
 سي جي أيه بي تطلق مسابقة التصوير الفوتوغرفي
 
 

المجموعة االستشارية لمساعدة جي أيه بي، )أعلنت مؤسسة سي  --/ بي آر نيوزواير /  2102تموز/يوليو،  2واشنطن، 
للتصوير الفوتوغرافي التي تهدف إلى إبراز الصور المتميزة من الهواة والمحترفين على حد سواء  الفقراء التابعة للبنك الدولي(

 من حول العالم والتي تعكس الشموال المالي، عن بدئها قبول المشاركات في المسابقة للعام الجاري. 
 

، يرجى زيارة: لالطالع على األرصدة المتعددة الوسائل اإلعالمية المرافقة لهذا البيان الصحفي
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inclusion 
 

 http://photos.prnewswire.com/prnh/20110412/MM81963LOGOالشعار: 
 

 للعنوان التالي  2102قدم مشاركتك لمسابقة سي جي أيه بي للصور الفوتوغرافية للعام 
 https://photocontest.cgap.org/cgap  2102تشرين األول/أكتوبر،  8قبل . 
 

تعكس الطرق الرائعة التي يمكن فيها للوصول إلى عدد متنوع من الخدمات المالية، مثل صور  سي جي أيه بي تبحث عن
لمدفوعات، واالئتمان، أن يساعد الفقراء في إدارة أوضاعهم المالية المعقدة. الخدمات المالية النقالة هي والتأمين، واالتوفير، 

مجرد أداة واحدة يستعملها الماليين من الفقراء لتحسين حياتهم، ولكنها ليست الخيار الوحيد. جماعات االدخار المجتمعية، 
رى على االشتمال المالي. المشاركات في مسابقة سي جي أيه بي قد تمثل المنشآت الصغيرة، والتمويل الصغير هي أمثلة أخ

مجموعة من المنتجات، والمؤسسات، والنهوج، وربما تكون متعلقة بمجموعة واسعة من القضايا االجتماعية واالقتصادية 
 لحضرية.والتنموية، والتكنولوجية. نرحب بالمشاركات من جميع المناطق، في كل من المناطق الريفية وا

 

 ، بما في ذلك الجائزة األولى والثانية والثالثة، فضال عن الفائز باختيار2102وستكون هناك العديد من الجوائز في العام 

 الجمهور الذي سيتقرر بتصويت الجمهور.

طر هذا ر عبر التصوير كيف يمكن للشمول المالي أن يحسن حياة الفقراء عن طريق تقديم صورك وتشاهساعدنا على أن نظ
 Submit your photos today قدم صورك اليوم وتشاطر إعالن المسابقة مع شبكاتكاإلعالن مع شبكات معارفك. 

.networksshare the contest announcement with your and  

 . 
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وشملت الصور الفائزة في المسابقات السابقة صورا مذهلة ومبدعة تم تشاطرها مع المنظمات العاملة في ميدان االشتمال المالي 
مشاركة من أكثر من  2،8،1األكثر تنافسية حتى اآلن، إذ شاركت فيها  2102ووسائل اإلعالم العالمية. وكانت مسابقة العام 

في العام الماضي حصلت على تغطية إعالمية ممتازة عالميا  Last year's winning photosلفائزة بلدا. الصور ا 1،
ست، ومجلة بزنس وظهرت في معارض على االنترنت على مواقع بي بي سي موندو، بي بي سي فيتنام، هافينغتون بو 

 إنسايدر، من بين مواقع عديدة أخرى. 

 
 نبذة عن مؤسسة سي جي أيه بي

منظمة بارزة تسعى من   22مؤسسة سي جي أيه بي )المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء( هي شراكة عالمية مكونة من 
من أجل الدفع قدما بفكرة الشمول المالي. مؤسسة سي جي أيه بي تطور حلوال مبتكرة للشمول المالي من خالل األبحاث 

مالية وصانعي السياسة والممولين لتمكين المقاربات الكبيرة. مؤسسة سي جي العملية والمشاركة النشطة مع مقدمي الخدمات ال
أيه بي القائمة في مبنى البنك الدولي تجمع بين النهج العملي لتنمية األسواق ومنصة دعوية قائمة على األدلة للدفع قدما 

 .www.cgap.orgبوصول الفقراء إلى الخدمات التمويلية من أجل تحسين حياتهم. للمزيد: 
 

 escronce@worldbank.org، البريد األلكتروني: 3082 473 202 1+االتصال: إيرين سكرونس، هاتف المكتب: 
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