تنفيذ:

محو األمية المالية الرقمية (حمالت التوعية والتدريب)
صارت أسهل بكثير

للغاية .ولذلك طور البنك المركزي األردني ومشروع  Digi#ancesالذي تنفذه
الوكالة األلمانية للتعاون الدولي خارطة طريق لزيادة الوعي ومحو األمية للمستخدمين
المحتملين للخدمات المالية الرقمية ،وهو ما سيتم تنفيذه من خالل العمل التعاوني لتحقيق
اعتبارا من عام  ،2020اجتمعت مجموعة مؤلَّفة من
أقصى فائدة لمستخدمي الخدمة
ً
 20منظمة من المنظمات الحكومية وغير الحكومية وهيئات القطاع الخاص ممن تتمتع
بإمكانية الوصول إلى الفئات المستهدفة ولديها أسباب وجيهة لرفع مستويات محو األمية
المالية والوعي واالستفادة من أوجه التآزر لتوقيع مذكرة تفاهم تلزمها بتنفيذ خارطة
الطريق.
اسم المشروع

تعزيز إمكانية القيام بالتحويالت المالية والخدمات المالية األخرى من
خالل الحلول الرقمية ()Digi#ances

بتكليف من

الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية ()BMZ

الشريك

البنك المركزي األردني

الهدف

تمكين األردنيين الذين ال يمكنهم الحصول على حسابات مصرفية
وكذلك الالجئين والنساء من االستفادة الخدمات المالية الرقمية
للتحويالت المالية الوطنية

الموقع

األردن

يهدف مشروع محو األمية المالية الرقمية إلى تزويد األفراد الذين ال يمكنهم في الوقت
الحالي الحصول على الخدمات المالية في األردن بالمعرفة التي يحتاجون إليها من أجل
االستخدام المسؤول للخدمات المالية الرقمية.

جهة االتصال

كاترين داميان
kathrin.damian@giz.de
رئيسة المشروع
+962 65563 382
www.giz.de/de/weltweit/38566.html

فمن خالل المواد والدورات التدريبية المتخصصه  ،سيتمكن أصحاب المصلحة من
الوصول إلى المجموعة المستهدفة في ضوء معلومات متسقة ومحايدة وذات مصداقية
حول الخدمات المالية الرقمية ،والمساعدة في تعزيز شمولهم ماليا ً من خالل التدريب
العملي على هذه الخدمة الجديدة.

السياق
على الرغم من أن إمكانية الحصول على الخدمات المالية تلعب دورا ً حاسما ً في التنمية
المستدامة والحد من عدم المساواة والفقر ،فإن  58.5بالمئة من السكان البالغين في
األردن ال يزالون محرومين من إمكانية الحصول على الخدمات المالية .وتع ّد الفجوة
بين الجنسين في الشمول المالي من بين أعلى المعدالت في العالم ،ويعتبر محو األمية
والوعي بالخدمات المالية بشكل عام والخدمات المالية الرقمية بشكل خاص متدنيا ً
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الهدف

تستهدف األنشطة التي يتم إجراؤها في إطار حمالت التوعية ومحو األمية في الخدمات
المالية الرقمية األردنيين محدودي الدخل والالجئين السوريين وغيرهم من غير
األردنيين المقيمين في األردن ممن ال يمتلكون حسابات مصرفية ،مع التركيز على
النساء والشباب .ستتعرف المجموعة المستهدفة على الفرص التي تقدمها الخدمات
المالية الرقمية ،وكيف يمكنهم استخدام هذه الخدمات ألغراض االدخار وإعداد الميزانية،
والتعريف بحقوقهم ومسؤولياتهم.
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كاترين داميان
kathrin.damian@giz.de

مساهمة مشروع Digi#ances
طور مشروع  Digi#ancesركيزتين في سبيل تنفيذه .الركيزة األولى عبارة عن
مجموعة من المواد الخاصة بحمالت التوعية والتدابير التي تتضمن مقاطع فيديو
للتواصل عبر وسائل التواصل االجتماعي ،وكتيبات إعالمية ،ومنشورات وملصقات،
وتطبيق على الهاتف النقال ،إلى جانب الفعاليات والمهرجانات التوعوية.
أما الركيزة الثانية ،فهي عبارة عن  4وحدات تدريبية تشرح ماهية المحفظة اإللكترونية
وكيفية فتح حساب على المحفظة ،وأوجه استخدام الحساب ،وكيفية استخدام المحافظ
اإللكترونية ألغراض االدخار ووضع الميزانية ،والتعريف بحقوق المستخدم
ومسؤولياته .تقدّم الوحدات التدريبية من قبل مدربين محليين تم تدريبهم في كل من مواد
المحتوى والنهج المراعي للصدمات*.

وقد عمد مشروع  Digi#ancesإلى تصميم المواد التدريبية طبقًا لمواصفا ٍ
ت خاصة
لتكون أكثر مالءمة للمجموعة المستهدفة (على سبيل المثال :قمنا بتطوير مواد تدريبية
تستهدف النساء فقط).

المشروع هو جزء من المبادرة الخاصة التي أطلقتها الوزارة االتحادية للتعاون
االقتصادي والتنمية تحت عنوان “محاربة أسباب اللجوء – إعادة اندماج
الالجئين” .يدعم المشروع على المدى القصير الالجئين والمجتمعات المضيفة
على حد سواء .أما على المدى البعيد ،فيتم عن طريق تدابير مستدامة الحد من
األسباب الهيكلية المؤدية للفرار ،مثل عدم المساواة االجتماعية أو انعدام األمن
الغذائي .يساهم هذا المشروع في تحقيق تكافؤ الفرص والتنمية االقتصادية
واالجتماعية لالجئين واألردنيين محدودي الدخل

* نظرا ً الحتمالية أن يكون العديد من السكان المستهدفين ،وال سيما الالجئين ،قد عانوا
من تجارب مؤلمة ،تقدم الوحدات التدريبية من قبل مدربين محليين تم تدريبهم على مواد
المحتوى والنهج المراعي للصدمات.

األثر
أُجريت تدريبات المدربين في ثالث محافظات (إربد ،والمفرق ،وعمان) حيث تم
تدريب  17,528أردنيا ً وسوريا ً على استخدام الخدمات المالية الرقمية .يعتزم مشروع
 Digi#ancesوأصحاب المصلحة في خارطة الطريق تدريب  20,000مستفيد من
تدريبات الخدمات المالية الرقمية مع نهاية عام .2021
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الناشر
التعاون الدولي االلماني ()GIZ
مقرها
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تعزيز إمكانية القيام بالتحويالت والخدمات المالية األخرى من خالل الحلول الرقمية
()Digittance
شارع أرتريا ،مجمع  ، Vista 3أم أذينة عمان  11190األردن
+962 6 5563382
www.giz.de/de/weltweit/38566.html
تأليف :ميس الخياط
في مايو 2021
الوكالة األلمانية للتعاون الدولي هي المسؤولة عن محتوى هذا المنشور.

