جائزة التم ّيز للمصارف الرقم ّية العرب ّية 2018 -
 .Iالتعريف بجائزة التم ّيز للمصارف الرقم ّية العرب ّية 2018 -

يوما بعد يوم ،ومع تطوّر املعامالت االلكرتونية وتزايد عمليات التجارة اإللكرتونية عرب العالم ،أصبح االحتياج كبريًا لنوعية جديدة
من املؤسسات املالية واملرصفيّة غري التقليديّة تتجاوز نمط األداء االعتيادي وال تتقيد بمكان معني أو وقت مح ّدد .وكنتيجة للتحوّالت
التكنولوجية الكبرية ساهم تبني املؤسسات املرصفيّة للبديل االلكرتوني يف تقديم خدمات متنوعة بشكل فعّال وبتكاليف منخفضة
تخترص الوقت وتوفر املكان وتتوافق مع حاجات العمالء.
يف هذا اإلطار ،وتفعيال ّ
ملذكرة التفاهم التي ت ّم توقيعها بني اتحاد املصارف العربية واملنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال واملعلومات
ت ّم إطالق النسخة األوىل من “جائزة التميّز للمصارف الرقميّة العربيّة –.“ 2018
ويأتي إطالق هذه الجائزة السنوية لتثمني وإبراز جهود القطاع املرصيف واملايل العربي يف تقديم الخدمات الرقمية وتطويرها،
باإلضافة إىل تشجيع وتحفيز جميع الجهات املعنية عىل امليض يف تقديم خدمات متميزة وحلول رقمية مبتكرة لجميع األطراف
املنتفعة من خالل تطويع أحدث تقنيات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لتطوير هذا القطاع الحيوي.

 .IIاملنظمون :
.1إتحاد املصارف العرب ّية :
إتحاد املصارف العربية  ،هومنظمة عربية إقليمية تعمل يف نطاق اإلتحادات املنبثقة عن جامعة الدول العربية .يضم االتحاد يف أرسته
اليوم أكثر من  350مؤسسة تشتمل عىل أبرز وأكرب املؤسسات املرصفية واملالية العربية .وهذا يجعل من اإلتحاد أكرب تجمع مرصيف
ومايل يف املنطقة وقد شكل منذ تأسيسه عام : 1974
• مركزا ً مرجعيا ً للمجتمع املرصيف واملايل العربي .
• داعما ً للروابط بني أعضائه وتوثيق أوارص التعاون بينهم والتنسيق بني أنشطتهم والدفاع عن مصالحهم .
• مطورا ً للفكر املايل العربي والصناعة املرصفية العربية عىل أسس سليمة ومستدامة .
• معربا ً للمصارف العربية إىل قواعد العمل املرصيف الدويل بما ييرس ويعزز إندماجها يف الصناعة املرصفية واملالية العاملية.
وهو املنظمة املرصفية واملالية الرائدة عىل مستوى العالم العربي ،التي تعمل عىل اإلرتقاء بالصناعة املرصفية واملالية العربية اىل
مستوى مهني متقدم.
 .2املنظمة العربيّة لتكنولوجيات االتصال واملعلومات :
املنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال واملعلومات ،هي منظمة حكومية عربية تعمل تحت راية جامعة الدول العربية.
نشأت املنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال واملعلومات بإرادة من الدول العربية لتساهم يف تنمية قطاع تكنولوجيات االتصال
ّ
ولتوفر اآلليات الرضورية واملالئمة لتدعيم التعاون والتكامل بني أعضائها (الدول األعضاء واألعضاء
واملعلومات يف املنطقة العربيّة
ّ
ّ
املنتسبون واألعضاء الرشفيون) ومن اهم اهدافها توفري فضاء مفتوح لكافة املتدخلني يف قطاع تكنولوجيا االتصال واملعلومات
متخصصة) للحوار وتبادل الخربات ونقل املعرفة التكنولوجية لتحقيق رؤيتها
(قطاع حكومي ،قطاع خاص ،مجتمع مدني وهيئات
ّ
االسرتاتيجي وصوال ً اىل مجتمع عربي رقمي متناغم ،يرتكز عىل االبتكار والتجديد التكنولوجي ويدعم التكامل العربي-اإلقليمي
ّ
ويساهم بفعاليّة يف نم ّو االقتصاد الرقمي العاملي املستدام.

 .IIIأهداف الجائزة :

خمسة أهداف رئيسيّة :
.1إرساء ثقافة التميز واملنافسة االيجابية واإلبتكار بني املصارف العربية يف مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الرقمية.
.2تثمني الخدمات املجددة التي تقدمها البنوك و املصارف العربية ورشكات التكنولوجيا املالية  FinTechn Companiesوالتعريف

بها يف املنطقة.
ّ
وخاصة يف املناطق األقل حظا من التنمية ،وإبراز دور التطوّر التكنولوجي يف
.3تحقيق الشمول املايل الرقمي داخل املنطقة العربيّة
ّ
وصول الخدمات املرصفيّة واملاليّة إىل كل املواطنني .
.4تشجيع االستثمار يف املشاريع املجددة للحلول املالية /املرصفيّة والخدمات والتطبيقات املالية الرقمية.
.5تنمية الوعي لدى املواطن العربي بمدى موثوقيّة الخدمات والحلول املرصفيّة االلكرتونية التي تق ّدمها املصارف العربيّة.

 .IVالجوائز املقدمة:

تم تسمية الجوائز بعناية فائقة لضمان أكرب شفافية وفاعليّة ملرحلة إختيار الفائزين يف املسابقة علما وأن لكل جائزة معايري اختيار
خاصة بها:
ّ
 .1جائزة أفضل مرصف رقمي يف املنطقة العربيةُ :تمنح هذه الجائزة للمرصف الذي حقق كفاءة عالية يف الخدمات
الرقمية ،ونمو يف حجم العمالء الرقميني ،وتصميم مبتكر للمنصات االلكرتونية .استثنائيا ً هذه الجائزة تضمن فقط املرتبة االوىل
موزعة عىل ثالث مصارف من الرشق االوسط ،الخليج العربي وشمال افريقيا .
معايري التقييم:
	•قوة االسرتاتيجية الرقميّة للمرصف يف استقطاب وخدمة العمالء الرقميني.
	•النجاح يف تحفيز العمالء عىل استخدام العروض الرقمية.
	•النمو يف حجم قاعدة العمالء الرقميني.
	•اتساع نطاق عروض املنتجات /الخدمات الرقميّة .
	•استفادة العمالء من املبادرات والخدمات الرقمية.

 .2جائزة أفضل خدمة رقمية مرصفية للعمالءُ :تمنح هذه الجائزة للمرصف الذي يقوم بتقديم خدمة رقمية مرصفية
متميزة ومبتكرة وذات فعالية عالية ،بما يسهم يف تحسني وتطوير نوعية الخدمة املقدمة لعمالئه/لحرفائه.
معايري التقييم :
	•االبتكار والتّجديد :مدى االبداع والتجديد يف الخدمة الرقميّة املق ّدمة بما يميّزها عىل الخدمات املستعملة من قبل املصارف/البنوك
األخرى
	•الفاعليّة  :نسبة املستعملني  /املستفيدين.
	•تطوّر نسبة املستعملني (التطوّر عىل مدى الثالث سنوات األخرية).
	•مدى مساهمتها يف تطوير وتحسن نوعيّة الخدمات املرصفيّة .
	•مدى تلبية هذه الخدمات الرقميّة لحاجات املستعملني/العمالء.
	•سهولة االستعمال من طرف جميع رشائح املستعملني (الرجال ،النساء ،األشخاص املسنيني ،األشخاص ذوي اإلعاقة).
 .3جائزة أفضل تطبيق للخدمات املرصفية عرب الهاتف املحمولُ :تمنح هذه الجائزة للمصارف التي تتيح الوصول
إىل الخدمات الرقمية من خالل تطبيقات األجهزة الذكية (الهواتف أو الحاسبات اللوحية) لتحسني مستوى الخدمات وخفض التكلفة
وتوفري الوقت والجهد.
معايري التقييم :
ّ
االبتكار والتّجديد  :مدى االبداع والتجديد يف التطبيقات املحمولة (التطبيقات عىل الهواتف الذكيّة) التي يوفرها املرصف لعمالئه.
	•مظهر التطبيق وطريقة عمله وكفاءته يف تقديم الخدمة االلكرتونية للعمالء.

	•سهولة االستعمال (تنظيم األيقونات وروابط اإلبحار ّ
تمكن املستعمل من الوصول إىل مختلف مكوّنات التّطبيق بشكل سلس ورسيع
مع مراعاة حاجات األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص املسنّني ).
خاصة يف املناطق الريفيّة/املعزولة إىل الخدمات املرصفيّة.
	•مساهمة التطبيق يف نفاذ األشخاص،
ّ
ّ
ّ
	•الثقة الرقميّة والسّ المة املعلوماتيّة (مدى إستجابة التطبيق لقواعد السّ المة املعلوماتيّة واملحافظة عىل رسيّة املعطيات الشخصيّة
للمستعملني ؟).
 .4جائزة أفضل موقع الكرتوني مرصيفُ :تمنح هذه الجائزة للجهة التي لديها موقع الكرتوني متميز حيث سيتم تقييم
املشاركات من حيث التميز يف تصميم املوقع ودرجة االمتثال للسياسات واملعايري الخاصة باملواقع االلكرتونية املرصفية وتبني املوقع
ألفضل املمارسات العاملية يف هذا املجال وسهولة الوصول للخدمات واملعلومات.
معايري التقييم :
	•التصميم املميّز للموقع االلكرتوني التقنية ،وتصميم واجهة املستخدم .
	•نوعيّة الخدمات واملحتوى املوجود يف املوقع ومدى استفادة املستعملني منه.
	•اللغات املستعملة (للوصول ألكرب رشيحة من املستعملني).
	•التفاعليّة مع العمالء  :مدى توفري املوقع إلمكانية التفاعل املبارش بني العمالء و املرصف .
	•سهولة االستعمال (تنظيم األيقونات وروابط اإلبحار ّ
تمكن املستعمل من الوصول إىل مختلف مكوّنات املوقع بشكل ميسرّ ورسيع
مع مراعاة حاجيّات األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص املسنّني).
الثقة الرقميّة والسّ المة املعلوماتيّة (مدى استجابة املوقع االلكرتوني لقواعد السّ المة املعلوماتيّة واملحافظة عىل رسيّة املعطيات
ّ
الشخصيّة للمستعملني ؟).
 .5جائزة الشمول املايل الرقميُ :تمنح هذه الجائزة للمرصف الذي ّ
حقق أكرب نتائج عىل املستوى الوطني يف مجال “الشمول
ّ
لكافة فئات املجتمع للترصّف يف أموالهم وتمكينهم من منتجات/خدمات ماليّة تناسب
املايل” ،من خالل تقديم فرص مالئمة
احتياجاتهم من خالل توفري البنية التكنولوجيّة املالئمة لتقديم الخدمات املاليّة عرب وسائل رقميّة وتكنولوجيّة مبتكرة.
معايري التقييم :
	•إعتماد إسرتاتيجيّة تكنولوجيّة متكاملة لتحقيق “الشمول املايل الرقمي.
	•إعتماد ّ
وخاصة يف املناطق الريفيّة واملعزولة بالخدمات املرصفيّة /املاليّة الرقميّة.
خطة تواصليّة لتوعية املواطنني
ّ
	•التسهيالت واملزايا التي يق ّدمها املرصف لتحقيق “الشمول املايل” والشمول املايل الرقمي”.
	•مدى نجاح املرصف يف تحقيق أهداف “اسرتاتيجية الشمول املايل الرقمي” من خالل عدد/نسبة املنتفعني.

 .Vلجنة التحكيم

ومتخصصة مكوّنة من خرباء يف املجال بتقييم الرتشيحات واختيار املبادرات التي لها التأثري األكرب يف
ستقوم لجنة تحكيم خاصة
ّ
إيصال الخدمات املرصفيّة االلكرتونية إىل املستعملني يف املنطقة العربيّة وفق املعايري العلميّة للتقييم التي ت ّم ذكرها سابقا.
أعضاء لجنة التحكيم :
 .1ممثل عن إتحاد املصارف العربية – األمني العام .
 .2ممثل عن املنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال واملعلومات – األمني العام.
 .3خبري دويل يف مجال التكنولوجيا املاليّة . fintech

 .4خبري دويل يف مجال والتطبيقات املحمولة الجوال .
 .5خبري ممثل عن .GSMA
 .6خبري ممثل عن .ITU
 .7ممثلون عن املؤسسات الرقابية يف املنطقة العربية.
 .8خبري عربي أو دويل يف مجال الخدمات املرصفيّة.

 .VIرشوط وآليات الرتشح للجائزة

عىل الجهات الراغبة يف الرتشح للجائزة ،تعبئة نموذج الرتشيح الخاص بالجائزة ثم إرساله عرب الربيد االلكرتوني @awards2018
 ، adb-awards.orgوذلك يف موعد أقصاه  15ديسمرب /كانون االول  .2018ويمكن للجهات التي ترغب يف مشاركة املزيد من
املعلومات التي قد ال يتسع لها نموذج الرتشيح ،تضمني وثيقة منفصلة وإرسالها مع النموذج .كذلك يمكنكم طلب نسخة من النموذج
يف صيغة “وورد” ( )Wordعرب مراسلتنا عىل الربيد اإللكرتوني ذاته.
	•بإمكان الجهة املرتشحة إختيار عدة فئات من الجوائز املذكورة اعاله،
			
	• يجب أن تكون الخدمة/التطبيق/املوقع قد تم إطالقها بشكل رسمي ونهائي وليست يف مرحلة االختبار
(بالنسبة للفئات )2/3/4 :
	•يجب تقديم نموذج الرتشيح /إستمارة املشاركة باللغة العربية واالنجليزيّة موقعًني من مدير إدارة تكنولوجيا املعلومات لدى
املرصف (مع الحرص عىل تقديم ّ
كل املعلومات املطلوبة)  ،مصحوبا بإثبات دفع رسم االشرتاك (كما هو مبينّ يف وثيقة “إستمارة
ّ
الرتشح).
	•يتسلّم املشارك إشعارا إلكرتونيّا باستالم مشاركته ،كما تت ّم مراسلته إذا كان هناك نقصا ً يف ّ
امللف إلرساله ضمن األجال القانونيّة
املح ّددة للمسابقة.
يُرجى العلم بأن التعليمات الكاملة حول رشوط الرتشح وكيفية التقديم موجودة عىل موقع الجائزة :
www.adb-awards.org

 .VIIمراحل الجائزة/املسابقة

 .1مرحلة االطالق والرتويج :
تشمل هذه املرحلة إعالن إطالق “ جائزة التميّز للمصارف الرقميّة العربيّة  ”2018 -خالل إفتتاح معرض سيتيك أفريكا SITIC-
 - AFRICAيوم  10أفريل/نيسان  2018يف تونس – الجمهوريّة التونسيّة للتعريف بها محليّا وعربيّا وإقليميّا .بعد ذلك يت ّم إرسال
مراسالت رسميّة عرب إتحاد املصارف العربيّة واملنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال واملعلومات .باإلضافة إىل إعتماد وتوظيف
مختلف القنوات االتصاليّة املعمول بها (صحافة مكتوبة ،مسموعة ،مرئيّة وإلكرتونية) باإلضافة إىل تطوير موقع إلكرتوني عىل شبكة
االنرتنت واستعمال وسائل التواصل االجتماعي املختلفة.
ّ
الرتشح :
 .2مرحلة
ّ
الرتشيح “ لجائزة التميّز للمصارف الرقميّة العربيّة “ 2018 -
يفتح باب
Arab Digital Banks Excellence Award - 2018إنطالقا من  02يوليو/تموز  2018حتى 15ديسمرب/كانون االول .2018
ّ
الرتشيح كما ذكر سابقا يف فقرة “رشوط وآليات الرتشح للجائزة”.
ويكون تقديم

 .3مرحلة التقييم:
يتم خاللها تقييم واختيار أفضل املرشحني لكل فئة من فئات املسابقة .وتمتد من تاريخ  15ديسمرب/كانون األول  2018إىل آخر
يناير. 2019/

 .4مرحلة ّ
التتويج :
ّ
ينظم حفل لتتويج الفائزين بـ “ جائزة التميّز للمصارف الرقميّة العربيّة  ،“ 2018 -يدعى إليه ،باإلضافة اىل املؤسّ سات املرصفية
الفائزة يف كل فئات املسابقة ،كل املؤسسات املرصفية العربية والعديد من الخرباء وأهل االختصاص العرب واألجانب .ويتم خالل
الحفل تسليم الجوائز للفائزين الذين سيعرضون تجاربهم وخدماتهم الفائزة .
يتم تتويج املؤسسات الفائزة ضمن فعاليات املؤتمر الذي سوف يعقد اوائل العام  2019بتنظيم مشرتك بني اتحاد املصارف العربية
املنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال واملعلومات (سيتم موافاتكم بتفاصيل املؤتمر الحقاً).
عىل أن ينقل الحدث مبارشة عىل إحدى القنوات التلفزيونية العربية

 .VIIIالجوائز املمنوحة للفائزين
	•إشرتاك مجاني لسنة واحدة يف مجلة اتحاد املصارف العربية بواقع عددين .
	•تخصيص ملحق خاص باملرصف الرابح عبارة عن  10صفحات يتم توزيعه مع مجلة االتحاد عىل كافة املصارف العربية .
	•منح املرصف عقد إعالن ربع سنوي يف مجلة اتحاد املصارف العربية.
	•وضع إسم وشعار املرصف الرابح عىل موقع اتحاد املصارف العربية  www.uabonline.orgوموقع املنظمة العربية لتكنولوجيات
االتصال واملعلومات . www.aicto.org
	•مشاركة مجانية لشخصني يف املؤتمر املرصيف العربي لعام  2019الذي سوف يعقد يف مدينة بريوت  ،لبنان خالل شهر نوفمرب
.2019
	•يتم تكريم الفائز أثناء حفل توزيع الجوائز.
	•كما ويحصل الفائز بجائزة أفضل مرصف رقمي يف املنطقة العربية عىل تكريم لجنة التحكيم ويمنح “ جائزة التميّز الرقمي” .

 .IXاالتصال

وملزيد من املعلومات حول الجدول الزمني أو رشوط وآليات الرتشح ،يرجى التواصل معنا عرب الوسائل التالية :
األمانة العامّ ة للمنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال واملعلومات
• الهاتف00216 71 320713 :
• الفاكس00216 71 320719 :

األمانة العامّ ة إلتحاد املصارف العربية
•الهاتف00961 1 377800:
• الفاكس00961 1 364952:
الربيد االلكرتوني للجائزةawards2018@adb-awards.org :
موقع الويب الخاص بالجائزةwww.adb-awards.org :

