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 لمغربا  Greenbackمبادرة 
ن الول�ج إ� الخدمات المال�ة  ةمبتكر  فع�ي بط��قة، تك��ن City-Tourجولة   لتحسني

 
 2022مارس  8ال��اط، 

ن الشمول الما�ي  . المغرب Greenback، أطلق كل من بنك المغرب والبنك الدو�ي مؤخرا مبادرة بالمغربمن أجل تحسني
ي 

ي أعدها البنك الدو�ي �ن �ن (هدف  2011وتر�ي هذە المبادرة، اليت إ� جانب )، 5*5لتتبع تحقيق أهداف مجموعة الع�ش
ها، مع ���ــــع اعتماد تكلف.ج من أهداف التنم�ة المستدامة، إ� تع��ز فعال�ة التح��الت المال�ة وتقل�ص ت10الهدف 

مختلف األطراف ستند إ� تعاون رة، تتمحور حول حاج�ات ال��ناء و�كالخدمات المال�ة الرقم�ة. وترتكز ع� مقار�ة مبت
 المعن�ة. 

ي إطار هذە المبادرة، أطلق كل من بنك المغرب والبنك الدو�ي مفهوم جولة 
ي تنظ�م ز�ارات  City-Tourو�ن

الذي يتمثل �ن
، يؤطرها مدر�ون  ن ن المحتملني �كة -إ� وكاالت تقدم خدمات مال�ة لفائدة المستعملني مكونون وممثلو بعض الجمع�ات ال�ش

ي،  ي الوسط الح�ن
ن الصغار �ن ي هذە المبادرة. و�ستهدف هذە المبادرة ع� وجه الخصوص النساء، والشباب والمقاولني

�ن
ي والقر   وي. وشبه الح�ن

 ن من: و المشارك ، سيتمكنهذە التج��ة �فضلو 

وط إنجاز العمل�ة، وأجل وكذا فهم مختلف الخ�ارات الممكنة إلرسال األموال والتوصل بها،  • خصائصها (�ش
 )؛... التنف�ذ 

ي تحد�د أسعار التعرف ع� مختلف  •
ي تدخل �ن  هذە الخ�ارات؛العنا� اليت

ي تناسب احت�اجاتهم بكل ثقة.  ةاخت�ار الط��ق •  اليت

ن شهري أ�ت��ر  City-Tour، تم إنجاز التجارب األول�ة لجولة ةالمال� ةفاو�دعم من المؤسسة المغ���ة للثق بنجاح ما بني
ي ب 2021ونون�ب  ا�ة مع جم�عة "فضاء مدينيت نجزت تج��ة الدار الب�ضاء ��ش

�
ن مشاركا. وأ الدار الب�ضاء وسطات لفائدة أر�عني

ا�ة مع الوكالة الوطن�ة لمحار�ة األم�ة  (ESPOD)ة االنطالق للنهوض بالمقاولة النسائ�ة" نقط وتج��ة سطات ��ش
(ANLCA) . 

ي الجوالت األو�
ن �ن ن من خالل تعل�قات المشاركني ن أن هذە المبادرة مكنت المستف�دين من  و�تبني إجراء مقارنة أفضل بني

الخ�ارات المتاحة إلرسال التح��الت المال�ة أو التوصل بها، واخت�ار الخدمة المال�ة األ��� مالءمة بالنظر إ� حاج�اتهم. 
شعورهم الوكاالت المال�ة و  داخلو�فضل هذە التج��ة، ع�ب المشاركون والس�ما النساء منهم عن ارت�احهم أ��� 

 باالستقالل�ة. 

ا�ة مع  Greenbackد مبادرة و�ستع ، إ� توسيع هذە التج��ة لتشمل عدة الوكالة الوطن�ة لمحار�ة األم�ةبالمغرب، ��ش
ي  د قمدن مغ���ة. و 

وتمت برمجة ثالث تجارب لتك��ن المؤط��ن.  2022مارس  1تم تنف�ذ هذە المبادرة بمدينة سال �ن
ي هذە المبادرة خالل شهر مارس بلمؤط��ن فائدة ال �ةتك��ندورة لة، إ� جانب ثمما

ن �ن الدار الب�ضاء، كل من المشاركني
 وطنجة ومرا�ش. 

بتعاون  2022مارس  8لفائدة النساء بالدار الب�ضاء يوم  City-tourو�مناسبة اليوم العال�ي لحقوق المرأة، تم تنظ�م جولة 
، مركز "مبادرات".  الوكالة الوطن�ة لمحار�ة األم�ةمع  �كها المح�ي  و�ش
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