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– حول الشمول المالي لالجئین سلسلة ندوات عبر اإلنترنت السامیة لألمم المفوضیة "بھا تقوم  
  "فریق عمل األداء االجتماعي"بالتعاون مع  "لشؤون الالجئین المتحدة

–باألردن : مشروع التحویالت الرقمیة 5ندوة رقم    
خل المنخفضذوي الدمن ألردنیین كذلك لمحافظ الھواتف المحمولة لالجئین و   

)2017 /كانون األولدیسمبر 13(  

من أجل و ذلك ؛  "المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین"بالتعاون مع  2017في عام  "فریق عمل األداء االجتماعي"قام 
."الشمول المالي لالجئین"حول من ستة أجزاء "ویبینار" تقدیم ندوة عبر اإلنترنت   

:المتحدثون  

باألردن. "(GIZ) الوكالة األلمانیة للتعاون الدولي“لدى الرقمیة" التحویالت المالیة "مدیرة مشروع  اون،كاثرینا بر .1  

الشمول المالي في البنك المركزي األردني.والعملیات المصرفیة المحلیة وأنظمة الدفع لدائرة المدیر التنفیذي  مھا البھو، .2  

ملخص المشروع:  

ھي أكبر دولة كل فرد أردني ، وقیاس عدد الالجئین بالنسبة ل ما یتملالجئین عندقوم باستضافة اتإن األردن ھي ثاني أكبر دولة 
المنظمات الحكومات و اھتماماتفي ھذا السیاق ، تتالقي دد الالجئین باألرقام المطلقة. وقیاس ع ما یتمتستضیف الالجئین عند

إلى  یھدف) 2019إلى  2015" ھو مشروع لمدة أربع سنوات (من Digi#anesالرقمیة  ةالتحویالت المالی"مشروع . إن اإلنسانیة
الخدمات المالیة األخرى من خالل استخدام الحلول الرقمیة باألردن. و قد تم تمویل الوصول إلى التحویالت المالیة و تحسین إمكانیة

ليالوكالة األلمانیة للتعاون الدوتقوم بتنفیذه "مة األلمانیة والمشروع بواسطة الحكو - GIZ .بالشراكة مع البنك المركزي األردني "  

یسعى التركیز بشكل خاص على المرأة. و ، معمن ذوي الدخل المنخفضن ییاألردنن لمواطنیكذلك این والالجئیستھدف البرنامج و
لدیھم إمكانیة غیر األردنیین الذین لیس المالیة عبر الحدود لألردنیین و في وضع أساس للتحویالت 2019المشروع بحلول عام 

ھي:محاور للمشروع  ةثالث وھناكالوصول إلى الخدمات المالیة الرسمیة.   

% من 3% من الالجئین السوریین و 2فقط  یوجد؛ كان قیام بالدراسة خالل العام الماضي. فعند الزیادة التثقیف المالي .1
أما في العام ل عبر الھاتف المحمول. بأي طریقة عن خدمات تحویل األموایعلمون ذوي الدخل المنخفض من األردنیین 
ھي نسبة أفضل لكنھا ال تزال نسبة منخفضة.% و15بھذه الخدمات قد وصلت إلى  تظھر الدراسة أن نسبة الوعي، الحالي  

حجر دفوعات سوف یكون بمثابة للم وطنیةمنظومة  إن وجود واتف المحمولة.للمدفوعات عبر الھ وطنیة إعداد منظومة .2
الوكالء من ھي بناء شبكات التركیز علیھا المدفوعات الدولیة. إن إحدى المجاالت التي یتم ب المتعلقةلقدرة ا لبناء األساس

.التجارو  

. یقوم المشروع بالتحاور مع الجھات المنظمة حول كیفیة تصمیم اللوائح تعزیز الحوارالمعرفة وتبادل تحسین السیاسات و .3
بالتحویالت فیھ ، في نفس الوقت الذي تسمح ع التدفقات النقدیة غیر المشروعةتمنوة التي تسمح بالمتابعة الدقیقة التنظیمی

األنشطة المالیة القانونیة األخرى.المالیة المشروعة و  

عن طریق خفض ذلك ، والمساواة  انعدامالحد من ھو لھدف العاشر للتنمیة المستدامة وق اسوف یساعد على تحقی المشروعإن 
الیة عبر الحدود.تكالیف التحویالت الم  
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المستھدفة:دراسة الفئة   

من أجل فھم الفئة المستھدفة. و قد كشف ھذا  منھجیة استقصاء األسر المعیشیةباستخدام  ”الوكالة األلمانیة للتعاون الدولي“لقد قامت 
 560إلى  280 من لدینار (ما یعاد 400إلى  200البحث أن متوسط الدخل الشھري لألردنیین من ذوي الدخل المنخفض ھو من 
عدد األشخاص الذین لدیھم حساب بنكي من الفئتین أما دوالر) ، في حین كان الدخل الشھري لالجئین السوریین نصف ھذا المتوسط. 

لیس أن حساب بنكي أو ان الرئیسیان لذلك ھما إما أن الفئة المستھدفة لیست في حاجة إلى كان السبب، وامنخفضفقد كان المذكورتین 
كانت نسبة األشخاص الذین لدیھم ھواتف ذكیة تقل % من الفئتین ھواتف محمولة و90ى قد كان لدأموال كافیة للقیام بذلك. وم لدیھ

ھم الذین لدخل المنخفض یتمثل في أن الرجال في فئة األردنیین من ذوي ابین الفئتین إن االختالف السلوكي  %.50بقلیل عن 
أما فیما بین الالجئین  ،المجاالتالمرأة بالمساعدة في التخطیط في تلك تقوم ، في حین أكبر بشكلالمدفوعات بالتسوق ویقومون 

یرجع ذلك بشكل رئیسي إلى أن العدید من النساء في فئة الالجئین ھن السوریین؛ تقوم المرأة بنفسھا بالتسوق والمدفوعات. و
مسؤوالت عن األسرة بینما یعیش أزواجھن في أماكن أخرى.  

المشروع:أنشطة   

بتقدیم  "التحویالت المالیة الرقمیة"ثاني أكبر مدینة باألردن. و یقوم مشروع  ”إربد“تعتبر  :المشروع التجریبي في "إربد" •
عن  اشبكة وكالئھ التوسع فيعلى  اذلك من أجل مساعدتھ، و ”إربد“"دیناراك" بمدینة خدمات الدفع  لشركةالمساعدة الفنیة 

وكیال عامال في جمیع أنحاء  271"دینارك" حالیا  شركة یوجد لدىالمنتجات. وتصمیم سویق وطریق بناء القدرات والت
.”إربد“وكیال في  90البالد منھم   

بین جمیع أصحاب المصلحة فیما . إن المشروع یركز بشكل كبیر على تسھیل الحوار اللوائح التنظیمیةالسیاسات و تحسین •
یعقد اجتماعاتھ كل ثالثة الرقمیة الذي  المالیة بتدعیم مجلس الخدمات "لتعاون الدوليالوكالة األلمانیة ل"تقوم یین. والمعن

المنظمات لقطاع الخاص والمنظمات غیر الحكومیة والمعنیین في ایتكون أعضاء المجلس من أصحاب المصلحة أشھر. و
یقوم المجلس بمناقشة . وخدمات الدفعي مقدممع كذلك مل بشكل وثیق مع الفئة المستھدفة، والتابعة لألمم المتحدة التي تع

في نفس الوقت یتم احتیاجات الجھة المنظمة و استیفاءبحیث یمكن اإلشراف و التنظیم فيالتأثیر  الطریقة التي یمكن بھا
یمیة. اشر على حل المشاكل التنظأیضا بالعمل بشكل مب األلمانیة تقوم الوكالةلشمول المالي للفئة المستھدفة. وإتاحة الفرصة ل

المدفوعات األردنیة عبر الھواتف "نظام یعرف باسم ؛ تطور یتعلق بالمدفوعات عبر الھواتف المحمولة مؤخرا قد حدث و
المحمولة  تم الذي وعبر الھواتف المحمولة ، منصة أردنیة للدفع اإللكتروني وعن و ھو عبارة  "JoMoPayجوموباي  –

بتعدیل  البنك المركزيباإلشراف علیھ. و قد قام الذي یقوم أیضا األردني بواسطة البنك المركزي  2017إنشاؤه في عام 
بإعداد لوائح تنظیمیة  أیضا ، و قام ي" لكي تشمل بشكل خاص الالجئین وغیرھم من غیر األردنیین"جوموبانظام تعلیمات 

 ن البنك المركزي األردنيعالوة على ذلك ، یعمل كل م"جوموباي". ونظام لحمایة المستھلك یتم تطبیقھا على عمالء 
یؤدي إلى سوف مما لتحویالت المالیة عبر الحدود الحد من الفروقات في منظومة اعلى  الوكالة األلمانیة للتعاون الدوليو

  خفض التكالیف.

انیة الوكالة األلمتقوم  :الدورات التدریبیة من أجل تحسین التثقیف المالي الخاص بالخدمات المالیة الرقمیةاالنتشار و •
"إربد" مدینة بتنظیم معرض في الوكالة األلمانیة ، قامت . فعلى سبیل المثالالتوعیةبناء  بعقد فعالیات بھدف للتعاون الدولي

باألردن. وقد تلقى رواد المعرض لھم العمل  المرخص الدفعخدمات المقدمین الخمسة للكل من  تم تخصیص جناححیث 
 المشروع بإعداد أربعة نماذج للتدریبفقد قام ات على الفور. أما بالنسبة للتدریب ، كان بإمكانھم فتح الحسابالمعلومات و

) التوفیر 3حمولة ، الم) حاالت استخدام محافظ الھواتف 2"جوموباي" و األموال الرقمیة ، نظام ) مقدمة حول 1: ھي
العمالء المستخدمین للخدمات المالیة مسؤولیات ) حقوق و4فظ الھواتف المحمولة ، باستخدام محاوضع موازنة تقدیریة و

الرقمیة.  
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:التحدیات  

سبة مدى جودتھا. فبالنستخدامھا وایة الحصول على الخدمات المالیة ولتحدیات المتعلقة بإمكانیھتم باإن البنك المركزي األردني 
بما في ذلك ، للوائح التنظیمیةرف عمیلك" ضمن امبدأ "اعمبسطة ل ، قام البنك بإدراج متطلباتإلمكانیة الحصول على الخدمات

یوجد تحدي إضافي  كما. "لألمم المتحدة لشؤون الالجئین لمفوضیة السامیةا"من اللجوء  وثیقةالتحقق من ھویة الالجئین عن طریق 
م عندما قا"جوموباي" كمنصة للمدفوعات. ونظام الحد األدنى من الوعي بتطبیق وجود ھو ص بإمكانیة الحصول على الخدمات وخا
، وجد أن معظمھم لم یسمع عن ات من أجل فھم احتیاجات الالجئینبالمخیمالیومیة  بإجراء بحث عن التدفقات المالیة المركزي البنك
برفع الحد األقصى للمبلغ الذي  المركزي قام البنكن ھذه الخدمات لیست مخصصة لھم. و"جوموباي" ، كما أنھم یعتقدون أنظام 

.األموال أمن ھذهالبنك المركزي  یضمنأنشأ لوائح تنظیمیة بحیث في محافظھم بالھواتف المحمولة، وبھ  یستطیع العمالء االحتفاظ  

وكالة الشبكة الوكالء ال تزال محدودة. وقد أدى التعاون بین  ، كان ھناك عقبة رئیسیة ھي أنیتعلق باستخدام الخدمات المالیة أما فیما
، إال أن شبكة الوكالء في أماكن أخرى كانت غیر وجود عدد كبیر نسبیا للوكالء في إربدإلى  كاأللمانیة للتعاون الدولي وشركة دینار

تقریبا كلھا غیر ، فإنھ لم یكن ممكنا إنشاء وكاالت داخل مخیمات الالجئین بسبب أن األعمال التجاریة ھناك ، وبشكل خاصكافیة
نترنت داخل المخیمات من أجل الحد من مخاطر األعمال اإلرھابیة. الحصول على اإلكانت تمنع الحكومة أن ، باإلضافة إلى رسمیة  

على الرغم من ذلك فإن البنك المركزي األردني یرغب في ردن یعیشون خارج مخیمات الالجئین، و% من الالجئین باأل80إن 
دن التي بھا محالت وتجار ووكالء البنك المركزي في الم قد قام خدمات المالیة لجمیع الالجئین. وتسھیل إمكانیة الحصول على ال

إنشاء المزید من الوكاالت ضمن شبكة الوكالء. الخاصة بھم لكي یكون من السھل علیھم ؛ بتسھیل المتطلبات مسجلین بشكل رسمي
ید أو غیر مدربین على اإلطالق. كما یوجد مشكلة أخرى تتعلق بالوكالء تتمثل في أن العدید من الوكالء غیر مدربین بشكل ج

سوف و، أساس االستخدام  ھيللخدمة ألنھ یعلم أن النوعیة الجیدة  ؛ فقد استثمر البنك المركزي األردني في مراقبة الجودة وأخیرا،
دفع الفواتیر (مثل لو " ، P2Pیتم من خاللھا تحویل أموال "من شخص إلى شخص  بحیثربط تطبیقات الھواتف المحمولة یتم قریبا 

أنواع الخدمات. جمیعل) وفواتیر المرافق  

خطیرة لالجئین التي من شأنھا التحریض وتوجد تحدیات أخرى؛ فعلى سبیل المثال، یمكن لوسائل اإلعالم أن تعرض صورة سلبیة و
معظم الالجئین یخافون من  كما أناالعتقاد أن الالجئین ینافسون المجتمع المضیف على الموارد الشحیحة. لخوف من الغرباء وعلى ا
 الشخصأن الحكومة  ستستنتج،  ھل لھاتف المحمول. فعلى سبیل المثالعلى معامالت محفظة الحكومة للبیانات التي تظھرخدام ااست
ھو أن مقدمي الخدمات كما یوجد تحدي آخر واإلنسانیة بعد اآلن ؟  المساعداتلن یستحق تلقي من األموال كبیر لدیھ مقدار  الذي

یعمل البنك المركزي األردني على بخدمتھم لھذه الفئة المستھدفة. ورون حتى اآلن إمكانیة تحقیق ربحیة كبیرة بشكل عام ال ی
إستراتیجیات من شأنھا تھیئة المناخ الذي یستطیع فیھ مقدمي الخدمات تحقیق ربح من خدمة ھذه الفئة.  

النتائج:  

وكیل  787 كذلك یوجدوجمیع مقدمي خدمات الدفع ، موزعة على ھواتف محمولة مفتوحة للمحفظة  140,000یوجد حالیا حوالي 
ضمن حسابات "دینارك" ، یوجد حوالي ربع  كما أن منلالجئین السوریین. حسابا  2900یوجد ، نشط. ومن بین الحسابات المفتوحة

% 43لخدمات الدفع قدمین اآلخرین بینما یوجد لدى الم ،، مما یعني أنھ یوجد على األقل معاملة واحدة في الشھرالحسابات تعملعدد 
یحاول البنك المركزي األردني استحداث المزید من سابات لدى "دینارك" من النساء. ویوجد ثلث أصحاب الححسابات نشطة. و

الخدمات المرتبطة بمحفظة الھواتف المحمولة من أجل التشجیع على زیادة استخدام المحافظ اإللكترونیة خالل السنوات القادمة.  

 

 



	

 
4	of	6	

	

الدروس الرئیسیة المستفادة:  

ھي:أن ھناك بعض الدروس المستفادة و ، إالالمشروع ال یزال في منتصف الطریقعلى الرغم من أن   

أن التحول ان یمثل مشكلة للفئة المستھدفة وتلقي الحواالت المالیة كأن إرسال و لة األلمانیة للتعاون الدوليالوكاافتراض  •
لن تكون  فالحواالت الرقمیة لیس على ھذا النحو.أظھرت التجربة أن األمر قد في ذلك. ومن الممكن أن یساعد  الرقمي

.ھ الواسعكافیة بمفردھا لتعزیز الشمول المالي بشكل  

األموال عبر الھواتف یعتمد جمیع مقدمي خدمات الدفع على التطبیقات مما یعني تتطلب استخدام الھواتف الذكیة في تحویل  •
بدراسة الطریقة التي یمكن بھا تسھیل إمكانیة الوصول على محافظ  لوكالة األلمانیة للتعاون الدوليتقوم االمحمولة. و

ومتعددة االستخدامات وأعلى مستوى من  بأسعار معتدلة ھواتف ھي و(الھواتف المحمولة عن طریق الھواتف الممیزة 
الذكیة). الھواتف أقل منالھواتف المحمولة العادیة و  

ال عبر الھاتف. فعلى سبیل سبب عدم تمكنھم من تحویل األمو بشأنمن المفاھیم الخاطئة بین الفئات المستھدفة یوجد العدید  •
انخفاض الرسوم نسبیا  من أن الواقع یوضح، على الرغم فقط، مفھوم أن تحویل األموال عبر الھاتف ھو لألغنیاء المثال
م ، یجب على القطاع أن یقوھیم الخاطئةللتصدي للمفافي البنوك. وحد أدنى لرأس المال، كما ھو الحال  تتطلب وجودعدم و

التأكد من واقعیة جمیع التوقعات التي یقوم بوضعھا.بتوفیر معلومات موحدة و  

على البنك المركزي مراقبة تدفق األموال من أجل  ینبغي، كن تبدید جمیع مخاوف الالجئین. وعلى وجھ الخصوصال یم •
 مساعداتالأن یؤدي ذلك إلى إلغاء  یخشونذلك ألنھم  حدوث ، إال أن الالجئین ال یرغبون فيالاألمو ھذه مشروعیةضمان 

اإلنسانیة التي یتلقونھا.  

اطنون (مثل سداد فواتیر الھاتف والمرافق العامة واإلیجار وإرسال یقوم الالجئون بنفس العملیات المالیة التي یقوم بھا المو •
لن یكونوا فئة لن یقوموا بمعامالت كثیرة و مقدمي خدمات الدفع لدیھم تصور بأن الالجئین، إال أن األموال إلى األقارب)

.مربحةعمالء   

الخطوات التالیة:  

مع  الوكالة األلمانیةتعمل و التثقیف المالي الرقمي.لوكالة األلمانیة للتعاون الدولي بتصمیم خارطة طریق للتوعیة واقامت  •
تلفة من أجل تنفیذ خارطة الطریق.العدید من الجھات المعنیة المخ  

ت المالیة من على تحلیل مسار التحویال موعة االستشاریة لمساعدة الفقراءالمجلوكالة األلمانیة للتعاون الدولي مع اعمل ت •
ن.عن كیفیة إرسالھم لألموال إلى األردواألردنیین الذین یعیشون في ألمانیا. أي تحویالت السوریین و؛ ألمانیا إلى األردن  

یقوم البنك المركزي األردني حالیا بالعمل على وضع لوائح تنظیمیة للتحویالت المالیة الرقمیة عبر الحدود. •  

یرى لنقدیة لالجئین على وجھ الخصوص.وبتجربة التحّول الرقمي للمساعدات ا لوكالة األلمانیة للتعاون الدولياسوف تقوم  •
 المالبرامج ساعدات اإلنسانیة وللمالمالي عن طریق التحّول الرقمي  البنك المركزي وجود فرصة ھائلة لزیادة الشمول

مقابل العمل.  

یقوم البنك المركزي األردني بالعمل على إتاحة االئتمان األصغر لالجئین. •  

محفظة الھواتف یتم ربطھا ب استركارد" للحصول على بطاقات خصمقام البنك المركزي األردني مؤخرا بالتوقیع مع "م •
ة خاصة بھم من الالجئین عندما یكون لدیھم بطاقتجاوب نفسي أنھ سوف یكون ھناك یرى البنك ة لالجئین، والمحمول

تكون معترف بھا دولیا.یستطیعون استخدامھا و  
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إلصدار ” (بلوك تشین) تقنیة "قاعدة البیانات المتسلسلة باستخدامیعمل البنك المركزي األردني على برنامج یتم تجربتھ  •
فتح محافظ ببالتنسیق مع منصة المدفوعات عبر الھاتف  العالمي غذیةسوف یقوم برنامج األإللكترونیة لألغذیة. والقسائم ا

لقیام بجمیع أنواع المعامالت الخاصة بمحفظة لھذه الحسابات باإلمكان استخدام سوف یكون ، واألغذیةھاتفیة لتلقي قسائم 
الھواتف المحمولة.  

أسئلة و أجوبة:  

قام االستقصاء باستكشاف ملكیة الالجئین لحسابات بنكیة في بلدھم األصلي؟ ھل نعلم إذا كانت ھذه الفئة  ھل :السؤال •
ن الالجئین باألردن لم یكن لدیھم أبدا حساب : كثیر ماإلجابة ؟مستبعدة دائما أو ما إذا كان لدیھم حسابات في بلدانھم األصلیة

  بنكي في سوریا.

: اإلجابة؟ ح عن االستھالك العام حول األمور المالیة الیومیة في البحوث الخاصة بالالجئین ھل ھناك تقریر متا: السؤال •
 كتروني للبنك المركزي األردني. ویوجد على موقع یوتیوبعلى الموقع اإلل 2018سوف یتم نشر التقریر في أوائل عام 

في المخیمات. إال أن ھذا الفیدیو لم التي یواجھونھا ما أدلى بھ الالجئون حول المشاكل زیارة البنك للمخیمات و فیدیو یظھر
.لكل األمور یكن شامال  

كم عدد المشروعات المحلیة التي تقبل المدفوعات عبر الھواتف المحمولة من أجل تجنب ضرورة حصول  :السؤال •
إال أن العدد قلیل ؛ دد الدقیق الوكالة األلمانیة للتعاون الدولي العال یوجد لدى : اإلجابة؟ األشخاص على النقد بشكل مباشر

كما ذكرت السیدة/ مھا ، تاجر. إال أن ھذا األمر سوف یتغیر  500جدا. و قد قّدرت السیدة/ كاثرینا ھذا العدد بأنھ أقل من 
سوف یستطیع األشخاص الدفع بھذه الھاتف المحمول. و بمحفظة ةمرتبط ستكون"ماستركارد"  التي بطاقة بعد دخول 
ماكینة الصراف ا ھكذلك یمكن استخدمكان ذلك داخل الدولة أو خارجھا وسواء  مراكز البیعجھاز لدى ي البطاقة في أ

یعمل البنك المركزي األردني على دمج شبكة الصراف اآللي مع منصة البنك المركزي للمدفوعات عبر الھواتف واآللي. 
المحمولة.   

ات تظھر لنا انھ من الصعب نشر المعلومات بشكل فعال. ھل لدیكم إن التجربة الناتجة عن العدید من المشروع : السؤال •
لم تقم بعد بتقییم  : إن الوكالة األلمانیة للتعاون الدولياإلجابة؟ نصائح لما یجب أو ال یجب عملھ من أجل نشر رسالتكم

لمعلومات التي تأتي من البحوث أن الفئة المستھدفة تثق باالنقاش البؤریة والمشروع. إال أنھا قد علمت من مجموعات 
لألمم المتحدة  المنظمات غیر الحكومیة (مثل المفوضیة السامیةالموثوق بھا ، أي من األصدقاء وأفراد العائلة و المصادر

التي یتفاعل معھا العمالء المتحدة للطفولة "یونیسف") ، ومنظمة األمم لشؤون الالجئین وبرنامج األغذیة العالمي و
لوكاالت الموثوق بھا من قبل المنظمات غیر الحكومیة تمثل جزءا من فریق العمل التنفیذي وانتظم. المستھدفون بشكل م

لخارطة الطریق الخاصة بالتثقیف المالي.  

لوكالة األلمانیة للتعاون اكان ذلك منذ البدایة محل اعتبار : لقد اإلجابة؟  ھل قمتم بتعیین الالجئین أنفسھم كوكالء: السؤال •
فیھ عددا من النساء األردنیات والالجئات  بمشروع تجریبي عینت وقد قامت الوكالةأنھ لم یتم حتى اآلن.  إال الدولي

لكن ال یستطعن رف عمیلك" ، وإجراء متطلبات "اعتسجیل الوكالء وكان باستطاعتھن و لیس كوكالء.كسفیرات للترویج و
 اھتمامھنالمعینة  النساءفقدت ن التجربة لم تنجح بشكل جید. وأ المشاركة في إجراءات النقد الوارد أو النقد الصادر. كما

  بسرعة.

ة للتعاون الوكالة األلمانی: لقد درست اإلجابة؟  ما ھي أفكاركم حول اشراك مقدمي الخدمات المالیة في ھذه العملیة: السؤال •
یل األصغر في دورات تدریبیة. وترى مومؤسسات التیة بما فیھم مقدمي خدمات الدفع وإدخال مقدمي الخدمات المال الدولي

إلى ذلك  یرجع، وة التدریبیةالتثقیف المالي للدوروجود فوائد من ذلك مع وجود مخاطر أیضا على جانب  الوكالة األلمانیة
كفرصة لتسویق منتجاتھا الخاصة. ولذلك ، تستغل الدورة التدریبیة من المرجح أن أن األطراف الفاعلة في القطاع الخاص 
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مثل المنظمات غیر منظمات غیر ھادفة للربح المن خالل فقط الدورات التدریبیة جمیع حتى اآلن بعقد  م الوكالة األلمانیةتقو
مؤسسات األلمانیة بتدریب مقدمي خدمات الدفع و الوكالةمع ذلك تقوم والمنظمات المجتمعیة. الحكومیة والجھات الدینیة و
أكثر مسؤولیة.  بطریقة، بحیث یستطیعون تسویق منتجاتھم  "تدریب المدربینصة "بالمواد الخاالتمویل األصغر باستخدام 

مؤسسات التمویل األصغر على أنھا جزء من تي یقوم بھا مقدمو خدمات الدفع وعلى الدورات التدریبیة الوال تعّول الوكالة 
یجب أن تكون  التدریبیة التي تقوم بھا الوكالةلدورات ااأللمانیة للتعاون الدولي، ألن الدورات التدریبیة الخاصة بالوكالة 

محایدة.  

شراكات  نتكوّ لقد قام البنك المركزي األردني بدمج نظم مؤسسات التمویل األصغر التي  تعلیق إضافي من السیدة/مھا: •
ویل األصغر لألردنیین المؤھلین للحصول على قروض من مؤسسات التمحالیا یمكن . ومع نظام "جوموباي" جیدة مع البنك

قد تم تجربة ذلك یقومون بالسداد إلكترونیا. وكذلك فظة الھاتف المحمول الخاصة بھم وأن یستلموا مبلغ القرض في مح
م البنك المركزي األردني بتشجیع قا. وصندوق المرأة، كانت واحدة منھما ھي ناجح مع مؤسستین للتمویل األصغر بشكل

عدد قلیل من  صندوق المرأة یوجد لدىوساء السوریات الالئي یعملن لحسابھن الخاص. على إقراض الن صندوق المرأة
یقومون بالسداد بنفس الطریقة. إن البنك ن خالل محافظ الھواتف المحمولة والعمالء السوریین الذین یتلقون قروضا م

حتى اآلن ، فإن اؤه. وحث الذي یتعین إجرھذا ھو البو رؤیة األثر اإلیجابي على العمالءیرغب في المركزي األردني 
التجربة تعمل بشكل جید.  


