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منظمة مبادرة التقارير الإسالمية

نظمة ان منظمة مبادرة التقارير الاسالمية يه م 

رير ختص غري رحبية  تريم اىل انشاء منوذج تقا

تمنية املسؤولية الاجامتعية للرشاكت و كذا ال 

املس تدامة عىل ضوء املبادىء و القمي 

.الاسالمية

وية ان منظمة مبادرة التقارير الاسالمية أأداة ق

قد بنيت للتمنية املس تدامة و المنو الاقتصادي و

جزءا عىل مبادىء و قمي اسالمية اليت تشلك

ا أأساس يا من ثقافة الرشاكت و مسؤوليهت

.الاجامتعية

ت هامة مقر املنظمة يف ديب و يه توفر ارشادا

كة من للرشاكت من أأجل حتقيق طموحات مشت 

مم امل  تحدة و بيهنا أأهداف التمنية املس تدامة للأ

. الرشاكتتطبيق املعايري ادلولية ابعامتدها عىل

و قد حصلت منظمة مبادرة التقارير 

الاسالمية يف عاهما الأول عىل أأعضاء من

بدلا و قد رحبت العديد من 30أأكرث من 

هنا املنظامت ادلولية هذه املبادرة و من بي

ظمة اثين أأكرب منالاساليم منظمة التعاون 

اء من حكومية دولية بعد الأمم املتحدة مع أأعض

.دوةل يف أأربعة قارات57

ان منظمة مبادرة التقارير 

الاسالمية توفر ارشادات 

ل للرشاكت ليك تعمل من أأج

اكت املسؤولية الاجامتعية للرش 

ن و حتقق املعايري ادلولية م

مية خالل فرص الثقافة الاسال

منظمة مبادرة التقارير الإسالمية



الاسالميةالتقاريرمبادرةمنظمةهدف

حبوث و منشورات  

 فان ابلتعاون مع الرشاكء من مجيع أأحناء العامل الاساليم

ة الاجامتعية منظمة مبادرة التقارير الاسالمية تمني املسؤولي

.ار و التنفيذللرشاكت و تساعد عىل ترسيع معلية اختاذ القر 

تقارير املسؤولية الاجامتعية للرشاكت 

معايري ان منظمة مبادرة التقارير الإسالمية هدفها يتجاوز

مل عىل انتاج التقارير املوجودة يف الوقت احلايل حيث أأهنا تع

امتعية منوذج تقارير ذيك و متاكمل خاص ابملسؤولبة الاج

. بدل50للرشاكت و اذلي جيب أأن  يوافق ثقافة أأكرث من 

منتدايت و فعاليات

ليات يف ان منظمة مبادرة التقارير الاسالمية تنظم عدة فعا

ات و يتشجع مجيع بدلان الأعضاء حيث تتبادل أأفضل املامرس

عي فامي احلوار و التعاون بني اجلهات املعنية كام يزداد الو 

.خيص املسؤولية الاجامتعية للرشاكت



مدح منظمة مبادرة التقارير الاسالمية

لبنك ادلويل برانمج املسؤولية الاجامتعية يف ارئيس بصفيت 

ارير الأنشطة ان هناك حتدايت يف  توفري و تقدمي تقدا يج أأعرف 

.اليت ختص املسؤولية الاجامتعية للرشاكت

جوااب رائعا ان منظمة مبادرة التقارير الاسالمية توفر،يف نظري

ث أأن و تطمح أأن تكون نقطة انطالق و منصة للتغيري حي

ان مبادرة . قنيةاملنظمة جتمع متاما القمي الثقافية و التطورات الت 

لرشاكت و التقارير الاسالمية مس تقبل املسؤولية الاجامتعية ل 

.التقارير اخلاصة هبا

ية الرشاكت فيصل احلثايل، الرئيس السابق لربانمج مسؤول . د

ادلويلللبنك 

متمج من اللغة الاجنلزيية اىل اللغة العربية

قافة ان املبادىء و القمي الاسالمية مدجمة متاما يف ث

أأهداف الرشاكت و ان تكل املبادىء و القمي تشتك مع

ان مبادرة و لهذا السبب ف. املسؤولية الاجامتعية للرشاكت

ذلي خيص التقارير الاسالمية جتعل ادخال املفهوم اجلديد ا

.  املسؤولية الاجامتعية للرشاكت أأكرث فعالية

لرشاكت بغرفة جلنة املسؤولية الاجامتعية ل هبة الفقيه، غضو 

(السعودية العربية)للتجارة و الصناعة يف جدة 

العربيةمن اللغة الاجنلزيية اىل اللغة متمج 

 و املشاركة تسامه احلكومة الأردنية اىل حتقيق اقتصاد أأخرض

سالم  ية من شأأنه أأن يف اللجنة الاستشارية ملبادرة التقارير الإ

د يف و هذه فرصة جيدة للوزارة حيث تساع. يعزز هدفنا

.تأأسيس الرئية البيئية الوطنية

ردنالأ البيئة، الشخش يري، وزير طاهر معايل ادلكتور 

العربيةمن اللغة الاجنلزيية اىل اللغة متمج 



زدهار البيئةهتمت منظمة التعاون الإساليم مبحافظة و ترقية القمي الإسالمية املتعلقة ابلسمل و املساواة و كرامة الإنسان و كذ .ا اإ

لية ان منظمة مبادرة التقارير الإسالمية يف سعهيا جلعل الرشاكت الإقتصادية مسؤوةل أأكرث من خالل ما يسمى ابملسؤو

.الإجامتعية للرشاكت و التقارير اخلاصة هبذه املسؤولية لها من القمي ما يش به قمينا

زدهار اجل وانب ذلكل فان منظمة التعاون الإساليم حتيي اجلهود املبذوةل من طرف مبادرة التقارير الإسالمية يف تروجي و اإ

.ق الثقايفالإقتصادية و الإجامتعبة و البيئية ل من حيث أأهنا مس تدامة و ذات نتاجئ حس نة فقط و لكن أأيضا من حيث التواف

الإساليمالتعاون منظمة 

ىل اللغة  العربيةمتمج من اللغة الإجلزيية اإ

ن نرش تقارير الأنشطة هل أأمهية من أأجل خلق عالقة ثقة و تطويرها داخل الرشكة ل. اإ نه اجناز هام من حيث الإ زتام مببادىء اإ

زدهار الإنسانية و و لهذا أأحيي طموحات مبادرة التقارير الإسالمية عىل معلها مضن قمينا املشتكة و ال. ميثاق الأمم املتحدة يت يه اإ

عامتد عىل ف .رص الرشاكتحامية البيئة لأنه يعمل عىل الإرساع يف تطوير أأهداف التمنية املس تدامة للأمم املتحدة ابلإ

املتحدةمؤسسة من أأجل ميثاق الأمم رئيس . س تووارتالس يد مارك مودي 

ىل اللغة  العربيةمتمج من اللغة الإجلزيية اإ

مدح منظمة مبادرة التقارير الاسالمية



مبادرة ، توفر رشاكتنا مع Gloworkيف رشكة 

تسامه للعمل مع رشاكتالتقارير الاسالمية فرصا 

.أأيضا يف حتقيق الأهداف الوطنية

،Gloworkو رئيس رشكة مؤسس خليد اخلضري،

السعوديةالعربية اململكة 

d ىل اللغة متمج العربيةمن اللغة الإجلزيية اإ

دة من ان منظمة مبادرة التقارير الاسالمية لأهنا فري

ء و ثقافة نوعها يف قدرهتا عىل ادراك و تطبيق مبادى

ه الرشاكت الاسالمية سوف تسامه يف ازدهار هذ

 العاملية الرشاكت خاصة أأن هذه املبادىء توافق املعايري

.اليت ختص املسؤولية للرشاكت

مصاحل تعمل منظمة مبادرة التقارير الإسالمية من أأجل

.عاملاجامتعية و اقتصادية مس تدامة يف لك أأحناء ال

عودية العام ابلش بكة السالرميض الصقري، املرشف 

الاجامتعيةللمسؤولية 

ىل اللغة متمج  العربيةمن اللغة الإجلزيية اإ

ىل منظمة مبادرة التقارير الإسالمية تساعد عان 

امج هتمت حتسني الأداء البييئ الاقلميي و بناء بر 

.البيئيةابملسأأةل 

للمناخRIMالش باب سال، حركة موىس علامين 

;

ىل اللغة متمج  العربيةمن اللغة الإجلزيية اإ

مدح منظمة مبادرة التقارير الاسالمية



انتاج أأداة نش يد مبنظمة مبادرة التقاريرالاسالمية عىل

عية لأحصاب العمل تشري اىل أأن املسؤولية الاجامت

البدل أأو للرشاكت أأمر خيص امجليع برصف النظر عن

.ادلين أأو الثقافة أأو التقاليد أأو التارخي

دلوليةاكروميون، أأمني عام ملنظمة أأحصاب العمل ليندا 

ةالعربيمن اللغة الاجنلزيية اىل اللغة متمج 

المية من املمكن أأن تكون مبادرة التقارير الإس

.  قافاتأأداة رضورية لتحسني التواصل بني الث

مية نعتقد أأن منظمة مبادرة التقارير الإسال

قاريرها و س تدفع أأكرث الرشاكت عىل أأن تنرش ت

التنوع يف بذكل سيمت رفع وعي امجلهور و تقدير

.العامل الاساليم

العامصادق، املدير س يد . د
DQS Middle East International Auditing

العربيةمن اللغة الاجنلزيية اىل اللغة متمج 

ارير ان رشاكتنا الاستاجتية مع منظمة مبادرة التق

وسائل الإسالمية رشاكة بني منظمتني الاليت من خالل

.الرشاكتممتزية و متاكمةل تعمل من أأجل تروجي مسؤولية

هم املدير العام لسوق الأس كروثرز، الرئيس توماس 

، اململكة املتحدةSocial Stock Exchangeالاجامتعي 

العربيةمتمج من اللغة الاجنلزيية اىل اللغة 

مدح منظمة مبادرة التقارير الاسالمية



مبادرة التقارير الإسالمية خالل سنهتا الأوىل

تقارير دولية 7

ختص أأكرث من 

موظف 000210

رشيك 72أأكرث من 

متعاون يف العامل



مبادرة التقارير الإسالمية خالل سنهتا الأوىل

صناعة26ختص 

أأكرث من ختص 

طالب 8002

يف أأكرثوجودها 
50 بدلمن 



بدل40أأعضاء مبادرة التقارير الإسالمية منترش يف أأكرث من 

قطاع معل 26ختص 

مع مؤسسات عامة و رشاكة

منظامت حكومية و منظامت 

رية غري حكومية و رشاكت صع

.احلجم و أأخرى  دولية

ارير ان أأعضاء منظمة مبادرة التق

الإسالمية موجودون يف أأكرث

بدل حيث يدمعون 40من 

.ةاملنظمة يف جمالت خمتلف

بدل 32أأكرث من 

ىلالأويف الس نة 

50

50



اصنعوا ملؤسس تمك تراث من خالل اهامتممك ابملسؤولية الاجامتعية 

شارك يف ترسيع 

استاتيجي لتأأسيس

رشاكت مسؤوةل يف أأكرث

بدل50من 

شارك يف حركة تدافع عن

الأعامل الأخالقية مبنية 

عىل مبادىء اسالمية 

اةاملساو تتعلق ابلسمل و 

و كرامة الانسان

ة سامه يف نسج ش بكة همني

مع رشاكت عاملية ختص 

املسؤولية الاجامتعية 

دامةللرشاكت و التمنية املس ت

يب جشع عىل التبادل و التدر 

عىل أأفضل ممارسات ختص 

املسؤولية الاجامتعية 

املللرشاكت يف لك أأحناء الع

جشع عىل انتاج أأثر اجيايب

خيص املسؤولية الاجامتعية 

للرشاكت يف جممتعات و 

أأماكن خمتلفة

شارك يف حتسني صورة 

العالمة التجارية و تأأسيس 

الرشكة كرائدة يف جمال 

اكت املسؤولية الاجامتعية للرش 

و التمنية املس تدامة

اون شارك يف تشجيع التع

ت و بني البدلان و الثقافا

قطاع الأعامل

شارك يف حركة دولية 

لكتشاف حلول عاملية 

يةتناسب التحدايت العامل 



لتصبح رشياك ملنظمة مبادرة التقارير الإسالمية 

بالتيينذهيبفيض
رايدة مس تنرية

عرض العالمة التجارية

اتظهور يف الفعالي

دمع مبادرة التقارير الاسالمية كجزء من برانمج املسؤولية الاجامتعية اخلاصة مبؤسس تمك
مساهامت استاجتية توافق منظمة مبادرة التقارير الإسالميةتقدمي

التفرد عىل لك وسائل الاعالم اخلاصة مبنظمة مبادرة التقارير الإسالمية
مقعد يف اجمللس الاستشاري

وضعية رشيك مؤسس 

تعرض شعار املؤسسة عىل لك وسائل الاعالم اخلاصة مبنظمة مبادرة التقارير الإسالمية
*اس تعامل شعار منظمة مبادرة التقارير الإسالمية يف نشاطات مؤسس تك 

بيان حصفي يعلن الرشاكة  
لمك صفحة خاصة عىل موقع الانتنت اخلاص مببادرة التقارير الإسالمية لتعريف الشاركة 

عرض الرشكة يف الاس تعراض الس نوي دلى مبادرة التقارير الإسالمية

ابلتشاور مع مبادرة التقارير الإسالمية* 

احلق يف ارسال مندوبني للرشكة  
اس تضافة طاوةل النقاش

ناس باتتناول لكمة الافتتاح خالل املؤمترات وامل 

س تكونكامنتالانت يفموقعناعىلشعارهاوكذامؤسس تمكامسعرضسيمتفيض،كرشيك-فضيةرشاكة

املسؤوليةمجبرانمنكجزءالاسالميةالتقاريرملبادرةدمعمكان.الفعالياتيفابرزبشلكواردةمؤسس تمك

.املنظمةدلىالتجاريةالعالماتاس تخداممعسيمتملؤسس تمكالاجامتعية

الاجامتعيةؤوليةاملسوأأنشطةاملؤسسةلتعزيزالإضافيةالفرصةدليكس يكونذهيب،كرشيك-ذهبيةرشاكة

كامادلوليةلصحافةايفحرصيةمقابةلعرضسيمتوالانتنتيفموقعناعىلخمصصةصفحةعربهبااخلاصة

.الإسالميةالتقاريرمبادرةتنظمهافعالياتخاللللمناقشاتالرمسياملضيفس تكون

الاجامتعيةاملسؤوليةطةوأأنشمؤسس تمكلعرضالفريدةالفرصةلمكس يكونبالتيين،كرشيك-بالتنيةرشاكة

الرشكةس تقدمكامميةالإسالالتقاريرمبادرةتنظمهافعالياتخاللخطاابتشلكيفختصمكاليتللرشاكت

ومؤسسرشيكمبركزمكلتسمحالبالتينيةالرشاكةان.الإسالميةالتقاريرمببادرةاخلاصالس نويالتقريريف

.الاستشارياجمللسيفمقعد

مرتفع جدامرتفعمرتفع

(غري حمدد% )50(مندوابن2% )50(مندوابن%2 )30




