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أهمية العلم في اإلسالم
طلب العلم فري�سة على كل م�سلم .وقد اأكد القراآن الكرمي على ذلك
�سارب ًا العديد من الأمثال لهذا املعنى .وقد �سبق التكليف بطلب
العلم كل التكليفات الأخرى ،واأمر اهلل تعاىل امل�سلمني كافة بطلب
ال�ستزادة الدائمة من العلم.
قال اهلل تعاىل} :وقل رب

زدين علم ًا{ (طه ،الآية )114

ولقد َ�س َّد َد القراآن الكرمي على املرتبة الرفيعة لطلب العلم وجعله
مكم ًال لإميان امل�سلم .كما يبني القراآن الكرمي لنا اأن العلم هو و�سيلة
الب�سر اإىل ك�سف اأ�سرار الكون و�سرب اأغواره ،ومن َث َّم النتفاع به.
قال اهلل تعاىل} :و�سخر لكم ما يف ال�سموات وما يف الأر�ض جميعامنه ،اإن يف ذلك لآيات لقوم يتفكرون{
(اجلاثية ،الآية .)13
وانطالق ًا من تعاليم الإ�سالم واأحكامه ،اأ�سهم عدد كبري من علماء امل�سلمني ،على مدى قرون عديدة،
اإ�سهامات كبرية فـي �ستى جمالت العلم ،كان لها عظيم الأثر فـي امل�سرية احل�سارية الإن�سانية.
ومن اأهم الإجنازات يف هذا ال�سدد؛ ما حققه كل من العامل /ابن �سينا ،مبو�سوعته وكتاباته الرائدة
يف حقل الطب وال�سيدلة ،والعامل الريا�سي /حممد بن مو�سى اخلوارزمي عامل الريا�سيات ،ووا�سع اأ�س�ض
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علم اجلرب احلديث ،وجابر بن حيان ،الذي دخل التاريخ بو�سفه اأب ًا لعلم الكيمياء ،واأبو علي ح�سن بن
الهيثم ،الذي تع ّمق يف درا�سة علوم الب�سريات وت�سريح العني ،وبرع فيها.
فـي ع�سور نه�سة احل�سارة الإ�سالمية ،كان لإن�ساء املوؤ�س�سات العلمية اأولوية خا�سة واأهمية كربى،
لتعزيز التعاون يف جمال البحث العلمي ،وتوريث العلم واملعرفة لالأجيال القادمة .ولقد �سجل التاريخ اأن من
بني اأقدم جامعات العامل امل�ستمرة فـي العمل منذ اإن�سائها ،جامعتي؛ “القرويني” يف مدينة فا�ض باملغرب
(تاأ�س�ست عام 859م) ،وجامعة “الأزهر” يف القاهرة ،م�سر (تاأ�س�ست عام 972م) .ولعل فى هذا دلي ًال
على الأهمية الكربى واملكانة اخلا�سة التى تبواأها العلم منذ فجر احل�سارة الإ�سالمية.

جوائز البنك اإلسالمي للتنمية للعلوم والتكنولوجيا 1439هـ 2018 -م

3

البنك اإلسالمي للتنمية
يدرك البنك الإ�سالمي للتنمية الدور الأ�سا�سي الذي يوؤديه العلم والتكنولوجيا يف تنمية احلياة
الب�سرية .ويهدف البنك ،الذي تاأ�س�ض يف عام 1395هـ (1975م) بو�سفه موؤ�س�سة مالية دولية ،اإىل دعم
التنمية القت�سادية والتقدم الجتماعي لدوله الأع�ساء ،وللمجتمعات امل�سلمة يف الدول غري الإ�سالمية،
وفق ًا ملبادئ واأحكام ال�سريعة الإ�سالمية .ويبلغ عدد الدول الأع�ساء يف البنك حالي ًا  57دولة اإ�سالمية من
جميع اأنحاء العامل.
وتتمحور ر�سالة البنك حول تعزيز التنمية الب�سرية ال�ساملة ،مع الرتكيز على املجالت ذات الأولوية؛
كتخفيف الفقر ،وحت�سني م�ستوى الرعاية ال�سحية ،وت�سجيع التعليم ،وحت�سني نظم احلوكمة ،من اأجل خري
ال�سعوب وازدهارها .كما يقدم البنك اأ�سكا ًل خمتلفة من امل�ساعدات الإمنائية لتحقيق التعاون القت�سادي،
وت�سجيع التجارة وال�ستثمار ،وتعزيز دور ال�سريفة والتمويل الإ�سالميني يف دوله الأع�ساء .وبالإ�سافة اإىل
ذلك ،قام البنك موؤخر ًا بزيادة امل�ساعدات وتنويع اأ�ساليبها يف جمال تطوير العلم والتكنولوجيا ،بو�سفهما
و�سيلتني من و�سائل التنمية يف دوله الأع�ساء.
ويدعم البنك فـي ذلك كافة مكونات املنظومة العلمية بدوله الأع�ساء ،مما ي�سمل �سياغة ال�سيا�سات
اخلا�سة بالعلوم والتقانة احلديثة والبتكار ،واإن�ساء البنية التحتية الالزمة واحل�سول على الأجهزة واملعدات
ال�سرورية .ويويل البنك اأهمية خا�سة لتنمية القدرات الب�سرية واملوؤ�س�سية من خالل التعاون بني دول اجلنوب
يف جمال العلم واملعرفة ونقل التكنولوجيا احلديثة .كما ي�سجع البنك التوا�سل وتبادل املعارف واخلربات
العلمية بني املوؤ�س�سات واجلمعيات العلمية.
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جوائز البنك للعلوم والتكنولوجيا
اأن�ساأ البنك جوائزه يف جمال العلوم والتكنولوجيا يف عام 1422هـ (2001م) .وتوؤكد هذه اجلوائز
اهتمام البنك والتزامه بالإفادة من التقدم العلمي احلديث ل�سالح النه�سة القت�سادية والجتماعية للدول
الأع�ساء ،من خالل تقدير الأعمال والنماذج املتميزة للموؤ�س�سات العلمية ،الأكادميية والبحثية ،ومكافاأتها.

اأهداف اجلوائز
ترمي اجلوائز التي مينحها البنك يف جمال العلوم والتكنولوجيا اإىل ما ياأتي:
تقدير اإجنازات املوؤ�س�سات الناجحة وت�سجيعها؛
ت�سجيع املناف�سة ال�سريفة واملثمرة فيما بني املوؤ�س�سات التعليمية والبحثية ،يف جمال العلوم والتكنولوجيا،
يف الدول الأع�ساء ،بغية دفعها اإىل م�ستويات التم ّيز؛
زيادة الوعي ،لدى �س َّناع القرار ،بالإ�سهامات احلالية وامل�ستقبلية للعلوم والتكنولوجيا يف عملية التنمية
امل�ستدامة.

فئات اجلائزة
مُ ْت َنح اجلائزة �سنوي ًا اإىل موؤ�س�سات (فقط) من الدول الأع�ساء بالبنك ،التي تقع �سمن الفئات الثالث الآتية:
الفئة الأوىل :الإ�سهام العلمي اأو التقني املتم ّيز يف جمال التنمية القت�سادية والجتماعية يف اإحدى
الدول الأع�ساء.
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الفئة الثانية :الإ�سهام املتم ّيز يف ا ٍأي من العلوم الآتية :الهند�سة ،والزراعة ،والطب ،والتكنولوجيا
احليوية ،وعلم الألياف الب�سرية ،والعلوم املادية ،وامل�ستح�سرات ال�سيدلنية ،وتكنولوجيا املعلومات،
وعلم الإلكرتونيات الدقيقة يف جمال ال�سناعة ( ،)Microelectronicsوالتكنولوجيا متناهية ال�سغر
( ،)Nanotechnologyوم�سادر الطاقة البديلة.
الفئة الثالثة :موؤ�س�سات البحث العلمي املتميزة يف الدول الأع�ساء الأقل منو ًا.
يح�سل الفائزون يف كل فئة من فئات اجلوائز على مكافاأة مالية نقدية قدرها  100.000دولر اأمريكي
(مائة األف دولر اأمريكي) ،بالإ�سافة اإىل �سهادة تقدير.
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جوائز البنك للعلوم والتكنولوجيا
اإجراءات الرت�شح للجائزة
مُت ْد َعى املوؤ�س�سات الأكادميية ،اأو البحثية ،اأو الإمنائية ،على امل�ستويات الوطني ،والإقليمي ،والدويل،
احلكومية منها واخلا�سة ،اإىل تقدمي طلبات الرت�سيح اإىل البنك .وميكن ملقدمي طلبات الرت�سيح تعبئة
الن�سخة الإلكرتونية من الطلب عن طريق املوقع الإلكرتوين للبنك ،www.isdb.org :ويجب اتباع اخلطوات
الإر�سادية املوجودة باملوقع ،واإر�سال الطلب مكتم ًال اإىل العنوان الربيدي الآتي.STPrize2018@isdb.org :
وفـي حال تعذر ا�ستخدام الن�سخة الإلكرتونية ،ميكن ا�ستخدام النموذج املرفق .وينبغي ا�ستخدام
الطباعة الآلية/الإلكرتونية (وخط بحجم « )»12لإدخال كافة البيانات واملعلومات ،علم ًا باأنه من غري
املقبول تقدمي مناذج معباأة يدويا.
اآخر موعد لتلقي طلبات الرت�سح املكتملة ،مع مرفقاتها (اإن وجدت) ،اإىل اإدارة تنمية القدرات مبقر البنك
مبدينة جدة ،اأو اإىل ا ٍأي من املكاتب الإقليمية للبنك ،هو تاريخ  12ربيع الأول 1439هـ ( 30نوفمرب 2017م).
طلبات الرت�سيح التي ل يقع عليها الختيار ،تظل �ساحلة ملدة عام اآخر بعد العام الذي قدمت فيه.

8

جوائز البنك اإلسالمي للتنمية للعلوم والتكنولوجيا 1439هـ 2018 -م

اإجراءات الختيـار
تقع مهمة اختيار الرت�سيحات الفائزة على جلنتني م�ستقلتني من خارج البنك:
جلنة الفرز ،املوؤلفة من �سخ�سيات بارزة يف تخ�س�سها ،والتي تقوم مبراجعة الطلبات ،والت�سال
بال�سخ�سيات املرجعية املدرجة يف الطلب (اإذا لزم الأمر) ،ثم اإعداد قائمة خمت�سرة بالطلبات لكل
فئة من فئات اجلائزة.
جلنة الختيار ،املوؤلفة من خم�سة علماء بارزين من الدول الأع�ساء ،والتي تتوىل تقييم الطلبات،
واختيار الفائز فى كل فئة.
و�ستقام مرا�سم ت�سليم اجلائزة ،للفائزين بالإ�سدار ال�ساد�ض ع�سر جلوائز البنك الإ�سالمي للتنمية يف
العلوم والتكنولوجيا ،خالل الدورة الثالثة والأربعني لجتماع جمل�ض حمافظي البنك الإ�سالمي للتنمية للعام
1439هـ 2018 -م.
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سجل الفائزين بجوائز البنك
الإ�شدار الأول للعام 1423هـ  2002 -م

الفئة الأوىل :كلية الزراعة يف جامعة اأ�سيوط ،م�سر.
الفئة الثانية :املعهد الباك�ستاين للعلوم والتقنية النووية ،باك�ستان
الفئة الثالثة :جامعة اجلزيرة ،ال�سودان.

الإ�شدار الثاين للعام 1425هـ 2004 -م

الفئة الأوىل :املركز العاملي للعلوم الكيميائية ،جامعة كارات�سي ،كارات�سي ،باك�ستان.
الفئة الثانية :معهد وظائف اأع�ساء النبات واجلينات والهند�سة احليوية ،اأملاتا ،كازاخ�ستان.
الفئة الثالثة :ق�سم الفيزياء والكيمياء ،كلية العلوم ،جامعة النجاح الوطنية بنابل�ض ،فل�سطني.

الإ�شدار الثالث للعام 1426هـ 2005 -م

الفئة الأوىل :املركز القومي للبحوث ،القاهرة ،جمهورية م�سر العربية.
الفئة الثانية :ق�سم الهند�سة الكهربائية والإلكرتونية ،جامعة بلكنت ،اأنقرة ،تركيا.
الفئة الثالثة :معهد ماميداليي للعمليات البرتوكيميائية ،باكو ،اأذربيجان .

الإ�شدار الرابع للعام 1427هـ 2006 -م

الفئة الأوىل :املجل�ض املاليزي لزيت النخيل ،ماليزيا.
الفئة الثانية :كلية الهند�سة بجامعة القاهرة يف جمهورية م�سر العربية.
الفئة الثالثة :كلية العلوم باجلامعة الإ�سالمية يف غزة ،فل�سطني

الإ�شدار اخلام�س للعام 1428هـ  2007 -م

الفئة الأوىل :املعهد الوطني للبحوث الزراعية ـ اململكة املغربية.
الفئة الثانية :معهد الدرا�سات العليا يف العلوم الأ�سا�سية ـ جمهورية اإيران الإ�سالمية.
الفئة الثالثة :املعهد الوطني لتقنية الغذاء ـ جمهورية ال�سنغال.
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الإ�شدار ال�شاد�س للعام 1429هـ  2008 -م

الفئة الأوىل :معهد اأبحاث الطب اجلزيئي  -بجامعة العلوم  ،ماليزيا.
الفئة الثانية :مركز الأحياء اجلزيئية  -بجامعة البنجاب  ،جمهورية باك�ستان الإ�سالمية.
الفئة الثالثة :هيئة البحوث الزراعية ـ وزارة العلوم والتكنولوجيا  ،جمهورية ال�سودان.

الإ�شدار ال�شابع للعام 1430هـ  2009 -م

الفئة الأوىل :جامعة مُبرتا� ،سيالجنور ،ماليزيا.
الفئة الثانية :ق�سم الفيزياء ـ جامعة ال�سرق الأو�سط للتكنولوجيا ،اأنقره ،تركيا.
الفئة الثالثة :املركز الدويل لأبحاث اأمرا�ض الإ�سهال ،دكا ،جمهورية بنغالدي�ض ال�سعبية.

الإ�شدار الثامن للعام 1431هـ 2010 -م

الفئة الأوىل :مدينة العلوم والتكنولوجيا باأ�سفهان ،جمهورية اإيران الإ�سالمية.
الفئة الثانية :معهد ح.ا.ج لالأبحاث يف الكيمياء -جامعة كرا�سي ،جمهورية باك�ستان الإ�سالمية.
الفئةالثالثة :كلية الهند�سة  -اجلامعة الإ�سالمية بغزة ،فل�سطني.
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سجل الفائزين بجوائز البنك
الإ�شدار التا�شع للعام 1432هـ 2011 -م

الفئة الأوىل :معهد الأبحاث والتطوير الزراعي املاليزي ،ماليزيا.
الفئة الثانية :املعهد الوطني للهند�سة الوراثية والتقانة احليوية ،جمهورية اإيران الإ�سالمية.
الفئة الثالثة :كلية الزراعة بجامعة باجناباندو �سيخ جميب الرحمن ،جمهورية بنغالدي�ض ال�سعبية.

الإ�شدار العا�شر للعام 1433هـ 2012 -م

الفئة الأوىل :معهد ماليزيا لأبحاث الغابات ،ماليزيا.
الفئة الثانية :جامعة في�سل اأباد الزراعية ،جمهورية باك�ستان الإ�سالمية.
الفئة الثالثة :املعهد ال�سنغايل للبحوث الزراعية ،جمهورية ال�سنغال.

الإ�شدار احلادي ع�شر للعام 1434هـ 2013 -م

الفئة الأوىل :املجل�ض الوطني للبحوث العلمية ،لبنان.
الفئة الثانية :معهد اأبحاث الطاقة ال�سم�سية ،جامعة كيباجن�سان ،ماليزيا.
الفئة الثالثة :جامعة ابن �سينا الطبية ،طاجيك�ستان.

الإ�شدار الثاين ع�شر للعام 1435هـ 2014 -م

الفئة الأوىل :معهد البحوث واخلدمات املجتمعية ،معهد باندونغ التكنولوجي ،اأندوني�سيا.
الفئة الثانية :مركز البحوث ال�سوئية ،جامعة ماليا ،ماليزيا.
الفئة الثالثة :كلية تكنولوجيا املعلومات ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة ،فل�سطني.

الإ�شدار الثالث ع�شر للعام 1436هـ 2015 -م

الفئة الأوىل :مركز البحوث املتعلقة بداء اخليطيات وغريه من الأمرا�ض املدارية الأخرى ،ياوندي ،الكامريون.
الفئة الثانية :املركز القومي لأبحاث تقنية النانو ،جامعة بيلكنت ،اأنقرة ،تركيا.
الفئة الثالثة :كلية العلوم ،جامعة الأزهر ،غزة ،فل�سطني.
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الإ�شدار الرابع ع�شر للعام 1437هـ 2016 -م

الفئة الأوىل :معهد الكويت لالأبحاث العلمية ،دولة الكويت.
الفئة الثانية :نانو مانتيك للمعدات ،تركيا.
الفئة الثالثة :معهد بنغالدي�ض للزراعة النووية ،جمهورية بنغالدي�ض ال�سعبية.

الإ�شدار اخلام�س ع�شر للعام 1438هـ 2017 -م

الفئة الأوىل :جامعة اإندوني�سيا ،اإندوني�سيا.
الفئة الثانية :كلية الهند�سة الكيميائية وهند�سة الطاقة ،جامعة التكنولوجيا املاليزية ،ماليزيا.
ال�سودان.
الفئة الثالثة :كلية الطب ،جامعة اجلزيرةّ ،
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أهم معلومات استمارة الترشح للجائزة
1

2

3

14

عام
 1.1ا�سم املوؤ�س�سة
 1.2تاريخ الإن�ساء
 1.3الدولة
 1.4اجلهة التابعة لها
 1.5املوقع يف الإنرتنت
 1.6فئة اجلائزة ( )3 ) ( 2 ) ( 1
 1.7املدير التنفيذي الأول
ال�سم
1.7.1
 1.8م�سئول الت�سال
ال�سم
1.8.1
ال�سفة
1.8.2
العنوان الربيدي
1.8.3
الهاتف
1.8.4
الفاك�ض
1.8.5
الربيد الإلكرتوين
1.8.6
القوى العاملة
اإجمايل عدد العاملني بالبحث العلمي
 2.1حاملي الدكتوراة
 2.2حاملي الدكتوراة الطبية
 2.3حاملي املاج�ستري
 2.4املهند�سون
الأن�سطـة
 3.1ملخ�ض لأن�سطة املوؤ�س�سة احلالية
 3.2الروؤية
 3.3الر�سالة
 3.4نوع املوؤ�س�سة
التعليم العايل
3.4.1
التدريب
3.4.2
البحوث والتنمية
3.4.3
ال�ست�سارات
3.4.4
اأخرى
3.4.5
 3.5جمالت الأن�سطة
الزراعة (ال�سناعات الغذائية)
3.5.1
ال�سناعة
3.5.2
الطاقة
3.5.3
ال�سحة
3.5.4
املعلومات
3.5.5
الت�سالت
3.5.6
البنية الأ�سا�سية
3.5.7
اأخرى
3.5.8
 3.6جمالت التخ�س�ض
العلوم الأ�سا�سية(الريا�سيات ،الفيزياء)
3.6.1
العلوم الهند�سية
3.6.2
التكنولوجيا احليوية
3.6.3
تقنية املعلومات
3.6.4
علوم املادة
3.6.5
العلوم الدوائية
3.6.6
علوم البيئة
3.6.7
�سناعة الإلكرتونيات الدقيقة
3.6.8
الإلكرتونيات الب�سرية
3.6.9
اأخرى
3.6.10

جوائز البنك اإلسالمي للتنمية للعلوم والتكنولوجيا 1439هـ 2018 -م

4

5

6
7

8
9

املخرجـات (اأعداد اإجمالية)
 4.1الكتب
 4.2الدرا�سات
 4.3الف�سول يف كتاب
 4.4الأوراق املحكمة املن�سورة يف املجالت العاملية (اأرفق قائمة كاملة بالأوراق العلمية مع بيان «معدل التاأثري» لكل منها خالل اخلم�ض �سنوات املا�سية)
 4.5املجموع الرتاكمي ملعدل التاأثري لالأوراق العلمية خالل اخلم�ض �سنوات املا�سية
 4.6اجمايل عدد مرات الإ�سارة لالأوراق العلمية خالل اخلم�ض �سنوات املا�سية
 4.7عدد ال�سهادات املمنوحة يف الدرجات التالية
 4.7.1الدكتوراة
 4.7.2املاج�ستري العايل
 4.7.3املاج�ستري العلمي
 4.7.4اأخرى
 4.8عدد براءات الخرتاع
(اأرفق قائمة براءات الخرتاعات خالل اخلم�ض �سنوات املا�سية مع بيان حالة الت�سنيع لكل منها)
حالة الت�سنيع (نعم/ل)  -اإعطاء تفا�سيل
مكان وتاريخ الإ�سدار
رقم براءة الخرتاع ال�سم
 4.9عدد البتكارات و الكت�سافات خالل اخلم�ض �سنوات املا�سية (اأرفق قائمة تف�سيلية)
 4.10عدد اجلوائز واملكافاآت للموؤ�س�سة (اأرفق قائمة تف�سيلية)
 4.10.1قطرية
 4.10.2دولية
 4.11عدد اجلوائز واملكافاآت للعلماء العاملني باملوؤ�س�سة (اأرفق قائمة تف�سيلية)
 4.11.1قطرية
 4.11.2دولية
 4.12التاأثريات امللمو�سة لأعمال املوؤ�س�سة
 4.12.1علمي ًا
 4.12.2تقني ًا
 4.12.3اقت�ساديا
 4.12.4بيئي ًا
 4.12.5اجتماعيا
 4.12.6اآخري
 4.13الت�سنيع والتداول التجاري لنتائج الأبحاث
 4.13.1عدد املنتجات التي مت ت�سنيعها خالل اخلم�ض �سنوات املا�سية (اأرفق قائمة تف�سيلية)
 4.13.2عدد املنتجات املتداولة جتاريا خالل اخلم�ض �سنوات املا�سية (اأرفق قائمة تف�سيلية)
 4.13.3اأخرى
جمالت التعاون
 5.1ال�سبكات املتخ�س�سة
 5.1.1على امل�ستوى القطري
 5.1.2على امل�ستوى الإقليمي
 5.1.3داخل منظمة املوؤتر الإ�سالمي
 5.1.4على ال�سعيد الدويل
معلومات اإ�سافية
الق�سايا املالية
 7.1امليزانية ال�سنوية (بالدولر الأمريكي)
الرواتب،ا لبحث العلمي ،املعدات ،ال�سيانة ،الت�سغيل ،البنية الأ�سا�سية
املجموع
خطط ال�ستفادة من قيمة اجلائزة
حكّام مرجعيون ( 3على الأقل)
ال�سم واللقب العلمي ،املن�سب ،العالقة مع املوؤ�س�سة ،العنوان ،الربيد الإلكرتوين ،رقم الهاتف ،رقم الفاك�ض
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: الرجاء الت�شال بـ،ملزيد من املعلومات

اإدارة تنمية القدرات
 اململكة العربية ال�سعودية- 21432  جدة5925  ب. �ض
STPrize2018@isdb.org :بريد اليكرتوين
)966-12( 6466361 :هاتف
)966-12( 6467828 :فاك�ض
مكتب البنك الإ�سالمي للتنمية الإقليمي يف الرباط
 حي الريا�ض،تقاطع �سارع النخيل مع �سارع احلور
 اململكة املغربية،الرباط
5003 . ب.�ض
)212-53( 7548800 :هاتف
)212-53( 7757260 :فاك�ض
مكتب البنك الإ�سالمي للتنمية الإقليمي يف كواللمبور
IDB Regional Office in Kuala Lumpur
Level 13, Menara Bank Pembangunan
Bandar Wawasan
Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel.: (603) 2694 6627
Fax: (603) 2694 6626

0 5 0 4 3 310 6 6

مكتب البنك الإ�سالمي للتنمية الإقليمي يف اأملاآتي

مكتب البنك الإ�سالمي للتنمية برتكيا
Ankara: Kudüs Caddesi No:9 Diplomatik Site
06450 Oran-Ankara, TURKEY,
Tel: +90 312 490 47 32 – 490 47 33
Fax: + 90 312 491 14 00
Istanbul: Beybi Giz Plaza, Dereboyu Cad.,
Meydan Sokak, No:1, Kat: 31, Daire:122,
Maslak, Sarýyer, ISTANBUL
Tel: +90 212 234 81 00
Fax: + 90 212 234 81 52

مكتب البنك الإ�سالمي للتنمية باإندوني�سيا
35 C, Office 8, Jl. Sudirman Kav 5253-,
Senopati, Jakarta 12190, Indonesia
Tel: +62 21 29333 468 Fax: +62 21 29333 464

مكتب البنك الإ�سالمي للتنمية الإقليمي يف داكار
Bureau Régional de la BID à Dakar
18 Boulevard de la République
B.P. 6253 Dakar étoile
Dakar - Sénégal
Tél. : (221-33) 889 11 44
Fax : (221-33) 823 36 21

مكتب البنك الإ�سالمي للتنمية بنيجرييا
4th Floor, Muktar El Yakub’s Place

IDB Regional Office in Almaty

Plot 1129, Zakariya Maimalari St,

67, Aiteke-Bi Street
Almaty 050000,

Off Herbet Macauley Way, Beside National
Defense College,

P.O. BOX 194

Abuja, Nigeria

Republic of Kazakhstan

Tel: 2348177569590

Tel: (7-7272) 727000 / 727001
Fax: (7-7272) 501303

