
1

ل
خـــــــــــــــة األعمـــــــــــــــا

س
ن

2021 تشرين األول 

األجور الرقمّية املسؤولة 
يز العمل الالئق يف  لتعز

األردن

ير تــــــــقر



2

املدّمرة جلائحة كوفيد19- عىل مستوى  اآلثار  بها  والعاملني  املالبس  يد  تور شهد قطاع سلسلة 
ترواحت بني 30  إنكماشات كبرية  اليت شهدت  املالبس األخرى  العامل. وباملقارنة مع صناعات 

باملئة عام 2020، أظهر قطاع املالبس األردين مرونته، مع إنخفاض صادراته بنسبة  و50 
اجلديد.  االقتصادي  السياق  التكّيف مع  ُمثبًتا قدرته عىل  باملئة فقط،   15-20

القيود  الناتجة عن  التحديات  اجلائحة ومنها  التحّديات خالل  العديد من  مع ذلك، فقد ظهرت 
تعّرضها  املصانع بسبب  أّدت إىل إغالق عدد من  الدفاع واليت  املطّبقة بموجب قانون  والقوانني 
نتيجة  يكّيني.  األمر املشرتين  الطلبات من  عدد  وانخفاض  اإلنتاج  وتقليص خطوط  فادحة  خلسائر 
اللجوء إىل العمل القرسي  ير عن  تقار الالئق، وتحّدثت  انتهاك رشوط العمل  ذلك، زادت حاالت 

التأّخر يف دفع األجور وعدم رصفها بشكل كامل.   العمالة، باإلضافة إىل  النقص يف  بسبب 
كوسيلة  الرقمية  املالية  لألدوات  الرسيع  لالعتماد  فرصة  االستثنائية  الظروف  أتاحت هذه 

املستبعدين  األشخاص  وتمكني  الرقمية يف حماية  املدفوعات  ُتساهم  العاملني.  يز حماية  لتعز
احلصول  وُتساعدهم يف  العاملة،  القوى  غالبية  يشكلون  الذين  والوافدين  النساء  مالًيا، خاصة 
أثبت  باإلضافة إىل ذلك،  الرسمية.  املالية  عىل فوائد شاملة وطويلة األجل من خالل اخلدمات 
تكاليف  وتقليص  اإلنتاجّية  يادة  ز اليت شهدت  للرشكات  بالنسبة  فائدته  لألجور  الرقمي  الدفع 

الالئق. بالعمل  التضحية  دون  وذلك  النقد،  بإدارة  املرتبطة  التشغيل 
يد  يادة األردن يف هذا املجال أصبح باإلمكان التحول اىل رقمنة األجور، حيث بدأ املز وبفضل ر
أجندة  تطوير  تدعم  أفكاًرا  ير  التقر يطرح هذا  الرقمي.  الدفع  باستخدام وسائل  العاملني  من 

الرقمّية  التحتّية  والبنية  السياسات  الفعيل" عن  الوقت  نظرة "يف  وُتقّدم  األردن،  وطنّية يف 
ُتحّدد بشفافية  املسوؤلة عىل نطاق واسع. كما  الرقمّية  األجور  لدعم  الالزمة  واملعايري  واألدوات 

وُتعاجلها. املزايا،  العمل عىل  العاملني وأصحاب  تحول دون حصول  اليت  العوائق 
العمل  لتحفزي  الالئق  والعمل  الرقمّية  لألجور  العاملي  املركز  الدولّية  العمل  منّظمة  أّسست 

والتأييد  األقران  التجارب بني  االنتقال إىل رقمنة األجور عرب مشاركة  الالئق من خالل تشجيع 
أّن تجربة األردن تساهم بشكل مبارش يف تحقيق هذه  القائم عىل األدلة. يسعدنا أن نؤكّد لكم 

العاملّية. األجندة 
والقطاع  العّمالية  والنقابات  احلكومة  منها  املعنّية،  اجلهات  ندعو جميع  السياق،  يف هذا 

التحّديات  إلينا يف مواجهة  واالنضمام  األردن  املالية العتماد مثال  اخلدمات  اخلاص ومقّدمي 
استدامة ومسؤولّية حيث  أكرث  اقتصادي  انتعاش  بناء  أجل  ير من  التقر املطروحة يف هذا 

وتمكني مايل. جّيدة  بحماية  والوافدين،  النساء  وال سّيما  العاملون،  يتمّتع 

خّياط دينا 
األردنية  الجمعية  رئيس  نائب 

والمنسوجات األلبسة  لمصدري 

دان ريس
العمل  - منظمة  أفضل  برنامج عمل  مدير 

الدولّية  التمويل  / مؤّسسة  الدولية 

املقـــــــدمة
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المؤّلفون
طارق أبو قاعود، برنامج عمل أفضل - األردن

)GIZ( األلماني  الدولي  الزعبي،التعاون  كوثر 
النقد من  أفضل  تحالف  باسكال مفوندو،  وجان  مارجوالن شانترو 

إمباكت أفريو  كازاكو،  ديانا 

برنامج عمل أفضل-األردن الغالف: ©  صورة 
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التنفيذي  امللّخص 
4/

الرقمنة   تجربة 
لألجور  الشاملة 

14/

.1

التغيري   قيادة 
العقبات عىل   والتغلب 

30/

.2

املحتويات

املالحق

46/ املسؤولة  احللول  لتصميم  املالبس،  قطاع  يف  والوافدين  األردنّيني  للعاملني  الرقمّية  املدفوعات  رحلة  فهم 

املبارشة  وغري  املبارشة  املشرتكة  التكاليف   إطار 
األجور /52 لدفع 

53/ واملنهجّية  الرشكاء 

55/ املراجع 
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أو  البنكّية  إىل حساباتهم  املحّولة  الرقمّية  األجور  العاملون من  يستفيد 
كما  النقدّية.  األجور  أماًنا وشفافّية من  أكرث  لكونها  اإللكرتونّية  محافظهم 
املالّية.  القدرات  وتنمية  املايل  احلساب  استخدام  يادة  ز نحو  ُتشكّل خطوة هاّمة 
أكرب يف  يواجهن تحديات  اللوايت  النساء  األمر بشكل خاص عىل  ينطبق هذا 

أشار  يناه،  أجر وفًقا الستبيان  إلكرتونّية.  أو محافظ  بنكّية  احلصول عىل حسابات 
املحافظ  أو  البنكية  احلسابات  يعتمدون عىل  أّنهم  الذكور  املستجيبني  باملئة من   88

النساء.  باملئة من   53 اإللكرتونية، مقارنًة مع 

الرقمي  الدفع  األردنّية عىل نظام  احلكومة  اعتماد  أزمة كوفيد19-، ساهم  خالل 
اجلائحة، عملت احلكومة  بداية  الرقمّية. يف  االنتقال الرسيع إىل اخلدمات  يف دعم 

إىل اخلدمات  بأمان  بالتحّول  املستهلكني  أمام  املجال  إلتاحة  املايل  القطاع  مع 
"إعرف  وإنجاز مرشوع  اإللكرتونية  املحافظ  الرقمّية، من خالل فتح  املرصفّية 
الضعف  بأكرث من  اإللكرتونّية  املحافظ  عدد  زاد  ذلك،  نتيجة  إلكرتونًيا".  عميلك 

يران، وبلغ 1،255،546  بني آذار وكانون األّول 2020، حيث تجاوز املليون يف حز
أكرث  كما حصلت  السنة.  نهاية  رقمّية مع  مليون معاملة  و1.3  إلكرتونّية  محفظة 

من 260،000 أرسة كانت تعتمد يف السابق عىل مساعدات نقدّية عىل دعم 
اجلائحة3. أثناء  اإللكرتونية  املحافظ  عرب  حكومي 

االتجاه  أن توظف هذا  األردنّية  املالبس  ير كيف يمكن لصناعة  التقر يوضح هذا 
لالستفادة من  الرقمّية  واملعامالت  الرقمّية  التحتية  البنية  اعتماد  التصاعدي يف 

األجور. رقمنة  إىل  واملستدام  املسؤول  االنتقال 

املالبس  العاملني يف قطاع  %73 من  النساء  ُتشكّل 
املالّية  وُيعانني من ضعف فرص وصوهلّن إىل اخلدمات  األردين، 

بالرجال. مقارنًة 
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األردن، يعمل فيه 76،000  بالغ األهمية يف  اقتصادًيا  املالبس قطاًعا  ُتعترب صناعة 
9 باملئة من إجمايل القوى العاملة يف القطاع اخلاص. عىل  شخص أو ما ُيعادل 

باملئة من العاملني يف قطاع صناعة املالبس يف  النساء يشكّلن  73  أّن  الرغم من 
األردن، إاّل أنهّن ُيعانني من ضعف يف فرص وصوهلّن إىل اخلدمات املالية مقارنًة 

املحلية،  الصادرات  باملئة من إجمايل   23 القطاع  بالرجال. إىل ذلك، يمثل هذا 
ييك عام 2019. يف الوقت احلايل، ال  بـ 1.9 مليار دوالر أمر ُقّدرت قيمتها اإلجمالّية 

ية  الشهر يتقاضون أجورهم  األردين  املالبس  العاملني يف قطاع  ثليث  نحو  يزال 
نقًدا.

البيانات إىل أن رصف  املالبس، وُتشري  الرقمّية فوائد كبرية لرشكات  املعامالت  ُتقّدم 
ًيا، أي ما  ييك شهر األجور نقًدا يكّلف املصانع مبلغ قد يصل إىل 1,000 دوالر أمر
أردنّية  عندما رصفت ثالث رشكات مالبس  4.4 عاماًل.  لـ  ية  ُيعادل األجور الشهر

األردن  القطاع يف  العاملني يف  باملئة من   12 تبلغ نسبتهم  الذين  أجور عامليها 
األجور  فيها إلنجاز عملّية رصف  ّيني  اإلدار الذي يخّصصه  الوقت  انخفض  رقمًيا، 

باملئة   70 وبنسبة  البنكّية،  احلسابات  إىل  األجور  تحويل  تّم  باملئة عندما   66 بنسبة 
اإللكرتونّية. املحافظ  إىل  تحويلها  تّم  عندما 

التنفيــــــذي امللّخــــــص 
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لتحقيق  الصحيح  يق  الطر األردن عىل  الركائز، يسري  االعتماد عىل هذه  من خالل 
القليلة  السنوات  2.0، يف  الرقمّية  رؤية اخلدمات  أي  نظام مدفوعات رقمي كامل، 
بما  البييئ،  النظام  أعضاء  النجاح جهًدا من جميع  يتطلب   .)1 رقم  )الشكل  املُقبلة 
العاملية، ورشكات  واملاركات  املالّية،  اخلدمات  ومقّدمي  التنظيمّية،  اهلياكل  ذلك  يف 

والعاملني. والنقابات،  السياسات،  وصانيع  املالبس، 

مقـــــــّدم اخلدمـــــــات املالّيــــــة
والنظــــــام البـــــــييئ

العـــــامل

املصــــــنع

:1 الشكل رقم 
2.0 الرقمّية  األردن – اخلدمات  الناضج يف  الرقمي  البييئ  النظام  رؤية 

اللغات ومتعّددة  االستخدام  توفير خدمة سهلة   •
اآللية    والصّرافات  الوكالء  توسيع شبكة   •

البيئي النظام  والشركاء في   
عروض   وتطوير  األعمال  نماذج  نطاق  توسيع   •

معقولة بأسعار   
توفير عروض  القيمة من خالل  تحسين عرض   •

جّذابة. وإضافات  الكفاءة  عالية  أساسّية 

والمالّية الرقمّية  المعرفة  زيادة   •
والنفقات    الرقمّية  للمدفوعات  أفضل  فهم   •

بها المرتبطة   
التغيير على  االنفتاح   •

مثااًل ألقرانهم األوائل  الُمستخدمون  ُيشّكل   •

تسجيل وقت   رقمنة   •
العاملين،    دخول   
األجور،    وحساب   

الرواتب وكشف   
المصانع    تعود  لن   •
إدارة    إلى  بحاجة   
الرواتب عملّية سحب   
التغيير    عملّية  إدارة   •

بذكاء  
بشأن    التفاوض   •
وعروض    شراكات   
مقّدمي    أفضل مع   

المالّية الخدمات   



$

والقابلة  املسؤولة  الرقمّية  األجور  إىل  االنتقال  دفع 
األردين: السوق  للقياس يف 

ي لتنفيـــــــــــــــــذ ا مللّخــــــــــــــــــص  ا

وإطار  فّعالة  تحتّية  بنية  األردن  يمتلك 
الرقمية.  للمدفوعات  تنظيمي  نموذًجا عمل  األردنية  املالبس  تقّدم رشكات 

األخرى من خالل  للصناعات  به  ُيحتذى 
املسؤولة. الرقمّية  األجور  اعتمادها 

املنافسة  ُتحّفز 
املالية  األنظمة  يف 

التحول  األردنية 
إىل نهج يركّز عىل 

بشكل  العامل 
أكرب.

واملنظمات  العمالّية  النقابات  تعمل 
إرشاك جميع  النشطة عىل  الدولية 

املسؤول  االنتقال  لدعم  املعنّية  اجلهات 
واملُستدام إىل األجور الرقمية يف األردن

أســـــــــاسّية  ركـــــــــائز  بع  أر

جيدة  حالًيا ممارسات  األردن  يعتمد 
والبنية  األنظمة  دولًيا في  بها  ُمعترف 

الدفع  نظام  الرقمّية، من ضمنها  التحتية 
الذي  )جوموبي(،  النقال  الهاتف  بواسطة 

المحافظ  جميع  بين  المتبادل  بالتشغيل  يسمح 
اإللكتروني  والدفع  الفواتير  ونظام  اإللكترونية؛ 

قوّية  عامة-خاصة  فواتيركم(؛ وشركة  )إي 
)جوباك(. األردن  الدفع في  أنظمة  لتطوير 

المالبس  إدارات مصانع  تهتّم 
نطاق  على  المدفوعات  برقمنة 

المستوى  على  ذلك  وُيفيدها  واسع، 
تستخدم شركات  االستراتيجي. 

الرقمّية  األدوات  األردنية  المالبس 
تتم  كما  العمل.   لتسجيل ساعات 

الرواتب رقمًيا، وهذا أمر  إدارة كشوف 
األجور.  رقمنة  باتجاه  للدفع  أساسي 

الذين  العاملين  من  بالمئة   34 وحصل 
عن  رواتبهم  على  االستبيان  شملهم 

البنكّية، و7  إلى حساباتهم  حوالة  طريق 
اإللكترونّية.  المحافظ  عبر  آخرين  بالمئة 

الُمستجيبين  جميع  أّن  هو  الملحوظ 
كانوا  رقمًيا  أجورهم  على  الذين حصلوا 
راضين أو راضين جًدا عن طرق الدفع 

هذه.

للعاملين  العامة  النقابة  تعترف 
واأللبسة  والنسيج  الغزل  في صناعة 

وتلتزم  الرقمّية  المدفوعات  بفوائد 
االعتبار  العامل في  أخذ منظور  بضمان 

النقدي  الدفع  الشركات من  انتقال  عند 
 20 أكثر من  الرقمي. تعمل  الدفع  إلى 
النقابات  مع  بالشراكة  دولية،  منّظمة 
على  بنشاط  الحكومة،  أو  و/  العّمالية 

المالية في  الثقافة  تعزيز  برامج  نشر 
البالد. أنحاء  جميع 

المصرفي  النظام  ُيعتبر 
تنافسًيا  األردن  في 
العميل.  على  وُيرّكز 
السوق من  يتكّون 

تجارًيا و7  24 مصرًفا 
مرّخصين  مقّدمين 
عبر  الدفع  لخدمة 

النقال، سينضّم  الهاتف 
مقّدَمين  إليهم 

.2021 جديَدين عام 
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التعاون بني رشكات املالبس،  التغيري من خالل  إدارة  قيادة 
العاملون  أفاد  والنقابات.  والعاملني،  املالية،  اخلدمات  ومقّدمي 
املصنع  العاملني يف  تبّن مجموعة صغرية من  أّن  الذين شاركوا يف االستبيان 

يز  تعز يؤّدي  كما  أيًضا.  اعتمادها  الرقمّية سيشّجهم عىل  املالّية  للخدمات 
يادة  ز إىل  للعاملني  والرقمّية  املالّية  للقدرات  اخلدمات  ومقّدمي  الرشكات 

الرقمّية. املدفوعات  استفادتهم من  فرص 

أوسع يف  اإللكرتونية بشكل  املحفظة  لتبّن  الظروف  تهيئة 
إاّل  الرقمية،  املالية  املهّمة يف اخلدمات  التطورات  الرغم من  السوق. عىل 
املتبادل عىل مستوى  التشغيل  قابلية  يكون محدوًدا ألّن  اعتمادها قد  أّن 

الوكالء ال تزال غري متوفرة يف األردن. تستطيع احلكومة أن تلعب دوًرا هاًما 
الرقمية واملساهمة يف إحداث  تبّن حلول األجور  يف تشجيع الرشكات عىل 

الرقمّية  التحّول إىل األجور  املالبس يؤدي  تحّول شامل يف قطاع صناعة 
الوكالء  السيولة لدى  النقدي وتوفري  السحب  نقاط  يادة عدد  ز بالزتامن مع 
العاملني  إقبال  يادة  ز إىل  التّجار  الرقمّية بني  املدفوعات  يادة نسبة قبول  وز

أماًنا ومسؤولّيًة، وُيساهم يف  ُيوّفر هلم أجوًرا أكرث  يف قطاع املالبس عليها، ما 
املايل.   اإلدماج 

الرقمّية من خالل  احللول  واعتمادهم  العاملني  ثقة  بناء 
كثافة  يادة  وز الرقمي  السحب  نقاط  السيولة يف  تحسني 

واحلاصلني  االستبيان  الذين شملهم  العاملني  باملئة من   90 عرّب  الشبكة. 
باملئة  عىل أجورهم رقمًيا عن رضاهم العايل عن هذه اآللّية. وسحب 100 

منهم أجورهم - يف أغلب األحيان مبارشًة - خوًفا من عدم إمكانّية الوصول 
النقدي  يادة عدد نقاط السحب  ز إىل نقدهم يف وقت الحق. لذا، ستساعد 

الرصاف  )أجهزة  الرقمّية  املالّية  اخلدمات  كافية عرب مزّودي  وتوفري سيولة 
العاملني  ثقة  بناء  اإللكرتونية( عىل  املحافظ  البنوك، ووكالء  اآليل، وفروع 

الرقمّية. احللول  واعتمادهم 

األردن  الرئيسّية يف  املعنّية  اجلهات  تعاونها مع  لنا  يكة  الرش املنظمات  ستواصل 
يز  لتعز وطنّية  بخّطة  والنهوض  املسؤولة  الرقمّية  األجور  اعتماد  نطاق  لتوسيع 

الرقمية. األجور  الالئق من خالل  العمل 

4
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الرئيسية  التوصيات  بعض  ييل  ما  يف 
وتحقيق  املُبكرة  املرحلة  قيود  ملعاجلة 

2.0 الرقمّية  اخلدمات  رؤية 

وتتمحور  مضافة  قيمة  ذات  للمدفوعات  حلول  تصميم 
أجل  أردنّيني ووافدين. من  العاملني،  العامل3 جلميع  حول 

التجارب  االعتبار  بعني  األخذ  يجب  احللول،  املستخدمني هلذه  اعتماد  تشجيع 
املختلفة  املالّية  العادات  إىل  باإلضافة  والوافدين،  األردنّيني  للعاملني  املختلفة 

اخلارجّية  الرقمّية  احلواالت  تحسني خدمة  يشّجع  قد  والعامالت.  للعاملني 
العاملني  يحّول جميع  الرقمّية.  املدفوعات  تبّن  الوافدة عىل  العمالة 

حيث  أوطانهم،  إىل  أجورهم  الذين شملهم االستطالع جزءاً من  الوافدين 
أّنهم يحّولون ما ال يقّل عن ثليث أجورهم  باملئة منهم إىل   62 أشار 

تتّم بعد أن يسحب  أّن هذه احلواالت  يناه  الذي أجر ًيا. وبنّي االستبيان  شهر
املركزي األردين  البنك  التعاون الدويل األملاين مع  األفراد أجورهم. يتعاون 

الضغط  لتقليل  اخلارجّية  الرقمّية  للحواالت  ُمنتج  وإطالق  تطوير  لدعم  حالًيا 
األردن وكلفته. الرقمّية يف  النقدي لألجور  عىل الرصف 

الرقمية.  املدفوعات  لقبول  وغريهم  للتجار  الظروف  تهيئة 
اإللكرتونية عىل  استخدام محافظهم  بقدرتهم عىل  العاملون  يثق  عندما 

"أفضل  البعض منهم  إضافية، سيعتربها  تكلفة  أي  واسع، دون  نطاق 
اليومية، ما من  الرشاء  أكرب يف عمليات  النقد" ويستفيد منها بشكل  من 

نطاق  توسيع  ُيعترب  النقدي.  السحب  والضغط عىل  التكاليف  يقّلل  أن  شأنه 
للعاملني  الرقمّية  املعامالت  لدعم  وسيلة مهمة  الرقمية  املدفوعات  قبول 

األردنيني عىل وجه اخلصوص.

ُتعترب  والعاملني.  العمل  أعمال ُمستدام يجذب أصحاب  نموذج  بناء 
أثرها  أنه ال يفهم  رقمنة األجور فكرة جّذابة للعديد من الرشكات، إال 

فوائد  للحصول عىل  والطويل.  املتوّسط  املديني  أعماهلا عىل  يف تحسني 
طويلة األجل، يجب عىل الرشكات أن تأخذ يف االعتبار االستثمار األّويل 

للمصنع،  اإلجمالية  التكلفة  يد  تز قد  القصري،  املدى  املتكررة. عىل  والنفقات 
إذ ُيصبح من الرضوري استئجار أجهزة رصاف آيل متنّقلة، أو تركيب رصاف 

اجلمعّية  املهنّية، مثل  النقابات  وتلعب  املثال.  املصنع عىل سبيل  آيل  يف 
اخلربات  أساسًيا يف عملّية جمع  واملنسوجات، دوًرا  األلسبة  األردنّية ملصّدري 

الرقمية من جميع رشكات  األجور  الداعمة العتماد  اجلّيدة  واملمارسات 
املالبس عىل نطاق واسع.

نطاق  توسيع  يدعم 
املدفوعات  قبول 

املعامالت  الرقمّية 
للعاملني  الرقمّية 

األردنّيني عىل وجه 
اخلصوص.

1

2
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األردن يف عرص  للمدفوعات يف  البييئ  النظام 
:2.0 الرقمّية  اخلدمات 

اخلدمات  املستخدم مجموعة من  املرتكز عىل  التنافيس  البييئ  النظام  سيوّفر 
يمكّنهم من  ما  املالبس،  للعاملني يف قطاع  واملجزأة  املضافة  القيمة  ذات 

وبتكلفة منخفضة. عناء،  بدون  رقمًيا،  املالية  املعامالت  إجراء جميع 

البييئ يف  النظام  إّن الوضع مشّجع. أصبح  الرؤية يف األردن؟   هل يمكن تحقيق هذه 
 .2.0 الرقمّية  االنتقال نحو اخلدمات  ببدء  له  قطاع املالبس األردين يف وضع يسمح 

االنتقال.   املُعتمدة لدعم هذا  األربع  الركائز  كّل من  التايل  القسم  يدرس 

البييئ  والنظام  املالّية  اخلدمات  ملقّدمي  رؤية   :2.0 الرقمية  اخلدمات 

نقودهم  إىل  الوصول  العاملون من  للرقمنة، سيتمكّن  األوىل  املراحل  الوكالء. يف 
عالية وشبكة  توفري مستويات سيولة  نتيجة  أي مكان،  إليها ويف  لدى حاجتهم 

واسعة من الوكالء وأجهزة الرصاف اآليل. وبفضل وجود شبكة واسعة من الوكالء 
نقاط  التوجه إىل  إىل  العاملون  العاملني، لن يضطر  الفروع واملصانع ومساكن  يف 

النقدي. السحب 

الرقمي  الدفع  تطبيقات  مقّدمو  الرقمّية. سيعمل  املالّية  اخلدمات  مقّدمو 
األردنّيني  العاملني  كّل من  احتياجات  لتلبية  املستخدم  واجهات  تحسني  عىل 

يادة  ز مع  باملوازاة  ملحوظ  بشكل  الرقمّية  اخلدمات  كلفة  والوافدين4. ستنخفض 
اإلضافية  الوظائف  اخلدمات مجموعة من  اخلدمات. سُيطّور مقدمو  ُمقّدمي  عدد 

عالية من  املختلفة، مع مستويات  السوق  لقطاعات  املوّجهة  اجلذابة  واخلدمات 
تسمح  فّعالة  هجينة  حلواًل  البنوك  وسُتقّدم  الفردّيني.  للمستخدمني  التخصيص 

إىل  النقال  اهلاتف  باستخدام  احلافلة  أجرة  دفع  بسالسة من  باالنتقال  للمستخدم 
للحواالت. اإلنرتنت  أو  النقال  اهلاتف  املرصفية عرب  اخلدمات  استخدام 

البيع  متاجر  يًبا، من  تقر األماكن  الرقمي يف جميع  الدفع  قبول  التّجار. سيتّم 
القنوات.  املتعددة  أو  الرقمية  أو  املالية  املؤسسات  النقل، يف  بالتجزئة إىل وسائل 

املصادقة  تقديم خدمات  التجار من خالل  الرقمية  املالية  اخلدمات  سيدعم مقّدمو 
تجربة عمالء سلسة  توفري  باملوازاة مع  االحتيال،  الفعيل ومكافحة  الوقت  يف 

بيانات  إىل  الوصول  التجار من  وسيتمكن  العمالء،  رسوم  كما ستنخفض  للعاملني. 
املوّجهة هلم.  اخلاصة  عروضهم  لتحسني  اجلودة  عالية  العمالء 

2
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الرؤية
العامل تجربة  تصّور  إعادة 

املالبس  العاملون يف قطاع  يستطيع  الرقمّية،  األجور  اعتماد  من خالل 
الفواتري، وإجراء  املضافة، ودفع  القيمة  املالية ذات  الوصول إىل اخلدمات 

ج، والبدء يف بناء سجل  عمليات الرشاء، وإرسال األموال إىل اخلار
ثواٍن. االئتمان اخلاص بهم، واالدخار بسهولة ويف غضون 

فيها والعاملني  املالبس  رؤية لرشكات   :2.0 الرقمية  اخلدمات 

النائش،  الشامل  الرقمي  الدفع  نظام  الزتامها واستثماراتها يف  يادة  ز من خالل 
واإلنتاجية  الكفاءة  يادة  ز الرقمية؛ ويه،  املدفوعات  فوائد  املالبس  ستجين رشكات 

تكاليف  كما ستنخفض  واألمان.  الشفافية  يز  وتعز التكاليف  واإليرادات وخفض 
بنكية  إىل حسابات  األجور  تحويل  باملئة. سيتّم   80 بنسبة  ية  الشهر الرواتب  معاجلة 
للعاملني،  النقالة  اهلواتف  إىل  ّية  فور بإخطارات  متبوًعا  إلكرتونية،  أو محافظ  فردية 
املتعّلقة  الزناعات  ُيقّلل من  ما  الرقمّية،  الدفع  العمل وكشوف  تأكيد ساعات  مع 

األجور  يع  توز الناتجة عن  اإلنتاجّية  اخلسائر  القضاء عىل  باألجور. كذلك، سيتّم 
الرقمية.  املعامالت  أقوى من خالل  بناء عالقات عمل  املصانع؛ وسيتّم  النقدية يف 

عىل سبيل املثال، عندما بدأت رشكة Gap Inc. يف اهلند بدفع أجور 95 باملئة 
باملئة يف   15-20 بنسبة  عاًما  انخفاًضا  املصانع  رقمًيا، شهدت  من عاميل مصانعها 

استبداهلم. ومعّدل  العاملني  استزناف 

الوصول  بإمكانهم  ويصبح  واملالية،  الرقمية  املعرفة  العاملون  سيكتسب 
يد من  املز العاملون عىل  املضافة. سيحصل  القيمة  املالية ذات  إىل اخلدمات 

الدفع  بتكنولوجيا  إملامهم  تزايد  مع  املالية،  مواردهم  والسيطرة عىل  االستقاللية 
إىل  الوصول  عليهم  يسّهل  ما  املالّية،  بصماتهم  العاملون  كما سيبن  الرقمي. 

إليها.  يحتاجون  عندما  والقروض،  املدّخرات  مثل  األخرى،  الرسمّية  املالية  اخلدمات 
ثواٍن عند  تنفيذه سوى  أمًرا سهاًل وال يستغرق  الرقمية  املعامالت  سيكون إطالق 

ج أو االدخار. كما ستكون كلفة  دفع الفواتري، أو الرشاء، أو إرسال األموال إىل اخلار
العاملني. بداًل من اضطرارهم  إىل  املعامالت منخفضة، ما ُيساهم يف جذب  هذه 
العاملون  كل شهر، سيستغّل  نقد  إىل  أجورهم  لتحويل  لساعات  واالنتظار  التنّقل 
أو  القضاء عىل مخاطر رسقة األجور  باشياء أخرى. كما سيتم  للقيام  الوقت  هذا 

فقدانها.

باسمائهن،  بنيك  أو حساب  إلكرتونّية  احلصول عىل محفظة  النساء من  ستتمكّن 
النساء،  تمكني  والرقمّية يف  املالّية  الثقافة  يز  تعز الرجال. سُيساهم  مثل  تماًما 

واّتخاذ  ُيناسبهّن،  ما  واختيار  املالّية  اخلدمات  إىل  للوصول  الفرصة هلّن  وإتاحة 
بأمواهلّن.  يتعّلق  ما  اخلاّصة يف  قراراتهّن 

1
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البييئ النظام  تكامل 
واملصانع العاملني  أفضل حلاجات  فهم   •

و سلسة  تكاملية شاملة  خدمة   •
وتميزيها قيمة مضافة  ذات  تقديم خدمات   •

أقّل  بتكلفة  األساسّية  اخلدمات  وتوفري  العرض  نضوج   •
الرشاكات تعميق   •

تجربتهم األوائل  املُستخدمون  مشاركة   •
إضافية تحقيق وفورات  إىل  الكفاءة  يؤدي تحسني   •

املالّية اخلدمات  إضافّية من مزّودي  قيمة  إمكانّية احلصول عىل   •
التفاوض عىل عروض وخدمات أفضل   •

2.0 الرقمّية  اخلدمات 
الرقمّية   اخلدمات  استخدام  تعميم   •

العاملني بني   
وإجراء    دولًيا  التحويل  سهولة   •

الرشاء عمليات   
قيمة مضافة إتاحة خدمات ذات   •
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املالّية تطوير عروض مزّودي اخلدمات 
النطاق واسع  نموذج عمل   •

تنافسية أكرث  رسوم  هيكل   •
البييئ النظام  أعضاء  الرشاكة مع   •

يات(  نقدي ومشرت للسوق )سحب  أوسع  تغطية   •

األردن تطـــــــّور 

العاملني  تبّن 
لـ واملصانع 

سهلة   تطبيقات   •
ومتعّددة   االستخدام   

اللغات  
معقولة   تكلفة   •

يحة ومر  

1.0 األّويل  الرقمي  التحّول 
األجور إحتساب ورصف  رقمنة   •

تحقيق وفورات أولّية، علًما بأن التكاليف    •
نسبًيا مرتفعة  للرقمنة  األولّية   

لتمكني    بديلة  حللول  احلاجة   •
النقدي السحب  العاملني من   

التحول عملّيات 

بارش األردن 
تكامل  نحو  رحلته 

البييئ النظام 

التحّول مرحلة 
العاملني من خالل  حياة  تحسني 

الرقمّية املالية  اخلدمات 

:2 الشكل رقم 
نهج متكامل ومرتابط تغيري ذات  عملّية 

الرؤيــــــة
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1

اإلجمايل  العدد  وارتفع  اإللكرتونية  املحافظ  تضاعف عدد  "لقد 
9 أشهر فقط خالل عام  أربعة أضعاف يف  الرقمية  للمعامالت 

".2020

النقال،  اهلاتف  بواسطة  الدفع  نظام  األردن،  النقال يف  اهلاتف  مدفوعات محفظة 
2020 ضمًنا. الثاين إىل كانون األول  ّية، من كانون  اإلصدارات الشهر

التحتية  والبنية  التنظيمي  اإلطار 
بهما املعمول  التكنولوجّية 

ينّظم وُيشرف على مقّدمي  الذي  األردني،  المركزي  البنك  لعب 
الرقمي وتطوير  التحّول  دوًرا فعاًل في تسريع  والبنوك،  الدفع  خدمات 

كوفيد-19  جائحة  بداية  الرقمية. في  للمدفوعات  أكثر مالءمة  معامالت 
"إعرف عمليك  بتطبيق مشروع  األردنية  الحكومة  2020، سمحت  عام 

االنضمام  للمستهلكين  أتاح  ما  بعد،  عن  المالّية  المحافظ  وفتح  إلكترونًيا" 
للمعامالت  األعلى  الحّد  األردني  المركزي  البنك  رفع  كما  آمن.  بشكل 

الحد األدنى من األرصدة.  وتّم  المصرفّية، وألغى  الرسوم  المالّية، وخفض 
كوفيد-19.  جائحة  تضرًرا من  األكثر  القطاعات  كأحد  المالبس  تحديد قطاع 

بداية  االجتماعي في  للضمان  العاّمة  المؤّسسة  التزمت  لذلك،  استجابًة 
لذلك،  القطاع.  األردنّيين في  العاملين  أجور  بالمئة من   75 2021 بدفع  عام 

أو محافظ  نشطة  بنكّية  على حسابات  العاملين  الضروري حصول  كان من 
للعمالة  األردني  المركزي  البنك  كما سمح  مباشرًة.  األجور  لتلّقي  إلكترونّية 
 ،2020 األخير من عام  الربع  الرقمية في  الخارجّية  الحواالت  بإجراء  الوافدة 
التقرير  إعداد هذا  رقمية جديدة. في وقت  أمام مبادرات  الطريق  ممهًدا 

البنك  ُيشرف عليه  إلكتروني  إي فواتيركم، وهو نظام فوترة ودفع  تّم دمج 
بفتح  الوافدة  للعمالة  ما سمح  يونيون،  ويسترن  األردني، مع  المركزي 

األموال  تحويل  الوافدين  للعاملين  ذلك  يتيح  يونيون.  ويسترن  حساب مع 
تسهيل  وبغية  األخيرة،  اآلونة  منها. في  الحواالت  وإرسال  إلى حساباتهم، 

مكاتب  تطبيقاتهم مع  بدمج  الدفع  بعض مقدمي خدمات  بدأ  المعامالت، 
باستمرارّية عمل  تتعّلق  إرشادات  األردني  المركزي  البنك  أصدر  كما  الصرافة. 
والنقود  النقد  إلى  الوصول  لزيادة  البيع  نقاط  اآللي وعملّيات  الصراف  أجهزة 

اإللكترونية.

الرقمي  بالتحول  قوًيا  التزاًما  والريادة  الرقمي  القتصاد  وزارة  أظهرت 
التمكينية.  الركائز  ودعم  المناسبة  السياسات  تطوير  لالقتصاد من خالل 

االقتصاد  وزارة  المالّية، شّجعت  ووزارة  األردني  المركزي  البنك  بالتعاون مع 
كما سّهلت  اإللكترونية،  المحافظ  قبول  على  التّجار  والريادة  الرقمي 

الوزارة محطات  حّثت  كما  واألفراد.  البائعين  أو  التّجار  اعتمادها من  عملية 
المدفوعات  قبول  على  الطاقة  العاملة في قطاع  األخرى  والجهات  الوقود 

األردنّية  الحكومة  ذلك شجعت  إلى  باإلضافة  اإللكترونية.  المحافظ  عبر 
تزايد  مع  بالتزامن  وذلك  اإللكترونّية،  المدفوعات  اعتماد  على  المواطنين 

نقًدا. الدفع  تقبل  تعد  لم  التي  الحكومية  الدوائر  عدد 

الركـــــــــــــزية 
رقـــــــــــــم 
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األّول  القسم 

الرقمنة  تجربة 
لألجور الشاملة 

أربع ركائز من أجل  البييئ يف األردن عىل  النظام  يعتمد أعضاء 
إطالق تجربة رقمنة األجور، ويه:

الرقمي؛ الدفع  تتيح  اليت  التحتّية  والبنية  األنظمة   )1(
ُيؤّدي  الرقمية، ما  يادة رشكات املالبس يف تشجيع األجور  ر  )2(

العاملني؛ يادة رضا  ز إىل 
النضوج؛ و )3( قطاع خدمات مالّية قيد 

ُملزتمة.   عّمالّية ومنّظمات دولّية  نقابات   )4(
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)جوباك( عدًدا  الدفع والتقاص  األردنّية ألنظمة  الشركة  2020، أطلقت  عام 
الرقمّية في  المالّية  الخدمات  استخدام  إلى تشجيع  تهدف  التي  المبادرات  من 

اإلنترنت؛  عبر  إلكترونية  محافظ  فتح  لألشخاص  تتيح  إلكترونية  بوابة  تشمل  األردن، 
الدولي  التعاون  مع  "كليك"؛ وشراكة  المتبادل  للتشغيل  قابل  فوري  دفع  نظام 

مع جهود  بالتوازي  أخيًرا،  الرقمّية.  المدفوعات  قبول  على  التجار  لتشجع  األلماني 
األردني  المركزي  البنك  يواصل  )جوباك(،  والتقاص  الدفع  األردنّية ألنظمة  الشركة 

استراتيجيته  أساسية في  كركيزة  وإدراجها  الرقمّية،  المالّية  الخدمات  الترويج الستخدام 
.2018 لعام  المالي  لالشتمال  الوطنية 

أّدت هذه  قوًيا.  نمًوا  بها  المرتبطة  والمعامالت  اإللكترونية  المحافظ  تظهر 
 2020 اإللكترونية في عام  المحافظ  استخدام  زيادة ملحوظة في  إلى  اإلجراءات 

النّقال  الهاتف  الدفع بواسطة  أفاد نظام   ،2020 الثاني  3(. في كانون  )الشكل رقم 
زاد  الشهر.  ذلك  اإللكترونّية خالل  المحفظة  عبر  374،400 معاملة  إجراء  )جوموبي( 

تجاوز  2020، حيث  األّول  آذار وكانون  بين  الضعف  بأكثر من  اإللكترونّية  المحافظ  عدد 
52021. كما  الثاني  كانون  رقمّية في  1.3 مليون معاملة  وبلغ  حزيران،  المليون في 

أردني  دينار  مليون   1.9 اإللكترونّية من  المحافظ  عبر  فواتيركم  إي  قفزت مدفوعات 
الرغم  72021، على  الثاني  7.6 مليون دينار في كانون  62020 إلى  الثاني  في كانون 

الحسابات  من  الرقمية  المدفوعات  تدفق  بسبب  تتضاءل  المدفوعات  أن هذه  من 
فواتيركم.  إي  نظام  إلى  المصرفية 

تعمل  األردن.  التطوير في  األولى من  المراحل  المتبادل في  التشغيل  قابلية 
وسريعة،  معقولة،  وبأسعار  مريحة،  معامالت  تسهيل  على  المتبادل  التشغيل  قابلّية 

األمور  ُتعتبر هذه  البنكّية.  والحسابات  اإللكترونية  المحافظ  بين  وآمنة  وسلسة، 
التجارب  وتضمن  الرقمي،  الدفع  مجال  الجدد في  المستخدمين  إلى  للوصول  أساسّية 

على  وتشجيعهم  الجدد  المستخدمين  إلى  الوصول  الرقمّية  للخدمات  اإليجابّية 
المناسب  النهج  اختيار  ويعتمد  معقدة،  المتبادل  التشغيل  قابلية  ُتعتبر  أيًضا.  اعتمادها 
 - العمالء  و/أو  أوالوكالء،  المنّصات،  بين  المثال  - على سبيل  المتبادل  التشغيل  ونوع 
السياسات  يتعاون صانعو  أن  يجب  الحاالت،  جميع  والحالة. في  المحلية  الظروف  على 

على  بالمنافسة  للسوق  والسماح  التحتّية،  البنية  تطوير  على  الخدمات  ومقّدمو 
والتقاص  الدفع  األردنّية ألنظمة  الشركة  لعبت  األردن،  والخدمات.  في  المنتجات 

اإللكترونّية،  المحافظ  بين  المتبادل  التشغيل  قابلّية  تشجيع  أساسًيا في  دوًرا  )جوباك( 
والحسابات  اإللكترونّية  المحافظ  بين  المتبادل  التشغيل  قابلّية  تشجيع  على  وتعمل 

منهم  واحد  كل  ُيقّدم  الدفع،  األردني سبعة مقّدمو خدمات  السوق  يتقاسم  البنكّية. 
وعلى  ذلك،  نتيجة  مختلفين.  رسوم خدمة، وشبكات وكالء  وهياكل  أعمال،  نماذج 

يتيحان  كليك  الفوري  الدفع  النّقال ونظام  الهاتف  بواسطة  الدفع  نظام  أّن  الرغم من 
ومقّدمي  البنك  بين  أو  الدفع  خدمات  مقّدمي  بين  المتبادل  التشغيل  إمكانية  تقنًيا 
التي  التجارية  الشروط  يّتفقوا على  لم  الدفع  أّن مقّدمي خدمات  إاّل  الدفع،  خدمات 
يتوّصل مقّدمو خدمات  النظام. واألهم من ذلك، لم  أن تحكم مثل هذا  من شأنها 

التوّصل  الوكالء. في ظّل عدم  إدارة  الرسوم وهياكل  اتفاق بشأن تقاسم  إلى  الدفع 
كامل وسيستمر  بشكل  المتبادل  التشغيل  على  االعتماد  يمكن  ال  تعاون،  اتفاق  إلى 
التعامل  على  المفروضة  للقيود  نظًرا  نقد  إلى  المالّية  الحواالت  تحويل  العاملون في 

إلى  التنظيمّية  الهياكل  تحتاج  قد  الدفع.  مقّدمي خدمات  مختلف  العمالء من  مع 
بلدان  آلية مركزية، كما حدث في  الخاص وتطوير  القطاع  أكثر فعالّيًة مع  لعب دور 

مثل   - المتبادل  التشغيل  خيارات  من  المزيد  تشجيع  إلى  تهدف  والمكسيك،  البيرو  مثل 
الحواالت(  )لتسهيل  األردن  خارج  منصات  مع  والتواصل  الوكالء  بين  المتبادل  التشغيل 

ُتحافظ على  التي  األعمال  تحديد حاالت  تقنًيا في  الخاص  القطاع  يمكن دعم  .كما 
لالنتقال. لدعم  لهم  المالّية  المساعدة  تقديم  و  المالية،  الجدوى 

لألجور الشاملة  الرقمنة  رحلة 
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شباط

شباط

آذار

آذار

نيسان

نيسان

أّيار

أّيار

يران حز

يران حز

تّموز

تّموز

آب

آب

أيلول

أيلول

2020 )مليون( اإللكرتونية يف عام  املحافظ  تطور عدد 

)مليون(  2020 اإللكرتونية يف عام  املحافظ  للمعامالت عرب  اإلجمايل  العدد  تطور 

كانون الثاين

كانون الثاين
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:3 الشكل رقم 
كوفيد-19 جائحة  بداية  منذ  اإللكرتونّية  املحافظ  عرب  املعامالت  عدد  ارتفاع 

2020  )مليون( ية )دينار أردين( يف عام  تطور قيمة املعامالت الشهر

2020 ضمًنا. األول  كانون  إلى  الثاني  كانون  الشهرية، من  اإلصدارات  األردن، جوموبي،  اإللكترونية في  المحافظ  المصدر: مدفوعات 
http://www.jopacc.com/En/List/Payment_Systems_Reports

لألجور الشاملة  الرقمنة  رحلة 



21

95309

308

391445

2,508

:5 الشكل رقم 
نقًدا األجور  املرتبطة برصف  للتكاليف  توضييح  رسم 

ّيني  اإلدار املوّظفني  تكلفة 
الرواتب  لعّد  املخّصصني  يني  اإلدار للعاملني 

ورصفها يف كّل مصنع

النقد نقل  تكلفة 
للنقد  اآلمن  والنقل  النقدي  السحب  تكلفة 

لغاية رصفه املصنع  البنك إىل  من 

للرشكة الضائعة  الفرص 
اإلنتاج لدفع  الضائع يف خط  الوقت  متوسط 

نقًدا األجور 

4.4 عاملين في الشهر أو أجور  أردني  1،062 دينار  أو تكلفة إجمالّية  شهرّية ُتساوي 

العاملين  ٪12 من  يمّثلون  3،000 عامل  بمتوسط   ، نقًدا  العاملين  أجور  تكلفة  تقارير عن  3 شركات قّدمت  المصدر:مقابالت مع 
في قطاع المالبس في األردن.

الشهر ساعة يف 

الشهر  ساعة يف 

أو

أو

بالشهر أردين )$436(  دينار 

بالشهر أردين )$627(  دينار 

بالشهر أردين )434$(  دينار 

قيمة

طويلة بأكمام  قميص 
السعر  يختلف  ّية:  تقدير قيمة 

املصنع  أتمتة  باختالف مستوى 
املالبس  نوعية  واإلنتاجية 

أخرى وعوامل 
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التحول إىل األجور $2 تقود رشكات املالبس 
عالية  بدرجة  العاملني  ُيشعر  ما  الرقمية، 

الرضا من 

من  الشركات سلسلة  تتحمل  إذ  المالّية  الناحية  الرقمي منطقي من  التحّول  إّن 
ذلك: بما في  نقًدا،  تدفع  عندما  التكاليف 

المواد 	  تكلفة  األجور؛  اإلداريين إلعداد وصرف  الموظفين  أجور  المباشرة:  التكاليف 
البنك  من  للنقد  اآلمن  النقل  وتكلفة  والمغّلفات؛  الدفع  مثل قسائم  االستهالكية 

اآللي. الصرف  ماكينات  تركيب  إستهالك  بدل  تكاليف  أو  المصنع  إلى 
والتوقيع 	  أجورهم  تحصيل  العاملون في  يقضيه  الذي  الوقت  الفرصة.  تكلفة 

الشركة. إجراءات  يعتمد على  الضائع  الوقت  أن  الرغم من  الستالمها، على 
المرتبطة  التكاليف  فيوضح   5 رقم  الشكل  أّما  التكاليف.  هيكل   4 رقم  الشكل  يبّين 

نقًدا.  األجور  بصرف 

:4 الشكل رقم 
للرشكات األجور  مدفوعات  تكلفة  هيكل 

التكاليف
للرشكة املبارشة 

الفرصة تكاليف 
للرشكة البديلة 

الدفع تكاليف 
الرقمي

تشمل
املوظفون •  يقضيه  الذي  الوقت 

بالساعة(  يدفع  )أجر  يون  اإلدار
يف إعداد ورصف األجور

دفع •  )قسائم  اإلستهالكّية  املوارد 
واملغّلقات( الرواتب 

استهالك •  نقًدا:  الدفع  عند 
النقد  نقل  كلفة  اآللّية،  الرصافات 

والتأمني

تشمل
املوّظفون •  يقضيه  الذي  الوقت 

أجورهم للحصول عىل 
الذي •  الوقت  النقدي:  للدفع 

انتظار  املوّظفون يف  يقضيه 
للتوقيع الستالم  أو  أجورهم 

أجورهم
الذي •  الوقت  اإللكرتوين:  للدفع 

انتظار  املوّظفون يف  يقضيه 
أجورهم خالل  دورهم لسحب 

الدوام ساعات 
تبًعا  الضائع  الوقت  مّدة  تختلف 

إلجراءات كّل رشكة

للرشكات  و تشمل 
البنك•  رسوم 
بالرّصاف اآليل•  الرسوم اخلاّصة 
املالّية•  اخلدمات  رسوم مقّدمو 

تدفعها  اليت  الرسوم  إحتساب  يشمل 
الرشكات فقط

العاملون  يدفع  األحيان،  يف بعض 
أمواهلم رسوم مقابل سحب  أيًضا 

لألجور الشاملة  الرقمنة  رحلة 

الركـــــــــــــزية 
رقـــــــــــــم 
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المدفوعات  إلى  للتحّول  النطاق  دعًما واسع  المالبس  إدارات مصانع  ُتقّدم 
الدولّيون،  المشترون  يقود  لها.  بالنسبة  استراتيجي  ذو معنى  ألّنه  الرقمية، 

لجميع  رقمية  أجور  بتقديم  التزامهم  نتيجة  التغيير   ،9Gap و   8H&M بما في ذلك 
العالم.  أنحاء  بهم في جميع  الخاصة  التوريد  المصانع في سالسل  العاملين في 
لتسجيل  الرقمية  األدوات  استخدام  خبرة في  األردنية  المالبس  تمتلك شركات 

بالغ األهمية العتماد  األمر  الرواتب، وذلك  إدارة كشوف  العمل ورقمنة  ساعات 
لألجور. الرقمي  الدفع 

بأّن  اقتناع  المقابالت على  التي شاركت في  الكبرى  الخمس  المصانع  إدارات  إّن 
البنكّية  الحسابات  وُتعتبر  المالبس.  صناعة  ُتشّكل مستقبل  الرقمّية  المدفوعات 
على  أدلة  األبحاث  النقد. وجدت  أماًنا وشفافية من  أكثر  اإللكترونية  والمحافظ 

أمثلة محلية  ُمقدمًة  األردن،  بنجاح في  االنتقال  أدارت عملية  الشركات قد  أن 
على  مقابلتها  تمت  التي  الشركات  إحدى  وبنت  اآلخرين.  الجيدة إللهام  للممارسات 

أخرى  وأماكن  المنطقة،  أخرى، وفي  بلدان  لشركات شقيقة في  الناجحة  التجارب 
التي ذكرتها  التغيير  1 لمحة عامة عن بعض دوافع  رقم  الجدول  ُيقدم  العالم.  حول 

تمت معها. التي  المقابالت  أثناء  المصانع  إدارات 

اإلدارة الرقميمحركات  الدفع  طرق 

المصانع إدارات  مع  مقابالت  المصدر: 

:1 جدول رقم 

الرقمي؟ الدفع  ما الذي يدفع اإلدارات إىل اختيار 

التكنولوجيا  محّركات 
التحتية والبنية 

أفضل من  األردن  للبنوك يف  التحتية  البنية 
اإللكرتونّية؛  باملحافظ  اخلاّصة  التحتية  البنية 
بشكل  وتستجيب  أكرب  لديها سيولة  البنوك 

للعمالء أفضل 

البيئة  اإليجابية يف  التغيريات  أّدت 
استخدامها تسهيل  إىل  التنظيمية 

يع بشكل رس التحتية  البنية  تتطّور 

النقد أماًنا وشفافية من  أكرث 

املحفظة  به من  إملاًما  أكرث  تجربة سابقة، 
عملّية  أسهل من  التغيري  عملّية  اإللكرتونّية. 

اإللكرتونية املحفظة  اعتماد  نحو  التغيري 

النقد أماًنا وشفافية من  أكرث 

يجب  لكن  املدفوعات  تمّثل مستقبل 
البييئ النظام  تطور  بالتوازي مع  تتّطور  أن 

البرشّية  املوارد  ملوّظفي قسم  الوقت  توفري 
أعىل فعالّية  واملالّية، 

الوافدين  العاملني  امتالك  عدم رضورة 
هلاتف ذيك أو رشيحة هاتف

قد تكون رسوم املعامالت أدىن من رسوم 
اإللكرتونّية املحفظة 

البرشّية  املوارد  ملوّظفي قسم  الوقت  توفري 
أعىل فعالّية  واملالّية، 

النظام( تطبيق  )عند  اإلنتاج  تعّطل  تقليل 

الرسوم يف  التوّصل إىل خفض  من املمكن 
املستقبل

بطاقات  استخدام  العاملني عىل  يب  تدر
الرّصاف اآليل أسهل  السحب وأجهزة 
املحفظة  استعمال  يبهم عىل  تدر من 

يحتاجون فقط إىل رقم رّسي  اإللكرتونّية. 
واحد

استخدام هذه  العاملني  بعض  يجيد 
اإللكرتونّية،  املحفظة  أكرث من  يقة  الطر

أكرب برضا  ويشعرون 

الويع  القدرات ورفع  بناء  برامج  تشّجع 
العاملني عىل  جّيد  بشكل  املصّممة 

عليها االعتماد 

ثقة  للتغيري  اجليدة  اإلدارة  تضمن 
بالعملّية  العاملني 

اإلسرتاتيجّية

املايل الُبعد 

ّية البرش املوارد 

البنيك  اإللكرتونّيةاحلساب  املحفظة 
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ثالث  تحّولت  الرقمية.  إلى  التحول  تحقيق وفورات واضحة عن طريق  يمكن 
العاملين في  بالمئة من   12 ُتمّثل  الرقمي، وهي  إلى صرف األجور  شركات في األردن 
األجور في  لصرف  اإلداريون  الموظفون  يقضيه  الذي  الوقت  انخفض  المالبس.  قطاع 

 70 و  البنكّية  الحسابات  إلى  المقدمة  للمدفوعات  بالمئة   66 بنسبة  الشركات  هذه 
لمحة   6 رقم  الشكل   ُيقّدم  اإللكترونية.  المحافظ  إلى  المقدمة  للمدفوعات  بالمئة 

الحسابّية.   العملّيات  هذه  عن 

:6 الشكل رقم 
الرقمي الدفع  إىل  للتحول  ية  الفور والفوائد  الوفورات   

 :1 رقم  ّية  الفور الفائدة 
املوظفني  توفري وقت 

الذين يرصفون  يني  اإلدار
الرواتب

التكاليف  بعض  تتحول 
إىل خارجية من داخلية 

الرشكات • 
ُتحّول  اليت 

املحافظ  إىل 
اإللكرتونّية

الوقت الوقتتوفري من  توفري من 

الرشكات • 
ُتحّول  اليت 

احلسابات  إىل 
البنكّية

من

 :2 رقم  ّية  الفور الفائدة 
مخاطر  املصنع  يتحّمل  ال 

اآلن بعد  النقد  نقل 

إىل

النقل •  تكلفة  التوفري يف  متوسط 
والتأمني واألمن 

الشفافية •  أكرب من  قدًرا  تشمل 
يد من  واحلوكمة، فضاًل عن مز
الرسقة  وتقليل مخاطر  األمان 

واخلسارة

 :3 رقم  ّية  الفور الفائدة 
امللموسة غري  الفوائد 

إنخفاض التكاليف الداخلّية مع 	 
ارتفاع التكاليف اخلارجّية

قد تزداد التكلفة اإلجمالية 	 
للمصنع عىل املدى القصري

عىل املدى املتوسط قد ُتقّدم • 
احلواالت البنكّية + خيارات 

السحب النقدي املنسقة بعناية 
حل وسط أويل

مع تطور النظام البييئ، سيتمكن • 
العاملون من استخدام 

املحافظ اإللكرتونية واحلواالت 
املرصفية لتحويل األموال ودفع 

احتياجاتهم اليومية

أو
استئجار 

أجهزة 
الرصاف 

املتنقلة اآليل 

تركيب   
أجهزة 

الرصاف اآليل 
املصنع يف 

املدى  الفوائد عىل 
الطويل

المالبس في األردن( قامت  العاملين في قطاع  3 شركات )توّظف ٪12 من  إلى مقابالت مع  تستند األرقام 
اإللكترونية المحفظة  أو  المصرفي  الحساب  عن طريق  للعاملين  الرواتب  تكاليف صرف  بمشاركة 

لألجور الشاملة  الرقمنة  رحلة 
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وفًقا  الرقمية،  المدفوعات  الرضا عن  عالية من  درجة  العاملون  أظهر 
أجورهم  على  االستبيان  الذين شملهم  العاملين  من  بالمئة   34 لالستبيان.10حصل 

أجورهم من خالل  بالمئة   7 تلّقى  حين  البنكّية، في  إلى حساباتهم  تحويلها  عن طريق 
إّما  أّنهم  إلى  أشاروا  المستجيبين  جميع  أّن  إلى  اإلشارة  تجدر  اإللكترونّية.  المحافظ 
المستجيبين كانوا  بالمئة من   80 الدفع، وأكثر من  راضون جًدا عن طريقة  أو  راضون 

يشعرون  العاملين  وأّن  ُمستدامة  الرقمنة  أن  على  دلياًل  النتيجة  تقّدم هذه  جًدا.  راضين 
بطريقة مسؤولة. يتّم  عندما  التحول  حيال  بالرضا 

أشار جميع  الوافدة.  للعمالة  هاّمة خصوًصا  المالّية خطوة  الحواالت  رقمنة  ُتعتبر 
إلى  األموال  يحّولون  أّنهم  إلى  الستبيان  الذين شملهم  الوافدين  العاملين 

ثلثي  أوضح  أجورهم. كما  ثلثي  بالمئة منهم على األقل   62 ُيرسل  بالدهم، حيث 
الحواالت  الباقي  والثلث  البنكية،  الحواالت  عبر  الحواالت  يرسلون  أّنهم  الُمستجيبين 

أجل  النقدي من  السحب  إلى  الوافدون  العاملون  يلجأ  لكن  الصرافة.  عن طريق مكاتب 
النقدية.  الحواالت  إجراء 

زيادة  إلى  األلماني  الدولي  التعاون  ينفذه  الذي   Digi#ances يهدف مشروع 
الخارجّية  الحواالت  الرقمية، ال سّيما  المالية  الخدمات  تطوير  عبر  المالي  االشتمال 

على مستوى  مختلفة.  ثالث مستويات  على  بنكّية،  لديهم حسابات  ليس  الذين  لألفراد 
مالّية  تطوير خدمات  بغية  الدفع  المشروع شراكة مع مقّدمي خدمات  أقام  العرض، 

التنظيمي  اإلطار  بناء  إلى  أيًضا  المشروع  يهدف  الخارجّية.  الحواالت  تشمل  رقمّية 
ومكافحة  المستهلك،  حماية  مجاالت  الدولية، ال سيما في  بالمعايير  للوفاء  الالزم 

المشروع عدًدا من  بالطلب، فوضع  يتعّلق  أّما في ما  اإلرهاب.  األموال وتمويل  غسيل 
المالي. والتثقيف  الوعي  لزيادة  اإلجراءات 

تمويل  والتعاون في مشروع  للتنمية  السويسرية  الوكالة  مع   Digi#ances يتعاون 
األخرى من خالل  المالية  والخدمات  الحواالت  إلى  الوصول  تحسين  إلى  يهدف  مشترك 

إطار هذا  األردني. في  المالبس  الوافدة في قطاع  للعمالة  الرقمية  الحلول  إيجاد 
الهاتف  عبر  الدفع  تجريبي مع مقّدمي خدمات  Digi#ances مشروع  أطلق  التعاون، 

االستخدام،  رقمي شامل، وسهل  حل  وتنفيذ  وتصميم،  تطوير،  إلى  يهدف  النقال 
إلى  باإلضافة  آسيا.  األردن وجنوب  بين  الخارجّية  للحواالت  االحتياجات  وقائم على 

المالية  الثقافة  تدريب متخصص في  واعتماد  تصميم  إلى   Digi#ances يطمح   ذلك، 
بكيفية  الوعي  زيادة  إلى  تهدف  للعاملين  األهداف  محّددة  أدوات  وتقديم  الرقمية 

الرقمية.  المالية  الخدمات  من  االستفادة 

أشار جميع 
الوافدين  العاملني 

الذين شملهم 
أّنهم  إىل  االستبيان 

األموال  يحّولون 
إىل بالدهم، حيث

62% ُيرسل 
األقل  منهم عىل 

أجورهم. ثليث 
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تحول  أمام  الطريق  التحتية  والبنية  التكنولوجيا  السريع في  التطور  ُيمّهد 
في  اإليجابية  التغييرات  الرقمية. سمحت  المدفوعات  إلى  المالبس  شركات 

المزيد من شركات  تحّول   2020 عام  العالمي خالل  للوباء  استجابًة  التنظيمية  البيئة 
وتوّفر  ومتنوعة  قوية  تحتية مصرفية  بنية  الرقمية، في ظّل  األجور  إلى  المالبس 
من  المقدمة  والعروض  اإللكترونية  للمحافظ  التحتّية  البنية  تتطّور  جيدة.  سيولة 

على  األردنية  المالبس  وتنشط شركات  متسارع.  بشكل  المالية  الخدمات  مقّدمي 
الموّظفين  أوقات حضور  تسجيل  الرقمّية ألنظمة  الحلول  واعتماد  الرقمنة  صعيد 

إلى  التحول  الرواتب. سيساهم  برامج إلدارة  واعتماد  العمل،  وتتّبع ساعات 
فعاليتها. زيادة  إلى  الرقمية  المدفوعات 

المراحل  في  العاملين.  تأييد  على  الحصول  أهمّية  المصانع  إدارات  تفهم 
حاجة  لعدم  أسهل  البنكي  التحويل  عبر  األجور  يكون دفع  األجور،  لرقمنة  األولى 

المالبس  ُتدرك شركات  لكن  محلّية.  هاتف  أو شريحة  الذكية  الهواتف  إلى  العاملين 
المستخدمين  على  واالعتماد  العاملين،  قدرات  وبناء  توعوّية،  برامج  تطوير  أهمّية  

المحافظ  اعتماد  على  العاملين  من  المزيد  لتحفيز  كقدوة  للرقمنة  األوائل 
أجورهم. لتلّقي  أكثر مالءمة  كوسيلة  اإللكترونية 

السوق ملحة عن 
بنكّية رقمية.  باالنتقال إىل دفع األجور من خالل حسابات  نجح مصنع مالبس مملوك ألجانب يف األردن 

انتقال ناجح يف األردن.  واعتمد عىل خربة عقدين يف دفع األجور رقمًيا يف بلدان أخرى يف املنطقة لضمان 
األموال كل شهر،  للتغلب عىل سباق سحب  البنكية.  بها عرب حساباتهم  العاملني  أجور  حالًيا  الرشكة  تدفع 

للعاملني بسحب  الوافدين. يسمح ذلك  العاملني  الرصاف اآليل يف مساكن  أجهزة  تركيب  اإلدارة  رت  قّر
التنّقل والوقوف يف طوابري لفرتة طويلة داخل مباين  يناسبهم، دون احلاجة إىل  الذي  الوقت  النقود يف 

إدارة حواالتهم دون  العاملون من  يتمكن  املساكن حىت  الرصافة يف  يتواجد ممثل عن مكتب  املصنع. كما 
تركيب أجهزة الرصاف اآليل  ُيعترب  املدينة. هذا احلل ليس رقمًيا بشكل كامل، لكن  الذهاب إىل  حاجة اىل 
العاملني  ملعاجلة مخاوف  بشكل جيد  العاملني حل مدروس  الرصافة خلدمة  وتواجد ممثل عن مكاتب 

والرشكات.

النقد  أفضل من  أفضل وتحالف  برنامج عمل  نّفذها  دراسة  ُأجريت كجزأ من  اإلدارة  المصدر: مقابالت مع ممثّلين عن 
.2020 األلماني, صيف  الدولي  والتعاون 

إيجايب  اليت تمت مقابلتها عن شعور  املصانع  إدارات جميع  عرّبت 
إدارات  أشارات  املقابل،  العاملني. يف  أجور  رقمنة  للغاية حيال 

املصانع  اليت ال تزال تدفع نقًدا إىل حماسها العتماد وسائل الدفع 
الرقمي.

لألجور الشاملة  الرقمنة  رحلة 
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:7 الشكل رقم 

املركزي األردين  البنك  تنظيم وإرشاف   - ملحة عاّمة 

اإلسكان بنك 
األردين التجاري  البنك 

بنك األردن
الكوييت األردين  البنك 

اإلّتحاد بنك 
القاهرة عمان بنك 

العريب البنك 

تجاري بنك 

املحافظ

الفواتري لتسديد  وطنّية  منّصة 

الدفع  7 مقّدمو خدمات 
النقال  اهلاتف  بواسطة 

احلسابات 
البنكّية

الشبكات

البنوك

الرقمية،  الحواالت  المحفظة، 
الفواتير  دفع  بطاقة 

جومويب

رقمية،  حواالت  محفظة، 
آلي بطاقة، صراف 

الصراف  أجهزة 
الحساب  اآللي، 

المصرفي 
األساسي، 

عبر  الحواالت 
المصرفي الحساب 

  130
الرصافة مكتب 

السريعة الحواالت 

1,400
للحواالت يف  وكيل 

املنتظمة غري  األسواق 

أكرث من 

للحواالت في  وكيل 
المنتظمة  غير  األسواق 

التجارّية والمعامالت 

  25
بيع نقطة 

البطاقة تقبل 

الحواالت  إرسال  الفواتير،  تسديد 
الرقمّية

الرقمّية بشكل خاص،  والمدفوعات  الرقمي،  الدفع  الترويج الستخدام وسائل  األردني  المركزي  البنك  بدأ   ،2014 العام  منذ 
 ،2017 عام  إي فواتيركم.  الفواتير  نظام دفع  بتطوير  وباشر  )جوموبي(  النّقال  الهاتف  بواسطة  الدفع  نظام  أطلق  عندما 

نظام  حالًيا  ُتدير  التي  )جوباك(  والتقاص  الدفع  األردنّية ألنظمة  الشركة  25 مصرًفا،  بالتعاون مع  األردني،  المركزي  البنك  أطلق 
)على  فواتيركم  إي  أنظمة  وتملك  الرقمّية،  المدفوعات  اإلبتكار في خدمات  وتدعم  )جوموبي(،  النقال  الهاتف  بواسطة  الدفع 

ُتدار وُتشغل من قبل مدفوعاتكم(.    تزال  أنها ال  الرغم من 

ألف
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املتنامي  املالية  اخلدمات  يقّدم قطاع 
املايل  االشتمال  لتعميق  فرًصا 

األردن، من ضمنهم  للعاملني يف 
والنساء الوافدين 

3
الركـــــــــــــزية 

رقـــــــــــــم 

يعمل في  العمالء.  على  وتركيزه  بنضوجه  األردن  المصرفي في  النظام  يّتسم 
اإللكترونية. المحافظ  منهم خدمة  ُيقّدم عدد  تجارًيا،  بنًكا   24 األردن 

يختلف  األردن.  النقال في  الهاتف  بواسطة  الدفع  يتطور قطاع مقّدمي خدمات 
العمالقة متعددة  الشركات  كبير، من  األردن بشكل  الدفع في  مصدر مقّدمي خدمات 

النقال  الهاتف  تشغيل شبكة  أطلقتها شركة  التي  كاش،  وزين  أورانج،  مثل  الجنسيات 
زين في األردن؛ إلى Gate to Pay، وهي شركة متخّصصة في تقديم خدمات مالّية 

أردنية  الدفع؛ ودينارك، وهي شركة  ترخيص مقّدم خدمة  لألعمال حصلت مؤخًرا على 
القطاع، ستتنافس  نضوج  مع  اإللكترونية.  المحافظ  في  متخصصة  ومستقلة،  ناشئة 

بطريقة سليمة. الشركات  هذه 

الرقمّية  األجور  إلى  التحول  حيال  بالحماس  الدفع  يشعر مقّدمو خدمات 
إلى  االنتقال  من  المالبس  لتمكين شركات  لتنفيذها  التقنّية  الجاهزّية  ويمتلكون 
إلى  الرقمّية  المدفوعات  اعتمادها  لحظة  من   - مراحلها  بجميع  الرقمية  المدفوعات 

الرقمّية  للمدفوعات  التحّول  يمكن  كذلك،  التقارير.  وإعداد  بها  المرتبطة  النفقات 
بالمحفظة  مرتبطة  دفع  بطاقة  الدفع  مقّدمي خدمات  العديد من  ُيقّدم  ُبعد.  عن 
بدعم  اآللي.  الصراف  أجهزة  من  النقود  المستخدمين من سحب  تخّول  اإللكترونية 

ُيشارك مقّدمو خدمات  )جوباك(،  والتقاص  الدفع  األردنّية ألنظمة  الشركة  من 
المحافظ  عبر  المدفوعات   التجار على  اعتماد  لزيادة  مبادرة مشتركة  أيًضا في  الدفع  

التشغيل  لدعم  تعاون  اتفاقّيات  تطوير  الضروري  من  لكن،  األردن.  اإللكترونية في 
. المتبادل 

اعتباًرا من  البيئي  النظام  الرئيسيين في  الالعبين  عامة حول  نظرة   7 رقم  الشكل  ُيقّدم 
.2.0 الرقمّية  الخدمات  رؤية  ركائز  يشّكلون بعض  والذين   ،2020 منتصف عام 

عملّية  تسهيل  الدفع  في  قبل مقّدمي خدمات  جيًدا من  الموّجهة  المبادرات  تساهم 
تساهم  العاملين.  بين  المالّية  الثقافة  وتعزيز  الرقمي  المالي  الوعي  وزيادة  االنتقال 

المالية  الثقافة  تحسين  البيئي في  النظام  في  المنظمات  من  واسعة  مجموعة 
المالية،  التكنولوجيا  وشركات  والبنوك،  المالية  الخدمات  مقّدمي  من ضمنها  الرقمية، 

لبناء  ممتازة  انطالق  نقطة  ذلك  يقّدم  والدولية.  والمحلية  الحكومية  والمنظمات 
تباًعا  ُيشّكلون  الذين  الوافدة،  والعمالة  النساء  تحتاج  العاملة.  للقوى  المالية  القدرة 
إلى خدمات مكّيفة  المالبس،  العاملة في قطاع  القوى  بالمئة من  بالمئة و75   73

المنّظمة  المقابالت شبه  من خالل  الضوء  تسليط  يمكن  الخاصة.  احتياجاتهم  تلّبي 
تجارب  خرائط  ورسم  محّددة،  لشرائح  الحالية  الممارسات  على  التركيز  ومجموعات 

المحتملة.  الحلول  تصميم  للمشاركة في  لها  المجال  وإفساح  بها،  الخاصة  المستخدم 
حالًّ  الوافدة  للعمالة  الخارجّية  الحواالت  دعم  ُيشّكل  أن  يمكن  المثال،  على سبيل 

التجزئة في  تساهم  كما  الشريحة.  بين هذه  الرقمنة  باتجاه  للدفع  التكلفة  منخفض 
موّجهة  إعالمّية  ومواد  إنشاء خدمات  على  اإللكتروني  الدفع  مقّدمي خدمات  تشجيع 

- مثل أدّلة المستخدم، ونشرات المعلومات، وكتّيبات التسويق، ومواد التدريب السمعية 
والبصرية، والدورات التدريبّية. تتطرق التوصية- 1 إلى هذه النقطة بتفصيل أكبر.

لألجور الشاملة  الرقمنة  رحلة 
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واملنظمات 4 العمالية  النقابات  دور 
الرقمنة  إىل  التحول  الدولية يف عملية 

املسؤولة

العاملين  معاملة  الرقمية ضمان  األجور  إلى  والُمستدام  المسؤول  االنتقال  يعني 
وفقدان  عنها،  المصرح  غير  الرسوم  مثل  المخاطر  من  بالحماية  عادل وشعورهم  بشكل 

معلوماتهم  العاملين  لمشاركة  نتيجة  يحدث  قد  الذي  لالحتيال  والتعّرض  الخصوصّية، 
أفضل من  تحالف  التكّيف. طّور  فترة  أثناء  المساعدة  آخرين عند طلب  الخاّصة مع 

وتقديمهم  تصميمهم  أثناء  المالّية  الخدمات  مقّدمي  لدعم  مبادئ  ثمانية  النقد 
اختيار  دوًرا في  أيًضا  الشركات  وتلعب  أجل حماية عمالئهم.  المدفوعات من  لخدمات 
الرقمية  المعرفة  دعم  العاملين، وفي  احتياجات  يلّبون  الذين  الدفع  خدمات  مقّدمي 
وجود  أساسي في ضمان  بشكل  التنظيمية  الهياكل  تساهم  كما  للعاملين.  والمالية 

المالي.11 اإلشتمال  ويعّزز  االبتكار  يدعم  المستهلك  لحماية  إطار سليم 

وتلتزم  الرقمية  المدفوعات  فوائد  المالبس  العاملين في قطاع  نقابة  ُتدرك 
كافة  عن  ممثلين  تتكّون من  العتبار  العاملين في  نظر  أخذ وجهات  بضمان 

اللجنة  تجتمع  لها.  المتناسب  التمثيل  يضمن  بشكل  المصنع،  في  العاملة  الجنسيات 
كّل شهر في معظم  مّرة في  العاملين  تحديات  لمناقشة  تأليفها  تّم  التي  العمالية 

التحول  المصانع خالل  من  عدد  زمالءهم في  العاملين  ممثلو  المصانع. وساعد 
الرقمي.

المصلحة في قطاع  - األردن على دعم أصحاب  برنامج عمل أفضل  ُيرّكز 
على  العاملين.  وحماية مصالح  األردني وضمان ظروف عمل مالئمة  المالبس 

احتياجات  المهم مراعاة  أّنه من  إال  إيجابية،  ُتعتبر خطوة  الرقمية  األجور  أن  الرغم من 
واالستدامة. والحماية،  والشفافية،  الخصوصية،  لضمان  واهتماماتهم  العاملين 

األلماني  الدولي  والتعاون  المتحدة،  األمم  النقد، ومقّره  أفضل من  تحالف  قام 
الفنية  المساعدة  برامج  من  وتنفيذ مجموعة  المعامالت،  رقمنة  بتعزيز ودعم 

مباشر من خالل  غير  بشكل  وتدعمهم  مباشر،  بشكل  والعاملين  المصانع  تفيد  التي 
تحالف  ُيشّجع  اآلخرين.  البيئي  النظام  أعضاء  قدرات  وبناء  والمبادرات،  الدراسات، 

الدولية، ومؤسسة  العمل  منظمة  - من ضمنهم  أعضائه  مع  بالتعاون  النقد  من  أفضل 
المسؤول  االنتقال  على   - العالمّية  والماركات  أفضل،  وبرنامج عمل  الدولية،  التمويل 
العمالء  مع  للتعامل  جيدة  ممارسات  ثماني  إلى  استناًدا  الرقمية12،  المدفوعات  إلى 
أو  مالًيا  استبعادهم  تم  أن  والذين سبق  رقمية  يتلقون مدفوعات  أو  يرسلون  الذين 

بحماية  يتمّتعون  بأّنهم  النساء،  وخاصة  العمالء،  يشعر  أن  يجب  الخدمات.  من  حرمانهم 
واستخدامها.  الرقمية  المدفوعات  اعتماد  أجل  من  المخاطر  ضّد 

لألجور الشاملة  الرقمنة  رحلة 

الركـــــــــــــزية 
رقـــــــــــــم 
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من  بعضها  ويستفيد  الرقمية؛  المدفوعات  اعتماد  األردن في  الشركات في  بدأت 
إاّل  القصير،  المدى  على  الشركات  تكاليف  بعض  ارتفعت  والوفورات.  المكاسب  تحقيق 

بتحويل  العاملون  يقوم  ملموسة.  غير  وفوائد  مالية  وفورات  تحقيق  استطاعت  أّنها 
إلى نقود في أسرع وقت ممكن، ما يمنعهم من االستفادة  رقمًيا  أجور مدفوعة  أي 

اقتصادًيا. تمّكنهم  أن  يمكن  إضافية  مزايا  من 

العنان  إطالق  من خالل  كوفيد-19  لجائحة  التنظيمية  والهياكل  الحكومة  استجابت 
الرقمية،  والمدفوعات  الرقمية،  األجور  اعتماد  فيها  يكون  بيئة  وخلق  هاّمة  لتغييرات 

بكثير. أسهل  األخرى  الرقمّية  والعمليات 

أجل  التطور من  يستمر في  أن  يجب  لكن  بالرقمنة،  ُملتزم  األردني  البيئي  النظام  إّن 
الركائز  إّن  فيها.  والعاملين  المالبس  كل من شركات  بفعالّية الحتياجات  االستجابة 

النجاح  يتطّلب  يتبعها.  أن  األردن  خارطة طريق واضحة على  األساسية موجودة، وهناك 
خدمات  وُمقّدمي  التنظيمّية،  الهياكل  من ضمنهم  البيئي،  النظام  أعضاء  جميع  جهود 

والعاملين. العمالّية،  والنقابات  المالبس،  وشركات  العالمية،  والماركات  الدفع، 

األردنّية  الجهات  لجميع  التوصيات  من  القسم سلسلة  هذا  المتبّقي من  الجزء  يقّدم 
.2.0 الرقمّية  الخدمات  رؤية  تحقيق  نحو  عملها  أثناء  المعنّية 

السوق: ملحة عن 

األردن. الرقمية يف  للمدفوعات  أكرث مالءمة  بيئة  تأثري جائحة كوفيد-19  خلق 
اعتمادها من خالل تشجيع تطوير •  يع  الرقمية ورضورة ترس املدفوعات  أزمة كوفيد-19 احلاجة إىل  أبرزت   

األردنية. احلكومة  املحيط، واستفادت من دعم قوي من  البييئ  النظام 

املدفوعات •  اعتماد  البييئ، عملّية  النظام  ين يف  آخر أعضاء  بالتعاون مع  األردين،  املركزي  البنك   سّهل 
املعونات  لتقديم  اإللكرتونّية  املحافظ  استخدام  وإتاحة  املعامالت  أمام  العوائق  تخفيف  الرقمّية من خالل 

والالجئني.  لألردنّيني 

النقدي إىل •  يقة دفع أجورهم، من  تغيرًيا يف طر الذين شملهم االستطالع  العاملني  باملئة من   12  شهد 
واحد. ويعمل معظمهم يف مصنع  الرقمي، 

اإللكرتونية، •  املحفظة  اىل  النقدي  الدفع  التغيري من  إستجابوا هلذا  الذين  العاملني  باملئة من   57 تحّول   
التحويل املرصيف. إىل  النقدي  الدفع  الباقني من  باملئة   43 الـ  تحّول  بينما 

اعتماد  وتنظيمية جعلت  قانونية  بيئة  التنظيمية  واهلياكل  للحكومة  يعة  الرس الفعل  رّدة   خلقت 
األمر  الرشكات األخرى عىل  .ّشجع ذلك  املصانع والعاملني فيها  الرقمية أسهل لكل من  املدفوعات 

لألجور. الرقمّية  املدفوعات  إىل  االنتقال  التفكري يف 
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التغيري  قيادة 
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456
التغيري  عملية  إدارة 

خالل  من  بمسؤولية 
العمل مع رشكات 

مع  بالتعاون  املالبس، 
املالية  اخلدمات  مقّدمي 

والعاملني،  ين،  املختار
العمالية والنقابات 

الظروف لسوق  خلق 
للمحافظ  قوة  أكرث 

اإللكرتونية

العاملني  ثقة  بناء 
اعتماد  عىل  وتشجيعهم 

الرقمّية من خالل  احللول 
السيولة  توافر  تحسني 

يادة  السحب وز نقاط  يف 
الوكالء شبكة  كثافة 

الدفع مزودو خدمات 

الحكومية  الهيئات 
التنظيمية  والهياكل 

األردني( المركزي  )البنك 

الشركات

العاملين ممّثلو 

بناء  تعزيز  على  العمل 
والتوعية ضروري  القدرات 

بسالسة التحول  لضمان 

التشغيل  قابلّية  تزال  ال 
متوفرة  غير  المتبادل 

في األردن على مستوى 
أّن األفراد  الوكيل، كما 

محفظتين  فتح  يمكنهم 
فقط إلكترونيتين 

بالوقوف  تحدي  العمال  يواجه 
أجهزة  أمام  بطوابير طويلة 

الوكالء  الصراف االلي أو عند 
وذلك  أموالهم  بإنتظار سحب 
خالل أيام صرف األجور. وفي 

للعودة  يحتاجون  األحيان  بعض 
العملية. إلنهاء  أخرى  مرة 

الدفع مزودو خدمات 
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123

:2 جدول رقم 
املعنّية اجلهات  بحسب  التوصيات  ملخص 

التوصيات

التحديات

املعنّية اجلهات 

املالئمة  الظروف  خلق 
وغريهم  التجار  العتماد 

النظام  داخل 

حلول  تصميم 
ذات قيمة 

متمحورة  مضافة 
العامل حول 

نموذج  بناء 
مستدام  أعمال 
العاملني يجذب 

حاالت  تختلف 
بين  االستخدام 

األردنّيين  العاملين 
والوافدين

مزودو خدمات 
الدفع

الدفع  مزودو خدمات 
الثانية( )بالدرجة 

الشركات 
األولى( )بالدرجة 

العاملين ممّثلو 

الشركات

أمام  تتوّفر فرص ضئيلة 
أموالهم  العاملين الستخدام 

السلع  ثمن  لدفع  الرقمّية 
والخدمات في األردن

الشركات  تواجه 
أثر  صعوبة في فهم 

المديين  على  التحول 
والطويل المتوسط 

العقبات والتغّلب عىل  التغيري  قيادة 

مزودو خدمات 
الدفع

الحكومية الحكومية الهيئات  الهيئات 
الثانية( )بالدرجة 
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مشاركة يجب 

:8 الشكل رقم 

الوافدين العاملني  إنفاق  أنماط 

الوافدين إنفاق  ملّخص عن 

لإلستبيان الذين خضعو  للعمال  اخلدمات  الدعم هلذه  الرشكات  تقدم   *

** *

)عدد املشاركني = 127(

العاملين  أغلب  ينفق  والوافدين.  األردنّيين  العاملين  بين  المستخدمين  تجارب  تختلف 
المالية  الحواالت  ُويرسلون  واإلنترنت،  النقال  الهاتف  خدمات  على  أجورهم  الوافدين 
بين  المالية  أو  الرقمية  الخبرة  تؤثر االختالفات في  8(. قد  رقم  أوطانهم )شكل  إلى 
اللواتي  النساء  بعض  تفتقر  الرقمية.  لألجور  ارتياحهم  على مدى  أيًضا  والنساء  الرجال 

ليس  النقالة، وبعضهن  الهواتف  نوع من  أي  إلى  الوصول  إلى  االستطالع  شملهّن 
إلكترونية. أو محفظة  لديهن حساب مصرفي 

قّدمـت  	 المالية.  الخدمات  لمقّدمي  مفيدة  للسوق  الدقيقة  التجزئة  تعتبر 
ما  المالبس،  الوافدين في قطاع  العاملين  لسلوكيات  أعمق  فهًما  الدراسات 
الفرص  إحدى  تتمثل  وتكييًفا.  أكثر مالءمًة  عروض خدمات  تصميم  ُيساعد في 
إلى  الخارجّية  الرقمية  المالية  الحواالت  تسهيل  السوق في  هذا  المهمة في 

الجهات  تتعاون  أن  يجب  لكن  منخفضة،  بتكلفة  للوافدين  األصلية  البلدان 
ذلك. لتحقيق  المعنّية 

الشركات في قطاع  	 مع  التعاون  من  المالية  الخدمات  سيستفيد مقدمو 
ورغبات  اهتمامات  أخذ  من  للتأكد  القطاع  العاملين في  ونقابة  المالبس 

يريد  خبرتهم،  عن  النظر  بغض  التصميم.  عملية  أثناء  االعتبار  بعين  العاملين 
لهم فوائد  توّفر  أن  االستخدام من شأنها  حلواًل جذابة وسهلة  العاملون 

ملموسة.

الفاعلة  	 الجهات  جميع  العمل مع  الدفع، من خالل  لمقّدمي خدمات  يمكن 
وهياكل  الضرورية  والبروتوكوالت  القواعد  البيئي، صياغة  النظام  األخرى في 

اإللكترونية  المحافظ  يشمل  لكي  المتبادل  التشغيل  تطوير  بهدف  التسعير، 
والتجار. الوكالء  وشبكات 

اخلدمات  مقّدمو 
املالّية

الرشكات

العاملني  ممّثلو 

املياه إيجار فواتري 
والكهرباء

الطعام 
والنفقات 

اليومّية

النقال النقل اهلاتف 
واإلنرتنت 

سداد 
القروض

يف  مصار
بالصّحة مرتبطة 

نقًدا يدفع 
البنيك احلساب  يدفع عرب 
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رقم  التوصية 

ُتركّز  تصميم حلول ذات قيمة مضافة 
العاملني  عىل 

السوق: ملحة عن 

الوافدين  العاملني  اعتمادها من  يادة  لز املالّية  احلواالت  استهداف 
استخدام •  الرقمية وتشجيعهم عىل  األجور  العاملني مع  تجربة  إىل تحسني  الذكية  اهلواتف  ُتؤّدي ملكية  قد   

الوافدين هاتف ذيك، يف مقابل  العاملني  باملئة من   58 يمتلك  احلواالت.  أو  يات  للمشرت الرقمية  املدفوعات 
رواتبهم من خالل  الوافدين حصلوا عىل  العاملني  باملئة فقط من   31 األردنّيني. لكن  العاملني  باملئة من   54
لدى  البنكّية  احلسابات  امتالك  احتمالية  وترتفع  األردنيني.  العاملني  باملئة من   69 بـ  مقارنُة  الرقمية  الوسائل 

باملئة(.   13( اإللكرتونية  باملحفظة  مقارنًة   باملئة(   87( الوافدين  العاملني 

العاملون •  ويقلق  الرقمية.  الدفع  لتطبيقات  لديهم فهم محدود  االستبيان  الذين شملهم  العاملني  أّن  تبنّي   
التطبيقات بشكل فّعال،  ين لالستفادة من  اآلخر االعتماد عىل  الوافدون عىل وجه اخلصوص من االضطرار إىل 
تأخري معامالتهم يف حال  بالقلق من  يشعرون  كما  لالحتيال.  ُيعّرضهم  قد  الشخصّية  ألن مشاركة معلوماتهم 

الفور. يمكنه مساعدتهم عىل  تحديد شخص  تمكّنهم من  عدم 

االستطالع •  الذين شملهم  الوافدين  العاملني  باملئة من   9 آسيا. فقط  الوافدة من جنوب  العمالة  غالبّية   
وتطبيقات،  نصّية،  ورسائل  تعليمات،  إىل  العاملني  يحتاج هؤالء  ّية.  اإلنجلزي باملئة  و4  العربّية،  يتكّلمون 

ذلك(. إىل  وما  والسنهالية،  والبنغالية،  )اهلندية،  األصلية  بلغاتهم  وكالء، وخدمة عمالء  وخدمات 

االستبيان •  الذين شملهم  الوافدين  العاملني  الوافدة. جميع  للعمالة  بالنسبة  أمر مهم  احلواالت  إرسال  ُيعترب   
ُيرسلون عىل األقل ثليث أجورهم. وبنّي  باملئة   62 ُيرسلون جزًءا من أجورهم إىل بالدهم، من ضمنهم 

الذين  الوافدي  العاملني  أن يسحبوا أجورهم. من بني  بعد  ُيرسلون هذه احلواالت  العاملني  أن  االستطالع 
وُيرسلونها من خالل حوالة  ين  آخر أمواهلم مع عاملني  يجمعون  أّنهم  باملئة   83 أشار  االستطالع،  شملهم 

خارجّية واحدة، عىل األقل من حني إىل آخر. 

الوظيفية. احتياجاته  اىل  باإلضافة  قدراته وخصائصه،  االعتبار  وتأخذ يف  املستخدم  تتمحور حول  بناء حلول  يجب 

العقبات والتغّلب عىل  التغيري  قيادة 
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مشاركة قليلة يجب  فرص  توّفر  الحالي في  البيئي  النظام  الرئيسية في  الضعف  نقاط  إحدى  تتمثل 
في  والخدمات  السلع  ثمن  لدفع  اإللكترونية  محافظهم  للعاملين الستخدام  جًدا 

والمياه،  الكهرباء  اإليجار، وفواتير  لدفع  األجور  األردنيون الستخدام  يميل  األردن، حيث 
يقبلون  الذين  التجار  7(. في ظّل غياب مجموعة فاعلة من  رقم  )الشكل  والنقل  والغذاء، 

ما  للعاملين،  فائدة محدودة  ذات  اإللكترونية  المحافظ  تبقى  الرقمية،  المدفوعات 
يتعاون  أن  يمكن  التحدي،  هذا  على  للتغلب  لديهم.  الحالي  النقدي  السحب  توّجه  ُيعّزز 

المعامالت  )مثل  األساسية  العوائق  على  للتغلب  الحكومة  مع  المالية  الخدمات  مقّدمو 
والمبادرات  الظروف  تطوير  أيًضا  يمكنهم  النقدية.  المدفوعات  لقبول  والتراخيص(  الورقية 

أشكال  جميع  قبول  على  الخدمات  مقّدمي  من  أكبر مجموعة  لتشجيع  المالئمة 
الصغيرة،  االستهالكية  والسلع  الطعام،  مقّدمي  من ضمنهم  الرقمية،  المدفوعات 

المحّددة:  التوصيات  تشمل  واإلنترت.  النقال،  الهاتف  واتصاالت  النقل،  وخدمات 

المدفوعات  	 قبول  حول  التجار  بين  السلبية  المفاهيم  على  للتغلب  المساعدة  تقديم   
تلعب  الضريبية.  واآلثار  البيانات  حماية  بشأن  المخاوف  ذلك  بما في  الرقمية، 

أساسًيا في ذلك.  الحكومة دوًرا 

التجارية  	 الشروط  اتفاق بشأن  إلى  التوصل  أجل  الدفع من  العمل مع مقّدمي خدمات   
األردني  المركزي  البنك  يلعب  المتبادل.  للتشغيل  القابلة  بالمعامالت  تسمح  التي 

دوًرا أساسًيا في ذلك. 

قبول  	 والخدمات حول فوائد  السلع  للتجار ومقّدمي  توعية موجهة  إطالق حمالت   
بين  خاصة  اإللكترونية،  المحافظ  استخدام  زيادة  على  ُيساعد  ما  الرقمية،  المدفوعات 

األردنّيين. العاملين 

الرقمية  	 المدفوعات  لقبول  الالزمة  األنظمة  التجار وغيرهم في وضع   دعم 
المناطق  التجار في  دعم  األمثلة:  أحد  مبكر.  االستثمار في وقت  على  ومساعدتهم 

والريادة. الرقمي  االقتصاد  وزارة  إلى  أوراقهم  تسليم  الريفية في 

بفعالية  	 الرقمية  المدفوعات  إدارة  على  لمساعدتهم  وغيرهم  التّجار  قدرات  بناء   
منها ألعمالهم. استفادة  أقصى  وتحقيق 

حلواًل  الخدمات  التجار، سيوّفر مقدمو  احتياجات  على  بناًء  و  السوق  تعقيد  زيادة  مع 
مرور  مع  بأكملها.  العميل  رحلة  على فهم  بناًء  الرئيسية  الضعف  نقاط  لمعالجة  ا  تميزًّ أكثر 
األكثر  السلعة  الرقمية  المدفوعات  عن طريق  يتّم جمعها  التي  البيانات  الوقت، سُتصبح 
النهائيين. والمستخدمين  التجار  على  المفروضة  الرسوم  إلغاء  أو  تخفيض  ُيتيح  ما  قيمة، 

اخلدمات  مقّدمو 
املالّية

احلكومّية اهليئات 
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رقم  التوصية 

للتّجار وغريهم داخل  خلق ظروف مالئمة 
الرقمية املدفوعات  العتماد  البييئ  النظام 

السوق: ملحة عن 

األموال  احلفاظ عىل  الرقمّية من أجل  للمدفوعات  لتشجيع قبوهلم  التجار  استهداف 
األردنيني.  العاملني  من  اعتمادها  وتشجيع  الرقمية 

استخدام وسائل •  بداًل من  نقًدا  يفهم  يدفعون مصار أنهم  إىل  االستبيان  الذين شملهم  العاملني  أشار جميع   
الرقمي. الدفع 

االستبيان شكوكًا حول قدرتهم •  والذين شملهم  الرقمّية  املدفوعات  إىل  تتحّول  اليت  الرشكات  العاملون يف  أثار   
الصناعّية.  املنطقة  الرشاء يف  املالّية إلجراء عملّيات  استخدام محافظهم  عىل 

أنهم يحتفظون •  باملئة إىل   79  من بني 94 مستجيًبا قّدموا معلومات حول عادات االدخار لديهم، أشار 
الوافدين مدخراتهم إىل بالدهم. يف  العاملني  نقًدا، "يف مكان آمن". وُيرسل عدد قليل من  بمدخراتهم 

إلكرتونية. أو يف محفظة  البنك  بمدخراتهم يف  األردنّيني  العاملني  قليل من  يحتفظ عدد  املقابل، 

باملئة حصلوا عىل قروض من •   39 العائلة واألصدقاء، مقابل  باملئة من املستجيبني عىل قروض من   61  حصل 
فيتّم سحبها  املصانع،  أّما قروض  نقًدا.  العائلية  القروض  تسديد  يتم  العادة،  فيها. يف  يعملون  اليت  املصانع 

دفعها. لغاية  نقًدا 

إضافية،  تكلفة  أي  نطاق واسع ودون  اإللكرتونية عىل  استخدام محافظهم  بقدرتهم عىل   العاملون  يثق  عندما 
اليومية.  الرشاء  أكرب منهم يف عمليات  سيستخدمها عدد 

نقًدا يدفع 
البنيك احلساب  يدفع عرب 

املياه إيجار فواتري 
والكهرباء

الطعام 
والنفقات 

اليومّية

النقال النقل اهلاتف 
واإلنرتنت 

سداد 
القروض

يف  مصار
بالصّحة مرتبطة 

:9 الشكل رقم 

األردنّيني العاملني  إنفاق  أنماط 

األردنّيني العاملني  إنفاق  )عدد املشاركني = 48(ملّخص عن 

العقبات والتغّلب عىل  التغيري  قيادة 
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أغلبها صعوبة في فهم  تجد  لكن  األجور،  لرقمنة  بإيجابية  الشركات  من  العديد  تنظر 
الفوائد طويلة  على  للحصول  والبعيد.  المتوّسط  المديين  على  االنتقال  عملّية  جدوى 

والتكاليف  الُمسبق  االستثمار  االعتبار  الشركات في  تأخذ  أن  يجب  الرقمّية،  لألجور  األجل 
زيادة عدد  للمصنع من خالل  اإلجمالية  التكلفة  تزيد  قد  القصير،  المدى  على  الدورية. 

األجل  الفوائد طويلة  تبدأ  المصنع.  آلي في  تركيب صراف  أو  النقالة  اآللي  الصراف  أجهزة 
على  العاملين  واعتماد  المعامالت،  رسوم  وانخفاض  البيئي،  النظام  تطور  مع  الظهور  في 

المعامالت. جميع  النقد في  من  بداًل  اإللكترونية  والمحافظ  المصرفية  الحواالت 

أن  	 الشركات  على  الرقمية،  الحلول  إلى  لالنتقال  أجل تخصيص موارد داخلّية   من 
عندما  تتراكم  التي  المخفية  المباشرة  وغير  المباشرة  التكاليف  جميع  بعناية في  تنظر 

نقًدا. رواتبهم  العاملون  يتقاضى 

الرقمية وتقيسها، سواء كانت  	 المدفوعات  توضح اإلدارة فوائد  أن  المهم   من 
األجل. أو طويلة  ملموسة وغير ملموسة، فورية 

لشركات  	 بالنسبة  للنجاح  حاسًما  عنصًرا  مالية  أنسب مقّدم خدمات  اختيار  ُيعتبر   
عنها  التعبير  على  والقدرة  االحتياجات  واضحة عن  فكرة  ذلك وجود  يعني  المالبس. 

بجمع  للشركة  العروض  تقديم  عملية طلب  تسمح  العروض.  تقديم  كجزء من طلب 
مقّدمي  لعطاءات  التنافسية  العروض  وتلّقي  المتطّلبات،  وتحديد  المعلومات، 

مقّدم  مع  جيدة  على صفقة  التفاوض  للشركة  العملّية  تتيح  كما  المالّية.  الخدمات 
بعد  التحّول.  عملية  أثناء  للمصنع  دعمه  يضمن  ما  اختياره،  يتّم  الذي  المالّية  الخدمات 
إلى  ُيؤّدي  ما  المثلى،  التسعير  بآلية  يسمح  نموذج عمل  بناء  الشركات  تستطيع  ذلك، 
مرتفع  معاملة  كل  تكلفة  متوسط  يزال  )ال  العامل.  النتقال  المحتملة  التكلفة  خفض 

دينار   3 إلى   2 إلى متوّسط  الذين شملهم االستطالع  العاملون  أشار  نسبًيا، حيث 
اإللكترونية(. المحفظة  عبر  معاملة  لكل  أردني 

دراسة  	 عند  العاملين  إلى  المصرفية  التكاليف  تحميل  تجّنب  الشركات  على  يجب   
ُتحتسب  التي  تلك  مثل  المخفّية،  التكاليف  تجنب  يجب  كما  الرقمي.  الدفع  خيارات 

الرسوم على  التنازل عن  أن  األبحاث  أظهرت  الخصوص.  الرصيد على وجه  الستفسارات 
استخدامه  احتمالية  من  ويزيد  المستخدم في حسابه  ثقة  يبني  الرصيد  استفسارات 

المجانية في  السحوبات  عدًدا من  العاملين  منح  أيًضا  يجب  وتوفيرها.  األموال  الّدخار 
كل شهر.

المالية،  	 الخدمات  ومقدمو  الشركات،  تعاون  المالئم  العمل  نموذج  بناء  يتطّلب   
دعم هذه  والمنسوجات  األلبسة  لمصّدري  األردنّية  الجمعّية  تستطيع  والحكومة. 

والتفاوض  أعمال  نموذج  أفضل  دراسة  الشركات على  العمل مع  العملّية من خالل 
المالّية.  الخدمات  مقّدمي  مع  الشروط  حول 

مشاركة يجب 

الرشكات 
األوىل( )بالدرجة 

املالّية  اخلدمات  مقّدمو 
الثانية(  )بالدرجة 

احلكومّية  اهليئات 
الثانية( )بالدرجة 
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رقم  التوصية 

أعمال ُمستدام يجذب  نموذج  بناء 
العاملني

السوق: ملحة عن 

التكاليف. نقًدا عدًدا من  يرتّتب عىل رصف األجور 
النقد •  نقل  وتكلفة  النقدية،  األجور  ّية لرصف  اإلدار التكلفة  نقًدا يه:  الدفع  الناتجة عن  الرئيسية  التكاليف   

أجورهم.  لتحصيل  اإلنتاج  العاملون خط  ترك  نتيجة  الضائعة  الفرصة  وتكاليف  وتأمينه، 

باملئة من العاملني يف قطاع املالبس يف األردن، كان •   12  يف الرشكات الثالث اليت شملها االستبيان، واليت ُتمّثل 
ييك( لكّل رشكة. ُيعادل ذلك  ية لرصف األجور نقًدا 1،062 دينار أردين )1،427 دوالر أمر التكلفة الشهر متوسط 

بأكمام طويلة. أو قيمة 2،508 قميص  4.4 عاملني يف الشهر،  أجور 

باملئة •  الثالث اليت شملها اإلستبيان واليت تقوم بدفع األجور رقمًيا، 66  ّيون يف الرشكات  املوّظفون اإلدار  وّفر 
باملئة من وقتهم  البنكّية و70  النقدية لدى تحويلها إىل احلسابات  الذي يقضونه يف رصف األجور  الوقت  من 

اإللكرتونية. املحافظ  اىل  تحويلها  عند 

النقود •  بنقل  املرتبطة  التكاليف  تقليل  أردين كّل شهر عرب  308 دينار  ُيقارب  أيًضا ما  الثالثة   وّفرت الرشكات 
عليها.  والتأمني 

الرقمية، بما يف ذلك قدر أكرب من •   حددت الرشكات اليت تمت مقابلتها فوائد غري ملموسة أخرى لألجور 
أو رسقتها. النقود  وتقليل مخاطر فقدان  أكرب  أمان  أفضل، فضاًل عن  الشفافية وحوكمة 

للرشكات  التكلفة  فعالية من حيث  أكرث  الناضجة   2.0 الرقمية  املالية  اخلدمات  لسوق  املزتايدة  الوظائف  ستكون 
للعاملني. جاذبية  وأكرث 

العقبات والتغّلب عىل  التغيري  قيادة 
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من  	 ووافدين  أردنّيين  لعاملين  بها  ُيحتذى  واقعّية  لنماذج  الشركات  تقديم  ُيعتبر   
أن  يمكن  العاملين.  بين  الرقمية  إلى  باالنتقال  الرغبة  لبناء  فعالية  األكثر  الطرق 

أيًضا.  اختيارها  على  اآلخرين  العاملين  بنجاح  الرقمّية  لألجور  أقرانهم  تبّني  ُيشّجع 
إذ  إيجابية،  تجربة  اكتسابهم  على  االنتقالية  الفترة  العاملين خالل  تدريب  سُيساعد 
الطويل،  المدى  على  العاملين  تصّور  على  سلًبا  االنتقال  السلبية في  التجارب  ُتؤّثر 

اآللي  الصراف  وأجهزة  والتطبيقات،  اإللكترونية،  المحافظ  أّن  يعتقدون  يجعلهم  ما 
المتأثرين  رأي  على  السلبّية  التجارب  تؤّثر هذه  ال  االستخدام.  وليست سهلة  معقدة 

السلبية.  تجربتهم  عن  الذين سيخبرونهم  زمالئهم  على  بل  مباشر فحسب،  بشكل  بها 
النقابات  مثل  الوطنيين  الشركاء  مع  بالتعاون  األردن،   - أفضل  برنامج عمل  يستطيع 

توفير  الشركات من خالل  المصانع، مساعدة  البشرية في  الموارد  العمالية وموظفي 
العاملة. القوى  بناء قدرات  الفعال في  الدعم 

البدء  	 قبل  التحّول  توّفر المهارات الالزمة إلدارة هذا  الشركات من  تتأّكد  أن   يجب 
العاملين في قطاع  على  االنتقال  يؤثر  لن  النجاح.  تعظيم فرص  أجل  بالرحلة، من 

المحتملة  المخاطر  تحديد  لإلدارة  يمكن  أيًضا.  اإلدارة  عملّيات  على  بل  المالبس فقط 
لالختبار  كاٍف  وتخصيص وقت  المعنيين،  الموظفين  جميع  تدريب  من خالل  مسبًقا 
العاملين  بين  أوائل  تحديد مستخدمين  يمكن  كما  واسع.  نطاق  على  التطبيق  قبل 

العاملين. لبقّية  به  ُيحتذى  مثااًل  يكونوا  كي 

مع  	 بالشراكة  للعاملين،  والرقمية  المالية  الثقافة  تنفيذ حملة  ُيساعد  أخيًرا،   
من  الفّعالة  لالستفادة  الالزمة  المهارات  تطوير  على  اآلخرين،  الخدمات  مقّدمي 

رسمية،  التدريب ورش عمل  يشمل هذا  أن  يمكن  والمدفوعات.  لألجور  الرقمية  القناة 
والمدفوعات. األجور  الحصول على  أوتدريب حول  أو مساعدة فردية، 

القدرات. وبناء  التوعية  أهمية  بنغالديش  التجربة يف  تؤكد 
لرفع  يبّية  تدر وأقام دورات  املوضوع  بنغالديش ملصقات مفّصلة عن  الرقمنة، نرش  إىل  التحّول  قبل 
العاملني،  تقليل قلق  اإلجراءات يف  التحّول. ساعدت هذه  أهمّية هذا  العاملني حول  مستوى ويع 

الواردة  للتعليقات  وفًقا  أماًنا.  وأكرث  أفضل  بشكل  الرقمية  املدفوعات  للتعامل مع  وتجهزيهم، ومساعدتهم 
والعروض  الفيديو  واستخدام  أصغر،  ملجموعات  تقديمه  يب من خالل  التدر أثر  تحسني  يمكن  العاملني،  من 

واحدة فقط. بداًل من جلسة  وعقد جلسات متعددة  العملّية،  التوضيحية 

أظهرن  النساء  أن  األدلة  واخلرافات. وأظهرت بعض  للشائعات  يب  التدر أهمية معاجلة  إىل  العاملون  أشار 
اإللكرتونية دون مساعدة  املحفظة  استخدام  أكرث قدرة عىل  أّنهّن  لعقد جلسات متعّددة. كما  أكرب  تفضياًل 

يعملن يف  اللوايت  الكبري  النساء  لعدد  نظًرا  العامل مهّم  وُيعترب هذا  يب محدود.  تدر بعد احلصول عىل 
قطاع املالبس يف األردن.
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التغيري  عملّية  إدارة 
بمسؤولّية

السوق: ملحة عن 

املالبس وتعاون مقدمو  املصانع إىل دعم رشكات  إدارات  تحتاج  التغيري،   لدفع عجلة 
العمالية. والنقابات  والعاملون،  املالية،  اخلدمات 

الدعم •  وتقديم  قبل إرشاكهم،  للتغيري  العاملني  قبول  بأهمية  مقابلتها  تمت  اليت  األردنّية  املصانع  إدارات  أقّرت   
االنتقال. هلم طيلة فرتة 

يجعلهم •  الرقمّية، ما  النقود  ُمعتادين عىل  أّنهم غري  إىل  الذين شملهم االستطالع  العاملني  أشار عدد كبري من   
الرقمّية عرّبوا عن  املدفوعات  الذين جّربوا  العاملون  لكن  أكرث.  بأمان  إذ يشعرهم  النقد،  للتخيّل عن  ترّدًدا  أكرث 

االنتقال.   أمر أسايس يف عملّية  الرقمي  الدفع  بوسائل  اإلملام  رضا عاٍل. وُيعترب تطوير 

إدارة •  املساعدة يف  لتلقي  ين  آخر البنكّية مع  بطاقتهم  أو  الشخصّية  العاملني معلوماتهم  بعض  يشارك   
لالحتيال. عرضة  يجعلهم  ما  معامالتهم، 

اعتمدتها مجموعة •  الرقمّية يف حال  اخلدمات  يتبّنون  قد  أّنهم  إىل  االستطالع  الذين شملهم  العاملون  أشار   
بنجاح. املصنع  العاملني يف  صغرية من 

الرقمي. النظام  إىل  السلس  لالنتقال  ًيا  وتوعيتهم رضور العاملني  قدرات  بناء  يعّد 

أنها  الرقمية، إال  إلى األجور  المالبس هي من تقود االنتقال  الرغم من أن شركات  على 
البيئي. النظام  الرئيسية في  الفاعلة  الجهات  مع  بالتعاون  عملت  إذا  نجاًحا  أكثر  ستكون 

العاملين  	 زيادة وعي  الشركات على  تعمل  أن  يجب  للتغيير،  االستعداد  أجل   من 
مع  والنخراط في حوار  الرقمية،  المدفوعات  األجور ومزايا  رقمنة  فيها حول فوائد 
المدفوعات  اختيار  إلى  التي ستدفعهم  الحوافز  لفهم  والوافدين  األردنيين  العاملين 

وتحّدد وقت  نواياها،  بشأن  بالشفافية  الشركات  تتحلى  أن  المهم  من  الرقمّية. 
المفاهيم  معالجة  يجب  كما  العاملين.  على  االنتقال  تأثير  وُتراعي  جّيد،  بشكل  االنتقال 

من  المفتوحة  البنكّية  الحسابات  إلى  الوصول  يمكنه  من  بشأن  المخاوف  أو  الخاطئة 
الطرفين.  بين  الثقة  يؤّثر على  أن  األمر  لذلك  إذ يمكن  العاملين،  نيابة عن  اإلدارة  قبل 

تعمل  حين  الفّني، في  الدعم  تقديم  المالّية  الخدمات  مقّدمي  يستطيع  كذلك، 
برنامج  يلعب  أن  يمكن  والترّدد.  التحّول  من  الخوف  معالجة  على  العّمالية  النقابات 

القوي الحتياجات  نظًرا لفهمه  العملية  رئيسًيا في هذه  األردن  دوًرا  عمل أفضل – 
الكفاءة  لتحقيق  اإليجابية  الممارسات  تطوير  على  المصانع  مع  وعمله  العاملين 

والتأثير.

العقبات والتغّلب عىل  التغيري  قيادة 
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أقوى  لبناء سوق  املالئمة  الظروف  خلق 
اإللكرتونّية للمحافظ 

السوق: ملحة عن 

التابعة ملقّدمي خدمات •  املحافظ اإللكرتونية  املمكن إجراء معامالت بني شخص وآخر عرب  الوقت احلايل، من   يف 
األردنّية  الرشكة  تديره  الذي  النّقال )جوموي(،  اهلاتف  بواسطة  الدفع  نظام  استخدام  مختلفني من خالل 

األردين.  املركزي  البنك  الدفع والتقاص )جوباك( تحت إرشاف  ألنظمة 

النظام جاهز •  الرغم من أن  الوكيل غري متوفرة يف األردن. عىل  املتبادل عىل مستوى  التشغيل  تزال قابلّية   ال 
إال  الدفع،  اليت تشمل شبكة وكالء مختلفة من مقّدمي خدمات  املدفوعات  الفنية الستيعاب  الناحية  من 

املثال تحديد  ية )عىل سبيل  التجار العنارص  البييئ عىل  النظام  الفاعلة يف  اتفاق واضح بني اجلهات  يوجد  أنه ال 
ذلك(. إىل  وما  األسعار  وتحديد  املعنية  العمليات 

يخدم سبعة مقّدمي خدمات •  حالًيا،  إلكرتونيتني فقط.  بامتالك محفظتني  فرد  لكل  احلايل  يع  الترش يسمح   
البنوك بشكل مزتايد  يتّم تشجيع   .2021 ين عام  آخر إليهم مقّدَمي خدمات  األردين، سينضّم  السوق  الدفع 

باحلسابات  مرتبطة  إلكرتونية  وإصدار محافظ  )جومويب(  النقال  اهلاتف  بواسطة  الدفع  نظام  الربط مع  عىل 
اليت تسمح  احلرة  السوق  ديناميكية  إعاقة  إىل  اإللكرتونية لكل شخص  املحافظ  احلد من عدد  يؤدي  البنكّية. قد 

املتعددة. اإللكرتونية  املحفظة  االشرتاك يف عروض  باختيار  للفرد 

إلكترونيتين  	 بمحفظتين  األقصى  الحّد  تحّدد  التي  الحالية  التشريعات  مراجعة  يمكن   
لم  التي  تلك  تهّمهم وإغالق  التي  المحافظ  اختيار  األفراد من  لألفراد. سيخّول ذلك 

والبطاقات. البنكّية  الحسابات  مع  حالًيا  الحال  هو  كما  تخدمهم،  تعد 

لدفع  	 اإللكترونية  المحافظ  استخدام  تحفيز  مهًما في  دوًرا  أيًضا  الحكومة  تلعب   
كافة قطاع  الرقمي في  التحول  لألجور  الرقمّية  الحلول  الشركات  تبّني  يتيح  األجور. 

االشتمال  رقعة  توسيع  دوًرا  على صعيد  الحكومة  تلعب  كما  المالبس.  صناعة 
نقاط  زيادة  األردن من خالل  المسؤولة واآلمنة في  الرقمية  للعاملين واألجور  المالي 

التجار. لدى  الرقمّية  المدفوعات  قبول  وزيادة  السيولة  وتوفير  الرقمي  السحب 

مشاركة يجب 
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اعتمادهم عىل  يادة  وز العاملني  ثقة  بناء 
السيولة يف  الرقمّية من خالل تحسني  احللول 

الشبكة نطاق  وتوسيع  النقدي  السحب  نقاط 

السوق: ملحة عن 

توفر  املالية إىل عدم  النقد إلدارة شؤونهم  املالبس عىل  العاملني يف قطاع  اعتماد  ُيؤّدي 
أمامها. انتظار طويلة  السيولة يف أجهزة الرصاف اآليل وإىل طوابري 

أّنهم راضني جًدا عن هذه •  تلّقوا أجور رقمّية  الذين شملهم االستطالع والذين  العاملني  باملئة من   عرّب 90 
يتلّقون أجور رقمّية  الذي  العاملني  باملئة من  املُستجيبني  عن عدم رضاه. لكن 100  ُيعرّب أي من  يقة. ومل  الطر

الوصول إىل أمواهلم يف وقت الحق13. إمكانّية  يسحبونها مبارشًة، خوًفا من عدم 

العاملني •  نتيجة محاولة  الرقمّية  االنتقال إىل األجور  أكرب تحّدي واجهته الرشكات لدى  الرواتب   شكّل يوم رصف 
تحويل أجورهم إىل نقود، ما أّدى إىل طوابري طويلة أمام أجهزة الرصاف اآليل ومكاتب الوكالء. ونشأت 

النقود14. التكنولوجيا وعملية سحب  بكّل من  العاملني  إملام  نتيجة عدم  أخرى  صعوبات 

أجرهم بشكل كامل. وحدث •  أنهم مل يستطيعوا سحب  إىل  الذين شملهم االستطالع  العاملني  أشار بعض   
املالية هاّمة  املبالغ  يمكن سحبها. وهذه  فئات مالّية صغرية  الرصاف عىل  أجهزة  احتواء  نتيجة عدم  ذلك 

الكامل يف حساباتهم. الرصيد  إىل  فوري  بشكل  الوصول  يدون  ير الذين  للعاملني  بالنسبة 

يدون ذلك من خالل: )1(  أينما ومىت ير بناء ثقة العاملني يف قدرتهم عىل الوصول إىل أمواهلم رقمًيا أو نقًدا 
إليها،  الوصول  أكرث كثافة ويسهل  الطلب، )2( شبكة عمالء وأجهزة رصاف آيل  للتعامل مع ذروة  السيولة  توفري 

الرقمّية. للمدفوعات  التجار  يادة قبول  ز  ) و )3( 

أحياًنا  عليهم  ويتعين  الوقوف في طوابير طويلة،  إلى  الرواتب  يوم صرف  العاملون  يضطّر 
للحصول  العاملين  اندفاع  ذلك  ُيغّذي  رواتبهم.  لسحب  الثالث  أو  الثاني  اليوم  العودة في 

إذا  اإللكترونّية.  أو محافظهم  إيداعها  في حساباتهم  بمجرد  غيرهم،  قبل  أجورهم  على 
أموالهم بسرعة وفي أي وقت، سيخّف  إلى  الوصول  العاملون من قدرتهم على  تأّكد 

االندفاع. هذا 

فئات عملة  	 وإمكانية سحب  النقدي  السحب  نقاط  الكافية في  السيولة  توّفر   
الرقمية. الحلول  اعتماد  على  وُيشّجعهم  العاملين  ثقة  صغيرة سيبني 

أو محافظهم  	 رقمًيا من حساباتهم  المعامالت  إجراء  من  العاملون   سيتمّكن 
السحب  نقاط  من  كثيفة  المالية شبكة  الخدمات  مقّدمو  لهم  وّفر  إذا  اإللكترونّية 

السوق. نضوج  أثناء  احتياجاتهم  لتلبية  تكفي  الرقمي 

الرواتب، ما قد  	 الوكالء في يوم صرف  إلى إستشارة مالية من  العاملون   قد يحتاج 
خدمات  الالزمة الستخدام  الثقة  ويبني  األموال في حساباتهم  توفير  على  يشّجعهم 

الطويل. المدى  على  ذلك  المالية من  الخدمات  مقّدمو  يستفيد  أخرى. 

مشاركة يجب 
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الدفع  أجورهم عن طريق  على  الوافدين  العاملين  احتمال حصول  فإّن  لالستبيان،  وفًقا 
أعلى  نسبة  يتداخل ذلك مع  نقدّية.  أجور  احتمال حصولهم على  اإللكتروني هو ضعف 

على  بالحصول  لهم  يسمح  أردني  بنكي  لديهم حساب  الذين  العينة  األردنيين في  من 
أردني  بنكي  على حساب  الذكور  العاملين  احتمال حصول  إّن  كذلك،  الرقمية.  المدفوعات 

أردني  إلى حساب مصرفي  الوافدات  النساء  ُيعد ضمان وصول  النساء.  العامالت  أعلى من 
الرقمية. المالية  والمشاركة  لإلدماج  حاسمة  أخرى خطوة  مالية  أو خدمات 

األصلية مصدر  بلدانهم  الدفع في  خدمات  مع مقدمي  المتبادل  التشغيل  إمكانّية  ُتشّكل 
المالية. المنتجات  يختارون  الذين  الوافدين  للعاملين  بالنسبة  كبير  قلق 

أقل من واحد من كل عشرة  أن  الُمستخدمين، حيث  أمام  عائًقا  أيًضا  اللغة  ُتشّكل  كما 
 0.5 وأّقل من  اإلنجليزية.  يتحدثون  بالمئة  فقط   6 و  العربية،  يتحدث  وافدين  عاملين 

الكتابة  أو  القراءة  يستطيعون  االستبيان  المشاركين في  الوافدين  العاملين  من  بالمئة 
والتطبيقات  اإللكترونية  المحفظة  خيارات  توفير  يجب  لذا،  اللغتين.  هاتين  إحدى  في 
بلغاتهم  البنك   / النقال  الهاتف  ووكالء  اآللي،  الصراف  أجهزة  وتعليمات  المصرفية، 

الخاصة.

األردنّيين  والعاملين  الوافدين  بالعاملين  الخاّصة  الُمستخدم  رحلة  تبدأ  أجورهم،  بعد سحب 
بالتباعد.

:12 الشكل رقم 

اجلنسّية األجر حسب  يقة دفع  يع طر توز

العاملني جميع 

بنيكنقًدا إلكرتونّيةحساب  محفظة 

إلكرتونّية محفظة 

إلكرتونّية محفظة 

بنيك حساب 

بنيك حساب 

نقًدا

نقًدا

الوافدون العاملون 

األردنّيون العاملون 
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40%

27%
17%

9%

7%

59%

34%

7%

1 ملحق رقم 

والوافدين يف  األردنيني  للعاملني  الرقمية  املدفوعات  رحلة  فهم 
مسؤولة. حلول  لتصميم  املالبس  قطاع 

تحديد  بهدف  لكل مجموعة مستخدمين  المستخدم  رحلة  نوّثق  الملّخص،  هذا  في 
تعزيز  أجل  من  المناسبة  الرقمية  الخدمات  وتصميم  بكل مجموعة  الخاّصة  االعتبارات 

الُمستدام. واستخدامها  اعتمادها 

أّن  من  الرغم  على  أجورهم.  على  يحصلون  حين  العاملين  لجميع  الُمستخدم  رحلة  تبدأ 
أجورهم عن  بالمئة منهم حصلوا على   40 أّن  إاّل  نقًدا،  أجورهم  تلّقوا  العاملين  غالبّية 

ينمو  أن  المرّجح  من  اإللكترونّية.  والمحافظ  البنكّية  الحواالت  مثل  الرقمي،  الدفع  طريق 
األجور  كفاءة وشفافية  نتيجة  المصانع  الرقمية في  المدفوعات  المؤّيد العتماد  االتجاه 

كوفيد-19. لجائحة  االستجابة  الرقمية  في ظّل 

واحتياجات  تفضيالت  لديهما  المستخدمين  من  تحديد مجموعتين  تّم  االستبيان،  من خالل 
والهند  بنغالديش  من  أساسي  بشكل  الوافدون،  والعاملون  األردنّيون  العاملون  مختلفة: 

وسريالنكا. ونيبال 

األردن
بنغالديش

يالنكا رس
نيبال 
اهلند

:10 الشكل رقم 

شملهم  الذين  العاملني  يع  توز
اجلنسّية حسب  االستبيان 

:11 الشكل رقم 

العاملني أجور  يتم دفع  كيف 

نقًدا

إلكرتونّية محفظة 
بنيك حساب 
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أقرب بسحبها في  رقمًيا  أجورهم  على  الذين حصلوا  الوافدين  العالمين  جميع  قام 
وقت ممكن.

كما  محلًيا.  التكاليف  من  قدر ممكن  أقّل  الوافدون  العاملون  يدفع  لالستبيان،  وفًقا 
والمواصالت  بالطعام  الخاّصة  ونفقاتهم  الخدمات؛  فواتير  أو  اإليجار  بدل  يدفعون  ال 

وإلى  والمواصالت من  والوجبات،  اإلقامة،  لهم  يوفر  العمل  للغاية ألن صاحب  منخفضة 
تأميًنا  لهم  يوّفر  العمل  إذ صاحب  بالصحة  مرتبطة  نفقة  أي  يتحّملون  ال  كذلك،  المصنع. 

اإلنترنت،  بها مثل  يقومون  أي مشتريات  الوافدون  العاملون  يدفع  إلى ذلك،  صحًيا. 
نقًدا.  والمواصالت  والطعام،  النّقال،  والهاتف 

االحتفاظ  بالمئة( من خالل   79( بذلك بشكل غير رسمي  يّدخرون، فيقومون  الذين  أّما 
بلدها. إلى  المدّخرات  بالمئة(   14( أقلّية فقط  ُترسل  آمن.  بالنقود في مكان 

الوافدين، حيث  العاملين  رحلة  الوطن جزء مهّم من  إلى  أجورهم  إرسال  القدرة على  ُتشّكل 
على  الوافدين  العاملين  ثلثي  ويعتمد  أجورهم.  ثلثي  من  أكثر  منهم  األكبر  الجزء  يحّول 

عبر  األجور  بتحويل  فيقوم  الباقي،  الثلث  أّما  الخارج.  إلى  أموالهم  البنكي إلرسال  التحويل 
بل  األموال في كّل شهر،  ُيرسلون  الوافدين ال  العاملين  أكثر من نصف  الصرافة.  مكاتب 
الذي شاركوا في  الوافدين  العاملين  بالمئة من   80 أشار  أو ثالثة أشهر. كما  كّل شهرين 

خارجّية  حوالة  وُيرسلونها من خالل  آخرين  عاملين  أجورهم مع  يجمعون  أّنهم  إلى  االستبيان 
موحّدة، على األقّل في بعض األحيان.  

النيبال15. تجربة عاملة وافدة من   1 رقم  المرّبع  ُيشارك 

:1 مرّبع رقم 

بارديوا غيتا  عاملة:  تجربة 
تمتلك  األردن.  املالبس يف  االبتدائية وتعمل حالًيا يف قطاع  املرحلة  تعّلمت حىت  نيبال  بارديوا شابة من  غيتا 

ذكًيا.   هاتًفا 

أو محفظة  بنيك هلا  البداية بني فتح حساب  ُخرّيت يف  اإللكرتونّية.  أجرها عرب محفظتها  تحصل غيتا عىل 
الرغم من خربتها  بنيك. عىل  لديها حساب  ليس  بلدها  عائلتها يف  األخرية ألّن  اختارات  لكّنها  إلكرتونّية، 
ُتحّول  لكّنها  بالرضا حياهلا،   أّنها وجدتها سهلة اإلستخدام وتشعر  إاّل  الدفع هذه،  يقة  املحدودة يف طر

به. تفّضل االحتفاظ  نقد ألنها  أجرها إىل 

إذ ليس لديها خربة يف  نقًدا، وترغب يف االستمرار بذلك  به  يات الصغرية اليت تقوم  تدفع غيتا املشرت
باملصنع  املحيطة  املحلّية  املتاجر  أّن معظم  غيتا  ُتدرك  اإللكرتونّية.  بمحفظتها  اخلاّصة  البطاقة  استخدام 

احلايل  الوقت  إّنها غري مهتّمة يف  لذلك،  اإللكرتونّية.  املحافظ  يق  املدفوعات عن طر غري مستعّدة الستقبال 
أو خصومات.  لو حصلت عىل عروض خاّصة  بتغيري عادتها، حىّت 

إذ  نقًدا  الوكالء. تحتفظ غيتا بمّدخراتها  النقود وتأخذها إىل أحد   الوطن، تسحب غيتا  إلرسال احلواالت إىل 
إليه. عند حاجتها  النقود  إىل  الوصول  إمكانّية  إليها  بالنسبة  املهم  من 

يق  الرقمي عن طر أجرها  باستقبال  ثالثة أشهر فقط  بدأت منذ  إّن غيتا مستخدمة جديدة إىل حدٍّ ما، 
لالّدخار  اإللكرتونّية  باستخدام محفظتها  مهتّمة  يب، سُتصبح  التدر يد من  املز اإللكرتونّية. مع  محفظتها 

وإرسال احلواالت إىل بلدها.
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الوافدين العاملني  رحلة 

االستبيان:  الذين شاركوا في  الوافدين  العاملين  عاّمة عن سلوك  لمحة   13 رقم  الشكل  ُيقّدم 
اإلجمالّية. العّينة  من  بالمئة   73 ُيشّكلون  عامل،   127

المصروفات لديها هذه  التي  العينة  نسبة  إلى  المئوية  النسبة  تشير  للنفقات،  بالنسبة 

:13 الشكل رقم 

الوافد يف األردن العامل  رحلة 

النقدّية األجور 

املدفوعة  األجور 
)نقًدا(

الرصافة  مكاتب 
 )وافدين(

34%

الرصافة  مكاتب 
البنك(  )عرب وكيل 

6%

 سحب
 األجور

)بأكملها(

 األجور 
 املدفوعة 

اإللكرتونّية( )املحفظة 

اإلنرتنت  تسديد فواتري 
 74% النقال –  واهلاتف 

نقًدا( )جميعها 

الغذاء واحلاجات  رشاء 
 14% اليومّية – 
نقًدا( )جميعها 

دفع بدل مواصالت – 10% 
نقًدا( )جميعها 

 األجور 
 املدفوعة 

بنكّية( )حوالة 

باألجور  االحتفاظ 
إىل أن يحني 

استخدامها  موعد 
)بأكملها(

حواالت مرصفّية 
 )وافدين(

35%

حواالت مرصفّية 
البنك(  )عرب وكيل 

32%
الرقمّية األجور 

النقدّية النفقات 

النقدّية احلواالت 
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أجورهم  على  االستطالع  الذين شملهم  األردنيين  العاملين  عدد  أكثر من ضعف  يحصل 
على  يحصلون  الذين  العاملين  جميع   النقدية.  األجور  على  يحصلون  بالذين  مقارنًة  رقمًيا، 

بسرعة.  بسحبها  يقومون  رقمًيا  أجورهم 

لديهم   إذ  الوافدين  العاملين  عن  مختلف  بشكل  أجورهم  األردنيون  العاملون  ينفق 
دفع  عن  األردنّيين مسؤولين  العاملين  من  العّينة  ربع  من  أكثر  مختلفة.  مالية  التزامات 
األخرى  الرئيسّية  اإلنفاق  تشمل مجاالت  الخدمات.  فواتير  يدفعون  وثلثين  إيجار،  بدل 

تدفع  كما  والمواصالت.  واإلنترنت،  النقال،  الهاتف  وفواتير  اليومية،  واالحتياجات  الغذاء، 
الوافدة،  العمالة  عن  اإلنفاق  نمط  اختالف  من  الرغم  على  بالصّحة.  مرتبطة  تكاليف  أقلّية 

للمدفوعات. حصًرا  النقد  يستخدمون  أّنهم  إلى  أشاروا  األردنيين  العاملين  جميع  أّن  إاّل 

يقوموا  أّنهم  إلى  االستبيان  الذين شاركوا في  األردنّيين  العاملين  بالمئة من   15 أشار 
المصنع. جميع  أو  العائلة  أو  األصدقاء  أساسي من  بشكل  عليها  بتسديد قروض حصلوا 

بتسديد  يقوم  أّنه  إلى  أشار  واحد فقط  باستثناء  نقًدا،  قروضهم  يسددون  الُمستجيبين 
بنكّية. حوالة  قرضه عن طريق 

أّنهم  إلى  باالدخار، وأشاروا  الخاّصة  األردنيين عاداتهم  العاملين  7 من  شارك فقط 
مًعا. والنقدّية  الرقمّية  بالطرق  يستعينوا 

المالبس أردّنية في قطاع  تجربة عاملة   2 رقم  المرّبع  ُيشارك 

:2 مرّبع رقم 

حسني بتول  عاملة:  تجربة 
املالبس األردين. أردنّية حاصلة عىل  تعليم جاميع وتعمل حالًيا يف قطاع  بتول حسني شابة 

لديها هاتف ذيك. 

أجرها عن  السنتني األخريتني، حصلت عىل  بنكّية. خالل  يق حوالة  أجرها عن طر بتول عىل  تحصل 
النقدي،  الدفع  يقة الدفع هذه أكرث مالءمة وأماًنا من  الكوييت. تجد بتول  أن طر البنك األردين  يق  طر
أّية مشكلة يف احلصول عىل أجرها خالل الوباء حيث استمّرت احلواالت إىل حسابها املرصيف  و مل تواجه 

واستطاعت سحب أجرها من جهاز الرصاف اآليل دون احلاجة إىل أي اتصال برشي.

التجربة  كانت هذه  فواتريها.  لدفع  النّقال  هاتفها  فواتريكم عرب  إي  تطبيق  باستخدام  بتول مؤخًرا  بدأت 
بتسديد فواتري  تفكّر حالًيا  إّنها  الدفع بشكل شخيص.  أّن ذلك أسهل من  إذ وجدت  بالنسبة هلا،  إيجابّية 

البنك.  تطبيق  عرب  واإلنرتنت  هاتفها 

إّنها  تقبلها.  ال  منها  يبة  القر املتاجر  ألّن  وذلك  ياتها،  بها ملشرت اخلاصة  اإلئتمان  بطاقة  بتول  تستخدم  ال 
أو خصومات.  املقابل عىل عروض خاّصة  إذا حصلت يف  أكرب، خاّصًة  بوترية  بطاقتها  باستخدام  مهتّمة 

البنك يف املستقبل.  تّدخر بتول أي مبلغ من أجرها، لكّنها تنوي االّدخار عرب  الوقت احلايل، ال  يف 

2020 العاملني –  املصدر: مقابالت مع 
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األردين العامل  رحلة 

االستبيان:  الذين شاركوا في  األردنّيين  العاملين  عاّمة حول سلوك   لمحة   14 الشكل  ُيبّين 
اإلجمالّية.  العّينة  بالمئة من   27 ُيمّثلون  عاماًل،    48

:14 الشكل رقم 

األردين العامل  رحلة 

النقدّية األجور 

الرقمّية األجور 

النقدّية النفقات 

األجور سحب 
)بأكملها(

باألجور  االحتفاظ 
إىل أن يحني 

استخدامها  موعد 
)بأكملها(

املدفوعة  األجور 
)نقًدا(

 األجور 
 املدفوعة 

اإللكرتونّية( )املحفظة 

 األجور 
 املدفوعة 

بنكّية( )حوالة 

دفع اإليجار – 27% 
نقًدا( )جميعها 

اإلنرتنت  تسديد فواتري 
 54% النقال –  واهلاتف 

نقًدا( )جميعها 

الغذاء واحلاجات  رشاء 
 60% اليومّية – 
نقًدا( )جميعها 

دفع بدل مواصالت – 42% 
نقًدا( )جميعها 

مرتبطة  نفقات 
 8% بالصّحة – 
نقًدا( )جميعها 

سداد القروض – 15% 
نقًدا(   86%( 

)%14 حساب مرصيف(

املياه  دفع فواتري 
 65% والكهرباء – 

نقًدا( )جميعها 

المصروفات لديها هذه  التي  العينة  نسبة  إلى  المئوية  النسبة  تشير  للنفقات،  بالنسبة 

نقًدا المصروفات  جميع  دفع  يتم  القرض،  باستثناء سداد 
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3 ملحق رقم 

واملنهجّية الرشكاء 

وتحالف  أفضل،  وبرنامج عمل  الدولّية،  العمل  منّظمة  بين  تعاون  نتيجة  هو  البحث  هذا 
رقمنة  تسارع  لتوثيق  األلماني  الدولي  والتعاون  المّتحدة،  األمم  ومقّره  النقد  من  أفضل 
الرقمية من أجل  إلى األجور  االنتقال  األجور في األردن، في أطار مساعدة مصَنعين على 

أزمة كوفيد-19.  الالئق خالل  العمل 

األجور في صناعة  رقمنة  اعتماد  على  تؤثر  التي  والعوامل  والفوائد،  التكاليف،  لدراسة 
بـ: بحثنا  بدأنا   ، األردنية  المالبس 

األردن؛	  التحتية في  والبنية  الرقمي  للدفع  التنظيمية  البيئة  مراجعة   

المصلحة؛	  أصحاب  تحديد   

البيئي في 	  بالنظام  معنّية  رئيسية  10 منظمات  من  أكثر  عن  مقابالت مع ممثلين   
لـ  العليا  اإلدارة  مع  منظمة  مقابالت شبه  )تضمنت  والمالبس  المالي وقطاع  القطاع 

القطاع(؛ العاملين في  إجمالي  بالمئة من   25 تمثل  كبيرة،  5 شركات مالبس 

تلقيا 	  اللذين  المصَنعين  في  العاملين  مع  مرّكزة  جماعية  ومناقشات  مقابالت   
و االنتقال؛  عملية  أثناء  فنية  مساعدة 

35 من كل مصنع من المصانع 	  175 عامل/ة في قطاع المالبس )٪73 إناث(؛   مسح 
البحث. التي شاركت في  الخمسة 

لكل مصنع، مقسًما  رقمًيا  العاملين  أجور  لتكلفة صرف  تحلياًل  أجرينا  ذلك،  إلى  باإلضافة 
أخذ  لضمان  الحكومي  القطاع  من  المصلحة  أصحاب  استشرنا  الدفع.كما  حسب طريقة 

االعتبار. بعين  مالحظاتهم 
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2 ملحق رقم 

املبارشة  املبارشة وغري  املشرتكة  التكاليف  إطار 
األجور لدفع 

األجور لدفع  الشائعة  املبارشة  املبارشة وغري  التكاليف 

يتحّملها التكلفة التكلفة 

المصنعالمصنعموارد بشرية مخصصة إلنجاز كشوف المرتبات كل شهر

المصنع

المصنع

يعتمد على مفاوضات 
الموّرد ونموذج العمل 
الُمختار حسب المصنع

يعتمد على مفاوضات 
الموّرد ونموذج العمل 
الُمختار حسب المصنع

يعتمد على مفاوضات 
الموّرد ونموذج العمل 
الُمختار حسب المصنع

يعتمد على مفاوضات 
الموّرد ونموذج العمل 
الُمختار حسب المصنع

يعتمد على مفاوضات 
الموّرد ونموذج العمل 
الُمختار حسب المصنع

يعتمد على مفاوضات 
الموّرد ونموذج العمل 
الُمختار حسب المصنع

يعتمد على مفاوضات 
الموّرد ونموذج العمل 
الُمختار حسب المصنع

يعتمد على مفاوضات 
الموّرد ونموذج العمل 
الُمختار حسب المصنع

يعتمد على مفاوضات 
الموّرد ونموذج العمل 
الُمختار حسب المصنع

يعتمد على مفاوضات 
الموّرد ونموذج العمل 
الُمختار حسب المصنع

المصنع

المصنع

المصنع

المصنع

المصنع

المصنع

المصنع

المصنع
المصنع

العاملالعامل

العامل

العامل

العامل

العاملالعاملالعامل

أيام  ضعف إنتاجية موظفي اإلدارة والعاملين خالل 
المرتبات كشوف 

رسوم السحب النقدي من فرع البنك 
ورقية + عمالت معدنية( )عمالت 

رسوم التحويل المصرفي إن وجدت )من الحساب 
للمورد( المصرفي  الحساب  إلى  للمصنع  المصرفي 

آلت عد النقود المستخدمة في المصنع لتحضير 
المغّلفات

رسوم الخدمة التي يتقاضاها البنك من المصنع 
األجور مقابل خدمة 

رسوم الخدمة التي يتقاضاها مقّدمي خدمة 
الدفع من قبل المصنع مقابل خدمة األجور

تخصيص / بناء مساحة آمنة ألجهزة الصراف 
اآللي، إن وجدت في المصنع

فريق رعاية للمساعدة في استخدام الخدمات 
الرقمية المالية 

رسوم الصيانة الشهرية على الحساب المصرفي 
اإللكترونية المحفظة  أو  )إن وجد(  الفردي 

الحد األدنى للرصيد في الحساب المصرفي 
اإللكترونية المحفظة  أو  )إن وجد(  الفردي 

رسوم السحب* من أجهزة الصّراف اآللي

رسوم السحب* من فرع البنك

رسوم السحب* من الوكيل

رسوم إصدار البطاقة

شراء الهواتف الذكّية

شراء شريحة الهاتف

تكلفة الحوالت الخارجّية نقًدا أو رقمًيا 
العادة  الوافدون في  العاملون  )يحّول 

75 إلى ٪90 من رواتبهم(
للتحويالت  الصرافة  إلى مكتب   / النقل من 

النقد على  القائمة  الدولية 

نقل النقود بشكل آمن )لوحدات مختلفة(

المحفظة اإللكترونّيةحساب بنكينقًدا

العادّية الخدمة  النقدي ضمن رسوم  السحب  تندرج رسوم  النقدي.  السحب  العادة حول رسوم  التفاوض في  *يمكن 
اإللكترونّية. الدفع  ومقّدمي خدمات  المالبس،  والعاملين في قطاع  المالبس،  إدارات مصانع  مع  مقابالت  المصدر: 
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املراجع قائمة 
تحالف أفضل من النقد )2017( إرشادات المدفوعات الرقمية المسؤولة

تحالف أفضل من النقد )2018( مستقبل سالسل التوريد: لماذا تقوم الشركات برقمنة المدفوعات

تحالف أفضل من النقد )2018( زيادة رفاهية عاملي المصانع من خالل كشوف الرواتب الرقمية

تحالف أفضل من النقد )2020( تشجيع تقدم أهداف التنمية المستدامة من خالل الشمول المالي الرقمي، UNSGSA ، البنك الدولي ، تحالف أفضل من النقد

عمل أفضل – األردن، نشرة أيلول 2020

عمل أفضل – األردن، 2020، التقرير السنوي

عمل أفضل – األردن، 2019، التقرير السنوي: مراجعة للقطاع واالمتثال

بريزا، إميلي، كانز، مارتن، كالبر، ليورا )2020( تعّلم استخدام تقنية مالية جديدة: دليل من حسابات الرواتب )اإلنجليزية(. ورقة عمل بحثّية؛ رقم WPS 9495،  واشنطن 
العاصمة: مجموعة البنك الدولي

مركز موارد األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، 21.11.2019؛ بنغالديش: تلتزم H&M بتشغيل نظام دفع األجور الرقمي في جميع مصانع المالبس بحلول عام 2020 
https://www.business-humanrights.org/de/neuste-meldungen/bangladesh-hm-commits-to-operating-digital-wage-payment-system-

 ./in-all-garment-factories-by-2020

البنك المركزي األردني )2018( االستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2018-2020.
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusv3.0/SystemAssets/PDFs/2018/The%20National%20Financial%20Inclusion%20Strategy%20A9.pdf )تّمت 

زيارة الصفحة في 11 آذار 2021( 

)DMA Global 2019( المدفوعات الرقمية للعمالة الوافدة في األردن، النتائج األولية

حّددت شركة Gap هدًفا جديًدا لموردي المالبس لدفع رواتب العاملين في قطاع المالبس رقمًيا بحلول عام 2020، بيزنس واير ، 14.03.2018، يمكن الوصول 
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/bangladesh-hm-commits-to-operating-digital-wage-payment- :إلى المقال عبر

/system-in-all-garment-factories-by-2020/; https://hmgroup.com/news/hm-group-supports-digital-wage-payments

قاعدة بيانات المؤشر العالمي لعام 2017. قياس الشمول المالي وثورة التكنولوجيا المالية، مجموعة البنك الدولي

مقابالت مع إدارات مصانع المالبس، والعاملين في مصانع المالبس، ومقدمي خدمات الدفع اإللكتروني )2020(

نظام الدفع بواسطة الهاتف النّقال )جوموبي( )2020( مدفوعات المحافظ اإللكترونية في األردن، اإلصدارات الشهرية، من كانون الثاني إلى كانون األول 2020 ضمًنا: 
https://www.jopacc.com/En/List/Payment_Systems_Reports

الشركة األردنّية ألنظمة الدفع والتقاص )جوباك( )2020( الحظر وليس اإلغالق. تأثير جائحة كوفيد19- على الخدمات المالّية في األردن.

الشركة األردنّية ألنظمة الدفع والتقاص )جوباك( )2020( أطلقت جوباك بوابة لخدمات المحافظ اإللكترونية
https://www.jopacc.com/En/NewsDetails/JoPACC_launches_a_Gateway_for_Mobile_Wallet_Services

)تّمت زيارة الموقع في 8 آذار 2021(

الشركة األردنّية ألنظمة الدفع والتقاص )جوباك( )2020( أطلقت جوباك نظاًما جديًدا للمدفوعات الفورية. يمكن الوصول الى التقرير عبر:
CliQ”https://www.jopacc.com/En/NewsDetails/JoPACC_launches_a_new_system_for_instant_payments_%E2%80%9CCliQ%E2%80%9D”

)تّمت زيارة الموقع في 8 آذار 2021(

الشركة األردنّية ألنظمة الدفع والتقاص )جوباك( )2021( إطالق جوباك و GIZ مشروع MEDAL لتوسيع شبكة التجار الذين يقبلون المدفوعات الرقمية ولزيادة 
السيولة الرقمية.

https://www.jopacc.com/En/NewsDetails/JoPACC_launches_the_MEDAL_Facility_with_GIZ
)تّم الدخول إلى الموقع في 8 آذار 2021(

الشركة األردنّية ألنظمة الدفع والتقاص )جوباك( )2020( مدفوعات المحافظ اإللكترونية في األردن
.https://www.jopacc.com/ebv4.0/root_storage/en/eb_list_page/jomopay_report_jan._2020.pdf

)تّمت زيارة الموقع في 8 آذار 2021(

الشركة األردنّية ألنظمة الدفع والتقاص )جوباك( )2021( تقرير نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال )جوموبي( – كانون الثاني 2021.
https://www.jopacc.com/ebv4.0/root_storage/en/eb_list_page/jomopay_monthly_report_)january_2021(-0.pdf

)تّمت زيارة الموقع في 8 آذار 2021(

https://www.business-humanrights.org/de/neuste-meldungen/bangladesh-hm-commits-to-operating-digital-wage-payment-system-in-all-garment-factories-by-2020/
https://www.business-humanrights.org/de/neuste-meldungen/bangladesh-hm-commits-to-operating-digital-wage-payment-system-in-all-garment-factories-by-2020/
https://www.business-humanrights.org/de/neuste-meldungen/bangladesh-hm-commits-to-operating-digital-wage-payment-system-in-all-garment-factories-by-2020/
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusv3.0/SystemAssets/PDFs/2018/The%20National%20Financial%20Inclusion%20Strategy%20A9.pdf
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/bangladesh-hm-commits-to-operating-digital-wage-payment-system-in-all-garment-factories-by-2020/
https://hmgroup.com/news/hm-group-supports-digital-wage-payments/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/bangladesh-hm-commits-to-operating-digital-wage-payment-system-in-all-garment-factories-by-2020/
https://hmgroup.com/news/hm-group-supports-digital-wage-payments/
https://www.jopacc.com/En/List/Payment_Systems_Reports
https://www.jopacc.com/En/NewsDetails/JoPACC_launches_a_Gateway_for_Mobile_Wallet_Services
https://www.jopacc.com/En/NewsDetails/JoPACC_launches_a_new_system_for_instant_payments_%E2%80%9CCliQ%E2%80%9D
https://www.jopacc.com/En/NewsDetails/JoPACC_launches_the_MEDAL_Facility_with_GIZ
https://www.jopacc.com/ebv4.0/root_storage/en/eb_list_page/jomopay_report_jan._2020.pdf
https://www.jopacc.com/ebv4.0/root_storage/en/eb_list_page/jomopay_monthly_report_(january_2021)-0.pdf
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1234

:15 الشكل رقم 

األردن املالبس يف  الرقمية يف قطاع  املنهجية: دفع مدفوعات األجور 

سياق  فهم 
إىل  التحول 
الرقمية يف 

املالبس  قطاع 
يف األردن

شبه موّجهة )5 رشكات( مقابالت 
يقة دفع )5 رشكات( لكل طر التكلفة  تحليل 

)رشكتان( للرقمنة  الفنية  املساعدة 

النقدي  الدفع 
)رشكتان(

التحّول  قيد 
)رشكة واحدة(

الرقمي  الدفع 
)رشكتان(

35 عامل من كّل رشكة 
االستبان شاركت يف 

العاملني  من  معلومات 
املشاركني 

املستفادة وامليض قدًما الدروس 

األولية  النتائج 
بناًء  للعاملني 

عىل مسح 
ييب مع  تجر

رشكتني

يحصلون  الذين  للعاملني  مسح 
يق  نقًدا، عن طر عىل أجورهم 
التحويل املرصيف، أو من خالل 

اإللكرتونية املحفظة 
التقين الدعم  يق  فر مالحظات 

كيف  فهم 
يمكن إلدارة 

الرشكة أن 
تساعد يف 

التحّول عملية 

ُتمّثل  5 رشكات 
 %25 من العاملني يف قطاع املالبس

العوامل  فهم 
تؤثر عىل  اليت 

العاملني  تبّن 
)التكلفة  للتحّول 

+ الفوائد + 
العامل( عقلية 

كيف  فهم 
جلميع  يمكن 

الالعبني يف 
البييئ  النظام 

مًعا  يعملوا  أن 
التوسع لتمكني 
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الرواتب  أدّلة من كشوفات  مالّية جديدة:  تقنّية  استخدام  "تعّلم   ،2020 الدولي،  البنك 
)باإلنجليزّية(" 

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/
documentdetail/273651607459575325/learning-to-navigate-a-new-financial-

technology-evidence-from-payroll-accounts. 
جائحة  تأثير  اإلغالق.  وليس  "الحظر   ،2020 )جوباك(،  والتقاص  الدفع  األردنّية ألنظمة  الشركة 

األردن." المالّية في  الخدمات  على  كوفيد19- 
https://www.jopacc.com/ebv4.0/root_storage/en/eb_list_page/covid-19_

report_english.pdf.
مالّية  وغير  مالّية  حلول  تشمل 

المسؤولة  الرقمية  المدفوعات  إرشادات   - النقد  أفضل من  تحالف  مراجعة:    ُيرجى 
Responsible Digital Payments Guidelines

https://www.betterthancash.org/explore-resources/
responsible-digital-payments-guidelines.

من  الشهرية،  اإلصدارات  األردن، جوموبي،  اإللكترونية في  المحافظ  المصدر: مدفوعات 
http://www.jopacc.com/En/List/ 2020 ضمًنا.  الثاني إلى كانون األول  كانون 

Payment_Systems_Reports
األردن اإللكترونية في  المحافظ  )2020( مدفوعات  شركة جوباك 

 https://www.jopacc.com/ebv4.0/root_storage/en/eb_list_page/jomopay_
report_jan._2020.pdf.

2021 ثاني  - كانون  النقال )جوموبي(  الهاتف  بواسطة  الدفع  تقرير خدمة   )2021( شركة جوباك 
 https://www.jopacc.com/ebv4.0/root_storage/en/eb_list_page/jomopay_

monthly_report_)january_2021(-0.pdf.
  تقرير مركز موارد األعمال وحقوق اإلنسان )2019(:

عام 2020 بحلول  المالبس  الرقمي في جميع مصانع  األجور  نظام دفع  بتشغيل   تلتزم 
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/

bangladesh-hm-commits-to-operating-digital-wage-payment-system-
in-all-garment-factories-by-2020/; https://hmgroup.com/news/

hm-group-supports-digital-wage-payments/
تقرير شركة Business Wire عام 2018. عن شركة Gap Inc.  هدف جديد لموردي المالبس 

للتقرير للوصول  عام 2020.  بحلول  رقميًا  المالبس  رواتب عمال صناعة  بدفع 
 https://www.businesswire.com/news/home/20180314005329/en/

Gap-Inc.-Sets-New-Goal-for-Apparel-Suppliers-to-Pay-Garment-Workers-
Digitally-by-2020

المالبس في عام  أردنًيا ووافًدا في قطاع  175 عاماًل  إجراؤه مع  إلى استبيانتم  البيانات   تستند 
2020

المسؤولة   الرقمية  المدفوعات  إرشادات  )2017(؛  النقد  أفضل من  تحالف 
https://www.betterthancash.org/

explore-resources/responsible-digital-payments-guidelines.
نفسه  المرجع 

العاملين  استطالع  المصدر: 
العاملين إجراؤه مع  تم  اإلدارة ومسح  المصدر: مقابالت مع 

األردنية في  العاملة  واسم  المربع  هذا  المستجيبين في  أسماء  تغيير  تم  بالسرية،  تتعلق   ألسباب 
التالي المرّبع 

H&M بنغالديش، شركة 

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12
13
14
15

املصادر

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/273651607459575325/learning-to-navigate-a-new-financial-technology-evidence-from-payroll-accounts
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/273651607459575325/learning-to-navigate-a-new-financial-technology-evidence-from-payroll-accounts
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/273651607459575325/learning-to-navigate-a-new-financial-technology-evidence-from-payroll-accounts
https://www.jopacc.com/ebv4.0/root_storage/en/eb_list_page/covid-19_report_english.pdf
https://www.jopacc.com/ebv4.0/root_storage/en/eb_list_page/covid-19_report_english.pdf
https://www.betterthancash.org/explore-resources/responsible-digital-payments-guidelines
https://www.betterthancash.org/explore-resources/responsible-digital-payments-guidelines
http://www.jopacc.com/En/List/Payment_Systems_Reports
http://www.jopacc.com/En/List/Payment_Systems_Reports
https://www.jopacc.com/ebv4.0/root_storage/en/eb_list_page/jomopay_report_jan._2020.pdf
https://www.jopacc.com/ebv4.0/root_storage/en/eb_list_page/jomopay_report_jan._2020.pdf
https://www.jopacc.com/ebv4.0/root_storage/en/eb_list_page/jomopay_monthly_report_(january_2021)-0.pdf
https://www.jopacc.com/ebv4.0/root_storage/en/eb_list_page/jomopay_monthly_report_(january_2021)-0.pdf
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/bangladesh-hm-commits-to-operating-digital-wage-payment-system-in-all-garment-factories-by-2020/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/bangladesh-hm-commits-to-operating-digital-wage-payment-system-in-all-garment-factories-by-2020/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/bangladesh-hm-commits-to-operating-digital-wage-payment-system-in-all-garment-factories-by-2020/
https://hmgroup.com/news/hm-group-supports-digital-wage-payments/
https://hmgroup.com/news/hm-group-supports-digital-wage-payments/
https://www.businesswire.com/news/home/20180314005329/en/Gap-Inc.-Sets-New-Goal-for-Apparel-Suppliers-to-Pay-Garment-Workers-Digitally-by-2020
https://www.businesswire.com/news/home/20180314005329/en/Gap-Inc.-Sets-New-Goal-for-Apparel-Suppliers-to-Pay-Garment-Workers-Digitally-by-2020
https://www.businesswire.com/news/home/20180314005329/en/Gap-Inc.-Sets-New-Goal-for-Apparel-Suppliers-to-Pay-Garment-Workers-Digitally-by-2020
https://www.betterthancash.org/
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وتقدير شكر 

آخرين: بين أشخاص  أن يشكروا، من  المؤّلفون  يوّد 

من  أفضل  )تحالف  ريتشارد  كاثرين  المشروع:  فريق عمل 
األردن(، منى عبده  )برنامج عمل أفضل –  إيفو سبووان  النقد(، 
الدولي  )التعاون  كاثرين داميان  األردن(،  )برنامج عمل أفضل – 

فان  بالل  األلماني(،  الدولي  )التعاون  الزعبي  كوثر  األلماني(، 
آرون كومار  البحث: ساهانا  فريق  األلماني(.  الدولي  )التعاون  هاجن 

الخطيب  بتول  إمباكت(،  )أفريو  بوعلي   إيما الال  إمباكت(،  )أفريو 
)بيوند  الرّواس  إمباكت(، مهاب  )أفريو  باكير  إمباكت(، سامر  )أفريو 

كونسالتينغ(.

الرقمي  االقتصاد  )وزارة  إياد مشربش  األردنّية:  الحكومة  ممّثلو 
إناس  األردني(،  المركزي  )البنك  أحمد  األعمال(، عمرو  وريادة 

- جوباك(، ومها  والتقاص  الدفع  األردنّية ألنظمة  )الشركة  حاليقة 
جوباك(. والتقاص-  الدفع  األردنّية ألنظمة  )الشركة  البهو 

ماس  )مصنع  إفرام  فرحان  الجاهزة:  المالبس  ممّثلو شركات 
نيدل  )مصنع  خان  عمران  فاكتوري(،  )كالسيك  مينون  فينو  كريدا(، 

)توكشر  نيدل كرافت(،  جاي. أمث  أفزال )مصنع  كرافت(، محمد 
ماليبان(، سوراف شوديري  )مصنع  عادل سّيد  فاكتوري(،  أباريل 

أباريل(. )سيدني 

فرحان  التشاور معها:  تّم  التي  األخرى  المنّظمات  ممّثلو 
بتول  المنسوجات(،  و  األلبسة  لمصدري  األردنية  )الجمعية  إفرام 

للعاملين في صناعة  العامة  )النقابة  العمراني  الله  فتح  و  الخطيب 
الدولّية(، صفاء صالح  العمل  )منّظمة  أسالن  ريم  والنسيج(،  الغزل 

)دينارك(،  العيون  )زين كاش(، عماد  أحمد سعيفان  )زين كاش(، 
نيميليتا  األسير )PVH(، سميتا  )Gate 2 Pay(، يسرى  السعيد  مها 

.)BSR( إيال موفات ،)BSR(

لـ: القيمة  بالمساهمة  أيًضا  المؤلفون  يقر 

الدولّية(،  العمل  )منّظمة  بريدا  فاليري  الفنّيين:  المراجعين 
 Microfinance( الدولي(، غي ستووارت  )البنك  كابلير  ليورا 

النقد(  أفضل من  )تحالف  رادوفيتش  Opportunities(، ساشا 
)البنك  ناتاراجانن  هاريش  التحالف:  في  والنشر  التحرير  ولجنة 

ماريا  الدولّية(،  للتنمية  األمريكّية  )الوكالة  نيلسون  بول  الدولي(، 
بيورن سكلبريد )Vipps(، ستيال   ،)Gates Foundation( ماي

)فيزا(،  تيرانا  أمينا  )ماستركارد(،  دانيال شفارتز   ،)Flourish( كالمبرير 
 ،)Gates Foundation( جيري غروسمان ،)CGAP( لوريتا مايكلز

أفضل من  )تحالف  تيليز  كاميلو   ،)E-currency( مونا  دانيال 
روث غودوين-غرووين  النقد(،  أفضل من  )تحالف  والد  تيدار  النقد(، 

النقد(.  من  أفضل  )تحالف 

)تحالف أفضل  أجيال كوربالن  الفّني من:  الدعم  دون أن ننسى 
وأوليفر  النقد(،  من  أفضل  )تحالف  ابراهيم  فريزا  النقد(،  من 

النقد(. من  أفضل  )تحالف  إيبوليت 

الدولية العمل  منظمة 
المتخصصة  المتحدة  األمم  وكالة  الدولية هي  العمل  منظمة 

وأصحاب  الحكومات  مًعا  نجمع  إننا  العمل.  عالم  في قضايا 
نهج  على  يقوم  بناء مستقبل عمل  أجل  والعمال من  العمل 

العمل  العمل والحقوق في  اإلنسان، من خالل خلق فرص  محوره 
www.ilo.org.االجتماعي والحوار  االجتماعية  والحماية 

أفضل برنامج عمل 
الدولّية  العمل  منّظمة  بين  نتاج شراكة  أفضل هو  برنامح عمل 
في  العضو  الدولّية  التمويل  ومؤّسسة  المّتحدة  لألمم  التابعة 
أفضل مجموعات  عمل  برنامج  يجمع  الدولي.  البنك  مجموعة 

وأصحاب  العالمية،  التجارية  والماركات  الحكومات،   - مًعا  متنوعة 
العمل في  لتحسين ظروف   - والعاملين  والنقابات،  المصانع، 

عمل  برنامج  أطلق  تنافسية.  أكثر  القطاع  وجعل  المالبس  مصانع 
أفضل - األردن في عام 2009 ويدعم حالًيا أكثر من 74،000 عامل 

www. تجزئة  تجارية ومتاجر  26 ماركة  97 مصنًعا، ويعمل مع  في 
betterwork.org

)GIZ( األلماني  الدولي  التعاون 
اإلنمائي  التعاون  مجال  األلمانية خدمات في  التنمية  وكالة  تقّدم 
للوزارة  الفني  التعاون  أساسي مشاريع  بشكل   GIZ تنّفذ  الدولي. 

أساس  على   )BMZ( والتنمية  االقتصادي  للتعاون  االتحادية 
www.giz.de العامة.  المنفعة 

النقد  أفضل من  تحالف 
والشركات  الحكومات  بين  المتحدة،  األمم  مقرها  هو شراكة، 

النقدية  المدفوعات  من  االنتقال  تسّرع  التي  الدولية  والمنظمات 
التنمية  أهداف  تحقيق  للمساعدة في  الرقمية  المدفوعات  إلى 

تسليط  إلى  بنا  الخاصة  الحالة  دراسات  تسعى سلسلة  المستدامة. 
المدفوعات  إلى  النقد  من  للتحوالت  أمثلة محددة  على  الضوء 

التنمية.  والشركات، وشركاء  الحكومية،  الوكاالت  قبل  من  الرقمية 
الحاالت مع  الدروس من هذه  القراء من تكييف  يتمكن  أن  نأمل 

www.betterthancash.org المحلية.  سياقاتهم وظروفهم 
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النقد تحالف أفضل من 
التي  الدولية  والمنظمات  والشركات،  الحكومات،  بين  هو شراكة 

للحد  الرقمية  المدفوعات  إلى  النقدية  المدفوعات  من  االنتقال  تسّرع 
األمم  مقّر  التحالف في  يتمركز  الشامل.  النمو  الفقر ودفع عجلة  من 
وثيق مع  التحالف بشكل  يتعاون  75 عضًوا.  أكثر من  المتحدة ويضّم 

للشمول  العالمية  للشراكة  منّفذ  وُيعتبر شريك  أخرى  عالمية  منظمات 
العشرين. لمجموعة  9المالي  781735 040967
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