CIBAFI Award 2019 on “Investment
Innovation in Micro, Small, and Medium
Enterprises (MSMEs) Financing”
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About the Award
The General Council for Islamic Banks and Financial
Institutions (CIBAFI) established its Award to recognise,
showcase and encourage Islamic financial institutions that
provide an outstanding example to the industry. The Award
takes as basis specific criteria that reflect the “Core Values
of Islamic Financial Institutions”, also known as Maqasid Al
Shariah. It aims to reward and encourage Islamic financial
institutions (IFIs) to internalise the core values of Islamic
finance in order to achieve the final objectives of Shariah in
financial dealings and transactions.
CIBAFI initiated its first Award in 2017 with the theme
“Environmental and Social Responsibility”. It aimed to
showcase the Islamic financial institution that promotes
these values within its activities, practices and operations.
After the screening, evaluation, and the examination of
nominations, ‘Jordan Islamic Bank (JIB)’ was selected as the
winner of CIBAFI Award 2017 demonstrating a real example
to achieve environmental and social responsibility in Islamic
banking practices.
This year, CIBAFI is pleased to introduce its 2019 Award
on “Investment Innovation in MSMEs Financing”. The
Award aims to assess IFIs involvement in MSMEs financing,
specifically in regard to investment innovation. The winner
will be the IFI that sets an example in the investment
innovation in financing offered to MSMEs.

حول اجلائزة
�أطلق املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية اجلائزة الأوىل لتكرمي
.امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية التي تقدم مثا ًال بارز ًا يف ال�صناعة املالية الإ�سالمية
�إذ ترتكز جائزة املجل�س العام على معايري �أ�سا�سية حمددة تعك�س القيم اجلوهرية
للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وتهدف �إىل ت�شجيع امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية على
ا�ستيعاب القيم الأ�سا�سية �ضمن التمويل الإ�سالمي من �أجل حتقيق مقا�صد ال�شريعة
.يف املعامالت املالية الإ�سالمية
 حتت عنوان "امل�س�ؤولية البيئية2017 �أطلق املجل�س العام جائزته الأوىل يف عام
واالجتماعية" والتي هدفت �إىل متييز امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية التي تروج لهذه القيم
 وبعد التقييم وعمليات الفح�ص والتدقيق من.�ضمن �أن�شطتها وممار�ساتها وعملياتها
 مت اختيار "البنك الإ�سالمي الأردين" للفوز بجائزة املجل�س العام لعام،اللجان املختلفة
 وذلك لكونه مثا ًال يحتذى به لتحقيق امل�س�ؤولية االجتماعية والبيئية يف املمار�سات2017
.امل�صرفية الإ�سالمية
 ي�سر املجل�س العام موا�صلة هذه املبادرة و�إطالق جائزة "ااالبتكار،2019 ويف عام
اال�ستثماري يف متويل امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ومتناهية ال�صغر" بهدف تقييم
م�شاركة امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف متويل امل�شاريع املتو�سطة وال�صغرية ومتناهية
ال�صغر خا�صة فيما يتعلق باالبتكار اال�ستثماري والذي ي�ساهم يف منو االقت�صاد
 و�ستمنح اجلائزة للم�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية التي متثل مثا ًال يف االبتكار.احلقيقي
.اال�ستثماري يف التمويل املقدم للم�شاريع املتو�سطة وال�صغرية ومتناهية ال�صغر

الوثائق املطلوبة

Required documents
To be considered for the nomination, institutions will
need to submit the following:
1.

CIBAFI Award Application Form

2.

Supporting Documents to reinforce the information
provided in the following areas1:
•

Involvement in MSMEs Financing.

•

Innovative Financing Delivery and Procedures.

•

Innovative Financing Products and Solutions.

•

Internal Impact from Innovative MSMEs financing.

•

Social Impact from Innovative MSMEs financing.

منهجية اجلائزة

Methodology
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Invitation and Submission Process
Submitting required documentation for the Award:
•

Application Form.

•

Supporting detailed documents, procedures
or web links, based on the set criteria for the
Award.

•

Check List Form (included within the application
form).

Screening Process
Evaluation by an Independent Screening Committee:
•

Each nomination is screened according to the
Award criteria and the Evaluation Guide.

•

10 institutions are shortlisted,
committee provides a report.

5

1.

and

the

Selection Process
Evaluation of the shortlisted institutions by the
Independent Selection Committee:
•

An
independent
auditor
observes
and
supervises the processes and does the final
score compilation.

•

The Committee decides on the final Awardwinning institution.

Due Diligence Process
A due diligence is performed on the designated
winning institution in the institution’s headquarters
by a member of the screening committee.
•

A due diligence report is provided after
completion of site visit.

The official launch of the Award
CIBAFI Award will be launched in conjunction with
the Annual General Meeting (AGM) in the presence
of CIBAFI BOD, CEOs of the member institutions,
the members of the Screening and the Selection
Committees and an external auditor, with a wide
media coverage through the local and the international
media agencies.

Details provided in the application form

:على امل�ؤ�س�سات تقدمي ما يلي للرت�شح جلائزة املجل�س العام
منوذج الطلب1 .1
1
: الوثائق امل�ساندة لتعزيز املعلومات املقدمة يف املجاالت التالية2 .2
.•امل�ساهمة يف متويل امل�شاريع املتو�سطة وال�صغرية ومتناهية ال�صغر
. •االبتكار يف تقدمي و�إجراءات التمويل
.•االبتكار يف منتجات وحلول التمويل
•�أثر التمويل املبتكر للم�شاريع املتو�سطة وال�صغرية ومتناهية ال�صغر
.على امل�ؤ�س�سة من الداخل
•الأثر االجتماعي للتمويل املبتكر للم�شاريع املتو�سطة وال�صغرية
.ومتناهية ال�صغر

الدعوة وعملية التقدمي

1

عملية الفرز

2

عملية االختيار

3

عملية التدقيق الإلزامي

4

�إعالن اجلائزة

5

:تقدمي الوثائق املطلوبة للجائزة
.• ا�ستمارة الطلب
 الإجراءات �أو الروابط االلكرتونية:•الوثائق امل�ساندة املف�صلة
.ا�ستناد ًا �إىل املعايري املحددة للجائزة
.)•منوذج قائمة التدقيق (املدرجة يف منوذج الطلب
:تقييم املرت�شحني من قبل جلنة فرز م�ستقلة
.•يتم فرز كل تر�شيح وفق ًا ملعايري اجلائزة ودليل التقييم
 وتقدم اللجنة، م�ؤ�س�سات يف قائمة خمت�صرة10 •يتم اختيار
.تقرير ًا يف هذا اخل�صو�ص
:تقييم امل�ؤ�س�سات املختارة من قبل جلنة االختيار امل�ستقلة
•يتم االختيار بح�ضورمدقق م�ستقل يراقب وي�شرف على العمليات
.ويقوم بتجميع النقاط النهائية
.•تقرر اللجنة ب�ش�أن امل�ؤ�س�سة الفائزة

يتم �إجراء التدقيق الإلزامي على امل�ؤ�س�سة الفائزة املعنية يف مقر
.امل�ؤ�س�سة من قبل ع�ضو من جلنة الفرز قبل القرار النهائي
.•يتم تقدمي تقرير التدقيق الإلزامي بعد االنتهاء من زيارة املوقع

يتم الإعالن عن الفائز خالل االجتماع ال�سنوي للجمعية العمومية
وبح�ضور �أع�ضاء جلنة الفرز واالختيار واملدقق امل�ستقل و�أع�ضاء
جمل�س الإدارة والر�ؤ�ساء التنفيذين للم�ؤ�س�سات الأع�ضاء وعددًا من
 بتغطية �إعالمية وا�سعة من و�سائل الإعالم املحلية،�أ�صحاب امل�صلحة
.والدولية

.تتوفر املزيد من املعلومات يف منوذج الطلب1
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