
، يتصور الشمول المالالصور التي مشاركات بدء تلقيها علن ت 2017مسابقة سي جي أيه بي للصور 
 التمويل الصغير والتمويل الرقمي

 

ه كساعد في تصوير وتشاطر األثر الذي يتر  --/ بي آر نيوزواير /  2017تموز/يوليو،  24واشنطن، 
التي أعلن عن بدئها قبول  2017صور سي جي أيه بي الشمول المالي حول العالم بتقديم صور إلى مسابقة 

 . تسابقينالمشاركات من الم

 ومع ذلك فإنتلعب الخدمات المالية دورا هاما في المساعدة على الحد من الفقر المدقع وزيادة الرخاء، ا
ية الخدمات المالية األساسإلى إمكانية الحصول على  ونفتقر ي موهماليا. ملياري شخص ما زالوا مستبعدين 
حثي وهو مركز ب( المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء)، سي جي أيه بيمثل حسابات االدخار واالئتمان. 

ي تحسين فالصغير إلدماج المالي في البنك الدولي، يسعى إلى توضيح أثر اإلدماج المالي والتمويل مكرس ل
الثانية  اه السنوية، التي أصبحت اآلن في سنتهصور حياة األشخاص ذوي الدخل المنخفض من خالل مسابقة 

 .عشرة

صور تظهر كيف يستخدم الناس في مشاركات إلى الحصول على سي جي أيه بي هذا العام تسعى و 
ت من خالل األدواالتحمل من المناطق الريفية والحضرية التمويل الرقمي بطرق مبتكرة لبناء قدر أكبر 

اجهة على مو هؤالء ها الخدمات المالية ب تساعد المالية، وممارسة حياتهم المالية. ونريد أيضا أن نرى سبال
لى تقديم صور تبين كيف ترتبط مشاركين عاألزمات اإلنسانية. وباإلضافة إلى ذلك، يتم تشجيع ال

 .مثل النساء والشباب بالتمويل الرقمي من النظام الماليالمجموعات المستبعدة تقليديا 

م : "الناس والمجتمعات في جميع أنحاء العالي جي أيه بيلمجموعة س ةالتنفيذي ةقول غريتا بول، الرئيسوت
 ذه، عبر مسابقة الصور هو . ممن لديهم إمكانية الحصول على الخدمات المالية يستخدمونها لبناء حياة أفضل

"هذا العام نحن متحمسون  ." وأضافت:إظهار هذا التأثير من خالل عدساتهمعلى فيها يساعد المساهمون 
 .التي تمثل االستخدام المتزايد للهواتف الذكية واالبتكارات في مجال التمويل الرقميالمشاركات  جدا لرؤية

ار الرقمي كبتاالكيف يمكن  ؟لعمالء الفقراء إدارة مواردهم المالية اليوميةعلى اكيف تسهل الهواتف الذكية 
 " الستجابة لحاالت الطوارئ؟االشركات، أو لبناء لنساء ذوات الدخل المنخفض ا



حافة المجالت والص ،في الصحافة الوثائقيةصور هم مصورون حاصلون على جوائز ومحررو حكام مسابقتنا 
واء والفئات، واألضالمسابقة الخمسة: الجائزة الكبرى، جاالت اإلخبارية الذين سيختارون الفائزين في م

ط الشرق األوس -منطقتين المشاركات الفائزة من حصل وستجمهور. واختيار الحكام، الذكر اإلقليمية، و 
 على تكريم خاص.  –ركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي يوشمال أفريقيا وأم

 29يات المتحدة في لوالالساحل الشرقي ل مساء بتوقيت 11:59يجب تقديم جميع المشاركات بحلول الساعة 
 .2017سبتمبر /أيلول

 :2017 سي جي أيه بيالمزيد عن مسابقة صور  قدم مشاركتك وتعلم

https://photocontest.cgap.org/ 

https://twitter.com/CGAP 

https://www.facebook.com/ConsultativeGroupToAssistThePoor  

 30أكثر من هي شراكة عالمية من  مؤسسة سي جي أيه بي )المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء(
منظمة رائدة تسعى إلى اإلدماج المالي. وتطور المؤسسة حلوال مبتكرة عبر األبحاث والتواصل النشط مع 
ذ تتخذ  مقدمي الخدمات المالية وصانعي القرار والممولين للتمكن من وضع مقاربات على نطاق واسع. وا 

عوية أسواق مسؤولة ومنصة دالمؤسسة من البنك الدولي مقرا لها، فإنها تجمع بين النهج العملي لتطوير 
قائمة على األدلة لزيادة الوصول إلى الخدمات المالية التي يحتاجها الفقراء لتحسين حياتهم. للمزيد، 

 www.cgap.orgيرجى زيارة: 

 

 http://photos.prnewswire.com/prnh/20151216/296527LOGOالشعار: 

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