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2020- جوائز التمّ�� الرقمي ألفضل املؤسسات املالية العر�ية   
 

ح استمارة
ّ

(املؤسسات املصرفية)  املشاركة/ال���  
 2020 د�سم��/ااوو  اول 09آخر أجل للت�جيل : 

 بياوات املر�ح : 

..........................................................................................................................................................اسم املصرف  

.............................................................................................................................................................اسم ادارة  

للمؤسسة املالّية املوق  الك��و�ي 

...................................................................................................................... 

املسؤول عن إعداد ملف ال��شيح) : اسم ال�خص (

........................................................................................... 

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

.........................................................................................................................................................بعنوا  ص/  

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

....................................................................................................................................................ال��د  الك��و�ي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  املراد اش��اك ��ا :فئة/فئاتا�جوائز

 الئئة او�� : أفضل املصارف الرقمية 

 C1-1 أفضل مصرف رقمي �� املنطقة العر�ية :  
 

C1-2 G  منطقة ا�خليج العر�يي رقممصرف : أفضل �� 

 التدددد وابت�ار الشمول املا��  والء العمالء    رفاهية العمالء     

C1-2 ME  منطقة الشر  اوسط رقمي مصرف : أفضل �� 

 التدددد وابت�ار الشمول املا��  والء العمالء    رفاهية العمالء     

C1-2 NA منطقة شمال افر�قيا رقمي مصرف :  أفضل �� 

 التدددد وابت�ار الشمول املا��  والء العمالء    رفاهية العمالء     

C1-3  : ال دولة(مصرف رقمي أفضل ��( 

 التدددد وابت�ار الشمول املا��  والء العمالء    رفاهية العمالء     
 

 

 

............................ : : ..........................امضاء وا�ختم   التار�خ 

 

 ملعلومات املطلو�ة:ا

امللف التعر�في معاد�� التقييم املذ�ورة �� املعطيات واملعلومات املقّدمة من قبل املشارك�ن متوافقة مع ددب أن ت�ون 

 ع�  اسئلة التالية:الاّصة  ومن الالل اجابة اجخاص ��ا، وذلكجاازةة و�� املوقع الك��و�ي ل

 دن ع�  استقطاب والدمة العمالء الرق�يدةال��دداملؤسسة  أو للمصرفقدرة اس��اتيدية الرقمية ال •

 | تار�  اطالق | عدد مواصفا��ا قازمة اجخدمات الرقمية |  : الرقمية املقدمةوالعروض نطاق اجخدمات مدى ا�ساع •

 عمالء الاملستخدم�ن | مدى تلبية هذه اجخدمات الرقمية الحتياجات 

 الالل السنوات العمالء الرقمي�ن حام قاعدةالنمو �سب |  العروض الرقميةالنداح �� تحف�� العمالء ع�  استخدام •

 الثالث املاضية
الفوازد ال�ي تقدمها املؤسسات املالية من الالل املبادرات املةادا والعمالء من املبادرات الرقمية | ة داستفمدى ا •

 الرقمية

 تحقيق "الشمول املا��" و "الشمول املا�� الرق�ي"�سبة  •

  واملواطن�ن(ال سيما �� املناطق الر�فية إ�  جخدمات املالية الرقمية توصيال�� الرقمية مساهمة التطبيقات واملنصات  •

 املعةولة)

 املباشر مع العمالء�عاملها  أو املؤسسات ال��دددة �� املصارف: ام�انيات والتسهيالت ال�ي تقدمها دةالطة اتصالال •

 مخّصصة لتحقيق "الشمول املا�� الرق�ي"؟رقميةهل هناك اس��اتيدية  •

سسة املالية لالنتقال السريع إ�  البددل الرق�ي �� ظل أزمة �ورونا ؟ ما مدى ما�� اجراءات ال�ي اتخذ��ا املؤ •

بات التباعد اجتما��؟ 
ّ
 استدابة املؤسسات املالية إ�  متطل



ما�� اجراءات اجخاّصة بالسالمة ال�ي وضع��ا املؤسسات املالية �� هذه املرحلة وذلك لطمأنه اجحرفاء و�عة�ة ثق��م  •

 �� املعامالت املالّية الرقمّية؟

 تقددم معلومات عن "تدر�ة العمالء" من الالل الشهادات واستطالعات ال�ي قامت ��ا املؤسسة املالّية  •

 

 ملز�  م  املعلومات ع  معاد�� التقييم الرجاء اطالع ع�� الكراس التعر�ئي املرفقوع�� موق  ا�جائزة

www.adb-awards.org،  املؤسسات املالّية  وال��د دة ال�ي تقّ م أك�� ق ر ممك  م  املعلومات �� حيث ا

 الرفاهية (رفاهية العمالء)، – والء العمالء –توافم م  اراا  ار�عة املوجودة بامللف : ابت�ار- الشمول املا�� 

  �� الئو  باملراتب او�� م  ا�جائزة.
 
 سوف تكو   اوفر املر���  حاا

 املشاركةم ورس

 رسوم املشاركة الئئات

• C1-1 ملعرفة رسوم املشاركة الرجاء اتصال   : أفضل مصرف رق�ي �� املنطقة العر�ية

 بنا ع�� ال��د  الك��و�ي :

 
awards2020@adb-awards.org 

• C1-2 G  منطقة اجخليج العر�ي ي رقممصرف : أفضل �� 
 رفاهية العمالء – والء العمالء – الشمول املا�� –(التد د  وابت�ار 

 ( 

• C1-2 ME  رق�ي �� منطقة الشرق اوسط مصرف : أفضل 
 رفاهية العمالء – والء العمالء – الشمول املا�� –(التد د  وابت�ار 

 ( 

• C1-2 NA رق�ي �� منطقة شمال افر�قيا مصرف :  أفضل 
 رفاهية العمالء – والء العمالء – الشمول املا�� –(التد د  وابت�ار 

 ( 

• C1-3  :ل دولة(أفضل مصرف رق�ي� �� ( 
 رفاهية العمالء – والء العمالء – الشمول املا�� –(التد د  وابت�ار 

 ( 
 

 دتمت  امل����و  ع  الئئة C1-1 اقليمية واملحليةالئرعية فئات باملشاركة الية �� املنافسة ع�� إح ى جوائز ال 

 حسب اختيارهم

  ا للمصارفاملشاركة ��ترشيح السيتم إح ى ) للتنافس ع�� C1-2 G ،C1-2 ME  ،C1-2 NAالثاوية (الئرعية  الئئة آلي 

 دولة) رقمي (�� ال مصرف: أفضل C1-3الثالثة (الئرعية الئئة جوائز 

 

 

 معلومات خاّصة بالتحو�ل البن�ي: 

 "2020 –الرقمي ألفضل املؤسسات املاليةالعر�ّيةالتمّ��"جائزة  �� رسوم املشاركةدر�  تحو�ل مبلغ 

 ل�حساب البن�ي التا��: 

 

Account name :  Union of Arab Banks - Excellence Awards 

Bank name : Arab Bank – Amman – Jordan 



Shmeisani Branch 

Account no: 0118/010272-5/514 

Ibanno: JO65 ARAB 1180 0000 0011 8010 2725 14 

Swift code: ARABJOAX118 

Beneficiary name : Union of Arab Banks 

 

 

 

 

 املعلومات املقدمة من قبلكم سوف دتم دث أّن حاملشاريع أو اجخدماتاملقّدمة ي معلومة سر�ة حول أدر�  عدم ذكر 

 تضمي��ا �� اعالن عن اجاهة الفازةة

 

 

 ملشاركتكم �� جائزة 
 
شكرا

الرقمي ألفضل املؤسسات التمّ��"

 "2020 املالية العر�ّية -

 

 

) ع�� العنوا  الك��و�ي   استمارةرسال هذإالرجاء  Uawards2020@adb-awards.orgU) 

. و�مك  ل�جهات 2020U  د�سم��/ااوو  اّول U09  موع  أقصاوذلك �� مرفوقة بإدصال التحو�ل البن�ي

 ال��شيح، تضم�  وثيقة استمارة املز�  م  املعلومات ال�ي ق  ال دتس  إل��ا إضافةال�ي ترغب �� 

  استمارة. منئصلة وإرسالها م  

mailto:awards2020@adb-awards.org�

