جوائزالتميز الركمي ألفضل املؤشصات املالية العربية :0202
هدى مصٍد مً الابخياز والشمىٌ املالي
 .Iملدمة
ٌشهد اللطاع املالي في جمُع أهداء العالم ثىزة هبيرة حسير جىبا إلى جىب مع الخطىز الخىىىلىجي ألجل جلدًم خدماث
أفظل لعمالء أشد طلبا واجصاال وجسابطا  .ما هجم عىه جطىٍس جُل جدًد مً املؤسساث املالُت بهدف إزساء بىىن
ومؤسساث بسٍدًت غير جللُدًت جخجاوش همط لاءاداء الاعخُاءادي والخدماث الخللُدًت لخدىاسب مع املخطلباث املخجدءادة
للعمالء و جىفس الابخياز السكمي امليشىءاد ملىاهبت الخلدم الخىىىلىجي الهائل.

 .IIإطارالعمل
 جىفُر مرهسة الخفاهم املمظاة بين اجداءاد املصازف العسبُت ( )UABواملىظمت العسبُت لخىىىلىجُاث الاجصاٌو املعلىماث ()AICTO
 -املباءادزة املشترهت «جائصة الخميز للبىىن السكمُت العسبُت" (اليسخت لاولى.)2012-

 . IIIموضوع الجائزة 0202 -
جوائزالتميزالركمي
ألفضل املؤشصات املالية العربية 0202
الابخياز  -الشمىٌ املالي  -والء العمالء  -السفاهُت (زفاهُت
العمالء)
جخميز اليسخت الحالُت ملسابلت سىت ( )2020بخصىصُت جدًدة
وهي حشسًٍ كطاع البرًد إلى جاهب البىىن واملصازف العسبُت،
ّ
خُث شهدث الخدماث املالُت السكمُت البرًدًت ّ
جطىزا مطسءادا في
عدًد الدوٌ العسبُت خالٌ السىىاث لاخيرة.

أفظل
مؤسست
بسٍدًت زكمُت

جوائز التميز الركمي
ألفضل املؤشصات
املالية العربية
أفضل املؤشصات
املالية في املنطلة
العربية

أفظل
مصسف زكمي
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 .IVفئات "جوائز التميزالركمي ألفضل املؤشصات املالية العربية "0202 -
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 .Vأهداف "جوائزالتميزالركمي
ألفضل املؤشصات املالية العربية "0202 -
ً
بىاء على هخائج اليسخت لاولى مً املسابلت ،سخىاصل اليسخت الثاهُت حسلُط الظىء ومخابعت جهىءاد املؤسساث املالُت
العسبُت (بما في ذلً اللطاعان املصسفي والبرًدي) ،في وطع استراجُجُاث زكمُت تهدف إلى جطىٍس وجلدًم خدماث مالُت
زكمُت مبخىسة .وذلً ألجل جدلُم السٍاءادة في املجاٌ واهدساب والء عمالئهم واملساهمت في الجهىءاد العاملُت هدى جدلُم
الشمىٌ املالي.
سِخم خالٌ مسابلت "جوائزالتميزالركمي للمؤشصات املالية العربية  "0202 -جدلُم أزبعت أهداف زئِسُت وهي :

التجديد
والابتكار

الشمول املالي

والء العمالء

الرفاهية (رفاهية
العمالء)

 .1التجديد والابتكار :الخعسٍف بالخدماث املبخىسة التي جلدمها البىىن واملؤسساث البرًدًت العسبُت وإلاكلُمُت
وحعمُمها على املىطلت باعخبازها كصص هجاح في جبني الخدىٌ السكمي لخطىٍس خدماث مالُت زكمُت جدًدة.
ً
ّ
لاكل خظا مً الخىمُت
 .2الشمول املالي :جدلُم الشمىٌ املالي السكمي ءاداخل املىطلت العسبُت وجددًدا في املىاطم
وءاداخل املىاطم املعصولت ،مع إبساش ءادوز الخطىز الخىىىلىجي في جمىين جمُع املىاطىين مً الخدماث املصسفُت واملالُت.
ّ
 .3والء العمالء :شٍاءادة وعي املىاطً العسبي بمدي مىثىكُت الخدماث املالُت السكمُت والحلىٌ
املصسفُت الالىتروهُت التي
جلدمها املصازف واملؤسساث البرًدًت العسبُت لىسب ثلتهم وجدسين والئهم وحعصٍص شعىزهم بالساخت ولامان.
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 .4الرفاهية (رفاهية العمالء):
الاعتراف بمساهمت املؤسساث املالُت في املىطلت العسبُت في الجهىءاد الىطىُت ملىاجهت الخددًاث التي فسطها جفش ي
جائدت وىزوها ،هجصء مً التزامهم بـ "ججسبت العمالء/الحسفاء" .أثىاء فترة جفش ى الىباء ،أظهسث املؤسساث املالُت
مسخىي عالي مً الاسخجابت لألشمت مً خالٌ املسوز السسَع لخلدًم خدماتها على شبىت إلاهترهذ والاعخماءاد الىلي على
أهظمت الىاجهت السكمُت.
ججسبت العمالء/الحسفاء هي إخدي أهم السوائص لهره الجائصة ،والتي سدشهد جطىزا خالٌ اليسخ اللاءادمت لها في السىىاث
امللبلت ،بِىما سُيىن الترهيز لهرا العام على جاهب حعصٍص السفاهُت خاصت.
وكد ءادفع الىباء املؤسست املالُت إلعاءادة الخفىير في مىاهجها الخللُدًت وجبني عللُت "السكمىت أوال"  .Digital firstوهىرا
عصش ءادوزهم في إهلاذ لازواح ومساكبت زفاهُت املىاطىين العسب مً خالٌ زهيزجين زئِسِخين :املساهمت في جطبُم الخباعد
الاجخماعي وجخفُف الظغط عً سلسلت الخىزٍد.

 .VIمعاييرالتلييم  /الاختيار
هما جمذ الاشا ة إلُه سابلا ،جخظمً هره اليسخت الحالُت مً املسابلت فئخين ئِسِخين جىلسم إلى ّ
عدة فئاث فسعُت.
ز
ز
ّ
وجخميز ول فئت بمعاًير جلُُم واخخُاز ّ
خاصت بها ،فُما عدا الجائصة لاولى مً ول فئت (أفظل مصسف زكمي في املىطلت
العسبُت وأفظل مؤسست بسٍدًت ز ّ
كمُت في املىطلت العسبُت) التي سِخم إسىاءادها إلى املؤسساث املالُت بعد جلُُمها
باالعخماءاد على لازبعت زوائص املروىزة سابلا  :الابخياز – الشمىٌ املالي – والء العمالء – السفاهُت (زفاهُت العمالء).
ّ
والفاعلُت في مسخلت اخخُاز الفائصًٍ في
وكد جم جددًد وافت املعاًير بعىاًت فائلت لظمان أعلى مسخىي مً الشفافُت
املسابلت.
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الفئات
الفئة ألاولى  :أفضل املصارف الركمية
 : C1-1أفضل مصرف ركمي في املنطلة العربية

الفئة الثانية  :أفضل املؤشصات البريدية الركمية
 : C2-1أفضل مؤشصة بريدية ركمية في املنطلة العربية

 : C1-2 Gأفظل مصسف زكمي في مىطلت الخلُج العسبي

 : C2-2 Gأفظل مؤسست بسٍدًت زكمُت في مىطلت الخلُج
العسبي

التجديد والابتكار

الشمول املالي

والء العمالء

رفاهية العمالء

التجديد والابتكار

الشمول املالي

والء العمالء

رفاهية العمالء

 : C1-2 MEأفظل مصسف زكمي في مىطلت الشسق  : C2-2 MEأفظل مؤسست بسٍدًت زكمُت في مىطلت
الشسق لاوسط
لاوسط
التجديد والابتكار

الشمول املالي

والء العمالء

رفاهية العمالء

التجديد والابتكار

الشمول املالي

والء العمالء

رفاهية العمالء

 : C1-2 NAأفظل مصسف زكمي في مىطلت شماٌ افسٍلُا  : C2-2 NAأفظل مؤسست بسٍدًت زكمُت في مىطلت شماٌ
افسٍلُا
التجديد والابتكار

الشمول املالي

والء العمالء

رفاهية العمالء

التجديد والابتكار

الشمول املالي

والء العمالء

رفاهية العمالء

C1-3أفظل مصسف زكمي في ول ءادولت
التجديد والابتكار

الشمول املالي

والء العمالء

رفاهية العمالء

معاييرالتلييم
تهدف الجىائص املخصصت لىخا الفئخين إلى جىسٍم املصازف واملؤسساث البرًدًت العسبُت التي خللذ هفاءة
عالُت في جلدًم الخدماث املالُت السكمُت وخللذ كىة استراجُجُت زكمُت مخميزة السخلطاب وخدمت العمالء
السكمُين مً جهت إطافت إلى مدي هجاخها في جدفيز املسخعملين على اسخخدام العسوض السكمُت مً جهت
أخسي .خُث ًسجىص الخلُُم والاخخُاز على أزبعت أزوان زئِسُت:
 .1الابتكاروإلابداع في الخدمات واملنصات الركمية







مدي إلابداع والابخياز في الخدماث املالُت السكمُت امللدمت مما ًميزها عً باقي خدماث املؤسساث
املالُت لاخسي.
مدي جىءادة الخدماث واملىخجاث السكمُت امللدمت
الخصمُم املبخىس ملىصاث الخدماث السكمُت
املساهمت في جطىٍس وجدسين جىءادة الخدماث امللدمت
مدي جلبُت الخدماث املالُت السكمُت امللدمت لحاجُاث عمالء املؤسست املالُت
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سهىلت الاسخخدام مً كبل جمُع فئاث املسخعملين (السجاٌ ،اليساء ،هباز السً ولاشخاص ذوي
إلاعاكت)
املعلىماجُت (مدي اسخجابت الخطبُلاث والخدماث السكمُت للىاعد ّ
الثلت السكمُت و ّ
ّ
السالمت
السالمت
ّ
املعلىماجُت واملحافظت على ّ
الص ّ
ّ
خصُت للمسخعملين)
سسٍت املعطُاث
طسق الخفاعل مع العمالء :إلامياهُاث التي جىفسها املصازف أو املؤسساث البرًدًت في حعاملها املباشس مع
العمالء.

 .2الشمول املالي







اعخماءاد استراجُجُت جىىىلىجُت مخخصصت لخدلُم "الشمىٌ املالي السكمي"
اعخماءاد خطت اجصالُت إلعالم/جىعُت املىاطىين وخاصت املخىاجدًً في املىاطم السٍفُت واملعصولت بشأن
الخدماث السكمُت املالُت.
الدسهُالث واملصاًا التي جلدمها املصازف أو املؤسساث البرًدًت لخدلُم "الشمىٌ املالي" و "الشمىٌ
املالي السكمي"
مدي هجاح املؤسست املالُت في جدلُم أهداف استراجُجُت "الشمىٌ املالي السكمي" :مً خالٌ عدءاد /
وسبت املىخفعين

 .3والء العمالء






الىمى في حجم كاعدة العمالء السكمُين
اللدزة الاستراجُجُت السكمُت للمؤسست املالُت على اسخلطاب وخدمت العمالء السكمُين
الىجاح في جدفيز العمالء على اسخخدام العسوض السكمُت
ّ
السكمُت
مدي احساع هطاق عسوض املىخجاث /الخدماث
مدي اسخفاءادة العمالء مً املباءادزاث والخدماث السكمُت امللدمت

 .4الرفاهية (رفاهية العمالء)








إلاجساءاث التي اجخرتها املؤسست املالُت لالهخلاٌ إلى البدًل السكمي
ما مدي اسخجابت املؤسست املالُت للمخطلباث الجدًدة للخباعد الاجخماعي؟ املمازساث املسؤولت في
الاسخجابت ألشمت وىفُد11-
املعامالث ّ
املالُت السكمُت هبدًل مً لاولىٍاث مً خالٌ جىفير البطاكاث البىىُت
هل سخعُد أشمت جائدت وىزوها حشىُل الخدماث املالُت السكمُت ،ما هىع الاستراجُجُاث املسخلبلُت التي
سدخخرها املؤسست املالُت؟
الاسخماع إلى صىث العمُل/الحسٍف مً خالٌ الشهاءاداث والاسخطالعاث لظمان جصمُم ججسبت
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العمالء جيىن في جىافم مع الاخخُاجاث الفعلُت
مدي الخىاصل الحُني والخعامل املخىاصل مع طلباث العمالء عبر إلاهترهذ
السالمت ولامان  :ما هي إلاجساءاث الخاصت التي جم وطعها لطمأهت العمالء ،لخعصٍص ثلتهم في املعامالث
ّ
السكمُت (عبر شبىت الاهترهذ)
املالُت

 .VIIلجنة التحكيم
جل ــىم "لجن ةةة التحكةةيم" وه ــي لجى ــت مخخصص ــت ومس ــخللت ً
جمام ــا جخ ــألف م ــً خب ـراء إكلُمُ ــين وءادولُ ــين زفُ ــي املس ــخىي ف ــي
املج ــاٌ بدزاسـ ــت وجلُـ ــُم واف ــت الخطبُلـ ــاث واخخُـ ــاز املبـ ــاءادزاث والخ ــدماث التـ ــي لهـ ــا الخـ ــأثير لاهب ــر فـ ــي إًصـ ــاٌ الخـ ــدماث
العسبُت وفلا للمعاًير ال ّ
ّ
ّ
علمُت للخلُُم التي ّ
جم ذهسها سابلا.
املصسفُت الالىتروهُت إلى املسخخدمين في املىطلت
ًسجى املالخظت أن عملُت اخخُاز الفائصًٍ بهره الجىائص سخيىن خصسٍا طمً مسؤولُت لجىت الخدىُم التي ّ
جخميز
باالسخلاللُت والحُاءاد الخام .هما جم إلاشازة إلُه أعاله ،وأن املىظمت العسبُت لخىىىلىجُاث الاجصاٌ واملعلىماث والاجداءاد
الدولي للبىىن لِس لهما أي ءادوز في هره العملُت.

 .VIIIشروط وآليات الترشح
ًسجى مً جمُع لاطساف الساغبت في املشازهت في مسابلت "جوائز التميز الركمي ألفضل املؤشصات املالية العربية -
 "0202ملء اسخمازة الدسجُل املسفلت وإزسالها عبر البرًد إلالىترووي الخالي،awards2020@adb-awards.org :
في موعد أكصاه يوم  31آذار/مارس  .2021هما ًمىً للجهاث التي جسغب في مشازهت املصٍد مً املعلىماث التي كد ال
جدسع لها اسخمازة الدسجُل ،جظمين وثُلت مىفصلت وإزسالها مع الاسخمازة .هرلً ًمىىىم طلب وسخت مً الاسخمازة
في صُغت "ووزءاد" ( )Wordعبر مساسلخىا على البرًد إلالىترووي ذاجه.


ًمىً للمسشحين املشازهت في أهثر مً فئت فسعُت مً الجائصة



ًجب إزساٌ اسخمازة الدسجُل باللغخين "العسبُت" و "إلاهجليزًت" مىكعت مً املدًس  /املسؤوٌ عً كسم
جىىىلىجُاث الاجصاٌ و املعلىماث في املؤسست املالُتً( .جب جلدًم جمُع املعلىماث املطلىبت) .هما ًجب



إزفاق اسخمازة الدسجُل بئًصاٌ الخدىٍل البىيي لسسىم املشازهت ،هما هى مىضح في الاسخمازة.
ًخللى املشازوىن ً
ً
إلىتروهُا لخأهُد كبىٌ مشازهتهم أو طلب معلىماث إطافُت السخىماٌ امللف ،خالٌ
بسٍدا
املىاعُد النهائُت املحدءادة.

ًسجى املالخظت أن وافت الخفاصُل املخعللت بشسوط وآلُاث املسابلت مىجىءادة على املىكع إلالىترووي للجائصة:
www.adb-awards.org
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 .IXمراحل الجائزة:
 .1املرحلة ألاولى :إلاطالق والترويج
حشمل هره املسخلت إلاعالن عً إطالق مسابلت "جوائز التميز الركمي للمؤشصات املالية العربية  "0202 -مً خالٌ
املىكع إلالىترووي الخاص باملسابلت وجمُع كىىاث الاجصاٌ الخابعت للمىظمت العسبُت لخىىىلىجُاث الاجصاٌ
واملعلىماث  AICTOوالاجداءاد الدولي للبىىن  UABوذلً ًىم  9سبخمبر  .2020هما سِخم إزساٌ ءادعىاث زسمُت

للمشازهت إلى املؤسساث املالُت املصسفُت والبرًدًت مً كبل املىظمت والاجداءاد.
 .2املرحلة الثانية :مرحلة الترشح
ًفخذ باب الترشُذ ملسابلت "جوائز التميز الركمي للمؤشصات املالية العربية  "0202 -اهطالكا مً  00شبتمبر إلى
وفلا للشسوط وآلالُاث املروىزة ً
غاًت  31آذار/ما س ً 2021
سابلا.
ر
 .3املرحلة الثالثة :مرحلة التلييم والاختيار
سخلىم لجىت الخدىُم املخخصصت واملسخللت خالٌ هره املسخلت بخلُُم جمُع الترشُداث الخاصت بمخخلف فئاث
الجائصة واخخُاز لافظل منها خالٌ الفترة املمخدة مً  1إلى  30أفريل .2021
 .4املرحلة الرابعة :مرحلة التتويج
ّ
ًىظم خفل لخخىٍج الفائصًٍ بجىائص مسابلت "جوائز التميز الركمي للمؤشصات املالية العربية  ."0202 -وسُلام
بهره املىاسبت حفل عشاء خالل النصف ألاول من عام  2021بجمهورية مصر العربية (مع لاخر بعين الاعخباز جطىز
الىطع الصحي فُما ًخعلم بجائدت وىزوها).
بث حفل التتويج على الهواء مباشرة على كناة ثلفزيونية عربية
جخم ءادعىة جمُع املؤسساث املالُت العسبُت لحظىز خفل الخخىٍج هرا إلى جاهب الفائصًٍ في املسابلت ،والعدًد مً
أصحاب املصلحت العسب ولاجاهب مً مجاٌ املالُت والخىىىلىجُا املالُت ( .)Fintechهما سُلع خالٌ الحفل ،بث
ملاطع فُدًى كصيرة للخعسٍف باملؤسساث املالُت الفائصة.

9

 .Xالجوائز:


الاشتران السىىي في مجلت الاجداءاد الدولي للبىىن "( " UABملدة سىت واخدة) (وسخخان)



ملحم خاص بـ  10صفداث في مجلت الاجداءاد "ً( "UABخم جىشَعه على جمُع البىىن لاعظاء)



علد ملساخت إعالهُت ملدة  3أشهس في مجلت ""UAB



عسض اسم وشعاز املؤسست املالُت الفائصة في مىكع ول مً الاجداءاد ( )www.uabonline.orgو املىظمت
()www.aicto.org



جخصص املىظمت " "AICTOلجمُع الفائصًٍ صفدت إعالهُت في مجلتها "( "Smartإصداز خاص خىٌ الخدماث
املالُت السكمُت) لُخم إزسالها إلى جمُع البلدان لاعظاء باملىظمت وهرلً اللطاع الخاص في املىطلت العسبُت
وشسوائها الدولُين.



ًدصل الفائصون على ءادزوع خاصت بمسابلت"جوائزالتميزالركمي ألفضل املؤشصات املالية العربية "0202

 .XIالاثصال
ملصٍد مً املعلىماث خىٌ الجائصة ،لاجىدة أو شسوط وآلُاث الترشحً ،سجى الخىاصل معىا عبر الىسائل الخالُت :
لاماهت ّ
العامت للمىظمت العسبُت لخىىىلىجُاث الاجصاٌ واملعلىماث
 الهاجف 00 216 71 320713 :
 الفاهس 00 216 71 320719 :
لاماهت ّ
العامت الجداءاد املصازف العسبُت
 الهاجف 00961 1 377800 :
 الفاهس 00961 1 364952 :
البرًد الالىترووي للجائصة awards2020@adb-awards.org :
مىكع الىٍب الخاص بالجائصة www.adb-awards.org :
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