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إرشادات عملية

كما سيتم النشر على . والمسجلين بالندوةسوف يتم إرسال تسجيل وموارد الندوة إلى جميع المشاركين

.البوابة

1

2

3

ل يمكنكم كتابة األسئلة في أي وقت خال. في حال وجود أسئلة chatالرجاء استخدام صندوق الدردشة 

.الندوة

حتى يتسنى لميسر الندوة من رؤية "  All Participants“الرجاء كتابة االسئلة  باختيار كل المشاركين 

.كل األسئلة المطروحة

2

لمتحدثين في خاصية الميكرفون غير مفعلة لغير ا. الرجاء التأكد من تفعيل السماعة لالستماع إلى الندوة

.الندوة

4
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جدول أعمال الندوة

3

ترحيب وتعريف، ميراندا بشارة، بوابة الشمول المالي للتنمية، سيجاب•

، مكتب هل تطويرأنظمة السوق أداة فعالة للتمكين االقتصادي للمرأة؟ رهام غربيه، مديرة المشروع•

األردن

شاريع بسمة غانم، محللة أولى لألسواق، صندوق مالبرنامج التعليمي للخدمات المالية الرقمية، •

المرأة العربية

ي السالتجار صندوق مشاري    ع المرأة العربية وباي موب لدعم مبادرة -"قبلي التغيي  إ"•
 
يدات ف

مرص، چيالن محمد شعبان، المديرة التجارية، باي موب اكسبت لحلول الدفع

أسئلة وأجوبة•

ختام•
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رهام غربيه
مديرة المشروع، مكتب األردن

صندوق مشاريع المرأة العربية

بسمة غانم
محللة أولى لألسواق

صندوق مشاريع المرأة العربية

ميراندا بشارة
بوابة الشمول المالي للتنمية

ميسرة الندوة

چيالن محمد شعبان
المديرة التجارية، باي موب 

اكسبت لحلول الدفع

المتحدثون في الندوة
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لمستقلة ، هي المنصة المعرفية ا(سابقا بوابة التمويل األصغر)بوابة الشمول المالي من أجل التنمية 

رها البنك التي هي عبارة عن شراكة عالمية مق،(سيجاب)للمجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء التابعة

منظمة تنمية رائدة تعمل من أجل النهوض بحياة الفقراء من خالل تعزيز 30الدولي وتضم أكثر من 

30ن تم تطوير المنصة من أجل توفير أكبر مجموعة مجانية من الموارد تغطي أكثر م. الشمول المالي

. كما توفر مدونة البوابة والندوات اإللكترونية مساحة لتبادل الخبرات واألفكار. موضوعا

.ربيةالبوابة متاحة باإلنجليزية باإلضافة إلى المنصات اإلقليمية بالفرنسية واالسبانية والع

5

www.FinDevGateway.org/ar

http://www.findevgateway.org/ar
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Financial Inclusion Content in Arabic 
صندوق مشاريع المرأة العربية على البوابة
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رهام غربيه
مديرة المشروع، مكتب األردن

صندوق مشاريع المرأة العربية

reham.gharbiyeh@gmail.com

مرأة؟هل تطويرأنظمة السوق أداة فعالة للتمكين االقتصادي لل

الدروس المستفادة من عمل صندوق مشاريع المرأة العربية

في مصر واالردن  واألراضي الفلسطينية المحتلة 

mailto:reham.gharbiyeh@gmail.com
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ماليين جنيه 10صندوق مشاريع المرأة العربية بمبلغ بتمويل وزارة التنمية الدولية للمملكة المتحدة قامت

حيث ريقياافاسترليني من أجل معالجة المعوقات أمام شمول المرأة اقتصادياً في منطقة الشرق األوسط وشمال 

في البلدان المستهدفة في كل من مصر واألردن واألراضي  2020-2015تم تنفيذ البرنامج لألعوام

.الفلسطينية المحتلة

في ذات الدخل المنخفضامرأة ألف150إلجماليقتصادية والرفاهإلى زيادة الفرص اإلالبرنامج هدف 

خالل تمكين المعوقات والتحديات التي تواجهها النساء الفقيرات في األسواق منالبرنامج المنطقة  حيث عالج 

لتحكم في المرأة من العمل والبدء بتطوير أعمالهّن وتحسين وصول صوتهّن واختياراتهّن وقدرتهن على ا

:من خالل األنشطة االقتصادية

(  يير السلوكتغ)تشجيع التغييرات في ممارسات األعمال والمنتجات والخدمات التي تستهدف النساء •

(ميةالرسمية وغير الرس)دعم التغييرات في القوانين التي تحكم وصول المرأة إلى األسواق •

AWEF-نبذة عن صندوق مشاريع المرأة العربية 
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سم إنهج في المساعدات والتنمية يُعرف بهو 

"جعل األسواق تعمل لصالح الفقراء"

إلى تغيير الطريقة التي تعمل بها األسواق ، بحيث يتمنهج يسعى 

.إشراك الفقراء في فوائد النمو والتنمية االقتصادية

نهج صندوق مشاريع المرأة العربية 
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:نظرية التغيير 

التمكين االقتصادي للمرأة وتطويرأنظمة السوق 
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التركيز على القطاعات الهامة للمرأة كمستهلكة أو منتجة أو عاملة•

التي تواجه المرأة والقطاع الخاص" المهمة"استهداف قيود السوق •

المرأة للوصول  ”agency“تطوير المبادرات القابلة للتطبيق التجاري لتحسين قدرة•

للخدمات واالستفادة منه

لسوق للحلول التي يتم تبنيها الموجهة نحو ا" الميسر"دور القيام بركز المشروع على •

والعمل دائما من خالل الشركاء

نظمة السوق طوال فترة التنفيذأااللتزام بالتركيز على تغيير •

أنظمة السوق  مع التركيز على التمكينكيف طبق الصندوق نهج تطوير

تصادي للمراة ؟ قاإل
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المستفادةاألساسيةالدروس
مشاريعصندوقمن تجربة

العربيةالمرأة

السعي للتغيير 

قطاع األعمال الصحيح 

مبادرات صحيحة 

ن وشركاء ملتزم

استخدام  مسارات متعددة الخيارات 
سواقللوصول الى األ

.نتعلم ونطور نعدل:بالتجربة أنبد

ثر المحدود األذاتنلغي المبادرات 
أو الفاشلة

ةالناجحثر في المبادرات أكر ستثمون

ستدامة ،  السعي الدائم لتحقيق اإل
ى إلاالنتقال من التجربة على العمل 

تغيير سلوك السوق المستهدف  
البحت عن نقاط القوى التي يمكن 

،حداث التغييراستغاللها إل

وقت  إلى التغيير يحتاج 

السعي للتغيير
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.ير دائم للنظمسعى صندوق مشاريع المرأة العربية إلى تجاوز التأثير لتحقيق تغي

.ة للنساءنظمة السوق يؤدي إلى تحسينات مستدامتغيير في الهيكل األساسي أل

:إليهعىيم التغيير الذي نسيسس الصندوق لطريقة مميزة لتقأ

ني حجم تب/ ختالف الذي قامت به المبادرات  مستوى اإل-: مدى التغيير •

.التغيير عبر نظام السوق

"  قواعد ومعايير جديدة"إنشاء -القواعد والتوقعات غير الرسمية : العمق•

.لتحفيز التغيير في السوق

التأثير الوصول إلى-الفوائد التي تعود على المجموعة المستهدفة : الفعالية•

القدرة/ الوصول -اإليجابي على النساء 

ركز صندوق مشاريع المرأة العربية على تغيير أنظمة السوق 
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ي قيادة التغيير من خالل الجهات الرائدة ف

.السوق

ة في يل تبني ممارسات عمل شاملة جديدتسه

–ة و الزراعالجاهزة المالبسقطاعي 

.الحمضيات

+ ة تسهيل التوسع في وحدات التمكين االقتصادي للمرأ

.لهماالحتراف المهني للسيدات المرخصات لعم/ الترخيص 

دات تسهيل روابط السوق المبتكرة لتوسيع وصول السي

.ريزقطاع األلبان والتط-الُمرخصات إلى المشترين الجدد 

.إثبات جدوى نموذج العمل المرن عن بعد/ تم اختبار 

:  الشمول المالي -إقليميا
.مصرواألردنتعزيز نماذج األعمال التي تركز على المرأة لتسهيل الشمول المالي الرقمي في 

المبادرات األساسية-النتائج حتى اآلن 

مصراألردن
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Enabling environment

Gender-sensitised institutions

Skilled end-beneficiaries

حصول النساء ذوات الدخل المنخفض : الهدف

في مصر واألردن على الخدمات المالية الرقمية 

والتحكم فيها واالستفادة منها

الدفع االلكتروني للتاجر و السوق

نشر المعرفة
ة بنشر المدونات والتقارير لزياديقوم صندوق مشاريع المرأة العربية

المعرفة حول أفضل الممارسات لتسريع االندماج المالي الرقمي

للمرأة

1 ايجاد بيئة مواتية لتمكين المرأة اقتصاديا

تعزيز البيئة التنظيمية
عزيز نفاذ الشمول المالي وتدعم صندوق مشاريع المرأة العربية في األراضي الفلسطينية المحتلة 

لتشريعي الفئات األقل حظا من النساء والشباب إلى الخدمات المالية الرسمية إنجازا على المستوى ا

تعليمات ( زيوالتي تلعب دور البنك المرك)تمثل في اصدار سلطة النقد الفلسطينية والتنظيمي، 

هري ال دخل ش)رسمية حول انشاء حسابات الشمول المالي البنكية بغرض ادماج الفئات األقل دخال 

ية، في الخدمات المالية البنك( وليس وظائف-دوالر عبر مختلف األعمال الحرة 2000يزيد عن 

حيث يسمح هذا الحساب والذي استحدث ألول مرة لعشرات األالف من األشخاص التمتع 

تي بخصائص الحساب البنكي الجاري بسقوف محدودة، وبدون دفع أية رسوم على الخدمات ال

.  يوفرها هذا النوع من الحساب

تقاص دعم صندوق مشاريع المرأة العربية في األردن الشركة االردنية ألنظمة الدفع و ال

لنساء وتقييم مدى  استخدام خدمات الدفع االلكترزني بين ا" التجارب الرقمية"إلجراء 

ذوات الدخل المنخفض 

3 تعزيز الطلب من خالل االستفادة من التدريبات وغيرها من

الخدمات غير المالية

المتعلقة بالخدمات المالية الرقميةمبادرات ال/المداخالت

ة دورة مختلطصندوق مشاريع المرأة العربية في مصر ، طور

ي لزيادة الوعي والفهم والثقة ف( وجهاً لوجه وعبر اإلنترنت)

عمالء الخدمات المالية الرقمية بين النساء الفقيرات ، وال سيما

التمويل األصغر

ة عمل صندوق مشاريع المرأة العربي

و تمويلي Paymobفي مصر  مع

زيز مقديمي التمويالت الصغيرة لتع

مدفوعات التجار بين األعمال 

الصغيرة النسائية

لبناء شبكات توزيع شاملة…

2 ية تعزيز توفير الخدمات المالية الرقمية الذك

بناء على النوع االجتماعي من خالل بناء 

...  قدرات مزودي الخدمات المالية الرقمية

العربيةالمرأةمشاريعصندوق،عقدمصرفي

والعديدAXAوUnileverوفوريمعشراكة

كالءوشبكةأوللتقديمالحكوميةغيرالمنظماتمن

(يفورهيا)مصرفي

شبكة وكالء هيا فوري من االناث

إلطالق الخدمات ذات الصلة للمشروعات المتناهية الصغر... 

والصغيرة والمتوسطة المتعلقة باالناث

دعم صندوق مشاريع المرأة العربية دينارك الطالق أول

قيا، شبكة وكالء من االناث في الشرق األوسط و شمال افري

هاتف كما قدمت التوصيات لشركات مزويدي خدمات الدفع لل

تماعي النقال على عمل حمالت تسويقية مراعيين النوع االج

و االختالفات بين الجنسين 

شبكة وكالء دينارك من االناث

تهيئة البيئة 

النوع)الجندر المؤسسات التي تراعي 

(االجتماعي

المستفيدون أصحاب 

المهارات

المبادرات المتعلقة بها / خالتمدااستراتيجية االشتمال المالي و الرقمي و ال

لصندوق مشاريع المرأة العربية
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الوصول الى

إمرأة423,345

في القوانينتغييرات3
واالنظمة الرسمية 

مؤسسة غيرت من انظمتها الداخلية 50
حداث التغييرإل

رابط للسوق  938 

لصغراعمال المتناهي رابط للسوق بين قطاع األ30,019

شريك تبنى التغييرات التي اقترحها المشروع 90

قيق الرخاء والقدرةحلف امرأة وتأ150لى إالطريق للوصول
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البرنامج التعليمي للخدمات المالية الرقمية

بسمة غانم
محللة أولى لألسواق

صندوق مشاريع المرأة العربية
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التعليميالبرنامجما هو 
؟الرقميةالماليةللخدمات

يداتالسيساعدرقميتثقيف ماليبرنامج
الحرللعملالمباشراتوالدخلمحدودات
الهواتفإستخدامالصغرعلىالمتناهي
نشاطهنتنميةومتابعةفيالذكيةالمحمولة

يةربحوكفاءةكثرأبصورةاإلقتصادي
تالمدفوعاسبلإستخدامالىباإلضافة

حمولةالمالهواتفتوفرهاالتياإللكترونية
.الشخصيةوالمهنيةاألغراضفي
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خاللمنمالياالمرأةلشمولمالئممناخ
الرقميةالسبل

العالميةالمؤشرات

قرابةيمتلكمابينمصرفيةحساباتعلىحاصلينغيرالبالغينالعالمسكانثلثحوالي

.ميةالرقالماليةالخدماتعلىالحصوللهمتتيحمحمولةهواتفالعالمسكانثلثي

شخصيونملمائةقرابةلحصولالفرصةالمختلفةالرقميةالماليةالخدماتسبلتتيح

.الرقميةالماليةالخدماتعلىالناميةالدولفيبالغ

المحليالمناخ

مليحامنفائقةأعدادرغمالمحمولةاإللكترونيةالمحافظإلستخداممتدنيةمعدالت

.المحمولةالهواتف

.رقميةالالماليةالخدماتخاللمنالماليةللمستحقاتالمرأةإلستقبالمواتيةفرص

معاتمشياإلقراضخدماتترقيمنحوالصغرمتناهيالتمويلشركاتأغلبإتجاه

.ةالنقديالمعامالتمنبدالاإللكترونيةالمدفوعاتعلىلإلعتمادالدولةسياسة
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طرح البرنامج لصاحبات المشروعات متناهية الصغر

التحديات

هن الغالبية العظمى من الفئة المستهدفة ينقص

الوعي باألدوات المتاحة على الهواتف الذكية 

لزيادة إنتاجية مشروعاتهن و كيفية إستخدام 

أدوات الدفع اإللكتروني

ضرورة إستحداث أساليب مبتكرة للتثقيف

المالي الرقمي بخالف البرامج التدريبية 

المتاحة و التي تعتمد على التدريس وجها 

لوجه

أكبر عدد إلىضرورة توافر آليات للوصول 

ممكن من ذوات المشروعات المتناهية الصغر 

مع توفير سبل حصولهن على البرنامج 

باإلضافة الى توفير الدعم و المتابعة 

المتواصلين لهن

سبل مواجهة التحديات 

برنامج ثقافة مالية رقمية في صورة مجموعة من المقاطع المرئية القصيرة باللغة 

العامية

محتوى البرنامج يتضمن سبل إستخدام تطبيقات متوفرة على الهواتف المحمولة 

الذكية لتنظيم و إنجاز األعمال بصورة أكثر كفاءة باإلضافة الى سبل التسويق 

اإللكتروني وأساليب الدفع اإللكتروني التي توفر الوقت والجهد والمال

مواقع –أدوات التواصل اإلجتماعي )المقاطع متاحة من خالل عدة سبل الرقمية 

(الكترونية

توفير الدعم لشركات التمويل متناهي الصغر إلستقطاب ودعم ومتابعة الفئات 

المستهدفة في إستخدام األدوات المتاحة على الهواتف الذكية لتنمية مشاريعهن 

وتحقيق زيادة في األرباح 
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الخطوات الخاصة بطرح البرنامج التعليمي للخدمات المالية

تصميم البرنامج التعليمي–أ 

الشراكة –ب 

مع إحدى 

شركات 

التمويل 

متناهي 

الصغر 

إختيار وتدريب –ج 

ميسري وميسرات 

الخدمات المالية الرقمية 

ل التابعين لشركات التموي

متناهي الصغر 

قيام –د 

الصندوق 

بتدريب 

الميسرين 

والميسرات

وعوية يقوم الميسرين والميسرات بالتسويق للبرنامج التعليمي وعقد جلسات ت

للمستفيدات في فروع شركة التمويل متناهي الصغر

:سبل حصول المستفيدات على مقاطع البرنامج

يقوم الميسرين و الميسرات بإرسال المقاطع للمستفيدات عن طريق -

( واتساب و مل شابه)شبكات التواصل اإلجتماعي 

من خالل اإلدالل على الموقع اإللكتروني المحمل عليه المقاطع الخاصة -

بالبرنامج 

تصميم آليات العمل: الخطوة األولى

التواصل مع المستفيدات: الخطوة الثانية

المتابعة و تقييم األداء: الخطوة الثالثة

(2018نوفمبر–مارس ) الفترة التجريبية 

فرع لشركة 22سيدة من البرنامج من خالل 2800إستفادة 

تساهيل في القاهرة الكبرى

مايو –2018نوفمبر )المرحلة التالية للفترة التجريبية 

2019)

تحديث محتوى البرنامج التعليمي-

تقليل مرحلة التدريب وجها لوجه وإعتماد أكثر على -
المرحلة التوعوية 

إنشاء شركة رصيدي والتي تقدم ضمن خدماتها محفظة 

الكترونية متاح من خاللها خدمة الديون متناهية الصغر 

باإلضافة الى مجموعة متكاملة من خدمات الدفع اإللكتروني

اإلعداد لمرحلة توسعية لطرح البرنامج التعليمي للخدمات -

المالية بالتعاون مع شركتي تساهيل ورصيدي

(2020مارس –2019يونيو )المرحلة التوسعية 

ميسر و ميسرة خدمات الدفع اإللكتروني وطرح 40تدريب 

فرع لشركة تساهيل 53البرنامج التعليمي للخدمات المالية في 

في إجمالي ثمانية محافظات مصرية مما نتج عنه حصول ما 
يقرب من ثمانون الف سيدة على البرنامج التعليمي

النتائج المحققة 
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النجاحمقومات أهم

كفاءةذويتعاونشركاءإختيار•

علىالتعاونشركاءكافةحصولمنالتأكد•
مشاركتهمأثرمضافةقيمة

كافيةتجريبيةفترةطرحعلىالحرص•
تباراإلعفيالمستفادةالدروسوأخذللبرنامج

قلتحقيالتوسعيةللمرحلةالتخطيطعند
المرجوةاإلستدامة
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التاليةالتوسعيةالخطوات

ات طرح البرنامج بالتعاون مع عدد أكبر من شرك•

التمويل متناهي الصغر

طرح البرنامج بالتعاون مع عدد أكبر من •

ي و الشركات التي تقدم خدمات الدفع اإللكترون

المحافظ اإللكترونية 

امج ون إلدراج برنيالتعاون مع شركاء إستراتيج•

ترونية التثقيف المالي الرقمي على المنصات اإللك

المالية الخاصة بهم  
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:لإلطالع على البرنامج التعليمي برجاء زيارة الروابط اآلتية

الدفع اإللكتروني
https://www.youtube.com/playlist?

list=PLxrlxCjRCYmyQtmqDuomC

_BFlwGtoq_kN

إستخدام المحمول في تطوير مشروعك

https://www.youtube.com/watch?v

=WBgrwlCsOmU&list=PLxrlxCjRC

YmwLamdmdcILVF1uN489idvl

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxrlxCjRCYmyQtmqDuomC_BFlwGtoq_kN
https://www.youtube.com/watch?v=WBgrwlCsOmU&list=PLxrlxCjRCYmwLamdmdcILVF1uN489idvl
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"قبلي التغيي  إ"

من النساءلدعم التجار Paymobو  AWEFمبادرة 

چيالن محمد شعبان
المديرة التجارية

Paymob Accept
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3500+
تاجر

8.5M+
المستخدمون 

المسجلون

13
بنوك، شركات)مشغل 

(اتصاالت

2B+
دوالر )في الحجم 

(أمريكي

87%
من حيث حجم في 

السوق )المحافظ الذكية 

(المصري

مصر األردن

كينيا ليبيا

اإلمارات العربية المتحدةباكستان

ةالمملكة العربية السعودي فلسطين

Paymob؟ Accept ما هي

كات من وتمكي   المدفوعاتلتسهيل ةأكسبت هي منص لمدفوعاتاقبول الشر
ي أي مكان مناسب لعمالئك

 
.  بسالسة بأي طريقة وف
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ي مرصمرأةالشمول المالي و ال
 
ف

معوقات الحركة•

المعوقات اإلدارية•

القدرة علي مواكبة •

التكنولوجيا
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من النساءلدعم التجار Paymobو  AWEFمبادرة 
"قبلي التغيي  إ"
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ي المبادرة 
 
الحلول المقدمة ف

الدفع داخل المتجر

حلول للبيع من داخل المتجر

WhatsAppحلول للبيع من خالل صفحات التواصل االجتماعي و ال 

تكلفه أقل✓

زيادة المبيعات✓

تقليل التعامل مع البنوك ✓

توفير الحركة علي العميلة ✓

مليون كارت37

مليون محفظة15

لف نقطة بيعأ88

حصائيات البنك المركزيإ
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نتائج المبادرة

تفاعلت مع الحملة

سجلت للمبادرة

اختيرت للمشاركة  

في المبادرة
37,000

2,800

150

المبيعات المحققة من  

المشاركات

1,505
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1

2

.  لكتابة األسئلة chatالرجاء استخدام صندوق الدردشة 

عند كتابة األسئلة وعدم توجيهها للمتحدث حتى "  All Participants“الرجاء كل المشاركين 

.يتسنى لميسر الندوة من تيسير النقاش

32

رهام غربيه

مديرة المشروع، مكتب األردن

صندوق مشاريع المرأة العربية

بسمة غانم
محللة أولى لألسواق

صندوق مشاريع المرأة العربية

ميراندا بشارة
بوابة الشمول المالي للتنمية

ميسرة الندوة

چيالن محمد شعبان
المديرة التجارية، باي موب 

اكسبت لحلول الدفع

مناقشة
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:  للمزيد من الموارد بالعربية من برنامج صندوق مشاريع المرأة العربية

https://www.findevgateway.org/ar/organization/arab-womens-enterprise-

fund-awef

1

2

3

للتعلم من خبرات برنامج صندوق مشاريع المرأة العربية باإلنجليزية على يمكنكم اإلطالع على موارد

https://seepnetwork.org/AWEF-Learning-Series

:هل لديك أي أسئلة إضافية؟ الرجاء التواصل عبر البريد اإللكتروني التالي

arabic@findevgateway.org

33

ى النشر على سوف نرسل تسجيل الندوة والموارد إلى جميع المشاركين والمسجلين في الندوة باإلضافة إل

.بوابة الشمول المالي للتنمية

4

5

ماذا بعد الندوة؟

:للحصول على آخر مستجدات الشمول المالي بالعربية، اشترك في قائمة بريد البوابة

https://www.findevgateway.org/ar/bulletin

https://www.findevgateway.org/ar/organization/arab-womens-enterprise-fund-awef
https://seepnetwork.org/AWEF-Learning-Series
mailto:arabic@findevgateway.org
https://www.findevgateway.org/ar/bulletin


© CGAP 2019

ww.FinDevGateway.org/arشكرا

@ArabicFinDev Arabic FinDev Gateway Arabic FinDev Gateway

https://twitter.com/FinDevGateway
https://www.linkedin.com/in/findevgateway/
https://www.facebook.com/FinDevGateway
https://twitter.com/ArabicFinDev
https://www.facebook.com/ArabicFinDevGateway/
https://www.linkedin.com/in/arabicfindevgateway/

