




 المملكـة العربيـة السعوديـة -21413جـدة  9201ص ب :  -المعهـد اإلسـالمي للبحـوث والتـدريب
 www.irti.orgموقع المعهد :   - (966 2) 637 8927( /  فاكس : 966 2) 636 1044   تليفون :

                                                                                              
 دعـوة للترشيـح لجائزة البنك اإلسالمي للتنمية  
 م( 2013هـ )1434لعـام  ياالقتصاد اإلسالمفي  

 

السنوية التي تمنح بالتناوب في حقلي االقتصاد اإلسالمي والبنوك  اتهموعة البنك اإلسـالمي للتنميـة أن تعلن عن فتح باب الترشيح لجائز جيسر م
دينار  30.000والمالية اإلسالمية. وتتكون الجائزة من: شهادة استحقاق ووسام يحمالن شعار البنك اإلسالمي للتنمية وكذلك مكافأة  مالية تعادل 

تكريم ومكافأة وتشجيع كـل جهد بارز ومبدع في مجال لم( 2013هـ ) 1434دوالر أمريكي تقريبًا(. وستمنح الجائزة لعام  46.000إسالمي )
 . والترشيح لهذه الجائزة متاح لكل من تتوفر فيه الشروط أفراًدا أو مؤسسات.االقتصاد اإلسالمي

  
 

 الشروط الواجب توفرهـا في األفراد المراد ترشيحهم:
قتصاد أن يكون للمرشح إسهام علمي بارز أو تفوق عملي في اال (1

 اإلسالمي. 
 أن تكون األبحاث المقدمة لنيل الجائزة منشورة ومعترفًا بها علميًا.  (2
 أن تكون الخدمات ذات أثر بارز في دعم وتنمية االقتصاد اإلسالمي. (3
 أن ال يكون المرشح من منسوبي مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.  (0
جائزة دولية من أن ال تكون األعمال المقدمة لنيل الجائزة قد منحت أي  (5

 قبل. 

كما ال ُيقبل ترشيح من ليس على قيد  ال ُيقبل ترشيح الفرد لنفسـه (6
 الحياة.

 

 الشروط الواجب توفرهـا في المؤسسات المراد ترشيحها:
 أن تكون للمؤسسة إسهامات بارزة في خدمة االقتصاد اإلسالمي. (1
 مي.أن تكون هذه اإلسهامات ذات أثر بارز في دعم االقتصاد اإلسال (2
أن تزكى المؤسسة من طرف شخصية بارزة، أو أكثر، في مجال  (3

 االقتصاد اإلسالمي.
أن التكون المؤسسة قد حصلت على جائزة البنك اإلسالمي للتنمية من  (0

 قبل.

 .ال ُيقبل ترشيح المؤسسة من طرف القائمين عليها (5
 

 

 متطلبات الترشيح:
 

 .استمارة الترشيح (1

  .خطاب الترشيح بإحدى االلغات الثالث: العربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية، متضمنًا مسوغات الترشيح (2

 بالمؤسسة المرشحة. المفصل التعريف /للمرشح الفرد  المفصلة السيرة الذاتيـة (3
 ي تدعم ترشيح المؤسسة.بيان مفّصل بالخدمات المتميزة الت/ األعمال البحثية المؤهلة للفرد مع ملخصاتهاتقرير مفصل عن  (0
 (.م 2412 نوفمبر 15هـ )1030 محرم 01يوم قبل   idbprize@isdb.orgل كل متطلبات الترشيح عن طريق البريد االكتروني الى ترس (5

زة )انظر العنوان في أسفل الصفحة( على أن يمكن ارسال الكتب والمنشورات )التي يتعذر ارسالها بالبريد االلكتروني( إلى اللجنة التحضيرية للجائ (6
 (.م 2412 نوفمبر 34هـ )1030 محرم 16يوم تتسلمها اللجنة قبل 

 . (م 2412 نوفمبر 15هـ )1030 محرم 01لن ينظر في الترشيح الوارد بعد (7
 

 منح الجائزة:
السنوي لمحافظي البنك اإلسالمي للتنمية، ويحتفظ البنك لنفسه بحق تمنح الجائزة للفائز/ الفائزين بها في احتفال رسمي يقام كل عام في إطار االجتماع 

كثر من حجب الجائزة في أي وقت، إذا تعذر وجود المرشح المؤهل لها. ويمكن منح الجائزة لألفراد أو المؤسسات، كما يمكن أن يشترك في الجائزة أ
  شخص أو مؤسسة.

 
 : تواريخ مهمة

 :  آخر يوم لقبول الترشيحاتم( 2412 نوفمبر 15هـ ) 1030 محرم 01
 : اإلعالن عن الفائز2413 مارس 01
 السنوي لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية : منح الجائزة خالل اإلجتماع2413 أبريل رآخ
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٤

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،

جائزة البنك اإلسالمي للتنمية يف االقتصاد اإلسالمي والصريفة والتمويل اإلسالمي 
م صورة عامّ تبذله جمموعة  البنك اإلسالمي للتنمية من جهود متواصلة،  هي مبادرة تقدِّ

وما تقوم به من أعامل خلدمــة األمة اإلسالميــة خاصــة، والبرشية عامة.
اعرتافاً  وذلك  اد،  ــروّ وال املبتكِرين  العمل  وأهل  العلم  ألهل  صة  خمصَّ واجلائزة 
بإسهاماهتم البارزة يف تعزيز اجلوانب النظرية والعملية لالقتصاد والصيـــرفة والتمويل 

يف إطار الرشيعة اإلسالمية.
يبذلوا  كي  املتخصصني  جلميع  إهلام  مصدر  هؤالء  والعمل  العلم  أهل  تكريم  ويمثّل 

قصار جهدهم يف تطوير أفضل ما يمكن من املناهج والكفاءات يف جمال البحث.

رئيس جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية
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٥


إنشاء  جدة  مدينة  يف  للتنمية  اإلسالمي  البنك  أعلن  (١٩٨٨م)،  ١٤٠٨هـ  عام  يف 
جائزة عاملية جديدة متنح كلَّ سنة، أال وهي: جائزة البنك اإلسالمي للتنمية يف االقتصاد 

اإلسالمي، والصريفة والتمويل اإلسالمي.
وأصبح املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب عضو جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية 

بمدينة جدة باململكة العربية السعودية هواألمانة العامة للجائزة.
وقد القت هذه اجلائزة استحساناً دوليّاً كبريا، وبرهنت عىل أهنا أحد إسهامات جمموعة 
القيمة  ذات  األنشطة  وتشجيع  ومكافأة  تقدير  يف  األساسية  للتنمية   اإلسالمي  البنك 
والتمويل  الصريفة  ويف  اإلسالمي  االقتصاد  يف  املتميّزة  األعامل  تعزيز  جمال  يف  الرفيعة 

اإلسالمي. 
 

املدير العام للمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب
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٦


أنشأ البنك اإلسالمي للتنمية منذ عام ١٤٠٨هـ (١٩٨٨م) جائزة عاملية متنح كل سنة 
بالتناوب بني االقتصاد اإلسالمي والصريفة والتمويل اإلسالمي. وتتمثل أهداف جائزة 
جمايل  يف  الرفيعة  القيمة  ذات  والرائدة  املبتكرة  اجلهود  وتشجيع  ومكافأة  تقدير  يف  البنك 

االقتصاد اإلسالمي، والصريفة والتمويل اإلسالمي.


١. درع حيمل شعار البنك

٢. مكافأة نقدية


١- االقتصاد اإلسالمي

٢- الصريفة والتمويل اإلسالمي
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٧


تدعو جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية سنوياً  األفراد، واجلامعات، واجلهات العلمية، 
واملؤسسات املالية واإلسالمية يف مجيع أنحاء العامل إىل ترشيح من يرونه أهالً للفوز بجائزة 
البنك اإلسالمي للتنمية يف جمــال االقتصاد اإلسالمي أو الصريفة والتمويل اإلسالمي. 


جمال              يف  رفيعة  قيمــة  ذا  عملياً  أو  أكاديمياً  إسهـاماً  م  قدّ قد  ح  املرشَّ يكون  أن   .١

االقتصاد اإلسالمي أو الصريفة والتمويل اإلسالمي.
ح تأثريٌ فعال يف االقتصاد اإلسالمي وتطوره. ٢. أن يكون خلدمات املرشَّ
مة مل يسبق هلا الفوز بأيّة جائزة عاملية من قبل. ٣. أن تكون البحوث املقدَّ

. مة حملَّ نرش أو اعرتاف أكاديميّ أو مها معاً ٤. أن تكون البحوث املقدَّ
حة باحثٌ بارز أو أكثر يف جمال االقتصاد اإلسالمي أو    ٥. أن يويصَ باملؤسسة املرشَّ

      الصريفة والتمويل اإلسالمي.
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٨

 
ترشيح من ليس عىل قيد احلياة.. ١
الرتشيح الذايت للمؤسسات أو األفراد.. ٢
ترشيح موظفي جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية.. ٣
تقديم أكثر من ترشيح من طرف جهة واحدة.. ٤
خدماهتم . ٥ انتهت  الذين  للتنمية،  اإلسالمي  البنك  يف  السابقني  املسؤولني  ترشيح 

قبل أقلّ من عام واحد.


ح أن يتأكد من الوفاء بجميع املتطلبات الالّزمة لتقديم الرتشيح : ينبغي للمرشِّ

١ ..(irti.org :من موقع املعهد) تعبئة استامرة الرتشيح
خطاب ترشيح يتناول ما ييل:. ٢

 ،م (أهو بحث دة عن العمل املقدَّ ح ، وذكر معلومات حمدَّ     التعريف باملرشَّ
أم تدريس، أم تدريب، أم مهنة).

     م يف االقتصـــاد اإلسالمي أو الصيـــــرفة    تأثري العمل املقــدَّ
      والتمويل اإلسالمي.
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٩

.ح الراهنة    معلومات عن أنشطة املرشَّ
.م، إن أمكن ح وعمله املقدّ     نسخ من التغطية اإلعالمية حول املرشَّ

مة لدعم هذا الرتشيـــح، مع موجز  . ٣ إرسال أربع (٤) نسخ من كل من البحوث املقدّ
لكل منها.  

ح تستعرض التعليم  . ٤ يف حالة ترشيح األفراد: أربع (٤) نسخ من السرية الذاتية للمرشَّ
الذي تلقاه، واملناصب التي شغلها، وانتامءاته األكاديمية، وقائمة برباءات اخرتاعاته    

ومنشوراته األساسية، ودرجات الرشف التي ناهلا، واجلوائز التي حصل عليها.  
يف حالة ترشيح املؤسسات: أربع (٤) نسخ من كتيبها التعريفي وتوصية واحدة عىل   . ٥

األقلّ من عامل  بارز يف جمال االقتصاد اإلسالمي.  

 
سنة،  كل  تتجدد  البارزين،  ل  العمَ وأهل  العلم  أهل  من  مستقلة  حتكيم  جلنة  تتوىل 
فحص األعامل املرشحة، وتقويمها من أجل البت يف قيمتها وأصالتها العلمية والعملية، 
وطريقة إسهامها يف جمال االقتصاد اإلسالمي أو الصريفة والتمويل اإلسالمي، وفائدهتا 
للمجتمع، والسيام يف حتقيق التنمية االقتصادية لبلدان جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية، 
أن  عىل  احلرص  كل  البنك  وحيرص  االقتصادية.  العامل  ملشاكل  إسالمية  حلول  وتوفري 

يكون أعضاء هذه اللجان علامء بارزين.
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١٠


تتم عملية االختيار من خالل اللجان املختصة التالية:

تقريراً  وتعد  الرتشيحات،  تتلقى  وهي  أعضاء.   (٣) ثالثة  من  وتتألف  التحضريية،  اللجنة   .١
تعرضه مع هذه الرتشيحات عىل جلنة الفرز، وحتتفظ بجميع امللفات ذات الصلة.

٢. جلنة الفــــــرز، وتتألف من سبعة (٧) علامء. وهي تنظر يف كل الرتشيحات، وختتار ١٠ منها 
عىل األكثر فتعرضها عىل جلنة االختيار، مشفوعة بام يعلل اختيارها.

٣. جلنة االختيــــار، وتتألف من سبعة (٧) علامء. وهي تنظر يف تقرير جلنة الفرز وختتار الفائز، 
بأغلبية األصوات.   

ملحافظي  السنوي  االجتامع  انعقاد  مع  يتزامن  حفل  يف  اجلائزة  هبذه  الفائز  م  ويكرَّ
يصدرها  التي  اإلسالمي  االقتصاد  جمالت  يف  هبم  ف  ويعرَّ للتنمية،  اإلسالمي  البنك 
(وهي  البنك  جمموعة  يف  الثالث  العمل  بلغات  والتدريب  للبحوث  اإلسالمي  املعهد 
اإلسالمي  البنك  جمموعة  مناسبات  كل  يف  هبم  ه  وينوَّ والفرنسية)،  واإلنجليزية  العربية 

ومنشوراهتا. للتنمية 
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