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23000
  ألفضـل ثـالثة حبـوث يف إطار
التعـاون العربـي األفريــقي 

املصرف العربي للتنمية االقتصادية يف أفريقيا

 الربنامج  الثالث جلائزة املصرف 
يف التنمية لعام 2014

دوالر أمريكي



لالستثمار  العربي  اخلاص  القطاع  تشجيع  سبل   *
احملفزات  الواقع،  الصحراء:  جنوب  األفريقية  الدول  في 

والتحديات.

* التبادل التجاري العربي األفريقي: الواقع والتحديات.
* تنمية املوارد البشرية في أفريقيا جنوب الصحراء: 

الواقع والتحديات.

رابعاً: مبلغ اجلائزة:

الفائزة مبلغاً  يبلغ إجمالي مبلغ جائزة املصرف للبحوث 

ألف  وعشرون  )ثالثة  أمريكي  دوالر   23000 قدره 

دوالر( توزع كاآلتي:

دوالر( للبحث  أمريكي )عشرة آالف  دوالر   10000  *
الفائز األول.

للبحث  دوالر(  آالف  )ثمانية  أمريكي  دوالر   8000  *
الفائز  الثاني.

للبحث  دوالر(  آالف  )خمسة  أمريكي  دوالر   5000  *
الفائز الثالث.

السودان  جمهورية  داخل  للفائز  اجلائزة  مبلغ  يسدد   *
باجلنيه السوداني، وذلك وفقاً لسعر صرف اجلنيه السوداني 
وقت  املركزي  السودان  مصرف  لدى  األمريكي  الدوالر  إزاء 

التسديد.

* متنح شهادة تقديرية للفائزين الثالثة.
لالتصـــــــــــــــــــــــــــــــــال:

ظهر  على  املبني  املصرف  عنوان  عبر  الدراسات:  قسم 
البطاقة.

                                           

 

إلى  للمصرف  واملرسلة  املكتملة  البحوث  تخضع   *
ذوى  من  واألكادمييني  اخلبراء  من  جلنة  قبل  من  التقييم 

االختصاص، وتقدم اجلوائز ألفضل ثالث بحوث.

* أن تعد البحوث باي من اللغات التالية: اللغة العربية 
او االجنليزية او الفرنسية.

* أن يكون عدد صفحات البحث بني 45 و65 صفحة حجم 
A4، خط حجم 14.

عند  تظهر  التي  واملعوقات  الصعوبات  تالفي  وبهدف   *
برنامج  على  البحث  طباعة  تتم  أن  والنشر،  الطباعة 
Word، وأن تكون جداول البحث والرسوم البيانية أصلية 
وان ال تكون مصورة أو مسحوبة Scan  من مصادر البحث.

* تكون البحوث املقدمة ملكاً للمصرف العربي وله احلق 
في نشرها وفقاً ملا يراه مناسباً ملصلحته وأغراضه.

* يكون املوعد النهائي إلكمال البحوث وتقدميها للمصرف 
هو يوم 15 ديسمبر 2014.

* يرسل البحث مع ملخص له ال  يتجاوز ثالث صفحات، 
عن طريق البريد االلكتروني للمصرف.

ثالثاً: مواضيع حبوث اجلائزة:

الزراعي  االستثمار  في  األفريقي  العربي  التعاون   *
واألمن الغذائي: الواقع والتصورات املستقبلية.

* حتديات تنمية البنية األساسية في الدول األفريقية 
جنوب الصحراء : الواقع وسبل التطوير.

* التنمية الريفية املتكاملة في الدول األفريقية جنوب 
الصحراء: الواقع  وسبل التطوير.

 جائزة املصرف العربي للتنمية االقتصادية 
  يف أفريقيا لعام 2014  

 يسر املصرف العربي للتنمية االقتصادية يف 
أفريقيا أن يعلن لكافة الباحثني املختصني يف 
العلوم االقتصادية، أنه قد رصد جوائز مالية 

ألفضل ثالثة حبوث ستقدم يف املواضيع
 املدرجة يف هذا الربنامج   

 
أوالً: أهداف برنامج  اجلائزة:

وتطوير  تعزيز  في  املساهمة  إلى  البرنامج  هذا  يهدف 
التنمية  العربية واألفريقية في مجال  البحثية  البيئة 
املصرف  ورفد  األفريقي،  العربي  التعاون  إطار  وفي 
بالبيانات االقتصادية وتعزيز نشاطه في الدول األفريقية 

جنوب الصحراء. 

ثانياً:  شروط برنامج اجلائزة:

اجملاالت  أو  االقتصاد  في  اخملتصني  الباحث من  يكون  أن   *
من  أكثر  البحث  إعداد  في  يشارك  أن  وميكن  الصلة،  ذات 

باحث واحد.

* أن يكون البحث أصيل ولم يسبق نشره أو عرضه في أي 
محافل وطنية، إقليمية أو دولية.

* أن يكون الباحث أحد رعايا الدول العربية أو األفريقية.
سيرته  يرسل  أن  املشاركة  في  يرغب  الذي  الباحث  على 
الشروع في  البحث قبل  الذاتية وعنوان ومقترح مشروع 

إعداد البحث.

للمصرف،  املقدم  البحث  مشروع  مقترح  يخضع   *
بشروط  الباحث  التزام  مدى  لتحديد  والتقييم  للدراسة 
املقترح  قبول  أو  رفض  في  احلق  وللمصرف  اجلائزة، 

للمشاركة في املسابقة.


