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  ٢٠١٣لعام  جائزة نبراسنتائج 
  دبي، اإلمارات العربية المتحدة –يقام الحفل في فندق الجميرة  بيتش 

  ٢٠١٣تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٧األربعاء الواقع قي 
  

ولى من نوعھا على مستوى المنطقة العربية ھي الجائزة المصرفية االسالمية األ جائزة نبراس
  . إضافة إلى درع نبراس الريادة ونبراس القيادة.سالميإالفضل مبادرة ومؤسسة ومشروع 

  

المجلس العام للبنوك والمؤسسات والمنظمة العربية للمسؤولية اإلجتماعية كل من  يتشرفيفخر و
الفائزين بجائزة باإلعالن عن  ي المنطقة العربيةأكاديمية تتويج لجوائز التميّز فوالمالية اإلسالمية 

   جاءت على الشكل التالي:والتي  ٢٠١٣نبراس للعام 
  
  
  ،٢٠١٣عام ل جائزة نبراس إلفضل مبادرة مالية إسالمية - ١

نائب رئيس دولة االمارات  –صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم مبادرة 
 هللا" هحفظ وحاكم دبيالعربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء 

  "قتصاد االسالميدبي عاصمة لإل"طالق بإعمالقة المبادرة ال
دبي عاصمة االقتصاد “بإطالق القيادية  وهساھمت مبادرة سمّ حيث "
قتصاد اإلماراتي عامة وبشكل في إحداث دفع وزخم قوي لإل” اإلسالمي

ً لجميع البنوك لتطوير  خاص حراك في القطاع المالي اإلسالمي خالقةً فرصا
منذ اإلعالن عن ھذه المبادرة الحكيمة وونمو أعمالھا في دولة اإلمارات. 

توفّر الخدمات المصرفية وفقاً التي  لكالمصارف اإلسالمية وتنمو تصاعد ي
والتي من دون شك سوف تعزز  مستمرو فتالبشكل للشريعة اإلسالمية 

دولة مستقطبةً الموارد المالية بشكل مركزي الالصناعة المالية اإلسالمية في 
  ."عن طريق الصكوك الصادرة أيضاً عن مؤسسات مالية عالمية

  
  

 ،٢٠١٣لعام  " في الصناعة المالية اإلسالمية ريادةنبراس الدرع " -٢
 هللا هحفظ كاملعبدهللا الشيخ صالح 

في المملكة العربية السعودية، أكمل الشيخ كامل تعليمه  ١٩٤١ولد عام 
في جامعة الرياض، وتخرج من كلية التجارة. بعد تخرجه انضم الى 
وزارة المالية واالقتصاد الوطني السعودية كمفتش، ثم ممثل مالي وفي 
وقت الحق ترقّى الى منصب المستشار. بعد خروجه من الخدمة العامة 

في أوائل وأسس في اوائل السبعينات مؤسسة دلة في الرياض. 
الثمانينيات أسس شركة البركة للتنمية واالستثمار وشركات أخرى 

 تعامل بمختلفة النشاطات تحت مظلة شركة دلة البركة القابضة.تمختلفة 
في دة ئراالمجموعات الوتعتبر مجموعة دلة على نطاق واسع من 

في البارزيين من القياديين ھو كامل عبدهللا الشيخ صالح أّن  ،لم بهسّ ومن المُ األعمال.  مختلف مجاالت
. وقد كتب العديد من المقاالت، العالمي اإلسالميواإلستثماري قطاع المالي كافة القطاعات ال سيما 

ويستمر بإلقاء المحاضرات على نطاق واسع حول ھذا الموضوع. وھو أيضا رئيس مجلس إدارة الغرفة 
اإلسالمية للتجارة والصناعة والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية، ھذا باإلضافة إلى 

  عضويته في العديد من المؤسسات االجتماعية وغير ھادفة للربح.
  

واإلنجازات المتميزة في تطوير القطاع  اتمن دون إي شك فإّن لدى الشيخ صالح الكثير من الدعم
لمجموعة دلة البركة األثر اإليجابي والحثّي في تعزيز االقتصادات الوطنية للبلدان والمالي اإلسالمي 

بتطوير الفريدة  تهورؤيوالجبارة ساھم الشيخ صالح شخصيا من خالل جھوده الھائلة لقد النامية، و
 تعزيز الخدمات المصرفية والمالية اإلسالمية الدولية.و
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  ،٢٠١٣لعام  للمؤسسات الدولية اإلسالمية" الحكيمة نبراس القيادةدرع " -٣
  لدكتور أحمد محمد علي المدنيا

، ١٩٣٤في المدينة المنورة، بالمملكة العربية السعودية، في عام  أحمد ولد الدكتور 
حيث أكمل تعليمه األولي. وھو حائز على درجة البكالوريوس في التجارة، وعلى 
ليسانس الحقوق من جامعة القاھرة، بمصر. ولقد حصل على درجتي الماجستير في 

 Michigan, Ann جامعة األداب ودكتوراه الفلسفة، وكالھما في اإلدارة العامة، من
Arbor وجامعة والية نيويورك , (SUNY) ، Albany  الواليات المتحدة ،
  ة.األمريكي

   

العزيز، عندما قررت دول منظمة المؤتمر اإلسالمي أن تنشئ البنك  بمبادرة من الملك الراحل فيصل بن عبد
ل رئيس لھذا البنك. حيث تولى رئاسته منذ ليكون أوالمدني اإلسالمي للتنمية، اختير الدكتور أحمد محمد علي 

جميع جوانبه مساھمات الدكتور مدني في تطوير وتنمية اإلقتصاد اإلسالمي من ومنذ  تاريخه  و . ١٩٧٥عام 
جارة، والتأمين، والقطاع الخاص، قام بنشر مداخالت البنك في اتجاھات عديدة تتضمن التھي جبارة، حيث 

مجموعة مؤسسات البنك اإلسالمي للتنمية، والتي تضم المعھد اإلسالمي للبحوث إنشاء في بين على نحو مُ 
والتدريب، والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع 

 .الخاص، والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة
 

  )البنك االسالمي االردني( ٢٠١٣عام جائزة نبراس ألفضل مؤسسة اسالمية ل -٤
  

التصنيف االئتماني : لمعايير وفقا تّم إختيار البنك اإلسالمي األردني 
، نسبة تأھيلھم ينموظفالعدد ، تجات الجديدةنالخدمات والم، للبنك

تكنولوجيا المعلومات واالنظمة ، تھمآنظام مكافو التدريبي السنوي
  المسؤولية االجتماعية، الفروع وانتشارھا، المستخدمة

  
  )البنك االھلي التجاري( ٢٠١٣ عامل جائزة نبراس ألفضل مشروع اسالمي -٥

  

ً جديداً في المجال المصرفي يؤكد ريادته في  حقق البنك األھلي سبقا
مجال التمويل اإلسالمي للمشاريع العمالقة لكونه أحد المنظمين 

عبد العزيز الدولي  الرئيسيين لتمويل إنشاء مطار األمير محمد بن
مليار دوالر أمريكي، حيث تُعد أول  ١٫٢بالمدينة المنورة الذي بلغ 

عملية تمويل في العالم لمشروع مطار تمت ھيكلتھا وفق الشريعة اإلسالمية في صورة شراكة بين القطاعين 
لضخمة، حيث يستند العام والخاص. ويعتبر البنك األھلي المساھم األكبر في صفقة التمويل لھذه العملية ا

   تمويل ھذه الصفقة المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية في المقام األول على الموجودات.
  

ويعد مشروع مطار األمير محمد بن عبد العزيز أول عملية خصخصة كاملة للمطارات في المملكة العربية 
ي التجـاري تمويل المشروع للدين السعودية، ومن منطلق كونه تمويل ذو ھيكلة إسـالمية، تولى البنك األھل

   .الممتـاز والتمويل المرحلي المسدد باألسھم
 
 

 

 

 

 


