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للنشرر االصحفي  

 
بالتعاوونن مع مؤؤسسة ااألووقافف ووشؤؤوونن االقصرر  

 
ووجبة إإفططارر  3000قسمم االصيیررفة ااإلسالميیة بالبنكك االعرربي االمتحدد يیووززعع 

خاللل االشهھرر االكرريیمم  
 

يیخطططط قسمم االصيیررفة ااإلسالميیة بالبنكك االعرربي االمتحدد  ):2012 يیووليیوو 24ددبي٬، إإ.عع.مم (

ووجبة إإفططارر على  3000ززيیع أأكثرر منن لتوواالقصرر ووبالتعاوونن مع مؤؤسسة ااألووقافف ووشؤؤوونن 

.خاللل شهھرر ررمضانن االكرريیممصائميینن اال  

 

ووفي تصرريیح للشيیخ فيیصلل بنن سلططانن بنن سالمم االقاسمي ررئيیسس مجلسس إإددااررةة االبنكك االعرربي االمتحدد 

قالل فيیهھ: " يیسررنا أأنن نعلنن عنن هھھھذذهه االشررااكة مع مؤؤسسة ااألووقافف ووشؤؤوونن االقصرر ووهھھھي شررااكة 

٬، كما أأنن هھھھذذهه االخططووةة اافططارر حوولل ااالماررااتت ووجبة 3000منن  ممتددةة وومستمررةة ووذذلكك لتووززيیع أأكثرر

كلل  نا نحررصص  أأن إإلى  . ووأأشيیرر هھھھنا  االذذيي نعملل بهھ تمع  االمج يیتنا تجاهه  ً منن مسؤؤوول إإنططالقا  ً أتي أأيیضا ت

االحررصص في قسمم االصيیررفة ااإلسالميیة بالبنكك على االمشارركة في ااألعمالل االخيیرريیة االتي تعوودد بالنفع 

ادديي". على ااألشخاصص االمحتاجيینن بالمجتمع لم أأوو اا عليیمي٬، االمهھني  يیدد االت ً على االصع ااألقلل حظظا وو  

 

ووفي تعقيیبب لـ/ ططيیبب عبدداالررحمنن االرريیسس أأميینن عامم مؤؤسسة ااألووقـافف ووشؤؤوونن االقصـرر قالل فيیهھ: " 

نتووجهھ بخالصص االشكرر وواالتقدديیرر للبنكك االعرربي االمتحدد على مساهھھھماتهھ االمتميیززةة في االفعاليیاتت 

٬، ووتعكسس هھھھذذهه االمباددررةة االتي سيیتمم قافف ووشؤؤوونن االقصررمؤؤسسة ااألوواالخيیرريیة االتي تططلقهھا ووتنظظمهھا 

ووجبة إإفططارر خاللل االشهھرر االفضيیلل االمسؤؤووليیة االكبيیررةة االتي  3000منن خاللهھا تووززيیع أأكثرر منن 

يیتحملهھا االبنكك تجاهه االمجتمع االمحيیطط. وومنن جانبنا فإننا نتططلع لتعززيیزز عالقاتنا مع االبنكك االعرربي 

االمتحدد خاللل االفتررةة االمقبلة ".  
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وومنن جهھة أأخررىى قالل االشيیخ محمدد االنعيیمي٬، نائبب االررئيیسس لقسمم االصيیررفة ااإلسالميیة بالبنكك االعرربي 

االمتحدد حوولل هھھھذذهه االمباددررةة: " نشعرر بالسعاددةة االغامررةة  لكووننا شرركاء لمؤؤسسة ااألووقافف ووشؤؤوونن 

تنا االقصرر ٬، في إإنجازز هھھھذذهه االمباددررةة ذذااتت ااألهھھھدداافف االنبيیلة٬، في االووقتت االذذيي نسعى فيیهھ لتووططيیدد عالقا

مع شرركائنا منن مؤؤسساتت وومنظظماتت االمجتمع االمددني ليیعوودد بالنفع على أأفرراادد االمجتمع االمحيیطط. 

لططالما كانن االبنكك االعرربي االمتحدد "مصررفف االمجتمع" ووسنسعى بكلل جهھدد نحوو تعززيیزز ااألنشططة 

االمجتمعيیة ووخاصة في االشهھرر االكرريیمم".  

 

مجمووعة منن االمصررفيیيینن االمحتررفيینن يیدداارر قسمم االصيیررفة ااإلسالميیة بالبنكك االعرربي االمتحدد منن قبلل 

عمالء  اال لبي ررغباتت  ددماتت ت إإططالقق خ ً على  ددووما وويیحررصوونن  لثرريي٬،  االقططاعع اا بررااتت في هھھھذذاا  ذذوويي خ

االباحثيینن عنن االصيیررفة ااإلسالميیة بمفهھوومهھا االشاملل. ووحررصص االقسمم خاللل االشهھرر االكرريیمم على 

ااإلسالميیة االسمحة.  تووجيیهھ كافة االمباددررااتت االخيیرريیة لخددمة االمجتمع ووهھھھي إإحددىى مباددىىء االشرريیعة

ساهھھھمتت هھھھذذهه االمباددررااتت بكلل تأكيیدد على تووثيیقق مكانة االبنكك بالددوولة كأحدد أأبررزز االبنووكك في قططاعع 

االصيیررفة ااإلسالميیة بالددوولة.  

 

- -اانتهھى  


