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تحويل األموال بال حدود 
غالباً ما يمنع االفتقار إلى الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية الالجئين في األردن من إجراء تحويالت مالية 

منخفضة التكلفة. تعمل الخدمات المالية الرقمية على عالج هذا الوضع.
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تعزيز إمكانية القيام بالتحويالت المالية والخدمات المالية األخرى من 
)Digi#ances( خالل الحلول الرقمية

اسم المشروع

)BMZ( الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية بتكليف من

 )GIZ( التعاون الدولي االلماني المنظمة المنفذة

المجتمعات المضيفة في شمال األردن )محافظات إربد والمفرق 
وعمان(

منطقة المشروع

البنك المركزي األردني الوكالة المنفذة 
الرئيسية

اكتوبر 2015 – أكتوبر2023 مدة المشروع

10.69 مليون يورو قيمة المشروع

التحويالت وإمكانية الحصول على الخدمات المالية

بصفته بلدا مستقر نوعيا يعتبر األرردن منذ فترة طويلة البلد الرئيسي المضيف لالجئين 
من مناطق النزاعات والصراعات المجاورة. بسبب استقرار   االردن فقد كان محطة 

لجوء ألفواج من الناس من فلسطين، العراق ولبنان، وباألخص سوريا منذ عام 2011. 
بناًء على ما صرحت به مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، فقد تم رسميا تسجيل 
ما يزيد عن 660,000 الجيء سوري في األردن حتى عام 2020، وأفادت تقارير 

الحكومة المحلية بأن المملكة رحبت بما مجموعه 1.36 مليون سوري اعتباراً من 
أبريل 2019، معظمهم )حوالي 84 في المائة( يعيشون خارج المخيمات الرسمية 

لالجئين في المجتمعات المضيفة )أحدث البيانات(.

تُعتبر التحويالت المالية المحلية وتلك العابرة للحدود مصدر دخل هام لالجئين وأيضاً 
بالنسبة للكثير من األسر األردنية. فهي تزيد من فرصهم االقتصادية واالجتماعية 

وتمنحهم بالتالي إمكانية لمساعدة أنفسهم وينطبق هذا بصورة خاصة على األسر التي 
تعولها النساء. تُعد التحويالت المالية الخاصة التي يقوم بها األقارب والمهاجرين 

اآلخرين الذين يعيشون في الخارج عنصراً هاماً من عناصر االقتصاد األردني. ففي 
عام 2020 شكلت تلك التحويالت التي وصلت قيمتها إلى 3.9 مليار دوالر أمريكي 

حوالي 9.2 بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي.

عادة ما تأتي األموال القادمة من الخارج نقداَ، شأنها في ذلك شأن معظم المعامالت 
المالية التي تتم في األردن. فغالباً ما تكون كلفة خدمة التحويالت المالية غير النقدية 

التي يقدمها البنوك ومراكز الصرافة ومقرضي األموال غير الرسميين باهظة. لذا، يتم 
إرسال جزء كبير من األموال بشكل غير رسمي، مثالً من خالل خدمة الحوالة وهي 
نظام تحويل مالي يقوم على الثقة أو من خالل ائتمان أشخاص مسافرين إلى األردن 

إليصالها. لقد وجد ان النساء والالجئين والفئات محدودة الدخل من سكان الريف على 
وجه الخصوص ليس لديهم إال إمكانيات محدودة لالستفادة من الخدمات المالية؛ أضف 
 Global( .ًالى ذلك ان 42 بالمئة فقط من االردنيين البالغين يمتلكون حسابا مصرفيا

 .)Findex 2017

تطوير الحلول الرقمية

يأتي هذا المشروع بدعم من الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية، ويهدف 
إلى تسهيل إمكانية الحصول على الخدمات المالية لالجئين واألردنيين محدودي الدخل  
والعامالة الوافدة، االمر الذي يساعد هم في تطوير وضعهم  اقتصادياً واجتماعياً. تعمل 

GIZ بالتعاون مع البنك المركزي االردني على توفير المقومات الالزمة لخدمات 
التحويالت المالية الرقمية، باالضافة الى تتحقيق ثالثة شروط رئيسية لجعل تحويل 

االموال عبر الحدود ممكناً.
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أوال: يتعين تطوير نظام تحويل أموال رقمي يناسب جميع االحتياجات على الصعيد 
الوطني، لتسهيل خدمة التحويالت المحلية داخل األردن. تعتبر النظم القائمة على 

استخدام الهاتف النقال  مثاليه ، ألن عدداً كبيراً من األردنيين والالجئين يستخدمون 
الهواتف النقالة. كما يحظى هذا المشروع بالمساعدة من خالل الشراكات المبرمة مع 

مقدمي الخدمات المالية وغيرهم من األطراف الفاعلة، ومن بينها وكاالت اإلغاثة 
اإلنسانية، وذلك بغرض تعزيز استخدام محافظ الهاتف النقال.  

ثانياً، يجب أن يعرف األشخاص المستهدفون من خالل تلك الخدمة بوجودها وأن 
يتقبلوها ويستخدموها. لضمان ذلك ولتبديد أي شكوك لديهم، ينظم المشروع حمالت 

إعالمية ويقدم دورات تدريبية للتعريف بها وباالستخدام المسؤول للخدمات المالية 
الرقمية. وقد تم تطوير خارطة طريق لمحو األمية المالية لتنسيق جهود التوعية، والتي 

يلتزم بتنفيذها أكثر من 20  شريكا عالوة على ذلك، تمت إضافة عنصر محو األمية 
المالية الرقمية إلى المناهج الدراسية لضمان بدء التعليم المالي في سن مبكرة، وذلك 

بالتعاون مع صندوق الحسين للتميز.

ثالثاً، يجب تطوير الضوابط والقوانين المعمول بها حالياً في التحويالت المالية الرقمية 
بشكل يتيح إمكانية إرسال التحويالت عبر الحدود بشكل آمن. ولذلك يساعد المشروع 
البنك المركزي األردني على تطوير آليات تنظيمية ورقابية تستوفي المعايير العالمية 
لحماية المستهلك، ومكافحة غسل األموال، ومكافحة تمويل اإلرهاب. يوفر المشروع 
أيضاً منصة للحوار وتبادل المعرفة داخل القطاع من خالل مجلس الخدمات المالية 

الرقمية.

نحو المزيد من المساواة 

تزيد التحويالت المالية الرقمية منخفضة التكاليف من الدخل المتاح وتوفر مكاناً آمناً 
لحفظ األموال وادخارها. يعزز المشروع إتاحة الخدمات المالية الرقمية بشكل متساٍو 

والتي يتسنى استخدامها للقيام بالتحويالت المالية المحلية والدولية. يهدف البرنامج الى 
الوصول على األقل 50 بالمئة من النساء من خالل الحمالت اإلعالمية والخدمات 

المالية، مما يتطلب مالئمة تلك الحمالت والخدمات مع احتياجاتهن. عالوة على ذلك، 
تضمن المشاريع التجريبية والتدابير التعليمية استفادة الالجئين والفئات محدودة الدخل 

من األردنيين والعمالة الوافدة من تلك الخدمات. وبالتالي، سيعود تطوير الخدمات المالية 
الرقمية في نهاية المطاف بالنفع على كافة الفئات السكانية.

التقدم المستدام للجميع

“يفترض كثيرون أنك بحاجة إلى مبالغ كبيرة من المال لفتح محفظة  
الكترونية، إال أنه افتراض غير صحيح؛ فهي عملية سهلة للغاية، وتتطلب 

القليل من المال يتم إيداعه في المحفظة كبداية. إننا نحاول تغيير هذا التصور 
من خالل التثقيف”.  بسمة الزبيدي، صاحبة محل ووكيلة ألحد مزودي 

خدمات الدفع

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 للحد من 

األسباب الهيكلية المؤدية للنزوح، 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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