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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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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   
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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
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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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2020

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

10
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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.

1

2

3
4

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
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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 

http://www.ilo.org
http://www.betterwork.org
http://www.betterwork.org
http://www.giz.de
http://www.betterthancash.org
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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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