
Implementation of Financial Participatory 
Approach (FPA)

تطبيق المنحى التشاركي المالي
األنبارالتعاون بين النظراء مع المحافظة العراقية 

االستشارية ْستْريتيخْستْريتخيرنٍي : تقديم



Financial participatory
approach FPA

• Use financing as an
incentive for community
learning and
transformation

• Learning from the best

• Adopting innovations

• Cultivating trust – within
the community and with
the community

• Autonomous
development

توظيف الدعم المالي كمحفز•
لتعلم المجتمع وتغيره

التعلم من األفضل•

تبني االبتكارات•

غرس الثقة داخل المجتمع •
وبين أفراده

التنمية المستقلة  •

المنحى التشاركي المالي



Principles of FPA
Principle 1: All initiatives come from the people

Principle 2: The role of the FPA and its project 
staff is limited to facilitation

Principle 3: Cooperative competition generates 
best ideas and practices

Principle 4: Direct financing supports successful 
generation and implementation of 
ideas

Principle 5: Mobilization of learning, knowledge 
and experience

Principle 6: The FPA makes constructive use of 
tensions

Principle 7: Media exposure reinforces the 
impact of FPA

Principle 8: The FPA progresses through 
cumulative cycles

مبادئ المنحى التشاركي المالي 

الناسمن خاللتأتي جميع المبادرات : 1المبدأ •

يقتصر دور المنحى وموظفي : 2المبدأ •

المشروع على التيسير

تّولد المنافسة التعاونية أفضل : 3المبدأ •

األفكار والممارسات

في توليدالتمويل المباشر يساهم: 4المبدأ •

وتنفيذ ناجح لألفكار

المعرفة والخبرةتجنيد التعلم وتوظيف: 5المبدأ •

.على نحو بنّاءالتوتر حاالتالمنحىستغلي: 6المبدأ •

وسائل اإلعالم في الظهور : 7المبدأ •

يساهم في زيادة تأثير المنحى

مراحل/عبر حلقاتسير المنحىي: 8المبدأ •

تراكمية



FPA Tools

مشاركة       

وسائل اإلعالم

الرْسَملة

مالتبادل والتعل

Rapid 

Appraisal

و

المكافئات 

التقييم السريع



Assessment تحديد الحاجات      

• Obtain general idea
about the issues at 
stake

• Identify stakeholders

• Define the
geographic and
thematic scope of
FPA

عالتقييم السري

الحصول على فكرة عامة •
حول القضايا الملحة

تحديد أصحاب المصلحة •

تحديد النطاق الجغرافي و •
حجم الموضوع ضمن تطبيق

.   المنحى التشاركي المالي

Rapid 

Appraisal 



Contests and Awards المسابقات والجوائز

• Organised as public
celebrations

• Between persons or
groups

• Any kind of contests

• Issues which may help
improve situation

• Juries award prizes on 
spot

• Purpose is to expose
best results to the
community, promote
discussion

عامة تنظم المسابقات كاحتفاالت•

تتجرى بين األفراد والمجموعا•

ابقاتال يوجد تحديد لطبيعة المس•

في تهتم بالقضايا التي تساهم•
تحسين وضع الناس

لجان التحكيم تقدم الجوائز •
مباشرة للفائزين

الغرض من ذلك عرض أفضل •
لنقاش النتائج للمجتمع وتشجيع ا

بين األفراد



Priming Phase مرحلة التهيئة    

Purpose

• Starting with small awards, low
stakes

• Invite the community or target
group to the process

• Establish rules of the game

• Develop common understanding 
of the issues

• Test the financial and logistical
system

Examples of topics:

• Traditional knowledge

• Short stories about the topic of the
project

• Examples of products

• Contributions to future vision

الهدف

تبدأ بجوائز صغيرة، رهان منخفض•

دعوة المجتمع والمجموعة المستهدفة •

وضع قوانين اللعبة•

إيجاد فهم عام حول القضايا القائمة•

اختبار النظام المالي واللوجستي•

:أمثلة حول المواضيع

التراثية / المعرفة التقليدية •

شروعقصص قصيرة تتعلق بموضوع الم•

أمثلة من المنتوجات  / نماذج لـ•

مساهمات في الرؤية المستقبلية  •



Main Phase المرحلة األساسية     

Purpose

• Increasing awards, 
serious stakes

• Can take place in stages

• Award or develop actual
good practices

• Provide impulse for further
development

Examples of topics:

• Business ideas

• Business plans

• Implementation of plans

الهدف 

زيادة الجوائز، رهانات جدية•

تسير المرحلة ضمن عدة مراحل •

ات جوائز أو تطوير فْعلي للممارس•
الجيدة

تقديم حافز إلحداث تنمية أكبر•

:بعض األمثلة حول المواضيع

أفكار حول مشاريع تجارية•

خطط لمشاريع تجارية•

تنفيذ الخطط  •



Evaluation after each cycle
إجراء التقييم بعد كل مرحلة                                         

• Evaluate the results

• Propose the new cycle

• Amend the scope of FPA 
is needed

• Decide on using other
tools: exchange and
learning, media, 
capitalisation

تقييم النتائج •

اقتراح المرحلة الجديدة •

اركي تعديل نطاق تطبيق المنحى التش•
المالي أمر مطلوب

اتخاذ القرار حول توظيف أدوات •
التبادل والتعلم، اإلعالم، : أخرى

الرْسَملة 



Capitalisation – Use of Results       توظيف النتائج   –الرسملة

• „Seed money“ for
contestants to prepare
their submissions

• Co-funding for the
winning ideas

• Investment in the
results of the FPA may
be picked up by the
government or donors

• Prize awards are also
an investment

• Development of mutual
savings and
investment schemes

الَرْسَملَة 

" األموال األولية"توفير •
تطوير بغرض للمتسابقين
تقديمهاأفكارهم و

ك توفير الدعم المالي المشتر•
لألفكار الفائزة

االستثمار بنتائج المنحى •
ن التشاركي المالي من الممكن أ
يجد دعما من الحكومة أو من 

.جهة المانحين

الجوائز هي بمثابة استثمار•

تطوير برامج ادخار متبادلة •
وبرامج استثمارية 



Exchange and Learning التبادل والتعلم       

• Exchange trips

• On-demand trainings
• technical, 

• financial literacy,

• organisation,

• governance

مالتبادل والتعل

الرحالت التبادلية •

برامج تدريبية حسب الطلب•

التقنية •

التوعية المالية•

عمل المنظمات•

الحوكمة•



Media Involvement مشاركة وسائل اإلعالم 

Promotes

• Local pride

• Internal debate

• Wider exchange of
experiences and
lessons learnt

Using appropriate
channels:

• TV

• Radio

• Newspapers

• Social media مشاركة

وسائل اإلعالم

تعزيز 

وى الشعور بالفخر على المست•
المحلي

الحوار الداخلي•

س تبادل أوسع للخبرات والدرو•
المستفادة

:توظيف قنوات االتصال المناسبة

التلفاز •

المذياع •

الصحف•

وسائل االتصال االجتماعية •



Monitoring المراقبة  

• Reports from all activities:
• Contests

• Trainings

• Exchange visits

• Meetings of working groups

• Evaluation reports

• Summary report – observed
impact

التقارير حول األنشطة المنفذة •

المسابقات•

التدريببرامج•

التبادليةالزيارات•

العملمجموعاتاجتماعات•

التقييمتقارير•

المالحظالتأثير–موجزتقرير•



Evaluation التقييم      

يُجرى بعد كل مسابقة •

:األسئلة التي تطرح•

ما الذي سار بشكل جيد؟•

ما الخطأ الذي حدث؟•

ماذا تعلمنا؟•

القادمة؟لمرحلةخطط لكيف تُ •

يةالتدريبتحديد الحاجات التبادل و•

المؤشرات األساسية•

عدد المشاركين •

كمية األموال الُمنفقة •

• After each contest

• Questions:
• What went well?

• What went wrong?

• What did we learn?

• How to plan the next cycle?

• Exchange and training needs 
identified

• Main indicators:
• Number of participants

• Amount of funds used



Institutional framework اإلطار المؤسسي   

Support 
group

• Providing support and facilitation

• Project Coordinator (Team)

• National/regional authorities

• Facilitator

Working 
Group

• Take main decisions about topics and use of
tools

• Local/regional Authorities

• Experts

• Community Members

• Religious Institutions

Village/ 
community

Team

• Mobilise the stakeholders

• Chair Person

• Community Representative

• Community Representative

• Community Representative

Jury 

• Select winners at individual contests

• Selected Person

• Selected Person

• Invited Expert

التركيبة 

المؤسسية 

مجموعة الدعم

تقديم الدعم والتسيير•

(الفريق)منسق  المشروع •

اإلقليمية /السلطات الوطنية•

الُميسر •

مجموعة العمل

اتخاذ القرارات األساسية حول المواضيع وتوظيف األدوات•

اإلقليمية /السلطات الوطنية•

الخبراء•

أفراد المجتمع •

المؤسسات الدينية •

فريق 
المجتمع/القرية

حشد أصحاب المصلحة•

الرئيس •

ممثل المجتمع•

ممثل المجتمع•

ممثل المجتمع  •

لجنة التحكيم

اختيار الفائزين في المسابقات•

الشخص المختار•

الشخص المختار•

الخبير المدعو  •



Next steps

ةالتركيبة المؤسسي ريعالتقييم الس

:األنشطة

االنتهاء من تشكيل

فريق الدعم

وضع آلية دعم 

المنظمة غير 

الحكومية

تشكيل مجموعة 

العمل اإلقليمية

:تقييم

سير العملية

أصحاب المصلحة 

المشاكل

ةالمحتلمتطورات ال

الفرص

األدوات 

:األخرى

وسائل اإلعالم 

التبادل والتعلم

الرْسَملة 

األدوات 

:األخرى

وسائل اإلعالم 

التبادل والتعلم

الرْسَملة 

Activities:

Finalize 

Support Team

Put in place 

faciltator

Set up Working

Group

Assessment 

of:

Ongoing 

processes

Stakeholders 

Problems

Possible

developments

Opportunities

Other Tools:

Media

Exchange and 

learning

Capitalisation

Other Tools:

Media

Exchange and 

learning

Capitalisation

Rapid 
Appraisal




