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جائزة التميّز للمصارف الرقميّة العربيّة
إسـتـمـارة الـمـشـاركـة/الـتـرشـح
بـيـانـات الـمـرشـح:

اسم املصرف:
اسم االدارة:
املوقع االلكرتوني للمصرف:
اسم الشخص (املسؤول عن إعداد ملف الرتشيح):
املنصب:
عنوان ص/ب:
تلفون/فاكس:
الربيد االلكرتوني:

فـئـة الـجـائـزة الـمـراد االشـتـراك بـهـا :

•جائزة أفضل مصرف رقمي يف املنطقة العربية
•جائزة أفضل خدمة رقمية مصرفية للعمالء
•جائزة أفضل تطبيق للخدمات املصرفية عرب اهلاتف احملمول
•جائزة أفضل موقع الكرتوني مصريف
•جائزةالشمول املالي الرقمي

بإمكان اجلهة املرتشحة إختيار عدة فئات من اجلوائز املذكورة أعاله.

مـعـلـومـات حـول الـمـشـروع الـمـرشـح لـلـجـائـزة:

•أمساء اجلهات األخرى اليت شاركت يف تنفيذ هذا املشروع (على سبيل املثال  ،املصارف  ،شركات االستشارات
التكنولوجية  ،شركات اخلدمات الفنية والتكنولوجية )
•يرجى تقديم وصف موجز للمشروع (  250كلمة حبد أقصى)
•يرجى ذكر التواريخ الرئيسية ملراحل املشروع ( تاريخ االعداد ،تاريخ التنفيذ وتاريخ االطالق الفعلي للمشروع)
•ع ّدد النقاط االساسية للمنتج  ،ما الذي جيعله متميزاً او خمتلفاً عن املنتجات او احللول املتشابهة ( 500كلمة حبد اقصى)
		
•ما هي الفوائد الناجتة عن تنفيذ هذه اخلدمة ،اذكر اهم االجنازات واالهداف الرئيسية اليت حتققت،
ما هو حجم استخدام هذه اخلدمة؟ واستفادة العمالء من ناحية خفض التكلفة أو توفري الوقت ،أو اجلهد		 .
( 500كلمة كحد أقصى)
•ما هو تقييم العمالء او مستخدمي املنصات ؟ شاركنا بعشرة تعليقات على االقل.

											

التوقيع

رسم االشرتاك:
 3000دوالر أمريكي لفئة واحدة من اجلوائز
 5000دوالر أمريكي لفئتني من اجلوائز
 7000دوالر أمريكي لثالث فئات من اجلوائز
 9.000دوالر أمريكي ألربع فئات من اجلوائز
 11.000دوالر أمريكي للفئات اخلمس من اجلوائز

خاصة بالتحويل البنكي:
معلومات ّ

يرجى حتويل مبلغ رسم االشرتاك يف جائزة «التميّز للمصارف الرقميّة العربيّة –  »2018للحساب البنكي :
Account name: Arab Digital Banks Excellence Award
Arab Bank - Beirut - Lebanon
Swift code: ARABLBBX
Account no: 0331 082305 -810
Iban no: LB90 0005 0000 0000 3310 8230 5810
Through Wells Fargo Bank, N.A, San Francisco, CA, USA
Swift code: WFBIUS6S
Beneficiary name: Union of Arab Banks

يرجى عدم ذكر اي معلومة سرية حول املشاريع املق ّدمة أو اخلدمات حيث أ ّن املعلومات املقدمة من قبلكم سوف يتم تضمينها
يف االعالن عن اجلهة الفائزة.
شكراً ملشاركتكم يف جائزة «التميّز للمصارف الرقميّة العربيّة  ،»2018 -الرجاء ارسال هذا النموذج عرب العنوان االلكرتوني
( )awards2018@adb-award.orgمرفوقا بإثبات التحويل البنكي وذلك يف موعد أقصاه 15ديسمرب/كانون االول .2018
وميكن للجهات اليت ترغب يف إضافة املزيد من املعلومات اليت قد ال يتسع إليها منوذج الرتشيح ،تضمني وثيقة منفصلة
وإرساهلا مع النموذج .كذلك ميكنكم طلب نسخة من النموذج يف صيغة «وورد» ( )Wordعرب مراسلتنا على الربيد
اإللكرتوني ذاته.

