�سي.
التنمية  معايري  مع  ومت�افقة  م�س�ؤولة  واأن�سطتها  واأعمالها  ت�سبح ممار�ساتها  اأن  على  وامل�ؤ�س�سات  ال�سركات  م�ساعدة   •

امل�ستدامة.
دوريات  ا�سدار  اإلى  ا�سافة  متخ�س�سة،  وبح�ث  درا�سات  تنفيذ  على  الجتماعية  للم�س�ؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  تعمل   •

للمقايي�ش  وفقًا  املجتمعية  امل�س�ؤولية  مبمار�سات  الأخرى  وامل�ؤ�س�سات  الأعمال  قطاعات  لتثقيف  متن�عة  ومطب�عات 
العاملية املعتمدة. 

• ت�سعى ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية لت�فري مر�سد مهني ملمار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية الفاعلة يف املنطقة 
العربية.

تعمل ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الجتماعية، على التعريف باملبادرات واملمار�سات امل�س�ؤولة لل�سركات، وامل�ؤ�س�سات،   •

خالل  من  عليها  والقائمني  اأ�سحابها،  وتقدير  املدين،  املجتمع  منظمات  وكذلك  والأهلية،  احلك�مية،  والقطاعات 
فعاليات تكرميية وتقديرية مهنية معتربة.

الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية
عضـو برنامـج األمـم الـمتحـدة لإلتفـاق العالـمـي
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 نبــذة تعريفيــة عــن الشريك االستراتيجي

اأّن جمم�عة الربكة امل�سرفّية �ش.م.ب. مرّخ�سة كم�سرف جملة اإ�سالمي من م�سرف البحرين املركزي، ومدرجة 
يف ب�ر�ستي البحرين ونا�سداك دبي. وتعترب الربكة من رّواد العمل امل�سريف الإ�سالمي على م�ست�ى العامل حيث تقّدم 
خدماتها امل�سرفّية املمّيزة اإلى ح�ايل مليار �سخ�ش يف الّدول التي تعمل فيها. ومنحت ال�كالة الإ�سالمّية الدولية للّت�سنيف 
ت�سنيفا ائتمانيا من الدرجة BBB+ )الط�يل املدى( / A3 )الق�سري املدى( على م�ست�ى الت�سنيف ال�طني. كما منحت 

م�ؤ�س�سة �ستاندرد اأند ب�رز العاملية املجم�عة ت�سنيفا ائتمانيا بدرجة BB )الط�يل املدى( وB )الق�سري املدى(. 

يف  ال�ّسمحاء  الإ�سالمية  ال�سريعة  ومبادئ  لأحكام  وفقًا  واملالّية  امل�سرفّية  وخدماتها  منتجاتها  الربكة  بن�ك  وتقّدم 
به  امل�سرح  املال  راأ�ش  ويبلغ  هذا  اخلزينة،  خدمات  اإلى  بالإ�سافة  وال�ستثمار  والّتجارة،  الّتجزئة،  م�سرفّية  جمالت 

للمجم�عة 2.5 مليار دولر اأمريكي.

وللمجم�عة انت�سار جغرايف وا�سع ممّثل يف وحدات م�سرفّية تابعة ومكاتب متثيل يف 17 دولة، حيث تدير اأكرث من 700  
اأفريقيا، اجلزائر،  ال�س�دان، تركيا، جن�ب  البحرين،  ت�ن�ش،  الأردن، م�سر،  ت�اجد يف كّل من  وللمجم�عة حاليا  فرع. 
باك�ستان، لبنان، اململكة العربية ال�سع�دية، �س�ريــة، املغرب واأملانيا بالإ�سافة اإلى فرع واحد يف العراق ومكتبي متثيل يف 

كل من اإندوني�سيا وليبيا.
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 نبــذة تعريفيــة عــن الجهــات المنظمة للمؤتمر

املعهد العربي للتخطيط، منظمة اقليمية حك�مية عربية، اأن�ساأتها احلك�مات العربية مب�جب اتفاقية خا�سة برعاية واإ�سراف 
وزراء التخطيط والقت�ساد العرب، ويقع مقره يف دولة الك�يت. واملعهد م�ؤ�س�سة تنم�ية عربية ذات �سخ�سية م�ستقلة، تهدف 
اإلى دعم جه�د واإدارات التنمية القت�سادية والجتماعية يف الدول العربية، من خالل اأن�سطته ومهامه التي ت�سمل بناء وتط�ير 
القدرات ال�طنية الب�سرية، وتقدمي اخلدمات ال�ست�سارية والدعم امل�ؤ�س�سي، واإعداد البح�ث والدرا�سات العامة واملتخ�س�سة، 
يف  املتخ�س�سة  والكتب  والن�سرات  املتخ�س�سة  التقارير  واإ�سدار  التنم�ية،  والت�عية  الثقافية  والأن�سطة  وامل�ؤمترات  والندوات 
العربية.  الدول  يف  والجتماعي،   القت�سادي  الإمنائي،  الأداء  حت�سني  يف  الإ�سهام  جميعها  ت�ستهدف  والتي  التنمية،  ق�سايا 
بالإ�سافة لذلك، مت اإن�ساء مركز اخلدمات ال�ست�سارية، ومركز تنمية امل�سروعات ال�سغرية واملت��سطة يف اإطار الهيكل التنظيمي 
للمعهد وذلك ملا تكت�سبه اأهداف هذين املركزين من اأهمية خا�سة.ويت�فر للمعهد يف جمال اخت�سا�سه خربة ت�سل اإلى اأربعني 
عامًا يف جمال دعم التخطيط الإمنائي والتنمية القت�سادية العربية مما يجعله بيت خربة عربي م�ؤهل خلدمة التنمية العربية.

اأهداف املعهد:-
1-    دعم جه�د التنمية العربية واإعداد خطط التنمية القت�سادية والجتماعية.

حل�ل  اإيجاد  اإلى  تهدف  وقطاعية  عامة  تنم�ية  ا�سرتاتيجيات  �سياغة  على  العربية  الدول  يف  القرار  �سناع  م�ساعدة   -2
مبتكرة للتحديات التنم�ية.

3-  الرتقاء مب�ست�ى الك�ادر الب�سرية ال�طنية يف الدول العربية من خالل اك�سابهم مهارات متخ�س�سة ت�سهم يف تنمية 
قدراتهم يف اإدارة التنمية والتخطيط.

4- ت�فري اخلربات العلمية والعملية التي ت�ساعد الدول العربية على م�اكبة وتفهم اآخر التط�رات يف جمالت التخطيط 
والتنمية وال�سيا�سات القت�سادية والجتماعية.

5- تي�سري عمليات البحث والتحليل القت�سادي وحتليل املعل�مات ل�سناعي القرار والباحثني العرب لال�ستنارة لها يف تر�سيد 
قراراتهم والرتقاء بن�عية البح�ث والدرا�سات يف جمالت التنمية وال�سيا�سات القت�سادية والجتماعية والتخطيط.

تبادل  وتي�سري عملية   ، والجتماعية  القت�سادية  التنمية  العرب يف جمالت  واملتخ�س�سني  �سبكة من اخلرباء  ان�ساء   -6
اخلربات والتجارب العلمية والعملية بني الدول العربية يف هذه املجالت.

البيانات واملعل�مات يف خمتلف  العربية، وت�فري ق�اعد  الدول  بالتنمية يف  بالق�سايا ذات �سلة  والت�عية  املعرفة  ن�سر   -7
املجالت القت�سادية والجتماعية.

المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت
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 نبــذة تعريفيــة عــن الجهــات المنظمة للمؤتمر

•    المركز العالمي للتنمية المستدامة: مركز عاملي متخ�س�ش يف جمال التنمية امل�ستدامة، ع�س�ا وممثال للمجل�ش 
العاملي للتنمية امل�ستدامة يف منطقة ال�سرق الأو�سط.

واخلا�سة  احلك�مية  للجهات  والفني  املهني  الدعم  بتقدمي  معني  مركز  المستدامة:  للتنمية  العالمي  المركز    •
واملجتمعية يف ال�سرق الأو�سط عرب خدمة ال�ست�سارات املتخ�س�سة يف جمالت التنمية امل�ستدامة التي يقدمها خرباء 
ممن لهم معرفة وثيقة، وكذلك تنفيذ برامج تدريبية يف جمالت التنمية امل�ستدامة، وتنفيذ درا�سات معمقة، اإ�سافة 
اإلى امل�ساهمة يف ت�سميم مبادرات وم�سروعات تت�افق مع اأهداف التنمية امل�ستدامة وتلبي احلاجات املجتمعية باأدوات 

واآليات علمية، تتبعها درا�سات لقيا�ش اأثر هذه  املبادرات وامل�سروعات.

التنمية  جمالت  يف  وعامل�ن  وخرباء  اإدارية،  قيادات  اإدارته  على  ي�سرف  المستدامة:  للتنمية  العالمي  المركز    •
امل�ستدامة يف الدول العربية وال�سالمية.

•    المركز العالمي للتنمية المستدامة: يهدف اإلى ايجاد من�سة للت�ا�سل بني اجلهات التي تعمل يف جمالت التنمية 
للتنمية  املتحدة  الأمم  اأهداف  حتقيق  يف  ت�ساهم  وم�سروعات  مبادرات  تبني  لتعزيز  الأو�سط  ال�سرق  يف  امل�ستدامة 

امل�ستدامة ذات اثر مهني رفيع.

•  المركز العالمي للتنمية المستدامة: ه� اإطار مهني لتحقيق �سراكات مع املنظمات الدولية وال�كالت املتخ�س�سة 
يف جمالت التنمية امل�ستدامة.

المركز العالمي للتنمية المستدامة
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معهد االنجاز المتفوق للتدريب األهلي واالستشارات 
اإلدارية واالقتصادية والمالية

تــــأسس عـــام 2007م 

رؤيتنــــا
ن�سعي ايل تدريب وا�ست�سارات وتدريب اداري متميز لالأفراد وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ودعم املبادرات ال�سبابية لتحقيق 

روؤية ك�يت جديدة 2030.

رسالتنــا:
لرفع  املدين  املجتمع  م�ؤ�س�سات  لتط�ير  واملالية  والقت�سادية  الدارية  وال�ست�سارات  التدريب  متميزة يف  تقدمي خدمات 

ج�دة م�ست�ي ادائها لتحقيق اهدافها مل�اكبة التط�ر احل�ساري وت�اجه امل�ستقبل ولتحقيق اهداف التنمية امل�ستدامة.

أهدافنـــا:
رفع م�ست�ي اداء م�ؤ�س�سات املجتمع املدين �س�اء احلك�مي وقطاع العمال و�س�ل ايل التميز وت�سجيعهم علي �سناعة   -1

املبادرات املتميزة.
تقدمي خدمات التدريب وال�ست�سارات الدارية والقت�سادية واملالية ح�سب ال�س�ل املهنية و�س�ل لتحقيق اهداف   -2

التنمية امل�ستدامة.
رفع الكفاءة امل�ؤ�س�سية للم�ؤ�س�سات احلك�مية وقطاع العمال و�س�ل ايل التميز وحتقيق اهداف التنمية امل�ستدامة.  -3

قيمنــا:
اجل�دة - التميز - املبادرة - العمل اجلماعي - العمل امل�ؤ�س�سي - امل�س�ؤولية املجتمعية - امل�ساركة املجتمعية - ال�ستدامة.
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