
 
 السنوية تبدأ في تلقي المشاركاتسي جي أيه بي  مؤسسةمسابقة صور 

 
بدأت مسابقة صور مؤسسة سي جي  --/ بي آر نيوزواير  /  2016، حزيران/يونيو 29واشنطن، 

 7تتلقى المشاركات من المتسابقين، والموعد النهائي لتقديم المشاركات هو  11أيه بي السنوية الـ 
ويدعى المصورون الهواة والمحترفون لتشارك صورهم القوية واألصلية التي . 2016أيلول/سبتمر، 

 تصور أهمية الوصول إلى الخدمات المالية األساسية للناس حول العالم.
 

 إطلع على البيان الصحفي المتعدد الوسائط هنا: 
 

 اطلع على البيان الصحفي التفاعل المتعدد الوسائط هنا: 
 

في ذلك االستخدام المتزايد للهواتف الذكية، والمنتجات المالية الجديدة التي  االبتكارات الرقمية، بما
تلبي احتياجات العمالء بشكل أفضل تجعل من األسهل على العمالء الفقراء وسكان الريف إدارة 

مليار  2شؤونهم المالية اليومية، وتنمية أعمال تجارية واالستجابة لحاالت الطوارئ. ومع ذلك، هناك 
ال زالوا يفتقرون إلى الخدمات المالية األساسية مثل حسابات التوفير والقروض. ويمكن أن شخص 

 .يؤدي سد هذه الفجوة إلى الحد من الفقر المدقع وزيادة الرخاء
 

صور تعكس المواضيع األربعة إرسال وعلى هذه الخلفية، فإن مسابقة صور هذا العام تدعو إلى 
 :التالية

 الجوال واالبتكارات في مجال التمويل الرقميالمال على الهاتف   •
 تمكين المرأة اقتصاديا  • 
 الصالبة   •
 الشركات الصغيرة  •
 



وقد تمثل الطلبات مجموعة واسعة من المنتجات والمؤسسات والنهوج في هذه المواضيع وتالمس 
كات من  رحب بالمشار مجموعة واسعة من القضايا االجتماعية واالقتصادية والتنموية والتكنولوجية. وي

 .جميع المناطق، الريفية والحضرية على حد سواء
 

وسيفوز المصورون الذين فازت مشاركاتهم بجوائز وتقدير لمشاركاتهم في العديد من الفئات بما في 
لقت توقد خاصة في المجاالت المواضيعية األربعة. الذكر الذلك، الفئة المناطقية واختيار الناس و 

لفائزين من قبل االحتفاء باتم و بلدا.  77مشاركة من مصورين في  3300أكثر من  2015مسابقة 
 .عشرات اآلالف من المرات على االنترنتوتمت مشاهدتهم وأعمالهم وسائل إعالم عالمية 

 Submit your photos <<قدم مشاركتك 

 hereهنا:  2015شاهد الفائزين في مسابقة صور سي جي أيه بي للعام 
 

 34شراكة عالمية من هي  )المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء( مؤسسة سي جي أيه بي
اصل التو ألبحاث و تسعى إلى اإلدماج المالي. وتطور المؤسسة حلوال مبتكرة عبر امنظمة رائدة 

وضع مقاربات على من تمكن لالنشط مع مقدمي الخدمات المالية وصانعي القرار والممولين ل
ذ تتخذ و نطاق واسع.  ير فإنها تجمع بين النهج العملي لتطو المؤسسة من البنك الدولي مقرا لها، ا 

ة قائمة على األدلة لزيادة الوصول إلى الخدمات المالية التي يأسواق مسؤولة ومنصة دعو 
 www.cgap.orgللمزيد، يرجى زيارة: يحتاجها الفقراء لتحسين حياتهم. 

 
 االتصال: 

 erosen@worldbank.org ،0147-+1 (202) 458إستر روزين، سي جي ايه بي، 
 

 

https://wqa08cgap.votigo.com/landingpages/show/cgap
https://cgap.exposure.co/2015-cgap-photo-contest-winners-and-finalists
http://www.cgap.org/
mailto:erosen@worldbank.org

