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About the Award

The General Council for Islamic Banks and Financial 
Institutions (CIBAFI) established its Award to recognise, 
showcase and encourage Islamic financial institutions that 
provide an outstanding example to the industry. The Award 
takes as basis specific criteria that reflect the “Core Values 
of Islamic Financial Institutions”, also known as Maqasid al 
Shariah. It aims to encourage Islamic financial institutions 
(IFIs) to internalise the core values of Islamic finance in 
order to achieve the final objectives of Shariah in financial 
dealings and transactions.

CIBAFI initiated its first Award in 2017 with the theme 
“Environmental and Social Responsibility” followed by the 
second CIBAFI Award in 2019 with the theme “Investment 
Innovation in Micro, Small, and Medium Enterprises 
(MSMEs) Financing”. After the screening, evaluation, and the 
examination of nominations, the winners of the two awards 
were, ‘Jordan Islamic Bank (JIB)’ in 2017 and Islami Bank 
Bangladesh Limited in 2019 demonstrating real examples 
in achieving the goals and fulfilling the criteria set for both 
editions of the CIBAFI Award.

Due to the growing significance of financial technology and 
its role in the Islamic financial industry, this year, CIBAFI is 
pleased to introduce its 2021 Award on “Adoption of Financial 
Technologies”. The Award aims to assess the level of Fintech 
adoption within IFIs, and the recent trends implemented in 
different operational aspects of IFIs.

حول الجائزة

املؤسسات  لتكريم  جائزته  اإلسالمية  املالية  واملؤسسات  للبنوك  العام  املجلس  أنشأ 

جائزة  ترتكز  إذ  اإلسالمية.  املالية  الصناعة  يف  بارزا  مثاال  تقدم  التي  اإلسالمية  املالية 

املجلس العام عىل معايري أساسية محددة تعكس “القيم الجوهرية للمؤسسات املالية 

املؤسسات  وتشجيع  مكافأة  إىل  وتهدف  الرشيعة.  مبقاصد  تعرف  والتي  اإلسالمية”، 

املالية اإلسالمية عىل استيعاب هذه القيم األساسية ضمن التمويل اإلسالمي من أجل 

تحقيق مقاصد الرشيعة يف التعامالت واملعامالت املالية اإلسالمية.

البيئية  “املسؤولية  عنوان  تحت   2017 عام  يف  األوىل  جائزته  العام  املجلس  أطلق 

حول   2019 سنة  يف  العام  املجلس  لجائزة  الثانية  بالنسخة  متبوعة  واالجتامعية” 

“االبتكار االستثامري يف متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة ومتناهية الصغر”. وبعد 

التقييم وعمليات الفحص والتدقيق من اللجان املختلفة، تم اختيار “البنك اإلسالمي 

للفوز  اإلسالمي”  بنغالديش  و“بنك  لعام 2017  العام  املجلس  بجائزة  للفوز  األردين” 

األهداف  تحقيق  يف  بهام  يحتذى  مثالني  لكونهام   2019 لعام  العام  املجلس  بجائزة 

والرشوط التي تم وضعها لكل من الجائزتني.

اإلسالمية،  املالية  الصناعة  داخل  ودوره  املالية  التكنولوجيا  مجال  أهمية  إىل  بالنظر 

التكنولوجيا  “تبني  حول   2021 لعام  جائزته  تقديم  العام  هذا  العام  املجلس  يرس 

من  املالية  التكنولوجيا  تبني  مستوى  تقييم  إىل  الجائزة  هذه  تهدف  حيث  املالية”. 

طرف املؤسسات املالية اإلسالمية باإلضافة اىل أحدث املستجدات التي تم اعتامدها يف 

الجوانب التشغيلية للمؤسسات املالية اإلسالمية.

CIBAFI Award 2021
“Adoption of Financial Technologies”

جائزة املجلس العام لعام 2021 حول
“تبني التكنولوجيا املالية”



الوثائق املطلوبة

عىل املؤسسات تقديم ما ييل للرتشح لجائزة املجلس العام:

استامرة التقديم. 1

الوثائق املساندة لتعزيز املعلومات املقدمة يف املجاالت التالية: . 2

املساهمة يف تبني التكنولوجيا املالية	 

اعتامد املنتجات والخدمات القامئة عىل التكنولوجيا	 

تبني حلول مبتكرة قامئة عىل التكنولوجيا	 

أثر تبني التكنولوجيا املالية عىل املؤسسة من الداخل 	 

األثر االجتامعي لتبني التكنولوجيا املالية	 

Required documents

To be considered for the nomination, institutions need to 
submit the following:
1. CIBAFI Award Application Form
2. Supporting Documents to reinforce the information 

provided in the following areas:
• Involvement in Fintech Adoption
• Integration of technology-based product and services
• Adoption of innovative and technology-based solutions 
• Internal impact from adopting Financial Technologies
• Social impact from adopting Financial Technologies

الدعوة وعملية التقديم
تقديم الوثائق املطلوبة للجائزة:

 استامرة التقديم.	 
الوثائق املساندة املفصلة: اإلجراءات أو الروابط االلكرتونية 	 

استناداً إىل املعايري املحددة للجائزة.

عملية الفرز
تقييم املرتشحني من قبل لجنة فرز مستقلة:

يتم فرز جميع املتقدمني وفقاً ملعايري الجائزة ودليل التقييم.	 
يتم اختيار أعىل 10 مؤسسات يف قامئة مخترصة، وتقدم للجنة 	 

االختيار.

عملية االختيار
تقييم املؤسسات املختارة من قبل لجنة االختيار املستقلة:

يتم االختيار بحضور مدقق خارجي مستقل يراقب ويرشف عىل 	 
العمليات ويقوم بتجميع النقاط النهائية.

تقرر اللجنة بشأن املؤسسة الفائزة بالتصويت.	 

عملية التدقيق اإللزامي
يتم إجراء التدقيق اإللزامي عىل املؤسسة الفائزة املعنية يف مقر 

املؤسسة من قبل عضو من لجنة الفرز قبل القرار النهايئ.
يتم تقديم تقرير التدقيق اإللزامي بعد االنتهاء من زيارة املوقع.	 

حفل إعالن الجائزة

العمومية  للجمعية  السنوي  االجتامع  خالل  الفائز  عن  اإلعالن  يتم 

وبحضور أعضاء لجنة الفرز واالختيار واملدقق املستقل وأعضاء مجلس 

أصحاب  من  وعدًدا  األعضاء  للمؤسسات  التنفيذيني  والرؤساء  اإلدارة 

املصلحة، مع تغطية إعالمية واسعة من وسائل اإلعالم املحلية والدولية.
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Invitation and Submission Process
Submitting required documentation for the Award:

• Completed application form.
• Supporting detailed documents, procedures 

or web links, based on the set criteria for the 
Award.

Screening Process
Evaluation by an Independent Screening Committee:

• Each nomination is screened according to the 
Award criteria and the Evaluation Guide. 

• 10 institutions are shortlisted with the 
committee providing a detailed report on the 
shortlisted institutions.

Selection Process
Evaluation of the shortlisted institutions by the 
Independent Selection Committee:

• An independent auditor observes and 
supervises the processes and does the final 
score compilation.

• The Committee designates the Award-winning 
institution. 

Due Diligence Process
A due diligence is performed on the designated 
winning institution in the institution’s headquarters 
by a member of the screening committee. 

• A due diligence report is provided after 
completion of site visit.

CIBAFI Award Ceremony
CIBAFI Award Ceremony is held in conjunction with 
the  Annual General Meeting (AGM) in the presence 
of CIBAFI BOD, CEOs of the member institutions, 
the members of the Screening and the Selection 
Committees and an external auditor, with a wide 
media coverage through the local and the international 
media agencies.

Methodologyمنهجية الجائزة
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