رمقنة األجور يف قطاع
املالبس اجلاهزة يف مرص:
األثر عىل العمل التجاري وعىل العامل -السيدات
والرجال -يف مجموعة اللوتس لملالبس اجلاهزة

نو مفرب ۲ ۰ ۲ ۱

مقد مة  /مرص H E R F I N A N C E

إن غالبية العامل يف قطاع صناعة املالبس اجلاهزة يف مرص والبالغ عددمه  ۱٫٥مليون عامل،

 ٪ ٥۰مهنم من اإلناث ،ال ميتلكون حسا ًبا بنك ًيا ،ويتقاضون رواتهبم نق ًدا ۱ .وهذا ميثل خماطرة

كبرية ألحصاب العمل الذين يواجهون خطر الرسقة أو االحتيال خالل معلية نقل وتوزيع األجور

النقدية .مكا أهنا طريقة دفع غري فعالة ،وتعرقل متكني العامل ،وخاصة النساء ،الذين لدهيم

سيطرة أقل عىل أجورمه عند الدفع هلم نق ًد ا .

منذ عام  ، ۲۰۱۹قامت ٌ
لك من Mastercardو Levi Strauss & Coو BSR’s HERproject

بعمل رشاكة لتجريب مرشوع ُيرايع النوع االجمتايع لرمقنة األجور للعاملني يف مجموعة

اللوتس لملال بس اجلاهزة ،ويه رشكة لصناعة املالبس يف مرص .من خالل الرشاكة ،يتلىق

املديرون التوجيه واملشورة بشأن التخطيط ورمقنة نظام دفع الرواتب اخلاص هبم مع مضان
مراعاة االحتياجات اخلاصة للعامالت النساء.

ُيعد بناء القدرة املالية للعامل ،وخاصة النساء ،جز ًءا حيو ًيا من معلية رمقنة األجور واليت من
خالهلا يمتكن العامل من بناء املعرفة والثقة اليت حيتاجوهنا ليك يقبلوا ويستخدموا ويستفيدوا

يف هناية املطاف من حسابات الرواتب اجلديدة اخلاصة هبم .يتلىق العامل تدري ًبا  -يرايع
الفوارق بني اجلنسني مبا يف ذلك اجلوانب التقنية -لكيفية استخدام حسابات الرواتب اجلديدة
واخلدمات املالية املرتبطة هبا ،باإلضافة إىل دروس حول التخطيط املايل وإعداد املزيانية

واالدخار ومناقشة األمور املالية مع عائالهتم ،وهذا التدريب مممص ملساعدة العامل عىل إدارة

أمواهلم والتحمك فهيا وبناء االستقاللية والقدرة عىل التكييف مع معلية التحول الرمقي.

هذا لكه يؤدي إىل ماكسب للعامل وكذلك للعمل التجاري .فبحلول سبمترب  ، ۲۰۲۱أصبح ۸۷۱٦
موظ ًفا من مجموعة اللوتس لملالبس اجلاهزة يتقاضون رواتهبم عن طريق احلساب البنيك مما
أدى إىل زيادة كفاءة معلية دفع الرواتب وتقليل اخلسائر من وقت اإلنتاج يف يوم الدفع .بدأ
العامل يف استخدام مجموعة من املنتجات واخلدمات املالية ،مبا يف ذلك االدخار واخلدمات

املالية الرمقية عن طريق اهلاتف احملمول .أبلغت العامالت النساء عن حتسن املرو نة املالية
لدهين واليت ساعدهتن خالل جاحئة كورونا .اكن هناك ً
أيضا تأثري مضاعف ،حيث شارك العامل
املعلومات مع أرسمه وجممتعاهتم.

۲

كفا ء ة نظا م د فع ا لر و ا تب  /مرص H E R F I N A N C E

رمقنة األجور زادت من
كفاءة نظام دفع الرواتب

أصبحت املدفوعات الرمقية أداة رئيسية لتعزيز المشول املايل يف

مرص .وبكوننا أحد أكرب مصانع املالبس اجلاهزة بقوة معالة تزيد

عن  ۱۰۰۰۰موظف ،أخذنا زمام املبادرة لرمقنة نظام دفع األجور

وتعلمي موظفينا كيفية استخدام حسابات الرواتب اجلديدة اخلاصة

هبم .إن العمل بالتعاون مع رشاكء العمل التجاري جعل هذا االنتقال

أكرث سالسة بالنسبة لنا

عدم وجود فرصة للعامل لحسب األموال من ماكينات الرصاف اآليل

يف يوم الدفع اكن أحد العوائق اليت حتول دون رمقنة األجور .مل

يكن هناك سوى ماكينة رصاف آيل واحدة بالقرب من املصنع .لقد

عاجلنا ذلك من خالل توفري ماكينة رصاف آيل متنقلة تأيت لملصنع

يف يوم دفع الرواتب واأليام القليلة التالية له .نظم املديرون مواعيد

راحة العامل عىل شلك مناوبات لتقليل الطلب عىل ماكينات الرصاف

اآليل ،وأصبحت أتوبيسات نقل العامل التابعة لملصنع تتوقف عند
ماكينات الرصاف اآليل اليت توجد يف طريق عودة العامل إىل

منازهلم .تمتثل اخلطوة التالية يف تجشيع العامل عىل استخدام
يقيض املديرون حوايل  ٤دقائق للك عامل لعد األجور النقدية
وتقسميها وتوزيعها .قلل رمقنة األجور من التاكليف اإلدارية
لدفع الرواتب بنسبة  ٪٤۲هشر ًيا .متت تغطية تاكليف التأسيس
۲
(لدمع العامل لفتح احلسابات) يف غضون أربعة أهشر

يبتعد العامل عن خط اإلنتاج مدة  ۳دقائق تقري ًبا لتليق
ً
عامل من خالل
أجورمه النقدية  .۳عندما مت الدفع لـ ۸۷۱٦

ريا يف الوقت يبلغ حوايل
احلساب البنيك ،فإن هذا ميثل توف ً
 ٤۰۰ساعة من وقت اإلنتاج يف لك يوم دفع للرواتب.

املزيد من اخلدمات املالية الرمقية ،مما سيقلل من حاجهتم إىل حسب

األموال نق ًدا يف يوم الدفع.
تا مر ا لد سو يق  ،مد ير
لملال بس ا جلا هز ة

ا ال ستد ا مة ،

مجمو عة

ا للو تس

۳

قبو ل ا أل جو ر ا لر مقية  /مرص H E R F I N A N C E

ازداد قبول معال املالبس
وتبنهيم لألجور الرمقية

تغري متوسط عدد مرات حسب العامل
من ماكينات الرصاف اآليل من حسب
 ٪۱۰۰من الراتب يف يوم الدفع إىل
إجراء حسبتني هشر ًيا .٤وهذا يدل
عىل ثقة العامل املزتايدة يف ترك جزء
من الراتب يف حساهبم املرصيف.

حبلول سبمترب  ،۲۰۲۱مت دفع رواتب  ۸۷۱٦عام ً
ال ( ٪۳۱إناث)
عن طريق احلساب البنيك ،أي حوايل  ٪۸۳من القوى العاملة
باملصنع .بالنسبة للغالبية العمظى من هؤالء العامل اكن هذا أول
حساب مرصيف هلم.

ومع ذلك ،أفاد ٪٥۹من النساء و ٪٤٤من
الرجال مبشاركة بطاقاهتم املرصفية مع
آخرين ،مبا يف ذلك الزمالء ،مما قلل من
٥
السيطرة عىل حساباهتم

 ٪۱۰۰من العامالت السيدات و  ٪۸۷من العامل الرجال الذين
مشلهم االستطالع يف ّ ۲۰۲۱
فضلوا أن يمت الدفع هلم عن
طريق احلساب البنيك مقارنة بنسبة ( ٪۲٥لكال اجلنسني
السيدات والرجال) يف عام  .۳۲۰۱۹األسباب الرئيسية
املذكورة يه القدرة عىل توفري الوقت يف املعامالت املالية
والقدرة عىل احلفاظ عىل املدخرات بأمان.

٤

مرص H E R F I N A N C E

يف البداية ،كنت أعرف فقط كيفية حسب األموال من جهاز الرصاف
اآليل ،وكنت استخدم حسايب البنيك بنفس طريقة التعامل مع مظروف
الراتب النقدي .أعين أنه مبجرد احلصول عىل راتيب يف حسايب
البنيك ،كنت أقوم بحسب لك أموايل نق ًدا.
بعد حضور اجللسات التدريبية ،تعرفت عىل العديد من اخلدمات اليت
يقدمها احلساب البنيك وتعملت مهارات مالية أخرى .اآلن أدخر جز ًءا
من راتيب يف حسايب وأقوم فقط بحسب املبلغ النقدي الذي أحتاجه.
 -آ ما ل فهمي  ،عا ملة يف قطا ع ا ملال بس ا جلا هز ة  ،بو ر سعيد  ،مرص

٥

ا خلد ما ت ا ملا لية  /مرص H E R F I N A N C E

زيادة وصول معال املالبس
إىل اخلدمات املالية الرمسية

 ٪۸۰من العامل الذين شاركوا يف تدريب مثقيف األقران
 HERfinanceينصحون اآلخرين باستخدام اخلدمات البنكية

 ٪۳٦من النساء اللوايت مشلهن االستطالع يف فرباير
 ۲۰۲۰فضلوا أن يدخروا أمواهلم يف احلساب البنيك مقارنة
بـ  ٪۱٥ممن مشلهم االستطالع يف مارس ۲۰۱۹.

أبلغت النساء عن زيادة يف فتح حسابات التوفري بعد
املشاركة يف  HERfinanceمن  ٪۱۹يف مارس  ۲۰۱۹إىل
 ٪٤٥يف فرباير  ،۲۰۲۱يف حني مل يكن هناك تغري يف نسب
الرجالُ .ينظر إىل الرجال عىل أهنم العائل الرئييس لألرسة
واملسوئل عن الدخل  ،وبالتايل فإن رواتهبم ختصص لنفقات
األرسة .يف حني ُتعترب النساء عائ ً
ال “ثانو ًيا” لذلك مفن املرحج
أن ختصصن رواتهبن لالدخار.

 ۱۲۰۰عامل فتحوا احملفظة الذكية خالل فرتة املرشوع.
شيوعا اليت مت اإلبالغ عهنا يه
اكنت املعاملة األكرث
ً
٦
دفع الفواتري عرب اإلنرتنت
يف أغسطس  ، ۲۰۲۱أبلغ  ٪۷۱من النساء عن
امتالكهن هلواتف ذكية و ٪۲۹امتلكن هواتف تقليدية
غري متصلة باالنرتنت .بيمنا  ٪۱۰۰من الرجال أبلغوا
۱۰
عن امتالكهم هلواتف ذكية.

٦

مرص H E R F I N A N C E

بعد حضوري تدريب [ ، ]HERfinanceفهمت مزايا استخدام بطاقة
االئمتان وكيفية استخدامها يف معليات الرشاء وعرفت عن نظام
املاكفأة عند الدفع ببطاقيت البنكية .تعملت ً
أيضا عن احملفظة الذكية
واستخداماهتا يف دفع الفواتري وحتويل األموال وحشن الرصيد .أقوم
حال ًيا بادخار جزء من أموايل يف حسايب البنيك.
 -عيل إ بر ا همي  ،عا مل يف قطا ع ا ملال بس ا جلا هز ة  ،بو ر سعيد  ،مرص

۷

ا ملر و نة ا ملا لية  /مرص H E R F I N A N C E

حتسنت املرونة املالية لدى العامل وساعدهتم عىل
إدارة شوئهنم خالل العام األول من جاحئة كورونا
خالل عام  ،۲۰۱۹العام األول من برناجم  ،HERfinanceأبلغت النساء عن زيادة املرونة املالية لدهين
بعد املشاركة يف التدريب ۸ .وقد ساعدهن ذلك عىل إدارة أمواهلن أثناء فرتة اإلغالق بسبب جاحئة
۹
فريوس كورونا والتعليق املؤقت للعمل يف مصنع اللوتس يف عام .۲۰۲۰

يف فرباير  ،۲۰۲۰أبلغت  ٪٤٥من النساء عن ادخارمه
هشر ًيا مرتفعون بذلك من نسبة  ٪۲۳بعد مشاركهتم يف تدريب
 . HERfinanceلوحظ اخنفاض يف الرجال  -من  ٪٤٤إىل .٪۳٦
يعترب الرجال مه العائل الرئييس لألرسة واملسوئل عن الدخل،
وبالتايل فإن رواتهبم ختصص لنفقات األرسة .يف حني ُتعترب النساء
عائ ً
ال “ثانو ًيا” لذلك مفن املرحج أن ختصصن رواتهبن لالدخار.

يف فرباير ،۲۰۲۰أبلغت  ٪٦۳من العامالت عن ثقهتن يف
(ارتفاعا من  .)٪٥۳بيمنا
التعامل مع حاالت الطوارئ املالية
ً
ظلت ثقة الرجال متشاهبة حيث انتقلت من  ٪٥٤إىل .٪٥۲

أفاد  ٪٥٥من العامل أن مهارات االدخار ساعدهتم عىل
اإلدارة أثناء اجلاحئة .قال  ٪۳٥مهنم أن تعمل كيفية وضع
املزيانية اكنت مفيدة هلم بشلك خاص.

 ٪۷۳من العامالت و ٪۸۳من العامل يعتقدون أن امتالكهم
حلساب بنيك خالل اجلاحئة قد أحدث فرقًا بالنسبة هلم.

وأن احلسابات البنكية تحمس هلم بالتحمك يف أجورمه وإدارهتا
بهسولة أكرب ويستطيعون دفع فواتريمه.

۸

مرص H E R F I N A N C E

أتلىق راتيب من خالل احلساب البنيك .إنه آمن ومفيد ويوفر الوقت
واجلهد .أنا أستخدم حسايب البنيك للتوفري ً
أيضا .لقد كنت أستخدم
ما تعملته من تدريب [ ]HERfinanceملتابعة نفقايت ووضع املزيانية.
أعتقد أن املعلومات حول االدخار والتخطيط املايل اكنت مفيدة بشلك
خاص خالل أزمة فريوس كورونا.
 -مر و ة  ،عا ملة يف قطا ع ا ملال بس ا جلا هز ة  ،بو ر سعيد  ،مرص

۹

ا لعام ل ذ و و ا أل جو ر ا ملنخفضة  /مرص H E R F I N A N C E

العامل ذوو األجور املنخفضة :أبلغ الرجال عن زيادة
املرونة املالية لدهيم ،بيمنا ظلت النساء غري ُ حمصنات
تباين معدل اعمتاد األجور الرمقية يف مجموعة اللوتس لملالبس اجلاهزة ،حيث حيتاج العامل ذوو األجور املنخفضة إىل مزيد
من الدمع للوصول إىل حسابات الرواتب واستخدامها .لذلك ،يف عام  ،۲۰۲۱قررت  HERfinanceاسهتداف هذه املجموعة
۱۰
بشلك رصحي مما أدى إىل انتشار أمعق العمتاد األجور الرمقية عرب القوى العاملة.

أفاد العامل الذكور الذين بذلوا ساب ًقا جه ًدا أقل فميا خيص
االدخار ،أن جاحئة فريوس كورونا أظهرت أمهية االدخار .حيث
أفاد  ٪٦۰من الرجال أهنم يدخرون معظم األهشر بشلك رئييس
حلاالت الطوارئ املالية وحلاالت الطوارئ الغري متوقعة.

 ٪٦۰من العامالت أفدن بأهنن غري قادرات عىل االدخار بسبب
النفقات العائلية والخشصية ،وخاصة املزتوجات .ذكرت  ٪۳۷فقط
من العامالت أهنن يدخرن معظم األهشر من أجل النفقات املتوقعة
مثل التاكليف الطبية والنفقات املزنلية.

نتيجة لزيادة القدرة عىل االدخار ،أفاد  ٪٥۲من العامل الذكور
بأهنم واثقون من إدارة التاكليف غري املتوقعة ،وقال نصفهم
إهنم واثقون ج ًدا من التعامل مع حاالت الطوارئ املالية.

أفادت  ٪۳۹من العامالت أهنن واثقات من إدارة
التاكليف غري املتوقعة ،حيث قال ثلثاهن أهنن واثقات
ج ًدا من التعامل مع حاالت الطوارئ املالية.

۱۰

ا ختا ذ ا لقر ا ر ا ت ا ملا لية  /مرص H E R F I N A N C E

التغيري يف موقف العامل
بشأن اختاذ القرارات املالية
غي لك من الرجال والنساء مواقفهم حول اختاذ القرارات املالية ،مبا يف ذلك مجموعة العامل
ّ
۱۱
ذات األجور املنخفضة املسهتدفة يف مجموعة اللوتس لملالبس اجلاهزة يف عام .۲۰۲۱

 ٪۷۸من النساء و ٪۸٦من الرجال زادت موافقهتم عىل
أن القرارات املالية جيب أن ُتتخذ بشلك مشرتك مقارنة بـ
 ٪٤۲و ٪۲۱عىل التوايل .وذكروا أن التخطيط املايل طويل
األجل ُيعد املكسب الرئييس من اختاذ القرارات املشرتكة.

أبلغت  ٪۸۱من النساء عن اختاذ القرارات بشأن كيفية
إنفاق رواتهبن بعد املشاركة يف تدريب HERfinance
مقارنة بـ  ٪٥۲يف فرباير .۲۰۲۱

وافق  ٪۷۳من الرجال عىل أن املرأة جيب أن تمتتع حبقوق متساوية
يف اخلدمات املالية ،مقارنة بـ  ٪۳٦يف فرباير  .۲۰۲۱يعتقد ٪۷٤
من النساء بعد املشاركة يف  HERfinanceأنه جيب أن يكون لملرأة
حق متسا ٍو يف الوصول إىل اخلدمات املالية ،مقارنة بـ . ٪٥۳

۱۱

مرص H E R F I N A N C E

احلصول عىل الراتب عن طريق احلساب البنيك له العديد من
املزايا – أموايل يف أمان بسبب تقليل خماطر الرسقة والضياع
وأقوم ً
أيضا بتقليل النفقات غري الرضورية .باإلضافة إىل أنه
يمتاىش مع االجتاه احلايل لملدفوعات الرمقية ،خاصة دفع
الرسوم احلكومية ،واملصاريف اجلامعية ،ورسوم الوحدات الصحية
حيث أصبح الدفع بالبطاقة االئمتانية إلزام ًيا يف لك تلك األماكن.
مقت بتعلمي والديت كيفية استخدام البطاقة البنكية والتعامل مع
ماكينة الرصاف اآليل .مقت بإقناع بعض أفراد عائليت بفتح
حساب بنيك وأخربهتم جبميع مزايا اخلدمات الرمقية.
 -جهيا ن  ،عا ملة يف قطا ع ا ملال بس ا جلا هز ة  ،بو ر سعيد  ،مرص
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موارد األجور الرمقية والقدرة املالية
املوارد التالية مت تطويرها مع Mastercard Center For Inclusive Growthو
 Levi Strauss Foundationولك هذه املوارد متاحة بهسولة عىل اإلنرتنت:

مجموعة أدوات HERfinance
لألجور الرمقية ملديري املصانع
حيدد أفضل املامرسات واإلرشادات لملديرين
لالنتقال إىل نظام الدفع الرمقي لألجور
بطريقة مسؤولة وفعالة .مجموعة األدوات
متاحة عىل االنرتنت باللغة العربية واالجنلزيية.
وللحصول عىل نخسة غري متصلة باإلنرتنت،
ميكنك تزنيلها من متجر Google Playstore

قناة HERproject YouTube
عىل اليوتيوب
مقاطع الفيديو والرسوم املتحركة حول
األجور الرمقية اليت مت تطويرها مع
 ، QuizRRميكن استخدامها أثناء التدريب،
أو عرضها مبفردها يف اكفترييا املصنع.
قوامئ التشغيل متوفرة باللغة العربية.

الخدمات املالية
معمولة عشانك
الحساب الرقمي
آمن و سهل

مريح

ممكن تدخل حسابك
عن طريق موبايلك
تقدر تستخدم كارت االئتامن

تقدر تحول فلوس

تدفع فواتري

ممكن تسحب فلوسك
يف اي وقت
تقدر تحافظ عىل فلوسك
بأمان يف البنك

ملصقات HERfinance
مجموعة تتكون من ست ملصقات حتتوي
عىل معلومات حول اخلدمات املالية واإلدارة.
متاحة عىل اإلنرتنت باللغة العربية

أداة التعمل التقنية للعامل
من HERfinance
مت تطوير األداة بالتعاون مع ،QuizRR
تستخدم األداة أفال ًما جذابة ومسابقات
ورسوم متحركة لدمع العامل لزيادة
معرفهتم باخلدمات املالية وحتسني القدرة
املالية لدهيم وحمو أميهتم الرمقية .متاحة
عىل اإلنرتنت باللغة العربية

عن طريق حسابك ،تقدر تتابع دخلك و
مصاريفك كل شهر و تتحكم يف فلوسك
خليك حريص عىل معرفة الرسوم
و حدود الحساب

تحاسب بالكارت
يف املحالت

تشحن رصيد
موبايلك

وجود حساب رقمي
خاص بيا ،بيساعدين
اتحكم يف مرتبي و ادخر
منه .كامن بيخليني اقدر
احول فلوس لعيلتي

لو واجهت اي مشكلة اتصل علطول ب
خدمة العمالء الخاصة مبقدم الخدمة
املالية بتاعك

HERproject

لدعم عامل و عامالت قطاع صناعة املالبس
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املراجع
- World Bank Global Findex 2017 ۱
https://globalfindex.worldbank.org, https://
sourcingjournal.com/topics/sourcing/egyptapparel-industry-144897
 ۲الفائدة عىل العمل التجاري مت حساهبا بواسطة
مجموعة اللوتس لملالبس اجلاهزة باستخدام أداة
 HERprojectلتحليل الفائدة عىل العمل التجاري
ملرشوع األجور الرمقية
 HERproject ۳أجرت  ۲۰٤استبيان للعامل؛ ٥۰
استبيان يف مارس  ۲۳( ۲۰۱۹امرأة و ۲۷رجل)؛ ٤۷
استبيان يف فرباير  ۲۲( ۲۰۲۰امرأة ۲٥ ،رجل)٥٤ ،
استبيان يف فرباير  ٤۰( ۲۰۲۱امرأة ۱٤ ،رجل) و٥۳
استبيان يف أغسطس  ۳۸( ۲۰۲۱امرأة و ۱٥رجل)
٤

بيانات املعامالت ُم َقدمة من  CIBيف مايو ۲۰۲۱

 ٥استبيان معال  HERprojectاملُنفذ يف فرباير ۲۰۲۰
مع  ٤۷عامل ( ۲۲امرأة و ۲٥رجل)

٦

بيانات احملفظة الذكية ُمقدمة من  CIBيف سبمترب ۲۰۲۱

 ۷االستبيان الذي مت يف ديمسرب  ۲۰۱۹مع  ۲۲۳عامل
( ۱٤۰رجل و ۸۳امرأة) ممن تلقوا تدريب HERfinance
ملعيمل األقران
استبيانات  HERprojectللعامل ٥۰ :استبيان للعامل يف
مارس  ۲۳( ۲۰۱۹امرأة و ۲۷رجل) ؛  ٤۷استبيان للعامل
يف فرباير  ۲۲( ۲۰۲۰امرأة و ۲٥رجل)
۸

 ۹أجرت  HERprojectاستبيان للعامل حول جاحئة كورونا
يف يوليو  ۲۰۲۰مع  ۱۳٦عامل يف قطاع املالبس (٤٦
امرأة و ۹۰رجل) .يف هذه املجموعة ۱۰٤ ،عامل ممكن تلقوا
تدريب  HERfinanceملعيمل األقران ()٪۷٦

يعمل  The Center for Inclusive Growthعىل تعزيز المنو
االقتصادي العادل واملستدام والمشول املايل يف مجيع أحناء
العامل .يستفيد املركز من األصول والكفاءات األساسية للرشكة،
مبا يف ذلك رؤى البيانات واخلربة والتكنولوجيا ،أثناء إدارة
 Mastercard Impact Fundاخلريي ،إلنتاج حبث مستقل،
وتوسيع نطاق الرباجم العاملية ،ومتكني جممتع من املفكرين
والقادة والفاعلني عىل اخلطوط األمامية للمنو الشامل .ملزيد
من املعلومات ولتليق أحدث الرؤى ،تابع املركز عىل تويرت @
 ،CNTR4growthأو اشرتك يف النرشة اإلخبارية لملركز.
www.mastercardcenter.org

 ۱۱٫۱۰استبيانات  HERprojectللعامل ٥٤ :استبيان يف
فرباير  ٤۰( ۲۰۲۱امرأة و ۱٤رجل) و ٥۳استبيان يف
أغسطس  ۳۸( ۲۰۲۱امرأة و ۱٥رجل)

شكر وتقدير
شك ًرا لرشاكئناCenter for Development Services :
(CDS), Lotus Garments Group, Levi Strauss & Co.,
 ;)Commercial International Bank (CIB Egyptوملمولينا:
Mastercard Center for Inclusive Growth and
 ;Levi Strauss Foundationولملديرين ومعال املالبس الذين
شاركوا معنا خرباهتم وآراهئم.
مت إعداد هذا التقرير بواسطة  Laura Maciasو  Ella Moffatيف
 BSR HERprojectو  Amany Shalabyيف .CDS
حقوق ملكية الصور تعود لـ
@BSR/CDS-M.Moawad

مؤسسة  Levi Strauss Foundationيه مؤسسة رشكة
 Levi Strauss & Coويه واحدة من أقدم املؤسسات يف
الواليات املتحدة  -تأسست عام  .۱۹٥۲حنن ندفع جعلة التغيري
االجمتايع الرائد يف قضايا وأحداث عرصنا .جيسد رشاكؤنا
املجمتعيني يف مجيع أحناء العامل قمي Levi Strauss & Co.’s
وجيلبوهنا إىل احلياة  -األصالة والتعاطف والزناهة والجشاعة.
حنن هندف إىل محتل خماطر جشاعة يف خدمة هذه القمي
والسيع لتحقيق تأثري ذي مغزى عىل مدار عقود  -مع تركزي
جماالت براجمنا األساسية عىل الهنوض بالعدالة االجمتاعية،
وحتسني حياة معال املالبس والقضاء عىل وباء فريوس نقص
املناعة البرشية  /اإليدز.

لتعمل املزيد
 ™BSR’s HERprojectيه مبادرة تعاونية تسىع جاهدة
لمتكني النساء ذوات الدخل املنخفض العامالت يف سالسل
التوريد العاملية .من خالل امجلع بني العالمات التجارية
العاملية وموردهيا واملنمظات غري احلكومية احمللية ،تعمل
 HERprojectعىل إحداث تأثري عىل النساء واألمعال من
خالل التدخالت القامئة يف ماكن العمل بشأن الصحة والمشول
املايل واملساواة بني اجلنسني .منذ إنشاهئا يف عام ،۲۰۰۷
معلت  ™HERprojectيف أكرث من  ۱۰۰۰ماكن معل يف ۱۷
دولة وزادت الرفاهة والثقة واإلماكنات االقتصادية ألكرث من
 ۰۰۰,۱,۲۲٥امرأة و ۰۰۰,۷۷٥رجل.
www.herproject.org

ملزيد من املعلومات حول  ، HERfinanceيرىج
زيارة  HERfinance Resource Hubللحصول
عىل رؤى ومعلومات وأدوات تفاعلية تدمع القدرة
املالية ورمقنة األجور يف سالسل التوريد العاملية.

