
نتائج استطالع رأي مبدئي 
عامالت لتسلیم رواتب عاملین واإللكترونیة استخدام المحافظ 

في القطاع الخاص



االستطالعھدف 

لجنة استطلعت اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة ومنظمة العمل الدولیة، بالتعاون مع ال
خدام األردنیة لإلنصاف في األجور، آراء عاملین وعامالت في القطاع الخاص في تقییم است

.المنصات اإللكترونیة من أجل إنشاء حسابات محافظ إلكترونیة الستالم األجور

عرفة مدى ، إلى م"فیسبوك"سعى االستطالع المبدئي، الذي تم عبر استبیان نشر في منصة 
لرواتب سھولة إنشاء حسابات في تلك المنصات ومدى جاھزیة استخدامھا الستقبال تحویالت ا

ل من أصحاب وصاحبات األعمال إلى العاملین والعامالت، في قطاعات تھیمن علیھا اإلناث مث
.والصناعةالتعلیم، الصحة، 



ات في اإلستبیان/المشاركینخصائص 
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حسب المحافظاتنسب المشاركة2454: العدد الكلي



سھولة إنشاء حساباتمدى 



كفایة شروحات حكومیة آللیة استخدام المنصات مدى 



كفایة مقاطع فیدیو توضیحیة حكومیة عن آلیة استخدام المنصات مدى 



المساعدة في فاعلیة الخط الساخن مدى 



اإللكترونیة حمایة لألجورالمحافظ 

ویل األموال المحفظة اإللكترونیة حساب مالي إلكتروني یستخدم عبر تطبیق في الھاتف النقال لتح
ذه ھ. واستالمھا ودفع الفواتیر واالدخار والتسوق اإللكتروني وغیرھا من االستخدامات المالیة

 األداة الرقمیة غیر مرتبطة بحساب بنكي ویمكن إنشاؤھا عند مقدمي خدمة الدفع عبر الھاتف
."آیة"، "المحفظة الوطنیة"، "محفظتي"، "أورانج موني"، "دینارك"، "زین كاش: "النقال



صاف ، أنشأت الحكومة األردنیة بالتعاون مع منظمة العمل الدولیة اللجنة األردنیة لإلن٢٠١١في عام 
. في األجور، برئاسة مشتركة بین وزارة العمل واللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة

ذریّة وراء السنوات الماضیة، سعت اللجنة األردنیة لإلنصاف في األجور إلى تحدید األسباب الجو في 
فجوة األجور بین الذكور واإلناث، وبناء قدرات األطراف المعنیة من أجل إصالح التشریعات 

. والمؤسسات ذات العالقة، وتعزیز المساواة في األجور من خالل مراقبتھا وحمایتھا

، ٢٠١٨ر سبتمب/وخالل اجتماع االئتالف الدولي للمساواة في مدینة نیویورك األمیركیة، في أیلول
ع جھوده تعّھد األردن بالعمل على ردم فجوة األجور بین الجنسین في قطاع التعلیم الخاص، وتوسی

نوك عبر البإلكترونیاً لتشمل قطاع الصحة الخاص، السیما حمایة األجور باعتماد عملیات دفعھا 
.والمحافظ اإللكترونیة

األردنیة لإلنصاف في األجوراللجنة 



المحافظ اإللكترونیة من وجھة نظر منظمة العمل الدولیةأھمیة 



المحافظ اإللكترونیة بالنسبة للحكومة األردنیةأھمیة 



اإللكترونیةمزایا المحافظ 



یساعد في حمایة الحقوقإلكترونیاً الرواتب تحویل 



لحمایة األجورفرصة  19-أزمة كوفید

خاصة الحظر المنزلي، الضوء على أھمیة االستفادة من ، 19-كوفیدسلطت التحدیات التي فرضتھا أزمة 
إلیھ  حمایة الحقوق واألجور خاصة لإلناث، األمر الذي طالما دعتلضمان المحافظ اإللكترونیة في األردن 

عمل الحكومة األردنیة عبر وزارة الوأكدتھ اللجنة األردنیة لإلنصاف في األجور ومنظمة العمل الدولیة، 
.أكثر من مرة

 في ظل تحدیاتأھمیتھا الزیادة الملحوظة في عدد المحافظ اإللكترونیة المسجلة في األردن تبرز 
، األمر الذي یتطلب ضمان تسھیل وصول خدمات ھذه األداة الرقمیة الضروریة في 19-كوفیدفیروس 

ي حمایة األجور إلى عاملي وعامالت القطاع الخاص كافة، خاصة اإلناث، الالتي یعانین من انتھاكات ف
. أجورھن

 759,539تسجیل ) جوباك(مؤشر جید، تبین إحصائیات الشركة األردنیة ألنظمة الدفع والتقاص وفي 
ابریل /ملیون دینار أردني، حتى نیسان 62,485,310محفظة إلكترونیة، بقیمة حركات مالیة بلغت 

2020مارس /في آذار 17,323,989محفظة بمجموع حركات مالیة  619,895، مقارنة بـ 2020



دھا لكن االستطالع المبدئي أظھر صعوبات في استخدام المحافظ اإللكترونیة قد تحد من فوائ
:وأھدافھا، األمر الذي یتطلب تذلیل ھذه العقبات من خالل

ات المزید من التوضیحات، من قبل المؤسسات الحكومیة والرسمیة، آللیة استخدام المنص.1
رسوم بیانیة اإللكترونیة لتفعیل المحافظ اإللكترونیة بشكل محدد ومفھوم عبر نشر مقاطع فیدیو و

إضافة  توضیحیة، ورسائل إذاعیة في المنصات الرسمیة الحكومیة ووسائل التواصل االجتماعي،
.إلى نشر أسئلة وأجوبة شائعة حول المشاكل التي قد تواجھ المستخدمین والمستخدمات

افظ نشر وزیادة الوعي، من قبل مؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالیة، بأھمیة المح.2
 اإللكترونیة ومنافعھا ألطراف معادلة اإلنتاج في القطاع الخاص بما في ذلك العمال وعامالت،
تأكید وأصحاب وصاحبات األعمال، خاصة في ظل توسع استخدامات وتطبیقات التكنولوجیا، مع ال

على ضمان الحقوق وسریة التعامالت وأمان اإلجراءات التي توفر الوقت والجھد
  .


