تنفيذ:

مجلس الخدمات المالية الرقمية
منصة أصحاب المصلحة المتعددين للحوار بشأن سياسات الخدمات المالية الرقمية في األردن

الرقمية لتسهيل عمليات الشراء منخفضة التكلفة ،ومعامالت دفع الفواتير ،وعمليات
ثمان من مزودي خدمات الدفع عبر الهاتف
تحويل األموال .ومنذ ذلك الحين ،انضم
ٍ
النقال إلى السوق واعتمدت مؤسسات مالية مختلفة ،كمؤسسات التمويل األصغر و
جهات لصرف المساعدات ،هذه القنوات الرقمية لخدماتها المالية.

اسم المشروع

تعزيز إمكانية القيام بالتحويالت المالية والخدمات المالية األخرى من
خالل الحلول الرقمية ()Digi#ances
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أصدر البنك المركزي األردني عددا ً من التعليمات لتنظيم هذا قطاع الخدمات المالية
الرقمية ،حيث تشمل هذه التعليمات مواضيع عدة ،بدءا ً من حماية المستهلك ،وإدارة
الوكالء ووصوالً إلى مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب ( .)AML / CFTومن
الجدير ذكره هنا ،انضمام أكثر من  277,251مستخدما ً نشطا ً الى نظام الدفع عبر
الهاتف النقال األردني ،حتى مارس .2021
تشارك بفعالية الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص في صياغة التشريعات
الخاصة بالخدمات المالية الرقمية ،وذلك في ظل التعلم المستمر من النماذج الناجحة،
واستكشاف أفضل الممارسات العالمية .فقد تأسس مجلس الخدمات المالية الرقمية
في عام  2016لدعم القطاع المالي الرقمي الناشئ في األردن بوصفه منتدى للحوار
االستشاري للجهات المعنية المتعددة حول القضايا المتعلقة بالسياسات الناظمة
للقطاع .حيث أن البنك المركزي األردني ( )CBJيرأس المجلس ويدعمه مشروع
( )Digi#ancesالذي تنفذه الوكالة األلمانية للتعاون الدولي.

الهدف

السياق
ئ في األردن .حيث بدأ تقديم الخدمات
ال يزال يُعتبر القطاع المالي الرقمي ،قطاعا ً ناش ً
المالية الرقمية ( ،)DFSوتحديدا ً محافظ الهاتف النقال ،بعد أن أطلق البنك المركزي
األردني نظام ( JoMoPayنظام الدفع عبر الهاتف النقال األردني) في عام 2014
كمحول وطني لربط جميع مزودي خدمات الدفع الرقمي ومراقبة جميع المعامالت
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تتمثل أهداف المجلس بتقديم المشورة للبنك المركزي األردني بشأن القضايا السياسية
والتنظيمية المتعلقة بقطاع الخدمات المالية الرقمية في األردن وتعزيز معرفة الجهات
المعنية بالموضوعات األساسية لهذه الخدمات .كما أن المجلس يوفر منصة لتقديم
االقتراحات واآلراء من قبل القطاع الخاص عند تطوير التشريعات والمبادئ التوجيهية
الجديدة .كما ويسهل المجلس التنسيق مع الجهات التنظيمية األخرى ،ويضمن إيصال
اآلراء واألصوات المختلفة ضمن القطاع الى تلك الجهات ..المجلس يوفر لألعضاء
فرصة حقيقية لتبادل الخبرات والتشارك في تطوير الخدمات المالية الرقمية في األردن.
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أعضاء المجلس
يضم المجلس ممثلين عن الجهات التنظيمية والبنوك ومزودي خدمات الدفع و شركات
الصرافة ومؤسسات التمويل األصغر ومشغلي شبكات الهاتف النقال .يضم المجلس في
الوقت الحالي ما يقارب  60شخصا ً من 30جهة ،وبما أن المشاركين يشغلون مناصب
صنع القرار داخل منظماتهم ،فهم ال يساهمون فقط في المناقشات ،وإنما أيضا ً في اتخاذ
اإلجراءات.

الحوار بشأن الخدمات المالية الرقمية
من ضمن نشاطات مجلس الخدمات المالية الرقميةالمتكررة تنظيم جلسات حوارية
رات حول هذا النوع من الخدمات .بحيث تكون هذه الجلسات غير رسمية و مفتوحة
للجمهور ،و تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات فيما يتعلق
بالخدمات المالية الرقمية والشمول المالي على الصعيدين الوطني والدولي .كما تتيح
هذه الجلسات للمشاركين االستفادة من الخبرات الدولية  -مثل خبرات الفلبين والبرازيل
 واستكشاف إمكانيات تكييفها مع السياق األردني ،بما في ذلك على الشمول الماليلالجئين السوريين.

األثر
يجتمع المجلس مرة كل ثالثة أشهر لمناقشة القضايا ذات األهمية الكبيرة وذات الصلة
بصياغة أنظمة الخدمات المالية الرقمية والتطورات التي يشهدها هذا القطاع .تم عقد
خمسة عشر اجتماعا ً حتى اآلن ،حيث تم التناول من خاللها موضوعات عدّة مثل حماية
المستهلك ،وتوعية المستخدم ومحو األمية المالية ،ومكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب ،والتحويالت الرقمية عبر الحدود ،وسلسلة الكتل ( )Blockchainالخاصة
بالخدمات المالية الرقمية .وبنا ًء على هذه االجتماعات ،ساهم األعضاء في إحداث
تغييرات في أنظمة حماية المستهلك ،حيث أدخلت آلية شكوى واضحة ،وتعديالت على
تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لضمان وضوح المحتوى وبساطته.
كما ألزم أعضاء المجلس أنفسهم بالمساهمة في خارطة طريق محو األمية المالية من
خالل توقيع مذكرة تفاهم في البنك المركزي األردني لرفع مستوى معرفة المستخدمين
بالخدمات الحالية وتعزيز قدرتهم على استخدامها بشكل مسؤول.
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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
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تعزيز إمكانية القيام بالتحويالت والخدمات المالية األخرى من خالل الحلول الرقمية
()Digittance
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تأليف :كوثر الزعبي
في مايو 2021
الوكالة األلمانية للتعاون الدولي هي المسؤولة عن محتوى هذا المنشور.

