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مـؤتـمـــر وجــائـــزة المسـؤوليـــة المجـتـمـعـيـة
في المصارف االسالمية الرابع لعام 2019م
 16سبتمبر 2019م  -دولة الكويت

الفرتة ال�صباحية � 16سبتمرب 2019م
حفل االفتتاح
� 9:25 - 8:30صباحا اال�ستقبال والت�سجيل
ال�سالم الوطني لدولة الكويت
� 9:30صباحا
االفتتاح بالقر�آن الكرمي
� 9:35صباحا
� 9:40صباحا
� 9:50صباحا
� 9:55صباحا
� 10:00صباحا
� 10:05صباحا
� 10:10صباحا
� 10:15صباحا
� 10:20صباحا
� 10:25صباحا
� 10:30صباحا
� 11:00صباحا
� 11:30صباحا
� 12:30صباحا
� 1:00صباحا
� 1:30صباحا
� 2:30صباحا

كلمة الراعي الفخري للم�ؤمتر �سعادة ال�سيد عـدنـان �أحـمـد يـو�سـف
الرئي�س التنفيذي ملجموعة الربكة امل�صرفية ،ال�سفري الدويل للم�س�ؤولية االجتماعية
كلمة ال�شبكة الإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية � -سعادة الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار
رئي�س جمل�س �إدارة ال�شبكة الإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية  -ال�سفري الدويل للم�س�ؤولية االجتماعية

كلمة رئي�س امل�ؤمتر � -سعادة الدكتور بدر عثمان مال اهلل  -مدير عام املعهد العربي للتخطيط.
كلمة ال�شريك اال�سرتاتيجي للم�ؤمتر  -بنك الربكة -يقدمها �سعادة الدكتور حممد م�صطفى.
عر�ض فلم «م�صارف م�س�ؤولة» اجلزء الرابع.
عر�ض فلم  -بنك الربكة «قيادة م�س�ؤولة».
البدء مبرا�سم االعالن وتكرمي الفائز بجائزة �شخ�صية العام امل�س�ؤولة يف جمال العمل امل�صريف لعام 2019م.
تكرمي الفائزين بجوائز التميز يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية يف امل�ؤ�س�سات املالية وامل�صرفية لعام .2019
تكرمي الرعاة والداعمني للم�ؤمتر.
ورقة عمل �ضيف �شرف امل�ؤمتر� -أ.د حممود حمي الدين النائب الأول لرئي�س جمموعة البنك الدويل -بعنوان
«القيادات امل�صرفية ودورها يف تعزيز امل�س�ؤولية املجتمعية  -جتارب عاملية».
ا�سرتاحة وافتتاح املعر�ض امل�صاحب وتد�شني «املر�صد الدويل للم�س�ؤولية املجتمعية للم�صارف اال�سالمية».
جل�سة العمل الأولى يف امل�ؤمتر مب�شاركة قيادات م�صرفية ومالية عربية ودولية.
جل�سة «ملتقى تبادل اخلربات يف جمال القيادة امل�صرفية املعززة ملمار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية».
ا�سرتاحـ ــة و�صـ ــالة الظه ـ ــر
جل�سة العمل الثانية يف امل�ؤمتر مب�شاركة قيادات م�صرفية ومالية عربية ودولية.
ا�سرتاحة الغداء على �شرف امل�شاركني برعاية املعهد العربي للتخطيط.

الفرتة امل�سائية � 16سبتمرب 2019م

 6:00 - 4:00م�ساء انطالق ور�ش العمل امل�صاحبة.
 7:00 - 6:30م�ساء تكرمي خرباء التدريب وامل�شاركني وت�سليم ال�شهادات لهم.
ختام فعاليات «م�ؤمتر امل�س�ؤولية املجتمعية يف امل�صارف الإ�سالمية الرابع لعام 2019م»
 7:30م�ساء
www.regionalcsr.com - Email: info@regionalcsr.com

