دعـوة للترشيـح لجائزة البنك اإلسالمي للتنمية

في االقتصاد اإلسالمي لعـام 1434هـ (2013م)
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 ( 46.000دوالر أمريكي تقريباً) .وستمنح الجائزة لعام  1434هـ (2013م) لتكريم ومكافأة وتشجيع كـل جهد بارز ومبدع في مجال
االقتصاد اإلسالمي .والترشيح لهذه الجائزة متاح لكل من تتوفر فيه الشروط أفر ًادا أو مؤسسات.
الشروط الواجب توفرهـا في األفراد المراد ترشيحهم:

)1
)2
)3
)0
)5
)6

الشروط الواجب توفرهـا في المؤسسات المراد ترشيحها:

أن يكون للمرشح إسهام علمي بارز أو تفوق عملي في االقتصاد )1
)2
اإلسالمي.
)3
أن تكون األبحاث المقدمة لنيل الجائزة منشورة ومعترفاً بها علمياً.
أن تكون الخدمات ذات أثر بارز في دعم وتنمية االقتصاد اإلسالمي.
)0
أن ال يكون المرشح من منسوبي مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.
أن ال تكون األعمال المقدمة لنيل الجائزة قد منحت أي جائزة دولية من
)5
قبل.
ال ُيقبل ترشيح الفرد لنفسـه كما ال ُيقبل ترشيح من ليس على قيد
الحياة.

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

متطلبات الترشيح:
)1
)2
)3
)0
)5
)6
)7

استمارة الترشيح.
خطاب الترشيح بإحدى االلغات الثالث :العربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية ،متضمناً مسوغات الترشيح.
السيرة الذاتيـة المفصلة للمرشح الفرد  /التعريف المفصل بالمؤسسة المرشحة.
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  01محرم 1030هـ ( 15نوفمبر  2412م).
يمكن ارسال الكتب والمنشورات (التي يتعذر ارسالها بالبريد االلكتروني) إلى اللجنة التحضيرية للجائزة (انظر العنوان في أسفل الصفحة) على أن
تتسلمها اللجنة قبل يوم  16محرم 1030هـ ( 34نوفمبر  2412م).
لن ينظر في الترشيح الوارد بعد 01محرم 1030هـ ( 15نوفمبر  2412م).

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:

 01محرم  1030هـ ( 15نوفمبر  2412م) :آخر يوم لقبول الترشيحات
 01مارس  :2413اإلعالن عن الفائز
آخر أبريل  :2413منح الجائزة خالل اإلجتماع السنوي لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية
المعهـد اإلسـالمي للبحـوث والتـدريب -ص ب  9201 :جـدة  -21413المملكـة العربيـة السعوديـة
تليفون  / )966 2( 636 1044 :فاكس  - )966 2( 637 8927 :موقع المعهد www.irti.org :
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ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﲪﺔ ﺍﷲ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ،
ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻋﲈ ﺗﺒﺬﻟﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ،
ﻫﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﻘﺪﱢ ﻡ ﺻﻮﺭﺓ ﹼ
ﻭﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﻋﲈﻝ ﳋﺪﻣــﺔ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ،ﻭﺍﻟﺒﴩﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
ﹺ
ﻭﺍﻟــﺮﻭﺍﺩ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻋﱰﺍﻓ ﹰﺎ
ﺍﳌﺒﺘﻜﺮﻳﻦ
ﳐﺼﺼﺔ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﹼ
ﻭﺍﳉﺎﺋﺰﺓ ﱠ
ﺑﺈﺳﻬﺎﻣﺎﲥﻢ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺼﻴـــﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﴩﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.

ﻭﻳﻤ ﹼﺜﻞ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﻣﺼﺪﺭ ﺇﳍﺎﻡ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻛﻲ ﻳﺒﺬﻟﻮﺍ
ﻗﺼﺎﺭ ﺟﻬﺪﻫﻢ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ.
ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
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ﰲ ﻋﺎﻡ ١٤٠٨ﻫـ )١٩٨٨ﻡ( ،ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺪﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ
ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﲤﻨﺢ ﱠ
ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ،ﺃﻻ ﻭﻫﻲ :ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻀﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺟﺪﺓ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻫﻮﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﺋﺰﺓ.
ﻭﻗﺪ ﻻﻗﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺎﺋﺰﺓ ﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻧ ﹰﺎ ﺩﻭﻟ ﹼﻴ ﹰﺎ ﻛﺒﲑﺍ ،ﻭﺑﺮﻫﻨﺖ ﻋﲆ ﺃﳖﺎ ﺃﺣﺪ ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﳎﻤﻮﻋﺔ

ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﻋﲈﻝ ﺍﳌﺘﻤ ﹼﻴﺰﺓ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﰲ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.

ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
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ﺃﻧﺸﺄ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ ١٤٠٨ﻫـ )١٩٨٨ﻡ( ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﲤﻨﺢ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﺑﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ .ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺟﺎﺋﺰﺓ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺒﺘﻜﺮﺓ ﻭﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﰲ ﳎﺎﱄ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.


 .١ﺩﺭﻉ ﳛﻤﻞ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻚ
 .٢ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻘﺪﻳﺔ


 -١ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ

 -٢ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
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ﺗﺪﻋﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳ ﹰﺎ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ،ﻭﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ،ﻭﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺇﱃ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻣﻦ ﻳﺮﻭﻧﻪ ﺃﻫ ﹰ
ﻼ ﻟﻠﻔﻮﺯ ﺑﺠﺎﺋﺰﺓ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﳎــﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.


 .١ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﱠ
ﺍﳌﺮﺷﺢ ﻗﺪ ﻗﺪﹼ ﻡ ﺇﺳﻬـﺎﻣ ﹰﺎ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴ ﹰﺎ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴ ﹰﺎ ﺫﺍ ﻗﻴﻤــﺔ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.
 .٢ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳋﺪﻣﺎﺕ ﱠ
ﺗﺄﺛﲑ ﻓﻌﺎﻝ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺗﻄﻮﺭﻩ.
ﺍﳌﺮﺷﺢ ﹲ
 .٣ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﳌﻘﺪﱠ ﻣﺔ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﳍﺎ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺑﺄ ﹼﻳﺔ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
 .٤ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﳌﻘﺪﱠ ﻣﺔ ﱠ
ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﺃﻭ ﳘﺎ ﻣﻌ ﹰﺎ.
ﳏﻞ ﻧﴩ ﺃﻭ ﺍﻋﱰﺍﻑ
ﹼ
ﹲ
ﻳﻮﴆ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﱠ
ﺑﺎﺣﺚ ﺑﺎﺭﺯ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺃﻭ
ﺍﳌﺮﺷﺤﺔ
 .٥ﺃﻥ
ﹶ
ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.
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 .١ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻋﲆ ﻗﻴﺪ ﺍﳊﻴﺎﺓ.
 .٢ﺍﻟﱰﺷﻴﺢ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ.
 .٣ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ.
 .٤ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ.
 .٥ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺧﺪﻣﺎﲥﻢ
ﻗﺒﻞ ﹼ
ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ.


ﱢ
ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﹼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﱰﺷﻴﺢ :
ﻳﻨﺒﻐﻲ
 .١ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﺳﺘﲈﺭﺓ ﺍﻟﱰﺷﻴﺢ )ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﳌﻌﻬﺪ.(irti.org :

 .٢ﺧﻄﺎﺏ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﺎ ﻳﲇ:

ﱠ
ﺑﺎﳌﺮﺷﺢ  ،ﻭﺫﻛﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳏﺪﱠ ﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺪﱠ ﻡ )ﺃﻫﻮ ﺑﺤﺚ،
 ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﺃﻡ ﺗﺪﺭﻳﺲ ،ﺃﻡ ﺗﺪﺭﻳﺐ ،ﺃﻡ ﻣﻬﻨﺔ(.
 ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘــﺪﱠ ﻡ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼـــﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴـــــﺮﻓﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.
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 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﱠ
ﺍﳌﺮﺷﺢ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ.

 ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﱠ
ﺍﳌﺮﺷﺢ ﻭﻋﻤﻠﻪ ﺍﳌﻘﺪﹼ ﻡ ،ﺇﻥ ﺃﻣﻜﻦ.
 .٣ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺃﺭﺑﻊ ) (٤ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﳌﻘﺪﹼ ﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱰﺷﻴـــﺢ ،ﻣﻊ ﻣﻮﺟﺰ
ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ.
ﱠ
ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ ﺗﺴﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 .٤ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ :ﺃﺭﺑﻊ ) (٤ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻘﺎﻩ ،ﻭﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻐﻠﻬﺎ ،ﻭﺍﻧﺘﲈﺀﺍﺗﻪ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ،ﻭﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﱪﺍﺀﺍﺕ ﺍﺧﱰﺍﻋﺎﺗﻪ
ﻭﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺗﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﴩﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺎﳍﺎ ،ﻭﺍﳉﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 .٥ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ :ﺃﺭﺑﻊ ) (٤ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﻛﺘﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ ﻭﺗﻮﺻﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﲆ
ﹼ
ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﱂ ﺑﺎﺭﺯ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.

 
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﻳﻦ ،ﺗﺘﺠﺪﺩ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ،
ﺗﺘﻮﱃ ﳉﻨﺔ ﲢﻜﻴﻢ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺃﻫﻞ ﹶ
ﻓﺤﺺ ﺍﻷﻋﲈﻝ ﺍﳌﺮﺷﺤﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺒﺖ ﰲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﺃﺻﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،
ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﻓﺎﺋﺪﲥﺎ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﻻﺳﻴﲈ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ،
ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺣﻠﻮﻝ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .ﻭﳛﺮﺹ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻛﻞ ﺍﳊﺮﺹ ﻋﲆ ﺃﻥ

ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻋﻠﲈﺀ ﺑﺎﺭﺯﻳﻦ.
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ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

 .١ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ ،ﻭﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ) (٣ﺃﻋﻀﺎﺀ .ﻭﻫﻲ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﱰﺷﻴﺤﺎﺕ ،ﻭﺗﻌﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﹰﺍ
ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﱰﺷﻴﺤﺎﺕ ﻋﲆ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﺯ ،ﻭﲢﺘﻔﻆ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ.
 .٢ﳉﻨﺔ ﺍﻟﻔــــــﺮﺯ ،ﻭﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ) (٧ﻋﻠﲈﺀ .ﻭﻫﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻟﱰﺷﻴﺤﺎﺕ ،ﻭﲣﺘﺎﺭ  ١٠ﻣﻨﻬﺎ
ﻋﲆ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﺘﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﲆ ﳉﻨﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ،ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﲈ ﻳﻌﻠﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ.
 .٣ﳉﻨﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴــــﺎﺭ ،ﻭﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ) (٧ﻋﻠﲈﺀ .ﻭﻫﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﺯ ﻭﲣﺘﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰ،
ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ.

ﻭﻳﻜﺮﻡ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰ ﲠﺬﻩ ﺍﳉﺎﺋﺰﺓ ﰲ ﺣﻔﻞ ﻳﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﲈﻉ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﳌﺤﺎﻓﻈﻲ
ﱠ
ﻭﻳﻌﺮﻑ ﲠﻢ ﰲ ﳎﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ،
ﱠ
ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ )ﻭﻫﻲ
ﻭﻳﻨﻮﻩ ﲠﻢ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ( ،ﱠ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻣﻨﺸﻮﺭﺍﲥﺎ.
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