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 خبر صحف 

 

اكة تجمع   إلطالق   "CIB"والبنك التجاري الدول   Visaشر
  مرص She’s Next - ه  التالية " المبادرة العالمية 

 
 " ألول مرة ف

 
 

 

•    
 

تشمل   للواحدة  دوالر  10,000لالستفادة من خمس منح بقيمة    مرص دعوة سيدات األعمال ف
منصة   تقدمها  التدريب  من    ل فرص    مع،  IFundWomenسنة 

وتلق  معارفهن  شبكة  توسيع 
اء واإلرشاد منالنصح   قبل الخبر

اكة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية مع    •      Visaشر
 

لتوفبر فرص التواصل   She’s Nextبرنامج  ف
 وبناء القدرات لرائدات األعمال. 

مرص   10  أصل  من   7  حوال   •   
 

ف االستطالع  شملهن  مواجهة  نساء  تمويل  أكدن    
 

ف  تحديات 
كاتهن.  4من أصل  3و مشاريعهن.   نساء أنفقن من مدخراتهن الشخصية لتأسيس شر

 
  مجال المدفوعات    ،Visaأعلنت  :  2022يونيو    20،  القاهرة

كة الرائدة عالمًيا ف    بورصة نيويورك    الرقمية،الشر
والمسجلة ف 

  مرص لتمكي      She's Nextاليوم عن إطالق مبادرتها العالمية    (،Vبالرمز )
ة  ودعم  ف  كات الصغب  رائدات األعمال وأصحاب الشر

اقتصادًيا.   إطالقوالمتوسطة  التجاري    وتم  البنك  مع  اكة  بالشر )المبادرة  الخاص   (،CIBالدول   القطاع    
ف  البنوك  أكبر  أحد 

 ه  العاملوكالة التنمية الدولية الرائدة  حيث تعد    (،USAIDوالوكالة األمريكية للتنمية الدولية )  المرصي،
َ
المحفز الذي    عالميا

واألدوات العملية الالزمة الزدهار المشاري    ع يقدم اإلرشادات   برنامج دعم عالم    She's Nextوتمثل مبادرة    التنمية. يقود نتائج  
 من فرص التواصل والمشورة إل فرص تمويل. 

ً
  تديرها النساء بدءا

ة الت   الصغب 
 

     2.2ما يزيد عىل    2020منذ عام    Visaواستثمرت  
لرائدات األعمال ومالكات    200مليون دوالر ف   

ً
 تدريبيا

ً
 وبرنامجا

ً
منحة

ة   كات الصغب     "    She's Next  والمتوسطة من النساء عىل مستوى العالم عبر برنامج منح مبادرة "الشر
العديد من البالد و   ف 

 كندا والهند وايرلندا .    من ضمنها 
 

   
االنضمام إل المبادرة والتقدم بطلب للحصول عىل تمويل   جميع أنحاء جمهورية مرص العربيةويمكن لسيدات األعمال ف 

  جمعتها  
    Visaوالوصول إل شبكة من رواد األعمال والمراجع التعليمية الت 

ً
  أجرتها مؤخرا

باالستفادة من نتائج الدراسة الت 
  تواجه رائدات األعمال من النساء. وفيما يىل  استعراض ألهم النتائج تركزتو 

  توصلت لها الدراسة:  حول التحديات الت 
 الت 

 

 %( أن الحصول عىل تمويل لمشاريعهن كان  69غالبية السيدات )  أوضحت •
ً
ا  كبب 

ً
  حي    ،  تحديا

% منهن 77اعتمدت  ف 
وقال   الشخصية إلطالق مشاريعهن.  يك 53عىل مدخراتهن  العثور عىل شر   

ف  ى كانت  الكبر الصعوبة  أن  منهن   %
وع، وأبدت   قلق سيدات 6من أصل  4للمشر

ً
ك  بشأن ا  الناشئة عىل المدى الطويل.  نتهااستمرارية نجاح شر

 عىل عملهن كرائدات أعمال،    أن٪(  32نساء )  10ثالث من كل    أكدت •
ً
%  80قالت  و نظرة المجتمع للمرأة أثرت سلبا

  اختيارهن لمشاريعهن. 
 منهن أن النظرة المجتمعية كان لها دور ف 
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%( 53النصف )  أكبر منمن العمالء. وأعرب    للمدفوعات النقدية وغب  النقديةقبولهن    إل   سيدات  3من كل    2أشارت   •
  لالستثمار 

  التقنيات الجديدة عن نيتهن االستفادة من تمويل إضاف 
 لدعاية والتسويق. ل ف 

كاتهن، تال ذلك الرغبة بتحقيق أحالمهن؛   • ل االستقالل المال  الدافع الرئيس  لبدء السيدات بتأسيس شر
ّ
والقدرة مث

وقت من  االستفادة  القرارات    هنعىل  واتخاذ  عمل  فريق  وقيادة  المبادرة  زمام  أخذ  وفرصة  األمثل،     بالشكل 
الالت 

ها عىل أعمالهن.   سيتحملن مسؤولية تأثب 

 
اتيجيا    تعلم المزيد عنها وضع أهداف ربحية لمشاريعهن؛ وكيفية تطوير اسب 

  رغبت رائدات األعمال ف 
ت وشملت الجوانب الت 

امج اإلرشادية سلسلة  "    She's Next . وعالوة عىل ذلك، تضم مبادرة "19-أقوى؛ وسبل تجنب تبعات جائحة كوفيد من البر
إل  باإلضافة  والخاص،  العام  القطاعي    من  بارزات  لقائدات  العملية  ات  الخبر من  االستفادة  األعمال  لرائدات    ستتيح 

والت 
  
كاتهن.  األدوات والمراجع العلمية القيمة الت   يحتجنها لتطوير شر

 
ا   كة فب   اكة الجديدة بي   الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وشر للنساء    ”She's Next“ستوفر مبادرة  ومن خالل اتفاقية الشر

 فريدة للتواصل والتفاعل مع األطراف المعنية و 
ً
ة والمتوسطة  العمل عىل  المشاركات فرصا كات الصغب  والمتناهية تمكي   الشر

( لتعزيز MSMEsالصغر    
وت  اإللكب  الدفع  منصات  استخدام  تسهيل  عىل  اكة  الشر هذه  ستعمل  النساء، كما  تقودها    

الت   )
ة  الصغرى والصغب  كات  الشر المئات من  التعاون، ستتلف   الشامل، ومن خالل هذا  االقتصادي  النمو  المال  وتعزيز  الشمول 

نت، ورقمنه سالسل التوريد الخاصة بها، وإدخال والمتوسطة تدريًبا عىل بناء القدرا ت، وفرًصا لالنضمام إل األسواق عبر اإلنب 
االقتصادية، وخاصة  الفرص  المزيد من  ونية إلتاحة  اإللكب  التجارة  توسيع فرص  لعمالئهم. كما سيتم  الرقمية  الدفع  أنظمة 

  تقودها النساء. 
ة الت  كات الصغب   للشر

 
مدير   البابا،  مالك    وعلقت 

الالت  النساء  "تواجه  قائلة:  مرص  ا  فب   من  عام  الكثب   إدارية  مناصب  يشغلن  أو  كات  شر يمتلكن 
  ذلك إمكانية الوصول إل رأس المال، والتواصل مع نظرائهن، باإلضافة إل الضغوط المجتمعية. 

التحديات االستثنائية، بما ف 
  جمي

 She’s Nextع أنحاء مرص من خالل برنامج المنح األول  لهذا السبب نحن متحمسون لدعم وتمكي   سيدات األعمال ف 
التدريب والدعم من خالل   إمكانية الوصول إل  دوالر   10,000باإلضافة إل منحة تمويلية قدرها    IFundWomenونوفر 

فنا أن نتشارك مع البنك التجاري الدول  والوكالة األمريكية للتنمية  
. كما يشر ا    اللذان سيساعدان   الدولية،أمريك    مهمفب  

 تها ف 
ة  ا    والمتوسطة،ليس فقط لتمكي   رائدات األعمال وأصحاب المشاري    ع الصغب 

ً
   ولكن أيض

خلق بيئة داعمة لهن يمكنهن من ف 
 ". رواالزدهاخاللها النمو 

 
ة بالبنك   كات المتوسطة والصغب    الديب، رئيس قطاعات ومنتجات وعالقات ائتمان الشر

  سياق متصل، أعرب األستاذ/ هات 
وف 

اتيجية   تتماشر مع اسب 
اكة الت  ازه بتلك الشر ، عن مدى اعب   ة والمتوسطة وتمكي    لدعم  CIB التجاري الدول  كات الصغب  الشر

كة   كاء الدوليي   لشر  وقوة   VISAالمرأة. وأضاف أن البنك يسع  من خالل هذه المبادرة إل تعظيم االستفادة من شبكة الشر
  التنمية االقتصادية، من خالل دعمهم 

  عالمتها التجارية لرفع الوع  بأهمية الدور الذي تلعبه السيدات من رواد األعمال ف 
 . بمنحة مالية مناسبة وتوفب  األدوات الالزمة لتنمية وتطوير أعمالهن

 
ام   عىل الب  

ً
اكة تأكيدا   هذه الشر

ومن جانبه قال مارك درايفر، القائم بأعمال مدير بعثة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، "تأت 
ا، ستتاح الفرصة حكومة الواليات المتحدة بتمكي   المرأة ودعمها، ومن خالل التعاون بي     الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وفب  

كات مرصية تقودها سيدات للفوز بمنحة قدرها   دوالر أمريك  لتنمية أعمالهن. كما ستكتسب مئات من    10000لخمس شر
نهن وأعمالهن  رائدات األعمال مهارات جديدة من خالل التدريب، وستتاح لها إمكانية الوصول إل موارد التعلم لالرتقاء بمه

 ."  إل المستوى التال 
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يكي     USAIDو  CIBوباإلضافة إل التعاون مع   ، تحظ  مبادرة "   كشر يك    She’s Nextمحليي   العالم    Visa" بدعم من شر
IFundWomen  وه  منصة تمويل وتعليم مصممة لدعم رائدات األعمال. وستعمل عىل تزويدهن بتدريبات وورش عمل ،
اف   ة بإشر  نخبة من رواد األعمال، وفرص التواصل مع نظرائهن، باإلضافة إل توفب  برامج التدريب ومنتدى عىل منصة ممب  

ة، Slackسالك ) كات صغب    يمتلكن شر
 لدعم النساء الالت 

ً
( للتواصل، وسلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية المصممة خصيصا

 وذلك بهدف تنمية عروض ومحتوى أعمالهن. 
 

ة  50  لتمكي    Visaنامج ال دعم رؤية  هذا البر يهدف   كة صغب  العالم رقميا، و ذلك بهدف مساعدتهم عىل     مليون شر حول 
وصول ال المعرفة و األدوات الخاصة أيضا ال   Visa  . و بصفتها المحرك الموثوق للتجارة، توفر COVID-19التعاف  من جائحة  

  العرص الرقم عبر 
ة    She’s Next. و سيدعم  PBSمنصة مهارات االعمال    بريادة االعمال ف  كات الصغب  ، مع   الشر بشكل أكبر

كب   عىل 
 تمكي   رائدات االعمال الواعدات. الب 
 

أن   وجهت    Visaيذكر  و قد  األعمال  لرائدات       أصحابدعوة 
ف  والمتوسطة  ة  الصغب  كات  القطاعات   مرص الشر جميع  من 

  برنامج  
كات الفائزة ورش عمل تعليمية ومجموعة من التوجيهات واإلرشادات  ”Visa She's Nextللمشاركة ف  ". وستتلف  الشر

 بأن باب التقديم مفتوح حت    IFundWomenالمتواصلة عىل مدار عام كامل من منصة  
ً
  تنمية أعمالهم، علما

للمساعدة ف 
 . هنا  الضغطيرجر لمزيد من المعلومات والتفاصيل . ول2022يوليو   20يوم 

 
 - انتىه-

 
 

كة     Visa نبذة عن شر
Visa  ( بورصة نيويورك لألوراق المالية تحت الرمز  

  مجال المدفوعات الرقمية، ومسجلة ف 
 ف 
ً
كة رائدة عالميا  Visaتسهل   (. Vشر

  أكبر من  ت  المعامال 
دولة ومنطقة كل عام. وترتكز    200بي   المستهلكي   والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية ف 

العالم من خالل شبك كات واالقتصادات عىل مهمتنا عىل ربط  ة دفع آمنة ومبتكرة وذات موثوقية، ومساعدة األفراد والشر
  كل مكان، ونرى إتاحة الوصول 

  بالجميع ف 
  كل مكان، ترتف 

  تشمل الجميع ف 
تحقيق االزدهار. نحن نؤمن بأن االقتصادات الت 
، Visa MENA Blog ,About Visa :  المواقع التالية يارةلمزيد من المعلومات، ُيرجر ز  . للنظام المال  كأساس لمستقبل حركة األموال

:  أو   .VisaMiddleEast@متابعة أخبارنا عىل تويب 

 
 

 

https://eg.visamiddleeast.com/ar_EG/run-your-business/she-is-next-campaign.html
https://km.visamiddleeast.com/en_KM/visa-everywhere/blog.html
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fusa.visa.com%2Fabout-visa%2Four_business.html&esheet=52108455&newsitemid=20191009005221&lan=en-US&anchor=About+Visa&index=10&md5=74361851e52e75fbf3c33f60985d6bd7
https://twitter.com/visamiddleeast?lang=en

