
التمّيز الرقمي ئز واج  

2020 -ألفضل املؤسسات املالية العربية   
 

ح  استمارة
ّ
املشاركة/الترش  

 2020أفريل/نيسان  30: آخر أجل للتسجيل  

 بيانات املرشح : 

...................................................................................................................... أو املؤسسة البريدية  اسم املصرف  

................................ .............................................................................................................................  اسم االدارة  

....................................................... ...............................................................للمؤسسة املالّية املوقع االلكتروني   

........................... ....... .........................................................إعداد ملف الترشيح( :  املسؤول عناسم الشخص )  

 ................................... ...............................................................................................................................   املنصب

...................................................................... ................................................................................... بعنوان ص/  

.............................................. ......................................................................................................  فاكسال/الهاتف  

................................................................... ..... ......................................................................... ... البريد االلكتروني  

املراد االشتراك بها : الجوائز  فئة/فئات  

أفضل املؤسسات البريدية الرقمية   الفئة الثانية :  الفئة األولى : أفضل املصارف الرقمية   

 C2-1  أفضل مؤسسة بريدية رقمية في املنطقة :

 العربية 

 C1-1  أفضل مصرف رقمي في املنطقة العربية : 
 

 C2-2 G   في منطقة  ةرقمي  يةبريد مؤسسة: أفضل

 الخليج العربي

 C1-2 G   في منطقة الخليج العربي يرقم مصرف: أفضل 

 C2-2 ME   في منطقة  ةرقمي  يةبريد مؤسسة: أفضل

 الشرق األوسط

 C1-2 ME   في منطقة الشرق رقمي  مصرف: أفضل

 األوسط

 C2-2 NA  في منطقة  ةرقمي  يةبريد مؤسسة:  أفضل

 شمال افريقيا

 C1-2 NA  في منطقة شمال افريقيارقمي  مصرف:  أفضل 

   C1-3  : (في كل دولة)مصرف رقمي أفضل 
 

 التاريخ : ..........................                                                                                                                       

 : ............................اإلمضاء والختم 
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 : ملعلومات املطلوبةا

لجائزة  التعريفي ل  امللفمعايير التقييم املذكورة في  املعطيات واملعلومات املقّدمة من قبل املشاركين متوافقة مع  يجب أن تكون  

 ومن خالل اإلجابة على األسئلة التالية:  الخاص بها، وذلكوفي املوقع اإللكتروني  

 ينعلى استقطاب وخدمة العمالء الرقمي يةالبريداملؤسسة أو  للمصرفقدرة االستراتيجية الرقمية ال •

  تداري  االالالق   عددد   مواصدددددددددددددفدا هداقدائمدة الخددمدات الرقميدة    :  الرقميدة املقددمدة والعروضنطداق الخددمدات    مدد  اسسددددددددددددددا  •

 عمالء الاملستخدمين   مد  تلبية هذه الخدمات الرقمية الحتياجات 

 السدددددددددنواتخالل العمالء الرقميين    حجم قاعدةالنمو  نسدددددددددب     العروض الرقمية  في تحفيز العمالء على اسدددددددددتخدا النجاح   •

 الثالث املاضية

 الفوائد التي تقدمها املؤسسات املالية من خالل املبادرات الرقميةاملزايا و العمالء من املبادرات الرقمية   ة داستفمد  ا •

 الرقمي"تحقيق "الشمول املالي" و "الشمول املالي نسبة  •

 و )ال سدددديما في املناالق الريفية    املواالنينإلى  الخدمات املالية الرقمية    توصدددديلفي الرقمية  مسدددداهمة التطبيقات واملنصددددات   •

 املعزولة(

 املباشر مع العمالءسعاملها أو املؤسسات البريدية في  املصارف: اإلمكانيات والتسهيالت التي تقدمها يةخطة االتصالال •

 لتحقيق "الشمول املالي الرقمي"؟مخّصصة  رقميةهل هناك استراتيجية  •

 املشاركةم و سر 

 رسوم املشاركة الفئات

• C1-1   ألف دوالر أمريكي 15 : أفضل مصرف رقمي في املنطقة العربية 

• C2-1 أفضل مؤسسة بريدية رقمية في املنطقة العربية :   

• C1-2 G   آالف دوالر أمريكي  7 في منطقة الخليج العربي ي رقم مصرف: أفضل 

• C1-2 ME   رقمي في منطقة الشرق األوسط  مصرف: أفضل 

• C1-2 NA  رقمي في منطقة شمال افريقيا  مصرف :  أفضل 

• C2-2 G   في منطقة الخليج العربي ةرقمي  يةبريد مؤسسة: أفضل 

• C2-2 ME   في منطقة الشرق األوسط ة رقمي يةبريد  مؤسسة: أفضل 

• C2-2 NA  في منطقة شمال افريقيا ة رقمي يةبريد  مؤسسة :  أفضل 

• C1-3  :آالف دوالر أمريكي  3 (في كل دولة )أفضل مصرف رقمي 
 

 اإلقليمية واملحلية الفرعية فئات باملشاركة اآللية في املنافسة على جوائز ال C2-1  و C1-1 الفئتينيتمتع املترشحون عن  ▪

( للتنافس على الفئة  C1-2 G  ،C1-2 ME  ،C1-2 NAالثانية ) الفرعية الفئة  املشاركة في لمصارفلآلًيا ترشيح السيتم  ▪

 ((دولةرقمي )في كل  مصرف: أفضل C1-3الثالثة )الفرعية 
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 معلومات خاّصة بالتحويل البنكي: 

 "2020 –  العربّية ألفضل املؤسسات املاليةالرقمي  التمّيز جائزة "في  املشاركة  و رسيرجى تحويل مبلغ 

  :  التالي للحساب البنكي

 

 : الحساب بالدوالر األمريكي

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 

 

 

املعلومات املقدمة من قبلكم سوف يتم   يث أّن حاملقّدمة   ع أو الخدماتاملشاريي معلومة سرية حول أيرجى عد  ذكر 

 تضمينها في االعالن عن الجهة الفائزة

 

 

 ملشاركتكم في جائزة 
ً
الرقمي  التمّيز "شكرا

 -العربّية فضل املؤسسات املالية أل 

2020" 

 

التحويال  يصااااااااااااا با  ةمرفوقا )awards.org-awards2020@adb( االلكتروني عبر العنوان    ه االسااااااااااااتماارةرسااااااااااااا   ا إالرجااء 

املزيد من املعلومات التي قد ال   إضافة. ويمكن للجهات التي ترغب في 2020نيسان  /أبريل 30 هموعد أقصاوذلك في   البنكي

  . االستمارةالترشيح، تضمين وثيقة منفصلة وإرسالها مع  استمارةيتسع إليها 

mailto:awards2020@adb-awards.org

