






مؤتمر وجائزة المؤسسات المالية والمصارف اإلسالمية
الخـامس للشراكـة والمسؤوليـة المجتمعيـة لعـام 2020م 4)3( مؤتمر وجائزة المؤسسات المالية والمصارف اإلسالمية

الخـامس للشـراكـة والمسؤوليـة المجتمعية لعام 2020م

الــراعــي الفخـــري للمــؤتــمـــر
سعــادة السيــد

عــدنـــان أحمــد يــوسـف
الـرئيس التنفيـذي لمجموعـة البـركـة المصرفـيـة

السفيـر الــدولــي للمسؤولـيــة المجتمعيــة
العضو الشرفي لإلتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية

مؤتمر وجائزة المؤسسات المالية والمصارف اإلسالمية)4(
الخـامس للشـراكـة والمسؤوليـة المجتمعية لعام 2020م

�حلمد هلل رب �لعاملني ، و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صوله �لأمني ، وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ، وبعد...

�إننا على موعد جديد مع حدث ينتظره �لكثري من �أ�صحاب �لإخت�صا�ص و�ملهتمني ب�صوؤون �ملوؤ�ص�صات �ملالية و�مل�صارف 
�لإ�صالمية ، حتى �أ�صبح هذ� �حلدث بف�صل �هلل تعالى  يف قائمة �أوليات �لكثري من �صناع �لقر�ر وقادة هذه �ملوؤ�ص�صات 

   .

�إن  »�ل�صريفة �خل�صر�ء و�أدو�تها لتعزيز �ملمار�صات �مل�صوؤولة وحتقيق �لتنمية �مل�صتد�مة« هو �ملو�صوع �لذي �ختارته 
�لهيئة �لإ�صت�صارية للدورة �خلام�صة من �صل�صلة »موؤمتر�ت �ملوؤ�ص�صات �ملالية و�مل�صارف �لإ�صالمية �خلام�ص لل�صر�كة 
و�مل�صوؤولية �ملجتمعية » و�لتي تنظمها �ل�صبكة �لإقليمية للم�صوؤولية �لجتماعية للعام �خلام�ص على �لتو�يل بال�صر�كة 
مع جمموعة �لربكة �مل�صرفية ، وبالتعاون مع �ملركز �لعاملي للتنمية �مل�صتد�مة و�لإحتاد �لدويل للم�صوؤولية �ملجتمعية .

�إن  �ل�صريفة �خل�صر�ء تاأخذ حيز� كبري� من �هتمام �ملوؤ�ص�صات �ملالية و�مل�صارف �لإ�صالمية لأنها تعمل على ت�صجيع 
تبني �ملمار�صات �ل�صديقة للبيئة، وت�صاهم يف تخفي�ص �أثر �نبعاث �لكربون من �لأن�صطة �مل�صرفية، وتعزز ممار�صات 
�لتنمية �مل�صتد�مة يف هذه �ملوؤ�ص�صات �ملالية و�مل�صرفية ، وتدعم تطبيقات �لإقت�صاديات �خل�صر�ء، و�لأمن �لغذ�ئي، 
�ملكافحة  �ملبادر�ت  لتمويل  وتوجه  و�لعام،  �لقطاعني �خلا�ص  بني  لل�صركات، وحتفز�ل�صر�كة  �ملجتمعية  و�مل�صوؤولية 
لتغرّي �ملناخ، ودعم �ملوؤ�ص�صات �ل�صغرية و�ملتو�صطة، وتعظيم �ل�صتفادة من �ملو�رد �لب�صرية و�ملو�رد �ملالية وغريها 
�ملوؤ�ص�صية  �حلوكمة  ومتار�ص    ، �لأعمال  �أخالقيات  �إلى  م�صتندة  و�مل�صارف مبنهجيات  �ملوؤ�ص�صات  مو�رد هذه  من 

للو�صول بنتائج عملياتها وخدماتها �إلى تنمية متو��صلة وم�صتمرة يعود نفعها على �أ�صحاب �ملنفعة .

وختاما ، نتمنى �أن يحقق هذ� �ملوؤمتر �لهدف �ملرجو� منه يف �لرتويج �إلى �ملمار�صات �مل�صوؤولة عرب تبني ��صرت�تيجيات 
وتطبيقات �ل�صريفة �خل�صر�ء يف عمليات هذه �ملوؤ�ص�صات �ملالية و�مل�صارف �لإ�صالمية ، �لأمر �صيعود بالنفع على 

�لبيئة �لد�خلية لهذه �ملوؤ�صات و�مل�صارف وكذلك للمجتمعات �خلارجية �لتي تقع يف نطاق تاأثريها.

بروفيسور يوسف عبدالغفار
رئيس مجلس إدارة الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية

مدير عام المركز العالمي للتنمية المستدامة

الصيرفة الخضراء 
والممارسات المسؤولة

تقــديــــم
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انطلقت �سل�سلة »م�ؤمترات امل�ؤ�س�سات املالية وامل�سارف الإ�سالمية اخلام�س لل�سراكة وامل�س�ؤولية 
املجتمعية »والتي تنظمها ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الجتماعية للعام اخلام�س على الت�ايل 
بال�سراكة مع جمم�عة الربكة امل�سرفية، وبالتعاون مع املركز العاملي للتنمية امل�ستدامة والإحتاد 
الدويل للم�س�ؤولية املجتمعية، لت�ساهم  يف حتقيق جت�سري مهني يف العالقة مابني امل�ؤ�س�سات املالية 
واإجنازات  ممار�سات  اأف�سل  ابراز  عرب  اأخرى،  منجهة  واملجتمع  جهة  من  الإ�سالمية  وامل�سارف 
امل�ؤ�س�سات املالية وامل�سارف الإ�سالميةالتي حققتها لتعزيز �سراكتها املجتمعية وم�س�ؤوليتها جتاه.

م��س�ع الـم�ؤمتــــر يف دورته الـخام�ســة:
»�ل�صريفة �خل�صر�ء و�أدو�تها لتعزيز �ملمار�صات �مل�صوؤولة وحتقيق �لتنمية �مل�صتد�مة«

اأهــداف الـم�ؤمتــــر:
��صتعر��ص �أف�صل �لتجارب و�ملمار�صات �لعاملية و�لإ�صالمية يف جمال »�ل�صريفة �خل�صر�ء« ودورها يف تعزيز    •

ممار�صات �ل�صر�كة و�مل�صوؤولية �ملجتمعية و�لتنمية �مل�صتد�مة.

تعريف �ملوؤ�ص�صات و�لأفر�د مبجالت »تطبيقات �ل�صريفة �خل�صر�ء للموؤ�ص�صات �ملالية و�مل�صارف �لإ�صالمية    •
و�لطريق ل�صتثمارها لتنمية �ملجتمعات و�لإ�صالمية.

ت�صليط �ل�صوء على دور �ملوؤ�ص�صات �ملالية و�مل�صارف �لإ�صالمية يف جمالت �لتطبيقات �خل�صر�ء و�ملمار�صات    •
�ل�صديقة للبيئة، و�أثر ذلك على عو�ئدها يف حتقيق �لربحية وتعزيز �صر�كتها �ملجتمعية �مل�صوؤولة

مؤتمر وجائزة المؤسسات المالية 
والمصارف اإلسالمية الخامس للشراكة 

والمسؤولية المجتمعية لعام 2020م

مؤتمر وجائزة المؤسسات المالية والمصارف اإلسالمية
الخـامس للشـراكـة والمسؤوليـة المجتمعية لعام 2020م )6(

موؤمتر علمي تقدم فيه �أور�ق عمل من قبل 
خرب�ء دوليني يف جمالت تطبيقات �ل�صريفة 

�خل�صر�ء ودورها يف تعزيز ممار�صات 
�مل�صوؤولية �ملجتمعية و�لتنمية �مل�صتد�مة. 

�طالق وتكرمي �لفائزين بجائزة �لتميز يف 
جمالت �مل�صوؤولية �ملجتمعية للم�صارف 

�لإ�صالمية لعام 2020م.

(1)(2)

 الفعاليات الرئيسية للـمؤتمــــر:

1

23

5 4

7 6

9 8

�ل�صريفة �خل�صر�ء ....�ملاهية و�لأهمية 
و�لتطبيقات يف �ملوؤ�ص�صات �ملالية 

و�مل�صارف �لإ�صالمية.

�ملوؤ�ص�صات �ملالية و�مل�صارف ودورها يف 
حماية �لبيئة ومو�جهة تد�عيات �لتغري 

�ملناخي وحتقيق �لتنمية �مل�صتد�مة.

م�صتلزمات �لإبتكار يف ت�صميم منتجات 
وخدمات  مالية وم�صرفية تعزز من 

�لإقت�صاد �لبيئي للم�صتد�م . 

�ل�صريفة �خل�صر�ء ..و�أدو�تها ملو�جهة 
حتديات �أمن �لطاقة و�لأمن �لغذ�ئي 

و�لأمن �ملائي و�لت�صحر .

دور �لبنوك �ملركزية يف �إعد�د �لتعليمات 
�لرقابية �ملعززة لأهد�ف �لتنمية �مل�صتد�مة 

و�ل�صريفة �خل�صر�ء عند ممار�صة �لأن�صطة 
�مل�صرفية �ملختلفة.

�خلدمات �مل�صرفية �ملعززة ملمار�صات 
�ل�صريفة �خل�صر�ء ...مناذج وعو�ئد.

�أثر �ل�صريفة �خل�صر�ء فى دعم �لتحول 
�لرقمي و�إد�رة �ملخاطر �لبيئية.

نتائج �طالق وكالت �لت�صنيف �لئتماين 
خدمات »�لتقييم �لأخ�صر« على دعم 

تطبيقات �ل�صريفة �خل�صر�ء.

بناء �لقدر�ت �لب�صرية يف �ملوؤ�ص�صات 
�ملالية و�مل�صارف �لإ�صالمية عن �ل�صريفة 

�خل�صر�ء و�ملمار�صات  �ل�صديقة للبيئة.

محـــاور أوراق عمـــل 
الـمؤتمــــر :
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الخـامس للشـراكـة والمسؤوليـة المجتمعية لعام 2020م

ملمار�سات  املعززة  اخل�سراء  ال�سريفة  جمال  يف  اخلربات  تبادل  ملتقى 
امل�س�ؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة.

�صتخ�ص�ص جل�صة علمية يقدم من خاللها �مل�صاركني من قياد�ت �ملوؤ�ص�صات    •
�مل�صرفية �لدولية و�لإ�صالمية جتاربهم �ملتميزة يف جمال تعزيز تطبيقات 

�ل�صريفة �خل�صر�ء يف �ملوؤ�ص�صات �ملالية  و�مل�صارف �ل�صالمية.

تنظيم ور�س عمل متخ�س�سة:
�ملالية  �ملوؤ�ص�صات  وتطبيقاتها يف  »�ل�صريفة �خل�صر�ء  ور�صة عمل    •

و�مل�صارف �لإ�صالمية«.

الـمــاليـــة  للم�ؤ�س�ســـات  الفرتا�ســي  الـخــ�سـراء  ال�سيــرفـــة  معــر�س 
والـم�ســارف الإ�سالميـــة:

و�مل�صارف  �ملالية  للموؤ�ص�صات  م�صاحب  �فرت��صي  معر�ص  تنظيم  �صيتم 
�لإ�صالمية تعر�ص من خاللها جتاربها وتطبيقاتها يف جمالت �ل�صريفة 

�خل�صر�ء.

1

2

3

الفعـاليـــات المصاحبـــة:
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الفعاليـــةالتوقيـــت

حفل �الإفتتاح�أوال

�لدخول للقاعة و�لتح�ضري9:30 - 10:00

10:30 - 10:00

• �الإفتتاح بالقر�ن �لكرمي
•  كلمة الراعي الفخري ملوؤمتر وجائزة املوؤ�س�سات املالية وامل�سارف الإ�سالمية اخلام�س 

لل�سراكة وامل�سوؤولية املجتمعية لعام 2020م 
تقدمي: �ضعادة �الأ�ضتاذ عدنان �أحمد يو�ضف �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة �لربكة �مل�ضرفية 

• كلمة جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية
تقدمي: �ضعادة �لربوفي�ضور يو�ضف عبد�لغفار رئي�س جمل�س �الإد�رة

كلمة �سيف �سرف موؤمتر وجائزة املوؤ�س�سات املالية وامل�سارف الإ�سالمية اخلام�س    •
لل�سراكة وامل�سوؤولية املجتمعية لعام 2020م

تقدمي: �ضعادة �لدكتور ه�ضام ح�ضني رئي�س مكتب ترويج �ال�ضتثمار و�لتكنولوجيا مبنظمة �الأمم 
�ملتحدة للتنمية �ل�ضناعية �ليونيدو.

فقرة يف رثاء املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ �سالح عبد اهلل كامل موؤ�س�س جمموعة    •
الربكة امل�سرفية يرحمه اهلل

•  عر�س فلم تعريفي للمعر�س الفرتا�سي » منجزات رواد ال�سريفة اخل�سراء«
امل�سريف  العمل  جمال  يف  املتميزة  العام  �سخ�سية  بجائزة  الفائز  عن  الإعالن    •

الإ�سالمي لعام 2020م.
•   الإعالن عن املوؤ�س�سات املالية وامل�سرفية الفائزة بجائزة التميز يف جمال امل�سوؤولية 

املجتمعية للموؤ�س�سات املالية ) التزام ( لعام 2020م.
•   الإعالن عن الرعاة والداعمني ملوؤمتر وجائزة املوؤ�س�سات املالية وامل�سارف الإ�سالمية 

اخلام�س لل�سراكة وامل�سوؤولية املجتمعية لعام 2020م.

ا�سرتاحة خفيفة 10:30 - 10:35

)وفــق تــوقيــت مكــة المكرمــة(
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جل�سات العمل ثانيا

11:35 - 10:35

جل�سة العمل الأولى

ال�سريفة اخل�سراء... املاهية والأهمية والتطبيقات يف املوؤ�س�سات املالية وامل�سارف الإ�سالمية.

�سعادة ال�سيد عدنان اأحمد يو�سف
�لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة �لربكة �مل�ضرفية

دور املوؤ�س�سات املالية يف حماية البيئة وحتقيق التنمية امل�ستدامة 

�سعادة الدكتور فهد بن علي العليان
رئي�س جمموعة �مل�ضوؤولية �الجتماعية

بنك �جلزيرة - �ململكة �لعربية �ل�ضعودية
البيئي  الإقت�ساد  من  تعزز  وم�سرفية  مالية  وخدمات  منتجات  ت�سميم  يف  الإبتكار  م�ستلزمات 

للم�ستدام.

�سعادة الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار 
�ملدير �لعام للمركز �لعاملي للتنمية �مل�ضتد�مة

 نتائج اطالق وكالت الت�سنيف الئتماين خدمات »التقييم الأخ�سر« على دعم تطبيقات ال�سريفة 
اخل�سراء.

�سعادة الدكتور عمر زهري حافظ
رئي�س جمل�س �إد�رة  �لوكالة �الإ�ضالمية �لدولية للت�ضنيف

12:30 - 11:35

جل�سة العمل الثانية

دور املوؤ�س�سات املالية وامل�سارف يف حتقيق ال�ستدامة- التنمية الفالحية يف املجتمعات اأمنوذجا 

�سعادة الدكتور عبد ال�سالم بالجي
رئي�س �جلمعية �ملغربية لالإقت�ضاد �الإ�ضالمي ور�بطة �ملغرب �لعربي لالقت�ضاد �الإ�ضالمي

ال�سكوك الذكية اخل�سراء واأهميتها يف التنمية امل�ستدامة با�ستخدام تقنية بلوك ت�سني.

�سعادة الدكتور اول اآدم �سعد 
�أ�ضتاذ م�ضاعد مبعهد �مل�ضرفية و�ملالية �الإ�ضالمية باجلامعة �الإ�ضالمية �لعاملية ماليزيا

املوؤ�س�سات املالية وامل�سارف ودورها يف حماية البيئة ومواجهة تداعيات التغري املناخي وحتقيق 
التنمية... روؤية �سرعية 

ف�سيلة ال�سيخ الدكتور ا�سامة بحر
ع�ضو هيئة �لرقابة �ل�ضرعية - بنك �الثمار

خارطة طريق لتطبيقات ال�سريفة اخل�سراء يف امل�سارف العربية

�سعادة الدكتور ح�سن العايل
م�ضت�ضار - جمموعة �لربكة �مل�ضرفية

ا�سرتاحة �سالة الظهر 12:30 - 1:00
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2:00 - 1:00

جل�سة العمل الثالثة

�سكوك الوقف النقدية اأداة م�سرفية لتوظيف موارد البنوك املخ�س�سة لدعم برامج امل�سوؤولية 
الإجتماعية

�سعادة الدكتور ازهري قا�سم
كبري �القت�ضاديني - �ضندوق �لت�ضامن �الإ�ضالمي للتنمية

�لبنك �الإ�ضالمي للتنمية
ال�سريفة اخل�سراء وامل�سارف الإ�سالمية: التجربة املاليزية

�سعادةالأ�ستاذ الدكتور يون�س ال�سواحلي
كبري �لباحثني ورئي�س �ضعبة �مل�ضرفية �الإ�ضالمية يف »�الأكادميية �لعاملية للبحوث �ل�ضرعية يف �ملالية �الإ�ضالمية 

)�إ�ضر�(« ماليزيا

ال�سريفة اخل�سراء وامل�سارف الإ�سالمية

�سعادة الربوفي�سور اأ�سرف دوابه
 رئي�س �الأكادميية �الأوربية للتمويل و�القت�ضاد �الإ�ضالمي )�إيفي(

البيئي  الإقت�ساد  من  تعزز  وم�سرفية  مالية  وخدمات  منتجات  ت�سميم  يف  الإبتكار  م�ستلزمات 
للم�ستدام.

 �سعادة الدكتور عبدالوهاب الزهراين
خبري �لتنمية �مل�ضتد�مة - موؤ�ض�س موؤ�ض�ضة ج�ضور للتنمية

3:10 - 2:10

جل�سة العمل الرابعة

Green Banking and Islamic finance
�سعادة الأ�ستاذة الدكتورة �سالينا قا�سم

عميد معهد �ملالية و�مل�ضرفية �الإ�ضالمية باجلامعة �الإ�ضالمية �لعاملية ماليزيا

البيئي  القت�ساد  من  تعزز  وم�سرفية  مالية  وخدمات  منتجات  ت�سميم  يف  البتكار  م�ستلزمات 
للم�ستدام .

ممثل جمموعة �لربكة �مل�ضرفية

منطلقات ال�سريفة اخل�سراء يف القت�ساد الإ�سالمي

�سعادة الدكتور  حممد يحيى حممد الكب�سي
مدير �إد�رة �لتدريب و�لتطوير ببنك �ضباأ �الإ�ضالمي - خبري متعاون يف  �ملعهد �لعربي للتخطيط بدولة �لكويت

ال�سريفة اخل�سراء .. جتارب من القارة ال�سمراء

�سعادة امل�ست�سار عبد ال�سالم اخلطيب
رئي�س �ملجل�س �لعربي لقيا�س �الأثر 
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جل�سة العمل اخلام�سة

3:50 - 3:10

اأثر ال�سريفة اخل�سراء يف دعم التحول الرقمي واإدارة املخاطر البيئية.

�سعادة الدكتور عمار ع�سام ال�سامرائي
��ضتاذ م�ضارك - كلية �الد�رة و�الإقت�ضاد ـ جامعة �لعلوم �لتطبيقية ـ مملكة �لبحرين

التمويل امل�سريف البيئي واآليات تقييم الأثر البيئي )تطبيقات على بع�س الدول الأوروبية.

�سعادة الدكتور حممد اأحمد ال�سديق 
��ضتاذ م�ضاعد يف �القت�ضاد - عميد كلية �القت�ضاد و�الإد�رة  جامعة �ضليمان �لدولية

اأثر تطبيق ال�سريفة اخل�سراء يف امل�سارف على جتربة العمالء مع تنوع احتياجاتهم ... جتارب 
ومناذج عملية

�سعادة الأ�ستاذ اإبراهيم نا�سر املعط�س
�لرئي�س �لتنفيذي للمركز �ل�ضعودي للم�ضوؤولية �الجتماعية

الطاقة  امل�ستدامة/  التنمية  اخل�سراء...  ال�سريفة  ممار�سة  يف  للزكاة  املعا�سرة  التطبيقات 
ال�سم�سية اأمنوذج.

�سعادة الدكتورة عال الكحلوت
�أكادميية وباحثة  يف جمال  �القت�ضاد �الإ�ضالمي

ا�سرتاحة �سالة الع�سر 3:50 - 4:15

ثالثا - الور�سة التدريبية

5:15 - 4:15

ال�سريفة اخل�سراء وتطبيقاتها يف املوؤ�س�سات املالية وامل�سارف الإ�سالمية 

تقدمي:
�سعادة الأ�ستاذ الدكتور علي اآل ابراهيم 

��ضتاذ �إد�رة �الأعمال- نائب رئي�س �ل�ضبكة �الإقليمية للم�ضوؤولية �الجتماعية

�سعادة امل�ست�سار جابر الرويعي
م�ضت�ضار ومدرب يف تطبيقات �الإ�ضتد�مة - رئي�س مركز �ال�ضت�ضار�ت �مل�ضوؤولة

رابعا - جل�سة اخلتام واإعالن التو�سيات

• مت اعتماد مواقيت ال�سلوات ح�سب مواقيت مكة املكرمة 
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الخبـــراء والمتحدثـــون

�سعادة ال�سيد عدنان اأحمد يو�سف 
الرئي�س التنفيذي ملجموعة الربكة امل�سرفية
ال�سفري الدويل للم�سوؤولية املجتمعية- الع�سو 
ال�سريف لالحتاد الدويل للم�سوولية املجتمعية

الراعي الفخري للموؤمتر

�سعادة الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار
رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية 
الجتماعية املدير العام للمركز العاملي للتنمية 
امل�ستدامة، رئي�س الهيئة الإ�ست�سارية لالإحتاد 

الدويل للم�سوؤولية املجتمعية

رئي�س اللجنة املنظمة العليا للموؤمتر

�سعادة الربوفي�سور اأ�سرف دوابة
 رئي�س الأكادميية الأوربية للتمويل 

والقت�ساد الإ�سالمي )اإيفي(

�سعادة الدكتور ها�سم ح�سني
رئي�س مكتب ترويج ال�ستثمار والتكنولوجيا 
يف منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�سناعية

 »اليونيدو«
�سيف ال�سرف

�سعادة الدكتور
عبد ال�سالم بالجي

رئي�س اجلمعية املغربية لالإقت�ساد الإ�سالمي 
ورابطة املغرب العربي لالقت�ساد الإ�سالمي 

ف�سيلة ال�سيخ
 الدكتور ا�سامة بحر

ع�سو هيئة الرقابة ال�سرعية
بنك الثمار

�سعادة الدكتور
عمر زهري حافظ

رئي�س جمل�س اإدارة الوكالة الإ�سالمية 
الدولية للت�سنيف

 �سعادة الدكتور
 عبدالوهاب الزهراين

خبري التنمية امل�ستدامة 
موؤ�س�س موؤ�س�سة ج�سور للتنمية

�سعادة الدكتور اأزهري قا�سم
كبري القت�ساديني 

�سندوق الت�سامن الإ�سالمي للتنمية 
البنك الإ�سالمي للتنمية

�سعادة الدكتور فهد بن علي العليان
رئي�س جمموعة امل�سوؤولية الجتماعية

بنك اجلزيرة- اململكة العربية ال�سعودية

�سعادة الدكتور 
حممد اأحمد ال�سديق 

ا�ستاذ م�ساعد يف القت�ساد - عميد كلية 
القت�ساد والإدارة  جامعة �سليمان الدولية

�سعادة الدكتور اول اآدم �سعد 
اأ�ستاذ م�ساعد مبعهد املالية وامل�سرفية 

الإ�سالمية باجلامعة الإ�سالمية العاملية 
ماليزيا
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�سعادة امل�ست�سار
 عبدال�سالم اخلطيب

رئي�س املجل�س العربي لقيا�س الأثر 

�سعادة الدكتور
عمار ع�سام ال�سامرائي 

ا�ستاذ م�سارك - كلية الدارة والإقت�ساد ـ 
جامعة العلوم التطبيقية ـ مملكة البحرين

�سعادة الدكتور
حممد يحيى حممد الكب�سي

مدير اإدارة التدريب والتطوير ببنك 
�سباأ الإ�سالمي - خبري متعاون يف  املعهد 

العربي للتخطيط بدولة الكويت

 �سعادةالأ�ستاذ
 الدكتور يون�س ال�سواحلي

كبري الباحثني ورئي�س �سعبة امل�سرفية 
الإ�سالمية يف الأكادميية العاملية للبحوث 

ال�سرعية يف املالية الإ�سالمية ) اإ�سرا( ماليزيا

�سعادة امل�ست�سار جابــر الرويعــي
م�ست�سار ومدرب يف جمال تطبيقات 
ال�ستدامة - رئي�س مركز خدمات 

ال�ست�سارات امل�سوؤولة

�سعادة الدكتور ح�سن العايل 
م�ست�سار - جمموعة الربكة امل�سرفية

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور علي اآل ابراهيم 
اأ�ستاذ اإدارة الأعمال- نائب رئي�س ال�سبكة 

الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية

�سعادة الأ�ستاذة عال الكحلوت
اأكادميية وباحثة  يف جمال

 القت�ساد الإ�سالمي

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور �سالينا قا�سم
عميد معهد املالية وامل�سرفية الإ�سالمية باجلامعة 

الإ�سالمية العاملية ماليزيا

�سعادة الأ�ستاذ ابراهيم بن نا�سر املعط�س
الرئي�س التنفيذي للمركز ال�سعودي للم�سوؤولية 

الجتماعية

�سعادة الدكتور نا�سر الزيادات
باحث زميل، مركز املواطنة امل�سوؤولة 
وال�ستدامة، جامعة مريدوخ- اأ�سرتاليا

الخبـــراء والمتحدثـــون
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الخـامس للشـراكـة والمسؤوليـة المجتمعية لعام 2020م
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الخـامس للشراكـة والمسؤوليـة المجتمعيـة لعـام 2020م 16)9( مؤتمر وجائزة المؤسسات المالية والمصارف اإلسالمية

مؤتمر وجائزة المؤسسات المالية والمصارف اإلسالمية)10(الخـامس للشـراكـة والمسؤوليـة المجتمعية لعام 2020م
الخـامس للشـراكـة والمسؤوليـة المجتمعية لعام 2020م
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الخـامس للشـراكـة والمسؤوليـة المجتمعية لعام 2020م
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الخـامس للشراكـة والمسؤوليـة المجتمعيـة لعـام 2020م 18)11( مؤتمر وجائزة المؤسسات المالية والمصارف اإلسالمية

مؤتمر وجائزة المؤسسات المالية والمصارف اإلسالمية)12(الخـامس للشـراكـة والمسؤوليـة المجتمعية لعام 2020م
الخـامس للشـراكـة والمسؤوليـة المجتمعية لعام 2020م
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الخـامس للشـراكـة والمسؤوليـة المجتمعية لعام 2020م



مؤتمر وجائزة المؤسسات المالية والمصارف اإلسالمية
الخـامس للشراكـة والمسؤوليـة المجتمعيـة لعـام 2020م 20)13( مؤتمر وجائزة المؤسسات المالية والمصارف اإلسالمية

الخـامس للشـراكـة والمسؤوليـة المجتمعية لعام 2020م

 نبــذة تعريفيــة عــن الجهــات المنظمة للمؤتمر

• �ل�صبكة �لإقليمية للم�صوؤولية �لإجتماعية هي موؤ�ص�صة مهنية دولية غري هادفة للربح مت تاأ�صي�صها يف عام 2007م 
وم�صجلة ر�صميا يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية. كما ح�صلت على ع�صوية منظمة �لأمم �ملتحدة يف عام 2014م. 

ولها فروع ومكاتب و�تفاقيات متثيلية يف د�خل �لعديد من �لدول �لعربية ويف خارجها.
لل�صركات  �ملجتمعية  �مل�صوؤولية  حول  �لوعي  م�صتوى  رفع  �إلى  �لإجتماعية  للم�صوؤولية  �لإقليمية  �ل�صبكة  تهدف   •

و�لأهلية  و�لقطاعات �حلكومية  و�ملوؤ�ص�صات،  لل�صركات  �ملجتمعية  �مل�صوؤولية  تعزيز  و�لعمل على  و�ملوؤ�ص�صات، 
و�خلا�صة. 

• ت�صعى �ل�صبكة �لإقليمية للم�صوؤولية �لجتماعية لتحقيق �أهد�فها من خالل تقدمي �خلدمات �ل�صت�صارية، وتنفيذ 
�ملتخ�ص�صة يف جمالت  و�ملوؤمتر�ت  �مللتقيات  �ملتخ�ص�صة، وكذلك تنظيم  �لعمل  �لتدريبية وور�ص  �لرب�مج 

�مل�صوؤولية �ملجتمعية، و�لتنمية �مل�صتد�مة و�أخالقيات �لأعمال و�خلدمة �ملجتمعية و�لتطوع �ملوؤ�ص�صي.
�أن ت�صبح ممار�صاتها و�أعمالها و�أن�صطتها م�صوؤولة ومتو�فقة مع معايري  م�صاعدة �ل�صركات و�ملوؤ�ص�صات على   •

�لتنمية �مل�صتد�مة.
��صد�ر  �إلى  �إ�صافة  وبحوث متخ�ص�صة،  در��صات  تنفيذ  على  �لجتماعية  للم�صوؤولية  �لإقليمية  �ل�صبكة  تعمل   •

�ملجتمعية  �مل�صوؤولية  �لأخرى مبمار�صات  و�ملوؤ�ص�صات  �لأعمال  لتثقيف قطاعات  متنوعة  ومطبوعات  دوريات 
وفقًا للمقايي�ص �لعاملية �ملعتمدة. 

• ت�صعى �ل�صبكة �لإقليمية للم�صوؤولية �لإجتماعية لتوفري مر�صد مهني ملمار�صات �مل�صوؤولية �ملجتمعية �لفاعلة يف 
�ملنطقة �لعربية.

لل�صركات،  �مل�صوؤولة  و�ملمار�صات  باملبادر�ت  �لتعريف  على  �لجتماعية،  للم�صوؤولية  �لإقليمية  �ل�صبكة  تعمل   •

و�ملوؤ�ص�صات، و�لقطاعات �حلكومية، و�لأهلية، وكذلك منظمات �ملجتمع �ملدين، وتقدير �أ�صحابها، و�لقائمني 
عليها من خالل فعاليات تكرميية وتقديرية مهنية معتربة.

الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية
عضـو برنامـج األمـم الـمتحـدة لإلتفـاق العالـمـي

مؤتمر وجائزة المؤسسات المالية والمصارف اإلسالمية)14(
الخـامس للشـراكـة والمسؤوليـة المجتمعية لعام 2020م

 نبــذة تعريفيــة عــن الشريك االستراتيجي

�ملركزي،  �لبحرين  م�صرف  من  �إ�صالمي  جملة  كم�صرف  مرّخ�صة  �ص.م.ب.  �مل�صرفّية  �لربكة  جمموعة 
ومدرجة يف بور�صتي �لبحرين ونا�صد�ك دبي. وتعترب �لربكة من رّو�د �لعمل �مل�صريف �لإ�صالمي على م�صتوى 

�لعامل حيث تقّدم خدماتها �مل�صرفّية �ملمّيزة �إلى حو�يل مليار �صخ�ص يف �لّدول �لتي تعمل فيها.

وللمجموعة �نت�صار جغر�يف و��صع من خالل وحد�ت م�صرفّية تابعة ومكاتب متثيل يف 17 دولة، تقّدم خدماتها 
عرب �أكرث من 700  فرع. وللمجموعة حاليا تو�جد يف كّل من �لأردن، م�صر، تون�ص، �لبحرين، �ل�صود�ن، تركيا، 
�إلى  بالإ�صافة  و�أملانيا  �ملغرب  �صوريــة،  �ل�صعودية،  �لعربية  �ململكة  لبنان،  باك�صتان،  �جلز�ئر،  �أفريقيا،  جنوب 

فرعني يف �لعر�ق ومكتبي متثيل يف كل من �إندوني�صيا وليبيا.

وتقّدم بنوك �لربكة منتجاتها وخدماتها �مل�صرفّية و�ملالّية وفقًا لأحكام ومبادئ �ل�صريعة �لإ�صالمية �ل�ّصمحاء 
�ملال  ر�أ�ص  ويبلغ  هذ�  �خلزينة،  خدمات  �إلى  بالإ�صافة  و�ل�صتثمار  و�لّتجارة،  �لّتجزئة،  م�صرفّية  جمالت  يف 

�مل�صّرح به للمجموعة 2.5 مليار دولر �أمريكي.

وقد قامت وكالة �صتاندرد �آند بورز للت�صنيف �لعاملية S&P Global Ratings بتحديث �لت�صنيف طويل �لأجل 
�لتاأكيد على  »م�صتقرة«، مع  – مع نظرة م�صتقبلية   )BB(  / �إلى »ب ب«  �مل�صرفية �ص.م.ب.  �لربكة  ملجموعة 
�لت�صنيف »ب« / )B( ق�صري �ملدى للبنك. كما منحت �لوكالة �لإ�صالمية �لدولية للّت�صنيف ت�صنيفا دوليا بدرجة 
BBB+ )�لطويل �ملدى( A3 / )�لق�صري �ملدى( وت�صنيفا حمّليا بدرجة )A+ )bh( / A2 )bh مع درجة م�صارب 

من »85-81«، وهي �أعلى م�صتوى بني �ملوؤ�ص�صات �ملالية �لإ�صالمية يف �ملنطقة.
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الخـامس للشـراكـة والمسؤوليـة المجتمعية لعام 2020م

 نبــذة تعريفيــة عــن الشريك االستراتيجي

�ملركزي،  �لبحرين  م�صرف  من  �إ�صالمي  جملة  كم�صرف  مرّخ�صة  �ص.م.ب.  �مل�صرفّية  �لربكة  جمموعة 
ومدرجة يف بور�صتي �لبحرين ونا�صد�ك دبي. وتعترب �لربكة من رّو�د �لعمل �مل�صريف �لإ�صالمي على م�صتوى 

�لعامل حيث تقّدم خدماتها �مل�صرفّية �ملمّيزة �إلى حو�يل مليار �صخ�ص يف �لّدول �لتي تعمل فيها.

وللمجموعة �نت�صار جغر�يف و��صع من خالل وحد�ت م�صرفّية تابعة ومكاتب متثيل يف 17 دولة، تقّدم خدماتها 
عرب �أكرث من 700  فرع. وللمجموعة حاليا تو�جد يف كّل من �لأردن، م�صر، تون�ص، �لبحرين، �ل�صود�ن، تركيا، 
�إلى  بالإ�صافة  و�أملانيا  �ملغرب  �صوريــة،  �ل�صعودية،  �لعربية  �ململكة  لبنان،  باك�صتان،  �جلز�ئر،  �أفريقيا،  جنوب 

فرعني يف �لعر�ق ومكتبي متثيل يف كل من �إندوني�صيا وليبيا.

وتقّدم بنوك �لربكة منتجاتها وخدماتها �مل�صرفّية و�ملالّية وفقًا لأحكام ومبادئ �ل�صريعة �لإ�صالمية �ل�ّصمحاء 
�ملال  ر�أ�ص  ويبلغ  هذ�  �خلزينة،  خدمات  �إلى  بالإ�صافة  و�ل�صتثمار  و�لّتجارة،  �لّتجزئة،  م�صرفّية  جمالت  يف 

�مل�صّرح به للمجموعة 2.5 مليار دولر �أمريكي.

وقد قامت وكالة �صتاندرد �آند بورز للت�صنيف �لعاملية S&P Global Ratings بتحديث �لت�صنيف طويل �لأجل 
�لتاأكيد على  »م�صتقرة«، مع  – مع نظرة م�صتقبلية   )BB(  / �إلى »ب ب«  �مل�صرفية �ص.م.ب.  �لربكة  ملجموعة 
�لت�صنيف »ب« / )B( ق�صري �ملدى للبنك. كما منحت �لوكالة �لإ�صالمية �لدولية للّت�صنيف ت�صنيفا دوليا بدرجة 
BBB+ )�لطويل �ملدى( A3 / )�لق�صري �ملدى( وت�صنيفا حمّليا بدرجة )A+ )bh( / A2 )bh مع درجة م�صارب 

من »85-81«، وهي �أعلى م�صتوى بني �ملوؤ�ص�صات �ملالية �لإ�صالمية يف �ملنطقة.
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الخـامس للشـراكـة والمسؤوليـة المجتمعية لعام 2020م

 نبــذة تعريفيــة عــن الجهــات المنظمة للمؤتمر

•    المركز العالمي للتنمية المستدامة: مركز عاملي متخ�ص�ص يف جمال �لتنمية �مل�صتد�مة، ع�صو� وممثال 
للمجل�ص �لعاملي للتنمية �مل�صتد�مة يف منطقة �ل�صرق �لأو�صط.

•  المركز العالمي للتنمية المستدامة: مركز معني بتقدمي �لدعم �ملهني و�لفني للجهات �حلكومية و�خلا�صة 
و�ملجتمعية يف �ل�صرق �لأو�صط عرب خدمة �ل�صت�صار�ت �ملتخ�ص�صة يف جمالت �لتنمية �مل�صتد�مة �لتي يقدمها 
خرب�ء ممن لهم معرفة وثيقة، وكذلك تنفيذ بر�مج تدريبية يف جمالت �لتنمية �مل�صتد�مة، وتنفيذ در��صات 
�أهد�ف �لتنمية �مل�صتد�مة وتلبي  �إلى �مل�صاهمة يف ت�صميم مبادر�ت وم�صروعات تتو�فق مع  �إ�صافة  معمقة، 

�حلاجات �ملجتمعية باأدو�ت و�آليات علمية، تتبعها در��صات لقيا�ص �أثر هذه  �ملبادر�ت و�مل�صروعات.

جمالت  يف  وعاملون  وخرب�ء  �إد�رية،  قياد�ت  �إد�رته  على  ي�صرف  المستدامة:  للتنمية  العالمي  المركز    •
�لتنمية �مل�صتد�مة يف �لدول �لعربية و�ل�صالمية.

•    المركز العالمي للتنمية المستدامة: يهدف �إلى �يجاد من�صة للتو��صل بني �جلهات �لتي تعمل يف جمالت 
�لأمم  �أهد�ف  حتقيق  يف  ت�صاهم  وم�صروعات  مبادر�ت  تبني  لتعزيز  �لأو�صط  �ل�صرق  يف  �مل�صتد�مة  �لتنمية 

�ملتحدة للتنمية �مل�صتد�مة ذ�ت �ثر مهني رفيع.

و�لوكالت  �لدولية  �ملنظمات  مع  �صر�كات  لتحقيق  مهني  �إطار  هو  المستدامة:  للتنمية  العالمي  المركز    •
�ملتخ�ص�صة يف جمالت �لتنمية �مل�صتد�مة.

المركز العالمي للتنمية المستدامة

 نبــذة تعريفيــة عــن الجهــات المنظمة للمؤتمر

االتحـاد الـدولـي للمسؤوليـة المجتمعيــة

روؤيــــة الحتـــاد:
تتمثل روؤية �لحتاد �لدويل للم�صوؤولية �ملجتمعية، يف حث �ملوؤ�ص�صات �حلكومية و�خلا�صة و�لأهلية يف �لعامل لتعزيز 
و�لقت�صادية  �لبيئية  �ل�صو�بط  فيها  تر�عي  عاملية،  معيارية  منهجية  تبني  عرب  �لفاعلة  �ملجتمعية  م�صاركاتها 
�لتي  �ملتخ�ص�صة  �ل�صت�صار�ت  �ملوؤ�ص�صية، وتقدمي  �لقدر�ت  لبناء  تنفيذ بر�مج  �مل�صوؤولة، من خالل  و�ملجتمعية 
�لعالقة  و�لدر��صات ذ�ت  �لبحوث  وتنفيذ  �ملجتمعية،  و�مل�صوؤولية  �مل�صتد�مة  �لتنمية  تعزيز تطبيقات  ت�صاهم يف 
�حرت�فية.  فعاليات  عرب  �مل�صوؤولة  للمار�صات  �لرتويج  �إلى  �إ�صافة  وتطبيقاتها،  �ملجتمعية  �مل�صوؤولية  مبجالت 

ويتحقق ذلك من خالل �صر�كات مهنية مع وكالت �لأمم �ملتحدة �ملتخ�ص�صة و�ملنظمات �لدولية �ملعتربة.
ر�سالـــة الحتـــاد:

ن�صعى لبناء منظومة �أممية �حرت�فية ت�صاهم يف تعزيز ممار�صات �مل�صوؤولية �ملجتمعية وتطبيقاتها يف �لعامل عرب 
�ل�صر�كة مع �لكيانات �ملتخ�ص�صة �لدولية و�حلكومية و�خلا�صة و�ملجتمعية.

اأهـــداف الحتـــاد:
•  ن�صر ثقافة وممار�صات �مل�صوؤولية �ملجتمعية عرب �أدو�ت �حرت�فية معتمدة عامليا.

• �يجاد مظلة مهنية عاملية تنت�صب �ليها �لكيانات �ملتخ�ص�صة، وتتحالف فيما بينها للرتويج لأف�صل �ملمار�صات 
يف جمال �مل�صوؤولية �ملجتمعية.

• �إ�صد�ر �لتقارير �ملهنية �لتي تر�صد �لتطور يف تطبيقات مبادئ �مل�صوؤولية �ملجتمعية يف دول �لعامل وفق �ملرجعيات 
�لعاملية.
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 نبــذة تعريفيــة عــن الجهــات المنظمة للمؤتمر

االتحـاد الـدولـي للمسؤوليـة المجتمعيــة

روؤيــــة الحتـــاد:
تتمثل روؤية �لحتاد �لدويل للم�صوؤولية �ملجتمعية، يف حث �ملوؤ�ص�صات �حلكومية و�خلا�صة و�لأهلية يف �لعامل لتعزيز 
و�لقت�صادية  �لبيئية  �ل�صو�بط  فيها  تر�عي  عاملية،  معيارية  منهجية  تبني  عرب  �لفاعلة  �ملجتمعية  م�صاركاتها 
�لتي  �ملتخ�ص�صة  �ل�صت�صار�ت  �ملوؤ�ص�صية، وتقدمي  �لقدر�ت  لبناء  تنفيذ بر�مج  �مل�صوؤولة، من خالل  و�ملجتمعية 
�لعالقة  و�لدر��صات ذ�ت  �لبحوث  وتنفيذ  �ملجتمعية،  و�مل�صوؤولية  �مل�صتد�مة  �لتنمية  تعزيز تطبيقات  ت�صاهم يف 
�حرت�فية.  فعاليات  عرب  �مل�صوؤولة  للمار�صات  �لرتويج  �إلى  �إ�صافة  وتطبيقاتها،  �ملجتمعية  �مل�صوؤولية  مبجالت 

ويتحقق ذلك من خالل �صر�كات مهنية مع وكالت �لأمم �ملتحدة �ملتخ�ص�صة و�ملنظمات �لدولية �ملعتربة.
ر�سالـــة الحتـــاد:

ن�صعى لبناء منظومة �أممية �حرت�فية ت�صاهم يف تعزيز ممار�صات �مل�صوؤولية �ملجتمعية وتطبيقاتها يف �لعامل عرب 
�ل�صر�كة مع �لكيانات �ملتخ�ص�صة �لدولية و�حلكومية و�خلا�صة و�ملجتمعية.

اأهـــداف الحتـــاد:
•  ن�صر ثقافة وممار�صات �مل�صوؤولية �ملجتمعية عرب �أدو�ت �حرت�فية معتمدة عامليا.

• �يجاد مظلة مهنية عاملية تنت�صب �ليها �لكيانات �ملتخ�ص�صة، وتتحالف فيما بينها للرتويج لأف�صل �ملمار�صات 
يف جمال �مل�صوؤولية �ملجتمعية.

• �إ�صد�ر �لتقارير �ملهنية �لتي تر�صد �لتطور يف تطبيقات مبادئ �مل�صوؤولية �ملجتمعية يف دول �لعامل وفق �ملرجعيات 
�لعاملية.

روؤيــــــة الحتــــاد:
تتمثل روؤية �الحتاد �لدويل للم�ضوؤولية �ملجتمعية، يف حث �ملوؤ�ض�ضات �حلكومية و�خلا�ضة و�الأهلية يف �لعامل لتعزيز 
م�ضاركاتها �ملجتمعية لفاعلة عرب تبني منهجية معيارية عاملية، ترعي فيها �ل�ضو�بط �لبيئية و�القت�ضادية و�ملجتمعية 
�مل�ضوؤولة، من خالل تنفيذ بر�مج لبناء �لقدر�ت �ملوؤ�ض�ضة، وتقدمي �ال�ضت�ضار�ت �ملتخ�ض�ضة �لتي ت�ضاهم يف تعزيز 
�مل�ضوؤولية  مبجاالت  �لعالقة  ذ�ت  و�لدر��ضات  �لبحوث  وتنفيذ  �ملجتمعية،  و�مل�ضوؤولية  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  تطبيقات 
ويتحقق ذلك من خالل  فعاليات �حرت�فية.  �مل�ضوؤولة عرب  للمار�ضات  �لرتويج  �إلى  �إ�ضافة  وتطبيقاتها،  �ملجتمعية 

�ضر�كات مهنية مع وكاالت �الأمم �ملتحدة �ملتخ�ض�ضة و�ملنظمات �لدولية �ملعتربة.

ر�سالــــة الحتـــاد:
ن�ضعى لبناء منظومة �أممية �حرت�فية ت�ضاهم يف تعزيز ممار�ضات �مل�ضوؤولية �ملجتمعية وتطبيقاتها يف �لعامل عرب 

�ل�ضر�كة مع �لكيانات �ملتخ�ض�ضة �لدولية و�حلكومية و�خلا�ضة و�ملجتمعية.

اأهـــداف الحتـــاد:
•   ن�ضر ثقافة وممار�ضات �مل�ضوؤولية ملجتمعية عرب�أدوت حرتفية معتمدة عامليا.

•   �يجاد مظلة مهنية عاملية تنت�ضب �ليها �لكيانات �ملتخ�ض�ضة، وتتحالف فيما بينها للرتويج الأف�ضل �ملمار�ضات 
يف جمال �مل�ضوؤولية �ملجتمعية.

•   �إ�ضد�ر �لتقارير �ملهنية �لتي تر�ضد لتطور يف تطبيقات مبادئ �مل�ضوؤولية ملجتمعية يف دول لعامل وفق ملرجعيات 
�لعاملية.
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نبــذة تعـريفيـــة عن الــراعـــي

تاأ�ض�س ك�ضركة م�ضاهمة عامة �ضنة 1978م وبا�ضر �لفرع �الأول عمله يف 1979/9/22م، ويهدف �لى تلبية �حلاجات 
�ل�ضريعة  ومبادئ  �أحكام  وفق  و�ال�ضتثمار  و�لتمويل  �مل�ضرفية  �ملجاالت  يف  للمو�طنني  و�الجتماعية  �القت�ضادية 
�الإ�ضالمية وتخ�ضع معامالته وعقوده لرقابة هيئة �ضرعية، و�أعماله �مل�ضرفية لرقابة �لبنك �ملركزي �الأردين ويعمل 
على تعميق وتطوير مبادئ �حلوكمة �ملوؤ�ض�ضية وتطوير �إد�رة �ملخاطر و�ال�ضتمر�ر يف تطبيق متطلبات بازل  III وي�ضعى 
ملو�كبة �لتقدم وتوظيف �لتقنيات �مل�ضرفية �حلديثة وتقدمي �أف�ضل �ملنتجات و�خلدمات �مل�ضرفية �ال�ضالمية ويبلغ 
ر�أ�ضماله �ملدفوع حاليًا 200 مليون دينار ويقدم خدماته من خالل108 فرعًا ومكتبًا، ح�ضل على �لعديد من �جلو�ئز 
�لعاملية و�لت�ضنيفات �الئتمانية و�ل�ضرعية من عدة جهات وموؤ�ض�ضات وجمالت ووكاالت ت�ضنيف دولية وعلى ر�ضالة 
 ISOتقدير من منظمة �اليزو �لدولية مل�ضاركته و�لتز�مه يف م�ضروع  �مل�ضوؤولية �ملجتمعية ح�ضب �ملو��ضفة �لقيا�ضية
26000 وح�ضل على �ضهادة �العتماد �لدويل PCI DSS يف �أمن وحماية بيانات بطاقات �لدفع �الإلكرتوين بن�ضختها 
�الحدث3.1 من جمل�س �لبطاقات �لعاملي PCI و�ملخت�س بتطبيق �أعلى معايري �الأمن و�حلماية ملعلومات �لبطاقات 
�مل�ضارف  بني  �لثالثة  و�ملرتبة  �الأردنية  �الإ�ضالمية  �مل�ضارف  بني  �الأولى  �ملرتبة  ويحتل  �أنو�عها،  بكافة  �مل�ضرفية 

�الأردنية من حيث )�ملوجود�ت و�لود�ئع و�لتوظيفات �ملالية و�ال�ضتثمارية(.

وي�ضاهم  �لبنك بدعم �الأن�ضطة �ل�ضرورية للمجتمع و�القت�ضاد �لوطني وحتظى باهتمام كبرييف توظيفاته �ملالية 
�أبناء  وجتربته يف �مل�ضوؤولية �الجتماعية تعد مثااًل يحتذى به للموؤ�ض�ضات و�ل�ضركات �لوطنية للقيام بو�جبها جتاه 
�ملجتمع وبالذ�ت �لفئات �الأقل حظًا و�مل�ضاهمة بدعم �لتنمية �مل�ضتد�مة وتعزيز �ال�ضتمال �ملايل من خالل مختلف 

�لرب�مج �خلريية و�الأن�ضطة �الجتماعية و�لثقافية و�لتطوعية و�لبيئية.

ومن �جلدير بالذكر باأن �لبنك �الإ�ضالمي �الأردين �حدى �لوحد�ت �لتابعة ملجموعة �لربكة �مل�ضرفية / �لبحرين.

• �الأ�ضتاذ مو�ضى عبد �لعزيز �ضحادة
    رئي�س جمل�س �الإد�رة  

• �لدكتور ح�ضني �ضعيد �ضعيفان
    �لرئي�س �لتنفيذي/�ملديـر �لعـام

• �الإد�رة �لعامة: 
    هاتف 5666325-5677377 
    فاك�س5666326 -5606144 

    �س.ب 926225 عمان 11190 �الأردن
 jib@islamicbank.com.jo: لربيد �اللكرتوين� •

www.jordanislamicbank.com :ملوقع �اللكرتوين� •




