دعـوة للرتشيـح جلائزة البنك اإلسالمي للتنمية

يف الصريفة واملالية اإلسالمية لعـام 5341هـ (4153م)
يسر مجموعة البنك اإلسـالمي للتنميـة أن تعلن عن فتح باب الترشيح لجائزتها السنوية التي تمنح بالتناوب في حقلي االقتصاد اإلسالمي والبنوك
والمالية اإلسالمية .وتتكون الجائزة من :شهادة استحقاق ووسام يحمالن شعار البنك اإلسالمي للتنمية وكذلك مكافأة مالية تعادل  30.000دينار
إسالمي ( 000111دوالر أمريكي تقريباً) .وستمنح الجائزة لعام  0030هـ ( 4100م) لتكريم ومكافأة وتشجيع كـل جهد بارز ومبدع في مجال
الصيرفة والمالية اإلسالمية .والترشيح لهذه الجائزة متاح لكل من تتوفر فيه الشروط أفر ًادا أو مؤسسات.
الشروط الواجب توفرهـا في األفراد المراد ترشيحهم:

)0
)4
)3
)0
)0

الشروط الواجب توفرهـا في المؤسسات المراد ترشيحها:

أن يكون للمرشح إسهام علمي بارز أو تفوق عملي في الصيرفة )0
والمالية اإلسالمية.
)4
أن تكون األبحاث المقدمة لنيل الجائزة منشورة ومعترفاً بها علمياً.
أن تكون الخدمات ذات أثر بارز في دعم وتنمية صناعة الخدمات
)3
المالية اإلسالمية.
أن ال يكون المرشح من منسوبي مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.
ال ُيقبل ترشيح الفرد لنفسـه كما ال ُيقبل ترشيح من ليس على قيد )0
الحياة.
)0

أن تكون للمؤسسة إسهامات بارزة في خدمة الصيرفة والمالية
اإلسالمية.
أن تكون هذه اإلسهامات ذات أثر بارز في دعم الصيرفة والتمويل
اإلسالمية.
أن تزكى المؤسسة من طرف شخصية بارزة ،أو أكثر ،في مجال
الصيرفة والتمويل اإلسالمية.
أن التكون المؤسسة قد حصلت على جائزة البنك اإلسالمي للتنمية من
قبل.
ال ُيقبل ترشيح المؤسسة من طرف القائمين عليها.

متطلبات الترشيح:
)0
)4
)3
)0
)0
)6
)7
)1

استمارة الترشيح.
خطاب الترشيح بإحدى االلغات الثالث :العربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية ،متضمناً مسوغات الترشيح.
السيرة الذاتيـة المفصلة للمرشح الفرد  /التعريف المفصل بالمؤسسة المرشحة.
 0أحسن منشورات/بحوث/خدمات للمرشح.
مفصل بالخدمات المتميزة التي تدعم ترشيح المؤسسة.
تقرير مفصل عن األعمال البحثية المؤهلة للفرد مع ملخصاتها /بيان ّ
ترسل كل متطلبات الترشيح عن طريق البريد االكتروني الى  idbprize@isdb.orgقبل يوم  01صفر 0030هـ ( 0ديسمبر  4103م).
يمكن ارسال الكتب والمنشورات (التي يتعذر ارسالها بالبريد االلكتروني) إلى اللجنة التحضيرية للجائزة (انظر العنوان في أسفل الصفحة) على أن
تتسلمها اللجنة قبل يوم  00صفر 0030هـ ( 01ديسمبر  4103م).
لن ينظر في الترشيح الوارد بعد 01صفر 0030هـ ( 0ديسمبر  4103م).

منح الجائزة:

تمنح الجائزة للفائز /الفائزين بها في احتفال رسمي يقام كل عام في إطار االجتماع السنوي لمحافظي البنك اإلسالمي للتنمية ،ويحتفظ البنك لنفسه بحق
حجب الجائزة في أي وقت ،إذا تعذر وجود المرشح المؤهل لها .ويمكن منح الجائزة لألفراد أو المؤسسات ،كما يمكن أن يشترك في الجائزة أكثر من
شخص أو مؤسسة.

تواريخ مهمة:
 01صفر  3415هـ ( 44ديسمبر  2431م) :آخر يوم لقبول الترشيحات
أفريل  :4100اإلعالن عن الفائز
جوان  :4100منح الجائزة خالل اإلجتماع السنوي لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية
المعهـد اإلسـالمي للبحـوث والتـدريب -ص ب  9201 :جـدة  -21413المملكـة العربيـة السعوديـة
تليفون  / )966 2( 636 0011 :فاكس  - )966 2( 637 8927 :موقع المعهد www.irti.org :

