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 :0202املؤشصات املالية العربية  ألفضل الركمي التميزجوائز 

 ٌ د مً الابخياز والشمى  املالي هدى مٍص
 

 

Iملدمة . 

 اثخدم جلدًمألجل الخطىز الخىىىلىجي  حسير جىبا إلى جىب معٌشهد اللطاع املالي في جمُع أهداء العالم ثىزة هبيرة 

س جُل جدًد مً املؤسساث املالُت ما هجم عىه  . اجسابططلبا واجصاال و  د  أش عمالء لأفظل  بىىن  زساءإبهدف جطٍى

دمؤسساث و  املخجدءادة خطلباث املمع سب اخدىلالخللُدًت والخدماث  الاعخُاءاديءاداء لا خجاوش همط جغير جللُدًت  ًتبٍس

 الخلدم الخىىىلىجي الهائل. ملىاهبت مي امليشىءادجىفس الابخياز السك ولعمالء ل
 

IIإطار العمل . 

                  ث الاجصاٌ( واملىظمت العسبُت لخىىىلىجُاUABالعسبُت ) املصازفبين اجداءاد املمظاة جىفُر مرهسة الخفاهم  -

 (AICTOاملعلىماث ) و

 .(2012-لاولى اليسختالخميز للبىىن السكمُت العسبُت" ) جائصة» املشترهتاملباءادزة  -
 

 

. III  0202 -موضوع الجائزة 

      

  

 الركمي جوائز التميز 

  0202 العربيةفضل املؤشصات املالية أل 

ٌ   -الابخياز   )زفاهُت  السفاهُت - العمالء والء  - املالي الشمى

 العمالء(
 

جدًدة بخصىصُت  (2020) سىت سابلتالحالُت مل اليسختجخميز 

ًوهي  دكطاع  حشٍس العسبُت،  املصازفالبىىن و إلى جاهب  البًر

سءادا في ث الخدماث شهدخُث 
ّ
دًت جطّىزا مط املالُت السكمُت البًر

 .عدًد الدٌو العسبُت خالٌ السىىاث لاخيرة
 

www.adb-awards.org 

 

جوائز التميز الركمي 

ألفضل املؤشصات 
 املالية العربية

أفضل املؤشصات 
املالية في املنطلة 

 العربية

فظل أ

 مصسف زكمي

فظل أ
مؤسست 

دًت زكمُت  بٍس

http://www.adb-awards.org/
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IV 0202 -ألفضل املؤشصات املالية العربية التميز الركمي . فئات "جوائز" 
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V .التميز الركمي"جوائز  أهداف 

 "0202 -ألفضل املؤشصات املالية العربية  

جهىءاد املؤسساث املالُت  ومخابعتحسلُط الظىء الثاهُت  اليسخت سخىاصل، املسابلتمً  ىلاول اليسختبىاًء على هخائج 

دي( س وجلدًم خدماث في  ،العسبُت )بما في ذلً اللطاعان املصسفي والبًر مالُت وطع استراجُجُاث زكمُت تهدف إلى جطٍى

اءادةالجدلُم جل أل  وذلًمبخىسة. زكمُت  جدلُم في الجهىءاد العاملُت هدى  واملساهمتئهم عمالواهدساب والء  في املجاٌ ٍس

 ٌ  املالي. الشمى

 : وهي  أهداف زئِسُت أزبعتجدلُم  "0202 - العربيةللمؤشصات املالية  الركمي"جوائز التميز خالٌ مسابلت سِخم   

 

ف ب الابتكار:التجديد و  .1 دًت الخدماث املبخىسة التي جلدمها البىىن واملؤسساث الخعٍس العسبُت وإلاكلُمُت البًر

س خدماث  وحعمُمها  .زكمُت جدًدةمالُت على املىطلت باعخبازها كصص هجاح في جبني الخدٌى السكمي لخطٍى

 في  :املالي . الشمول 2
ً
 املىاطم لاكّل خظا مً الخىمُتجدلُم الشمٌى املالي السكمي ءاداخل املىطلت العسبُت وجددًدا

 املالُت.املصسفُت و الخدماث  مًجمُع املىاطىين  جمىينإبساش ءادوز الخطىز الخىىىلىجي في مع  ،وءاداخل املىاطم املعصولت

اءادة وعي املىاطً العسب :العمالء . والء3  ت الالىتروهُت ىثىكُت الخدماث املالُت السكمُت والحلٌى دي مبم يٍش ُّ التي املصسف

دًت العسبُت ل املصازفجلدمها  ص شعىزهم بالساختجدسين والئهم ىسب ثلتهم و واملؤسساث البًر  .ولامان وحعٍص

 

 

 

 

التجديد  

 والابتكار
الشمول املالي   والء العمالء    

رفاهية )الرفاهية   
(العمالء  
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 :الرفاهية )رفاهية العمالء(. 4

 جفش ي فسطها التي الخددًاث ملىاجهت الىطىُت الجهىءاد في العسبُت املىطلت في املالُت املؤسساث بمساهمت الاعتراف

 املالُت املؤسساث أظهسث الىباء، جفش ى فترة أثىاء ."الحسفاء/العمالء ججسبت" بـ التزامهم مً هجصء وىزوها، جائدت

ع املسوز خالٌ مً لألشمت الاسخجابت مً عالي مسخىي   على الىلي والاعخماءاد إلاهترهذ شبىت على خدماتها لخلدًم السَس

 .السكمُت الىاجهت أهظمت

 السىىاث في لها اللاءادمت اليسخ خالٌ جطىزا سدشهد والتي الجائصة، لهره السوائص أهم إخدي هي الحسفاء/العمالء ججسبت

ص جاهب على العام لهرا الترهيز سُيىن  بِىما امللبلت،  .خاصت السفاهُت حعٍص

 وهىرا. Digital first" أوال السكمىت" عللُت وجبني الخللُدًت مىاهجها في الخفىير إلعاءادة املالُت املؤسست الىباء ءادفع وكد

 الخباعد جطبُم في املساهمت: زئِسِخين زهيزجين خالٌ مً العسب املىاطىين زفاهُت ومساكبت لازواح إهلاذ في ءادوزهم عصش 

د سلسلت عً الظغط وجخفُف الاجخماعي  .الخىٍز

 

.VI الاختيار/  التلييمعايير م 

جىلسم إلى عّدة فئاث فسعُت.  فئخين زئِسِخيناملسابلت مً الحالُت  اليسختهره  جخظمً، سابلاجمذ الاشازة إلُه هما 

وجخمّيز ول فئت بمعاًير جلُُم واخخُاز خاّصت بها، فُما عدا الجائصة لاولى مً ول فئت )أفظل مصسف زكمي في املىطلت 

ت في املىطلت العسبُت( التي سِخم إسىاءادها إلى املؤسساث املالُت بعد جلُُمها  ُّ دًت زكم العسبُت وأفظل مؤسست بٍس

 السفاهُت )زفاهُت العمالء(. –والء العمالء  –الشمٌى املالي  – الابخيازلازبعت زوائص املروىزة سابلا :  على  باالعخماءاد

ً في أعلى مسخىي مً الشفافُت فائلت لظمان عاًير بعىاًت امل وافت جددًدوكد جم   ت في مسخلت اخخُاز الفائٍص ُّ والفاعل

 املسابلت.
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 الفئات

 أفضل املصارف الركميةالفئة ألاولى :  أفضل املؤشصات البريدية الركمية الفئة الثانية :

C2-1  في املنطلة العربية ةركمي يةبريد مؤشصة : أفضل C1-1    : املنطلة العربيةأفضل مصرف ركمي في 

C2-2 G   د مؤسست: أفظل في مىطلت الخلُج  تزكمُ ًتبٍس

 العسبي

C1-2 G   : الخلُج العسبيأفظل مصسف زكمي في مىطلت 

 التجديد والابتكار  الشمول املالي والء العمالء  رفاهية العمالء التجديد والابتكار  الشمول املالي والء العمالء  رفاهية العمالء

C2-2 ME   د مؤسست: أفظل في مىطلت  تزكمُ ًتبٍس

 الشسق لاوسط

C1-2 ME   مصسف زكمي في مىطلت الشسق : أفظل

 لاوسط
 التجديد والابتكار  الشمول املالي والء العمالء  رفاهية العمالء التجديد والابتكار  الشمول املالي والء العمالء  العمالءرفاهية 

C2-2 NA  د مؤسست:  أفظل في مىطلت شماٌ  تزكمُ ًتبٍس

لُا  افٍس

C1-2 NA  لُا: أفظل  مصسف زكمي في مىطلت شماٌ افٍس

العمالء رفاهية املالي الشمول   العمالء والء  والابتكار التجديد   التجديد والابتكار  الشمول املالي والء العمالء  رفاهية العمالء  

 

 

C1-3  مصسف زكمي في ول ءادولتأفظل 
العمالء رفاهية املالي الشمول   العمالء والء  والابتكار التجديد    

 معايير التلييم
 

م إلىلفئخين لىخا ااملخصصت  جىائصال هدفت دًتاملؤسساث املصازف و  جىٍس العسبُت التي خللذ هفاءة  البًر

العمالء وخدمت سخلطاب ال مخميزة  زكمُت تاستراجُجُ كىة خللذالسكمُت و املالُت الخدماث جلدًم عالُت في 

 جهتمً  على اسخخدام العسوض السكمُت املسخعملينجدفيز في  اهجاخهمدي إطافت إلى مً جهت السكمُين 

    :زئِسُتأزوان  أزبعت على والاخخُاز الخلُُم ًسجىصخُث أخسي. 
 

 . الابتكار وإلابداع في الخدمات واملنصات الركمية1

  خدماث املؤسساث باقي مما ًميزها عً  امللدمت السكمُتاملالُت مدي إلابداع والابخياز في الخدماث

 .املالُت لاخسي 

  جىءادة الخدماث واملىخجاث السكمُت امللدمت مدي 

  املبخىس ملىصاث الخدماث السكمُتالخصمُم 

 س وجدسين جىءادة الخدماث امللدمت  املساهمت في جطٍى

  املؤسست املالُتُاث عمالء اجحلامللدمت السكمُت املالُت مدي جلبُت الخدماث 
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 هباز السً ولاشخاص ذوي ، اليساء، )السجاٌ عملينملسخسهىلت الاسخخدام مً كبل جمُع فئاث ا

 إلاعاكت(

  ت الّسالمتو الثلت السكمُت ُّ  الّسالمت للىاعدالخطبُلاث والخدماث السكمُت  اسخجابت)مدي  املعلىماج

ت ُّ ت على واملحافظت املعلىماج ت املعطُاث سسٍّ ُّ خص
ّ

 (للمسخعملين الص

  دًت في  املصازفطسق الخفاعل مع العمالء: إلامياهُاث التي جىفسها املباشس مع  حعاملهاأو املؤسساث البًر

 .العمالء
 

 

 

 الشمول املالي. 2

 خصصت لخدلُم "الشمٌى املالي السكميخاعخماءاد استراجُجُت جىىىلىجُت م" 

 فُت في املىاطم  وخاصت املخىاجدًً املىاطىينىعُت عالم/جإل  ُتاعخماءاد خطت اجصال بشأن  املعصولتو الٍس

 .الخدماث السكمُت املالُت

  دًت وأ املصازفالدسهُالث واملصاًا التي جلدمها ٌ لخدلُم " املؤسساث البًر ٌ املالي" و " الشمى  الشمى

 "املالي السكمي

  عدءاد /  "الشمٌى املالي السكمي": مً خالٌ تفي جدلُم أهداف استراجُجُ املؤسست املالُتهجاح مدي

 نىخفعيامل وسبت
 

 العمالء والء. 3

  السكمُين العمالءحجم كاعدة الىمى في 

 على اسخلطاب وخدمت العمالء السكمُين للمؤسست املالُتالسكمُت  الاستراجُجُتلدزة ال 

  العسوض السكمُت جدفيز العمالء على اسخخدامالىجاح في 

  تمدي ُّ  احساع هطاق عسوض املىخجاث/ الخدماث السكم

  امللدمت السكمُت والخدماث اسخفاءادة العمالء مً املباءادزاثمدي 

 

 الرفاهية )رفاهية العمالء( . 4

 السكمي البدًل إلى لالهخلاٌ املالُت املؤسست اجخرتها التي إلاجساءاث 

 في املسؤولت املمازساث الاجخماعي؟ للخباعد الجدًدة للمخطلباث املالُت املؤسست اسخجابت مدي ما 

 11-وىفُد ألشمت الاسخجابت

 ت املعامالث ُّ اث مً هبدًل السكمُت املال  البىىُت البطاكاث جىفير خالٌ مً لاولٍى

 التي املسخلبلُت الاستراجُجُاث هىع ما السكمُت، املالُت الخدماث حشىُل وىزوها جائدت أشمت سخعُد هل 

 املالُت؟ املؤسست سدخخرها

 ججسبت جصمُم لظمان والاسخطالعاث الشهاءاداث خالٌ مً الحٍسف/العمُل صىث إلى الاسخماع 
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 الفعلُت الاخخُاجاث مع جىافم في جيىن  العمالء

 إلاهترهذ عبر العمالء طلباث مع املخىاصل والخعامل الحُني الخىاصل مدي  

 ص العمالء، لطمأهت وطعها جم التي الخاصت إلاجساءاث هي ما:  ولامان السالمت  املعامالث في   ثلتهم لخعٍص

ت املالُت ُّ  (الاهترهذ شبىت عبر) السكم

 
 

VIIلجنة التحكيم . 

مخخصصـــت ومســـخللت جماًمـــا جخـــألف مـــً خبـــراء إكلُمُـــين وءادولُـــين زفُ ـــي املســـخىي فـــي وهـــي لجىـــت  تحكةةةيم"ال"لجنةةةة جلـــىم 

الخـــــأثير لاهبـــــر فـــــي إًصـــــاٌ الخـــــدماث الخطبُلـــــاث واخخُـــــاز املبـــــاءادزاث والخـــــدماث التـــــي لهـــــا  وافـــــتاملجـــــاٌ بدزاســـــت وجلُـــــُم 

ت الالىتروهُ ُّ ت املىطلت في املسخخدمين إلى  تاملصسف ُّ تال معاًيرلل اوفل العسب ُّ  التي جّم ذهسها سابلا. للخلُُم علم

ا طمً مسؤولُت لجىت الخدىُم التي جخمّيز  اخخُازًسجى املالخظت أن عملُت  ً بهره الجىائص سخيىن خصٍس الفائٍص

املىظمت العسبُت لخىىىلىجُاث الاجصاٌ واملعلىماث والاجداءاد أعاله، وأن  جم إلاشازة إلُههما باالسخلاللُت والحُاءاد الخام. 

 ءادوز في هره العملُت. أي  لِس لهما للبىىنالدولي 

 

VIII الترشح. شروط وآليات 

 -ملؤشصات املالية العربية ا الركمي ألفضل "جوائز التميز  مسابلت ًسجى مً جمُع لاطساف الساغبت في املشازهت في

د إلالىترووي  عبرملء اسخمازة الدسجُل املسفلت وإزسالها  "0202        ، awards2020@adb-awards.org :الخاليالبًر

د مشازهت في جسغب التي للجهاث ًمىًهما . 1202 مارس/آذار 31 يوم موعد أكصاهفي   ال كد التي املعلىماث مً املٍص

 الاسخمازة مً وسخت طلب ًمىىىم هرلً. الاسخمازة مع وإزسالها مىفصلت وثُلت جظمين ،اسخمازة الدسجُل لها دسعج

د على مساسلخىا عبر( Word" )ووزءاد" صُغت في   .ذاجه إلالىترووي البًر

  مً الجائصة أهثر مً فئت فسعُتاملشازهت في ًمىً للمسشحين 

  ٌت" مىكعت مً املدًس / املسؤوٌ عً كسم للاباسخمازة الدسجُل ًجب إزسا غخين "العسبُت" و "إلاهجليًز

ًجب هما (. املطلىبت. )ًجب جلدًم جمُع املعلىماث املؤسست املالُتفي  املعلىماث و الاجصاٌ ثجىىىلىجُا

ل بئًصاٌ  إزفاق اسخمازة الدسجُل  .في الاسخمازة ، هما هى مىضحلسسىم املشازهت البىييالخدٍى

  ًدا اًخللى املشازوىن بٍس ًُ ٌ لخأهُد  إلىتروه خالٌ  امللف،إطافُت السخىماٌ  أو طلب معلىماث تهممشازه كبى

 املىاعُد النهائُت املحدءادة.

املىكع إلالىترووي للجائصة:  مىجىءادة على املسابلت آلُاثبشسوط و  وافت الخفاصُل املخعللتالخظت أن املًسجى 

www.adb-awards.org 
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IX:مراحل الجائزة . 

 إلاطالق والترويج ألاولى:. املرحلة 1

مً خالٌ  "0202 -للمؤشصات املالية العربية الركمي "جوائز التميز  مسابلت حشمل هره املسخلت إلاعالن عً إطالق

الخابعت للمىظمت العسبُت لخىىىلىجُاث الاجصاٌ وجمُع كىىاث الاجصاٌ الخاص باملسابلت املىكع إلالىترووي 

زسمُت  اثسِخم إزساٌ ءادعى  هما. 2020سبخمبر  9ًىم وذلً  UAB الاجداءاد الدولي للبىىنو  AICTO واملعلىماث

دًت  املؤسساث املالُتإلى للمشازهت   .والاجداءادمً كبل املىظمت املصسفُت والبًر

 

 الترشح: مرحلة الثانية. املرحلة 2

إلى  شبتمبر 00مً  اهطالكا "0202 -للمؤشصات املالية العربية الركمي "جوائز التميز  ًفخذ باب الترشُذ ملسابلت

 املروىزة سابًلا. وآلالُاثوفًلا للشسوط  2021آذار/مارس  31غاًت 

 والاختيار : مرحلة التلييمالثالثة. املرحلة 3

فئاث  الترشُداث الخاصت بمخخلفخالٌ هره املسخلت بخلُُم جمُع واملسخللت املخخصصت  لجىت الخدىُمسخلىم 

 .2021 أفريل 30إلى  1مً املمخدة الجائصة واخخُاز لافظل منها خالٌ الفترة 

 : مرحلة التتويج الرابعة. املرحلة 4

م
ّ
ً  ًىظ ج الفائٍص سُلام و  ."0202 -للمؤشصات املالية العربية الركمي "جوائز التميز  مسابلت بجىائصخفل لخخٍى

)مع لاخر بعين الاعخباز جطىز  بجمهورية مصر العربية 2021عام من  ول ألا النصف خالل  حفل عشاءبهره املىاسبت 

 الصحي فُما ًخعلم بجائدت وىزوها(. الىطع

 كناة ثلفزيونية عربيةعلى الهواء مباشرة على التتويج حفل بث 

ج جخم ءادعىة جمُع املؤسساث املالُت العسبُت  ً في  إلىهرا لحظىز خفل الخخٍى العدًد مً و ، املسابلتجاهب الفائٍص

 بث الحفل،خالٌ هما سُلع (. Fintechالخىىىلىجُا املالُت )املالُت و  مجاٌ مًأصحاب املصلحت العسب ولاجاهب 

ف بملاطع فُدًى كصيرة   .الفائصةاملؤسساث املالُت للخعٍس
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X:الجوائز . 

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

  الاجداءادمجلت  فيصفداث  10ملحم خاص بـ "UAB" عه على جمُع البىىن  (عظاءلا  )ًخم جىَش

  في مجلت  أشهس 3ملدة علد ملساخت إعالهُت"UAB"   

 في مىكع وشعاز املؤسست املالُت الفائصة عسض اسم ( ول مً الاجداءادwww.uabonline.org و )املىظمت 

(www.aicto.org) 

 املىظمت جخصص "AICTO" " صفدت إعالهُت في مجلتها ً " )إصداز خاص خٌى الخدماث Smartلجمُع الفائٍص

 وهرلً اللطاع الخاص في املىطلت العسبُتباملىظمت املالُت السكمُت( لُخم إزسالها إلى جمُع البلدان لاعظاء 

 .وشسوائها الدولُين

  0202 العربيةملؤشصات املالية الركمي ألفضل ا"جوائز التميز بمسابلت خاصت ءادزوعًدصل الفائصون على" 

 
 

XI . الاثصال 

د مً املعلىماث خٌى    معىا عبر الىسائل الخالُت :  أو شسوط وآلُاث الترشح، ًسجى الخىاصل الجائصة، لاجىدةملٍص

 لاماهت العاّمت للمىظمت العسبُت لخىىىلىجُاث الاجصاٌ واملعلىماث

  : 32071300 71 216   الهاجف 

 00 320719 71 216:  الفاهس     
 

 املصازف العسبُت  الجداءادلاماهت العاّمت 

   : 377800 1 00961   الهاجف 

 364952 1 00961 :  الفاهس  
 

د الالىترووي للجائصة :   awards2020@adb-awards.org البًر

ب الخاص بالجائصة :   www.adb-awards.org مىكع الٍى


