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تنسيق الدعم الدويل املقدم إىل الصوماليني
اللجنة القطاعية املعنية باألمن الغذايئ والتنمية االقتصادية

فريق االستجابة املعني بالنقد

إرشادات: كيفية استخدام الحواالت يف الصومال
إعداد فريق االستجابة املعني بالنقد

الغــرض: رشكات تحويــل األمــوال، واملعروفــة كذلــك باســم الحوالــة، هــي رشيــك معــروف بشــكل متزايــد تختــاره املنظــات اإلنســانية 
لتوزيــع املســاعدات النقديــة يف الصومــال. ســيوضح هــذا املوجــز ماهيــة الحوالــة وكيفيــة عملهــا، وســيقدم كذلــك بعضــاً مــن اإلرشــادات 

املوجــزة حــول كيفيــة رشاكــة املنظــات معهــا إليصــال التحويــات النقديــة يف الصومــال.
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المقّدمة
عــى الصعيــد العاملــي، ميكــن لــوكاالت اإلغاثــة التــي تنفــذ برامــج التحويــات النقديــة االختيــار مــن بــن عــدد مــن آليــات توزيــع النقــد: التوزيــع املبــارش )يدويـًـا(، 

والحســابات املرصفيــة، والبطاقــات الذكيــة، وتحويــات مكاتــب الربيــد، وحتــى الدفــع مــن خــال شــبكة الهاتــف املحمــول. غــر أن هــذه اآلليــات غــر متاحــة أو 

غــر عمليــة يف معظــم أنحــاء الصومــال بســبب انعــدام األمــن. وعليــه، فــإن طــرق التوزيــع الرئيســية التــي تســتخدمها الــوكاالت هــي رشكات تحويــل األمــوال، 

واملعروفــة أيًضــا باســم الحوالــة. كــا يجــري اســتخدام الحــواالت بشــكل متكــرر يف أفغانســتان وباكســتان.

يتيــح اســتخدام رشكات تحويــل األمــوال الخاصــة مثــل »حوالــة« الــرصف اآلمــن والرسيــع لألمــوال للمســتفيدين يف منطقــة املــروع. وتتزايــد اســتغال هــذه 

الفرصــة مــن قبــل وكاالت اإلغاثــة العاملــة يف األوضــاع املعقــدة مثــل الصومــال، حيــث يقــوض ضعــف اإلدارة املحليــة واملخاطــر األمنيــة االســتجابة اإلنســانية. 

وتشــكل رشكات تحويــل األمــوال صلــة موثوقــة بــن الســكان املحليــن وبقيــة العــامل، مــا يتيــح نقــل املســاعدات التــي تشــتد الحاجــة إليهــا يف أوقــات الحاجــة. 

عــاوة عــى ذلــك، تتمتــع هــذه الــركات بالقــدرة عــى توزيــع النقــود بأقــل قــدر مــن املخاطــر. ففــي كل موقــع، تقــوم بتوظيــف أفــراًدا تثــق بهــم املجتمعــات 

املحليــة، يعملــون بدورهــم بشــكل وثيــق مــع موظفــي الوكالــة. وهنــاك مــا يقــرب مــن 10 رشكات رئيســية لتحويــل األمــوال لديهــا النطــاق والشــبكة الازمــن 

إلجــراء التحويــات النقديــة يف جميــع أنحــاء الصومــال. هنــاك أيًضــا تجــار مبتدئــن ورشكات صغــرة ضمــن املجتمعــات مســتعدة وقــادرة عــى تحمــل املدفوعــات 

النقديــة وتحصيلهــا بتكلفــة مخفضــة.

معلومات أساسية عن الحواالت
ما هي الحواالت؟

ــا. وقــد ُوِضــع هــذا النــوع مــن النظــم يف األصــل لتيســر التجــارة بــن  ــا ودوليً الحــواالت هــي رشكات تحويــل أمــوال غــر رســمية تقــوم بتحويــل األمــوال محليً

ــوازي مــع - وعــادة  ــك الــركات بالت ــة. كــا تعمــل تل ــة أو ضعيفــة أو غــر آمن ــة إمــا غائب ــة التقليدي ــا املؤسســات املرصفي ــي تكــون فيه ــدة الت املناطــق البعي

بشــكل مســتقل عــن - البنــوك العاديــة. عــاوة عــى ذلــك، تكــون املعامــات التــي تنطــوي عليهــا الحــواالت رسيعــة وآمنــة وفعالــة مــن حيــث التكلفــة، وغالبًــا 

مــا يســتخدمها املغرتبــون يف الخــارج لتحويــل األمــوال إىل أقاربهــم.

كبرى شركات الحوالة
مثة العديد من رشكات الحوالة العاملة يف الصومال. وفيا ييل قامئة بالعديد من الركات، باإلضافة إىل موقع مقرها الرئييس:

املقر الرئييسرشكة الحوالة

دىب، االمارات العربية املتحدةامانة اكسربس

رأس الخيمة، اإلمارات العربية املتحدةامل اكسربس

دىب، االمارات العربية املتحدةبارواقو للخدمات املالية

جيبويت، جمهورية جيبويتسيدجال

هرجيسا، أرض الصومالدهبشيل

نرويب، كينياكاه اكسربيس

دىب، االمارات العربية املتحدةاملستقبل

دىب، االمارات العربية املتحدةقران اكسربس

لندن، اململكة املتحدةسامة موين اكسربس

دىب، االمارات العربية املتحدةتوكل اكسربيس
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كيف تعمل الحوالة؟
تتضمن نظم الحوالة تحويل األموال دون نقلها ماديا. وعادة ما ينطوي ذلك عى الخطوات التالية:

يعطــي العميــل وكيــل الحوالــة مبلًغــا مــن املــال ليتــم تحويلــه إىل شــخص مــا يف مدينــة أو بلــد آخــر. يف كثــر مــن األحيــان، يأمــل العامــل املهاجــر يف إرســال  	

أمــوال إىل أحــد األقربــاء البعيديــن. يف حالتنــا، ترســل الوكالــة األمــوال إىل مســتفيد معــدم أو إىل فريــق مــروع يعمــل يف منطقــة نائيــة.

ــا مــا يكــون الــوكاء يديــرون رشكــة باإلضافــة إىل  	 ــة بوكيــل آخــر يف تلــك املدينــة أو البلــد بالهاتــف أو الفاكــس أو الربيــد اإللكــرتوين. وغالبً تتصــل الحوال

تقدميهــم للخدمــات املاليــة ولديهــم شــبكة واســعة مــن االتصــاالت يف جميــع أنحــاء العــامل.

يوعــز الوكيــل إلــى الشــخص الــذي يتعامــل معــه، عــادة مــا يكــون رجــل األعمــال الــذي لديــه اتفــاق معــه، لتســليم األمــوال إلــى  	
المســتفيد. للقيــام بذلــك، يقــدم الوكيــل المبلــغ واالســم والعنــوان ورقــم الهاتــف الخــاص بالمســتلم ويعــد بتســوية الديــن فــي مرحلــة 

الحقــة. يُمنــح العميــل رمــًزا تعريفيـًـا للمعاملــة.

يقــوم وكيــل الحوالــة يف املدينــة أو البلــد املتلقــي باالتصــال باملســتفيد وتســليم األمــوال. ميكــن للمســتلم الحصــول عــى األمــوال باســتخدام رمــز الهويــة،  	

بــدالً مــن وثائــق الهويــة.

يقــوم وكيــل الحوالــة الــذي ســلم األمــوال للمســتفيد باســرتداد األمــوال مــن الوكيــل األول. يف بعــض األحيــان، الســاعي هــو مــن يجلــب املــال، أو قــد يتــم  	

اســتخدام النظــام املــرصيف لتســوية الديــون غــر الرســمية. غــر أنــه يف كثــر مــن األحيــان، يســتخدم النظــام طرقًــا بديلــة.

ــا تســتند هــذه الشــبكات إىل  ــا م ــع املســتلم. وغالبً ــن لرتتيــب املدفوعــات يف موق ــوكاء اآلخري ــة متصــل بشــبكة مــن ال ــل الحوال تفــرتض هــذه النظــم أن وكي

الروابــط األرسيــة، حيــث كلــا كانــت العاقــة أوثــق، كانــت عمليــة التســوية أســهل. فالثقــة واالســتخدام الواســع النطــاق للعاقــات، مثــل العاقــات األرسيــة 

ــك  ــة، ويُحتفــظ كذل ــك النظــام عــن نظــم التحويــات األخــرى. ويُحتفــظ بســجات املعامــات الفردي ــزان ذل ــذان ميي ــان الل ــة، هــا املكون واالنتــاءات اإلقليمي

بحصيلــة جاريــة للمبلــغ املســتحق عــى أحــد الــوكاء لوكيــل آخــر. عــاوة عــى ذلــك، ميكــن أن تتخــذ تســوية الديــون بــن وكاء الحوالــة أشــكااًل متنوعــة، العديــد 

منهــا ليــس معامــات نقديــة مبــارشة. عــى ســبيل املثــال، عندمــا يطلــب تاجــر يف الصومــال يعمــل وكيــًا للحوالــة ولــه مكاتــب يف ديب مــن الحوالــة تســوية الفاتورة 

عــن طريــق شــحن البضائــع الازمــة لــه إىل الصومــال. وعــادًة مــا تعلــن هــذه النظــم عــن خدمــات للبلــدان واملــدن التــي تتواجــد فيهــا اتصاالتهــا.

ــا. بيــد أن الحــدود الوحيــدة  يعمــل وكاء الحــواالت بشــكل علنــي ويتــم تســجيلهم لــدى الحكومــات يف جميــع أنحــاء العــامل، مــا يوفــر للنظــام انتشــاًرا عامليً

للمعامــات هــي املخاطــر التــي ينطــوي عليهــا حمــل املســتلم للنقــد وقــدرة الوكيــل املتلقــي عــى تغطيــة املعاملــة.

فالحواالت عبارة عن مؤسسات قانونية مسجلة يف البلدان التي تعمل فيها، يسعى الكثر منها عى تحسن نظمها التنظيمية واملالية.
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إدارة الحواالت
عــادة مــا تكــون إدارة رشكات التحويــات املاليــة المركزيــة للغايــة ومتثــل شــكاً معــدالً مــن أشــكال االمتيــازات. كــا أن معظــم رشكات التحويــات املاليــة مملوكــة 

ويتــم إدارتهــا مــن قبــل املســاهمن، باســتثناء رشكــة دهبشــيل اململوكــة لعائلــة.

متثــل رشكاِت الحــواالت بوجــه عــام وكاالت مســتقلة. ومــع ذلــك، يف املــدن الكــربى حيــث توجــد مكاتــب الحــواالت، مــن املحتمــل أن يعمــل الوكيــل مبــارشة 

ــة، ودفــع تكاليــف تشــغيلهم  ــدى الســلطات املحلي ــك التســجيل ل ــوكاء مســؤولون عــن إدارة املكاتــب، مبــا يف ذل ــة. فال للركــة األم كموظــف بأجــر أو بعمول

وتعيــن املوظفــن املحليــن. وباإلضافــة إىل ذلــك، فهــم مســؤولون عــن االمتثــال لجميــع القواعــد واألنظمــة الازمــة، مبــا يف ذلــك متطلبــات تقديــم التقاريــر مــن 

جانــب الحكومــة املضيفــة. ومــع ذلــك، يف حــاالت األزمــات، تقــدم رشكــة الحــواالت الدعــم القانــوين وغــره مــن أشــكال الدعــم لوكائهــا.

تدفق األموال في عملية التحويالت
عملية تحويل األموال بسيطة. يوضح هذا الرسم البسيط كيفية نقل األموال داخل نظام الحواالت.

الوكاء )مثل الواليات املتحدة األمريكية، 

اململكة املتحدة ، اإلمارات العربية 

املتحدة، إلخ.( الحسابات املرصفية يف البلد املضيف الحواالت )داخل / حوالت أخرى

غرف املقاصة املركزية والحسابات املرصفية للركات

املستفيد املستفيد املستفيد

الوكاء الوكاء الوكاء
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مزايا الوكاالت
إن الرسعــة يف إجــراء معامــات الحــواالت وفعاليتهــا مــن حيــث التكلفــة ومقبوليتهــا الثقافيــة وســامتها وإمكانيــة عــدم الكشــف عــن هويتها يســهم يف اســتخدامها 

عــى نطــاق واســع، مــا يجعلهــا خيــارا رشــيدا ألشــد فئــات الســكان فقــراً.

يحصل وكاء الحواالت عى عمولة وغالبًا ما تكون أسعار رصف عملتهم أكرث تنافسية من األسعار الرسمية املعلن عنها.فعالة من حيث التكلفه

يف املواقــع غــر اآلمنــة سياســياً مثــل الصومــال، يعــد اســتخدام الحــواالت أحــد أكــرث الطــرق ماءمــة وأمانًــا لنقــل األمــوال. آمنة ومضمونة

عــى عكــس املشــاريع التــي تســتخدم العديــد مــن املقاولــن واملقاولــن مــن الباطــن لنقــل البضائــع، فــإن اســتخدام الحوالــة 

يعنــي أن األمــوال متــر عــرب عــدد أقــل مــن األيــدي - مــا يــؤدي إىل انخفــاض مخاطــر تحويــل األمــوال. كــا أنــه يســاعد يف 

تجنــب املخاطــر األمنيــة املرتبطــة بتعامــل املوظفــن مــع النقــد.

تتــم معاملــة الحوالــة لفــرد واحــد يف غضــون يــوم أو يومــن. حيــث يعتمــد النظــام عــى الثقــة وال توجــد حــاالت تــم اإلبــاغ تتسم بالكفاءة واملوثوقية

عنهــا عــن تعــرض العمــاء للغــش يف تاريــخ الحــواالت.

ــا الســفر إىل مرنة ــاًدا عــى احتياجــات الربامــج املختلفــة – إذ ميكنه ــوكاالت، ميكــن أن يختلــف دور الحــواالت اعت بالنســبة لل

ــال، أو الحصــول عــى املدفوعــات مــن مكتــب مقــره يف املدينــة. املناطــق الريفيــة، عــى ســبيل املث

ــا مــا يعيشــون يف االمتداد الجغرايف ــن ال يســتطيعون الوصــول إىل القطــاع املــايل الرســمي، وغالب ــم بوجــه خــاص للســكان الذي النظــام مائ

مناطــق فقــرة ونائيــة حيــث ال يكــون مــن املربــح فتــح فــروع مرصفيــة محليــة.

نظــرًا ألن الحــواالت تقــوم بتحويــل مبالــغ كبــرة مــن املــال مــن الخــارج إىل الصومــال - معظمهــا عــى شــكل تحويــات – األهلية

فســيكون لديهــا بالفعــل القــدرة عــى املشــاركة يف برنامــج نقــدي كبــر.

ــن مكافحــة اإلرهــاب االمتثال ــا لقوان ــة المتثاله ــدول األوروبي ــات املتحــدة وال ــي تعمــل يف الوالي ــة الحــواالت الت ــم فحــص غالبي ت

ــل مســار املــوارد. ــة أو تحوي وغســيل األمــوال. مــا عــزز إدراك الحــواالت لعــدم التعامــل مــع مجموعــات معين

تشــارك رشكات الحــواالت يف التحويــات املاليــة الدوليــة، التــي عــادة مــا تقــوم بهــا رشكــة ديســابورا إذ تقــوم بتحويــل املــال إىل أرس يف بلــدان مختلفــة. وإذا مــا 

قورنــت رشكات الحــواالت مــع ويســرتن يونيــون ومــوين غــرام، نجــد أن أســعار رشكات الحــواالت أكــرث فعاليــة مــن حيــث التكلفــة. وباملثــل، فــإن اســتخدام البنــك 

إلجــراء تحويــل يف املناطــق الريفيــة ميكــن أن يكــون أكــرث تكلفــة مــن الحوالــة. عــى ســبيل املثــال، يف كينيــا، يبلــغ معــدل عمولــة بنــك إيكويتــي %7 لــكل تحويــل 

بينــا ميكــن تحويــل حوالــة إىل الصومــال مبعــدل عمولــة يبلــغ %	 مبــا يف ذلــك التمويــل املســبق للمنــح، مــع مهلــة أقــرص للحوالــة لبــدء عملهــا.
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التنفيذ
إجراءات اختيار شركة تحويل األموال

يصــف القســم التــايل اإلجــراء املتبــع الختيــار رشكــة لتحويــل األمــوال. وينبغــي التعاقــد مــع رشكات تحويــل األمــوال عــى أســاس املرونــة والكفــاءة املهنيــة وتغطيــة 

الشــبكة والســمعة والقــدرة عــى توزيــع املنــح النقديــة عــى املســتفيدين املســجلن. كحــد أدىن، يتعــن عــى الــوكاالت تقييــم إمكانيــة العمــل مــع رشكــة حوالــة 

محليــة - أو اســتخدام طــرف ثالــث آخــر مثــل تاجــر محــيل أو رجــل أعــال محــيل يتمتــع بقــدرة ماليــة - بــدالً مــن إجــراء مدفوعــات مبــارشة لتقليــل مخاطــر 

االحتيــال. ورهنــا بقواعــد الجهــة املانحــة وحجــم املــروع، ينبغــي النظــر يف طــرح عطــاء مفتــوح.

معايير االختيار:
الكفاءة املهنية وتغطية الشبكة: قد يساعد عدد فروع ومواقع االمتداد الجغرايف وتشكيات املوظفن للركة الوكاالت عى تقييم الركة. 	

الثقة لدى فئات املجتمع: تتحدد من خال املناقشات غر الرسمية مع املجتمعات. 	

الجــدوى اإلداريــة واملاليــة: مــن الناحيــة املثاليــة، ينبغــي تســجيل الركــة يف قامئــة برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ أو القامئــة الدوليــة للــركات املاليــة  	

املعتمــدة. كــا يجــب إجــراء تقييــم شــامل للتأكــد مــن أن مخاطــر اإلفــاس ضئيلــة، وأن الركــة لديهــا القــدرة عــى تنفيــذ املــروع. وينبغــي أن تســاعد 

املعايــر التاليــة:

هدف الرشكة: يجوز للركات تحويل األموال النقدية عى الرغم من تسجيلها ألغراض أخرى.	 

مكان التسجيل: يتعن أن تكون الركة مسجلة بشكل مثايل يف بلد تكون فيه سيادة القانون فعالة.	 

االمتثال القانوين: تحديد ما إذا كانت الركة تلتزم بتريعات مكافحة غسل األموال ومكافحة اإلرهاب.	 

ــم  	 ــر الدع ــى توف ــدان، وع ــر واملي ــتوى املق ــى مس ــة ع ــطة املطلوب ــيق األنش ــى تنس ــة ع ــدرة واضح ــركات ق ــدى ال ــون ل ــي أن تك ــكل اإلدارة: ينبغ هي

ــا. ــل( ملوظفيه ــاالت والنق ــن واالتص ــتي )األم اللوجس

رأس املــال العامــل: يجــب أن تظهــر البيانــات املاليــة واملدققــة للركــة مســتويات كافيــة مــن التدفقــات النقديــة، أو القــدرة عــى تحويــل مبالــغ كبــرة  	

مــن املــال. ولحايــة أمــوال الوكالــة، يجــب أن يُطلــب مــن الركــة التمويــل املســبق للمدفوعــات والعمــل عــى أســاس اســرتداد التكاليــف. كــا يجــب أن 

تكــون الخيــارات األخــرى ضانــاً نقديــاً أو ســندات مقابــل مبلــغ املدفوعــات النقديــة التــي يتعــن دفعهــا للمســتفيدين. يف الســياقات التــي يكــون فيهــا 

لــدى الــركات وثائــق محــدودة، فــإن تقديــم ضــان نقــدي يضمــن أن الركــة لديهــا القــدرة املاليــة لتلبيــة متطلبــات املــروع.

اســراتيجية املخاطــر: يجــب عــى الركــة تعويــض الوكالــة عــن أي مطالبــات تتعلــق بالخســائر النقديــة مبــا يف ذلــك الرسقــة والرضائــب مــن الســلطات  	

املحليــة التــي قــد تنشــأ أثنــاء تحويــل النقــد و/أو نقلــه و/أو توزيعــه.

معــدالت العمولة/كيفيــة تحديــد العمولــة املناســبة: ســتحتاج الركــة إىل الحصــول عــى عمولــة مقابــل عملهــا. وعــادة مــا تكــون معــدالت العمولــة أدىن  7

ــا يف املــدن أو البلــدات الكــربى. ومتّكــن اللجنــة الــركات مــن االنتقــال مبــارشة إىل  - أقــل مــن %	 - عندمــا يكــون للركــة فــرع رئيــيس أو فرعــي، غالبً

القــرى املســتهدفة لتقليــل أوقــات الســفر للمســتفيدين. ومــع ذلــك، إذا طُلــب مــن الركــة توزيــع املنحــة النقديــة يف األماكــن الريفيــة التــي تتكبــد فيهــا 

تكاليــف النقــل واألمــن وتكاليــف أخــرى، فســتزداد العمولــة )انظــر رســوم الحــواالت(. ومــن املستحســن أن تتفــاوض الــوكاالت العاملــة يف نفــس البيئــة 

بشــكل مشــرتك بشــأن أســعار العمولــة مــع الركــة. وميكــن عندئــذ التفــاوض عــى النســبة املئويــة للجنــة وخفضهــا.
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توقيع العقد
مبجــرد أن تختــار الوكالــة رشكــة حوالــة، يجــب عــى الطرفــن توقيــع عقــد يحــدد أدوار ومســؤوليات كل منهــا. حيــث يجــب أن يشــمل ذلــك العقــد مدونــة 

ــال، تصــدر بعــض  ــى يفهــم موظفــو رشكات الحــواالت كيــف يُتوقــع منهــم التفاعــل مــع املســتفيدين. عــى ســبيل املث قواعــد الســلوك الخاصــة باملنظمــة حت

الــوكاالت تعليــات إىل رشكات الحــواالت بـــ »معاملــة جميــع املســتفيدين باحــرتام وكرامــة طــوال عمليــة توزيــع األمــوال”.

لوحــظ أنــه يتــم التعاقــد مــع رشكات تحويــل األمــوال لتحمــل املســؤولية الكاملــة عــن جميــع األمــوال ذات الصلــة، والتــي تغطــي األمــوال املفقــودة واملرسوقــة. 

ويشــمل ذلــك املســؤولية عــن النقــل، ومناولــة األمــوال، وتقديــم الضــان واألمــن الــذي تــم التعاقــد بشــأنها مــع رشكات التحويــات النقديــة.

يجب أن يتضمن العقد أو مذكرة التفاهم )MoU( تقسيًا للمسؤوليات، مشابًها لتلك املوضحة هنا:

 يجب عىل رشكة تحويل األموال:

نقل األموال إىل امليدان؛ 	  

توزيع النقود يف غضون X يوًما من استام األموال يف الحساب؛ 	  

ضان األمن املادي للقوافل والنقود أثناء التوزيع؛ 	  

تعين موظفن ميدانين يف كل موقع لتيسر عملية التوزيع؛ 	  

للوكالة عن جميع  	 الركة، فضا عن كشوفات شهرية  بها  الوكالة، وواحدة تحتفظ  للمستفيد، وواحدة ملوظفي  بثاث نسخ، واحدة  إيصاالت    تقديم 
املدفوعات النقدية؛

التعاون مع موظفي الوكالة املنفذة ولجان اإلغاثة القروية. 	  

توفر النقد بفئات مناسبة للمكتب امليداين للتوزيع. 	  

توفر االتصاالت الرضورية والسيارات والدعم اللوجستي ملوظفيها امليدانين. 	  

تحمل املسؤولية الكاملة عن األموال املفقودة واملرسوقة. 	  

تقديم ضان نقدي أو سند مبا يعادل املبلغ النقدي املراد توزيعه 	  

عدم توزيع أي أموال عى املستفيدين إذا مل تكن لجنة اإلغاثة القروية وموظفي الوكالة موجودين يف موقع التوزيع للتحقق من املدفوعات؛ 	  

توفر األمن يف نقاط التوزيع للمستفيدين وموظفي الوكالة واملجتمع ككل. 	  

ينبغي للوكالة أن تقوم مبا ييل:

تزويد الركة بجدول زمني لعمليات الدفع وقامئة باملستفيدين يف الوقت املناسب؛ 	  

دفع رسوم الخدمة املطلوبة )عادة ما ترتاوح بن 	 و 8 يف املائة من املدفوعات النقدية، إذا كانت ريفية(؛ 	  

تصميم إيصاالت نقدية وتدريب موظفي الركات عى استخدام هذه اإليصاالت يف امليدان قبل التوزيع؛ 	  

أن تكون حارضة مع ممثل واحد عى األقل من لجنة اإلغاثة القروية أثناء التوزيع للتأكد من هوية أعضاء اللجنة واملستفيدين؛ 	  

إباغ جميع املستفيدين بربوتوكول الدفع والجدول الزمني وبالشخص الذي ميكنه تحصيل النقود. 	  
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العمل مع الحوالة: القوائم المرجعية الخاصة بالوكالة
فيــا يــيل العديــد مــن القوائــم املرجعيــة التــي ميكــن اســتخدامها مــن قبــل الــوكاالت املشــاركة مــع رشكات الحــواالت لتنفيــذ برنامــج التحويــات النقديــة 

)امللحــق 	(.

القائمة المرجعية: ما قبل توزيع المساعدات النقدية
 التدريب الفني للموظفن املنفذين – العاملن يف رشكات الحواالت واملنظات غر الحكومية – عى منهجية تنفيذ عملية توزيع املساعدات النقدية  	

إنجاز عملية تقييم املخاطر 	

تقييم آلية التسليم 	

الخربة السابقة يف مجال توزيع املساعدات النقدية 	

االختيار املناسب لوكيل التحويل )الحوالة(: 	

إجراء عملية عطاء منهجية 	

معرفة عمله السابق وما عاقته بهذا العمل 	

أساس السداد )أو الضان البنيك / السند املعمول به( 	

إجراء فحص مناسب ملكافحة اإلرهاب 	

أن تكون عى دراية بشيكات االحتيال 	

تقييم األمن الذي يتعن أن يضبط عملية التوزيع والتخطيط لعمليات التوزيع وفًقا لذلك 	

القائمة المرجعية: أثناء توزيع المساعدات النقدية
توفر قوائم املستفيدين وبطاقات الهوية املتفق عليها، حيثا كان ذلك ممكنا نظرا للمخاوف األمنية 	

اإليصاالت الفردية املقدمة: 	

نسخة املستفيد 	

نسخة املنظات غر الحكومية 	

نسخة رشكة الحوالة 	

توقيع السجل واإليصاالت )من رشكة الحوالة واملستفيد( 	

املبالغ النقدية املقدمة يف مظاريف وبفئات مناسبة 	

آلية حل النزاعات 	

أنشطة الرصد 	

القائمة المرجعية: ما بعد توزيع المساعدات النقدية
تقديم إيصاالت فردية )يف ثاث نسخ( 	

تسوية املبالغ املوزعة 	

التوفيق بن اإليصاالت وسجل املستفيد 	

مطابقة إيصاالت الحوالة مع إيصاالت املنظات غر الحكومية 	

مطابقة فاتورة الحوالة مع إيصاالت املنظات غر الحكومية 	

تسوية وتسديد الفاتورة مبا يتاىش مع اإلجراءات الداخلية 	
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رسوم الحواالت
قــد تــرتاوح رســوم الحوالــة مــن مبلــغ ضئيــل إىل كبــر جــًدا، اعتــاًدا عــى بعــض العوامــل: املوقــع ومــا يتضمنــه العقــد. لتزويدكــم بفكــرة عــن رســوم الحوالــة، 

فيــا يــيل جــدول يوضــح األســعار التــي دفعتهــا املنظــات غــر الحكوميــة بــن أغســطس ونوفمــرب 		0	.

الرسومالحياملنطقة

% 	سيل بارديباكول

% 	 – % 	راب ذورعباكول

% 	تايجلوباكول

% 	.	كسودورباكول

% 	 – % 	واجدباكول

% 0.9مقديشوبنادير

% 	بندربيلةباري

% 8إسكوشوبانباري

% 	قاردوباري

% 	 – % 	.	بيدواباي

% 	بور هكبةباي

% 	دينسورباي

% 	قانساكس دهريباي

% 	بيليت زاووجيدو

% 	 – % 	سيل واقجيدو

% 	دولوجيدو

% 	 – % 	لوقجيدو

% 7 – % 	بيليت وينحران

% 7 – % 	بولو بورتوحران

% 7 – % 	جالقيسحران

% 	أفادوجوبا السفى

% 	بادحادجوبا السفى

% 	كيسايوجوبا السفى

% 	جاماميجوبا السفى

% 	أفجويشبييل السفى

% 	براويشبييل السفى

% 	كورتونوارىشبييل السفى

% 	ماركاشبييل السفى

% 	قوريويلشبييل السفى

% 	سابالهشبييل السفى

% 	 – % 	.	وانا وينشبييل السفى

% 	بالكادشبييل الوسطى

% 	جوهرشبييل الوسطى

% 	بوكايلجوبا الوسطى

% 	جيليبجوبا الوسطى

% 	ساكوجوبا الوسطى

% 	بالكادشبييل الوسطى

% 	كادالشبييل الوسطى
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»Y ورشكة تحويل األموال »وكيل الحوالة X امللحق 1: منوذج عقد الخدمات بن الوكالة

عقــد خدمــات بــن الوكالــة XXXXX ووكيــل الحوالــة YYYYY مــن أجــل دفــع املبالــغ النقديــة التــي ينطــوي عليهــا برنامــج املســاعدات النقديــة يف 

الصومــال

الديباجة

تــم إبــرام عقــد الخدمــات هــذا بــن YYYYY )يشــار إليــه الحقــاً باســم مقــدم الخدمــات( و XXXXX ممثــاً بـــ ................. الواقــع يف …………… 

.)XXXXX يشــار إليــه الحقاً بـــاسم( ....

حيــث يؤيــد مقــدم الخدمــات و XXXX ويحرصــان عــى التمســك مبدونــة قواعــد الســلوك للحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر واملنظــات 

غــر الحكوميــة الواجــب اتباعهــا يف مجــال اإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث؛

وحيــث أن مقــدم الخدمــات و XXXX أدركا أن القيــم املذكــورة أعــاه ميكــن التمســك بهــا بشــكل فعــال يف جميــع مراحــل املــروع املعنــون »برامــج 

املســاعدة النقديــة يف مناطــق ............الواقعــة يف جنــوب وســط الصومــال، املشــار إليــه الحقــاً باســم املــروع؛

وحيث أن كل طرف قد وافق عى التعاون من أجل تنفيذ املروع؛ وبالتايل، يرُبم هذا العقد وفقا لألحكام والروط املبينة أدناه.

هدف عقد الخدمات  1.0

	.	  أن يصــادق كل مــن مقــدم الخدمــات و XXXX عــى العقــد بوصفــه الصــك الــذي سينشــئ ويوضــح رشاكــة الطرفــن لتحقيــق أهــداف املــروع 
وغاياتــه.

	.	  لضــان التنســيق الكامــل لاســتجابة اإلنســانية عــى شــكل إغاثــة نقديــة للمجتمعــات الضعيفــة يف مناطــق.......... الواقعــة يف جنــوب وســط 
ــذ املــروع. ــام بأنشــطة محــددة لتنفي ــى القي ــات ع ــدم الخدم ــق مق ــال، واف الصوم

حقوق مقدم الخدمات والتزاماته  2.0

يوافق مقدم الخدمات عى تنفيذ املروع مبوجب الروط واألحكام التالية.

تقديم ضان مرصيف يعادل دفعة نقدية ملدة شهر واحد بالدوالر األمرييك باسم XXXXX كضان نقدي.  	.	

ــا بالعملــة واألوراق النقديــة املتفــق عليهــا. ســيتم رصف  	.	  تســديد جميــع املدفوعــات إىل املســتلمن املقصوديــن متــى وأينــا كان ذلــك مطلوبً
ــرى. ــن XXXXX إىل الق ــات م ــتام التعلي ــد اس ــام بع ــة أي ــون أربع ــات يف غض ــع املدفوع جمي

	.	  سيســافر الوكيــل املحــيل ملقــدم الخدمــات إىل القــرى املســجلة ولــن يُطلــب مــن أي مســتفيد التحــرك ألكــرث مــن 0	 دقيقــة لتحصيــل أموالــه 
ــن. ــه املحلي ــات أو وكائ ــدم الخدم ــل مق ــن قب م

	.	  نر وكيل محيل مختلف لكل منطقة لتسهيل الدفع ومطابقة ملخصات الدفع مع XXXXX والريك املحيل عى مستوى املنطقة.

خدمة األشخاص األشد فقرًا وضعًفا عى النحو الذي يحدده XXXXX والسلطات املحلية عى الرغم من االنتاء العشائري.  	.	

	.	  تقديــم حســاب كامــل للمدفوعــات املدفوعــة يف نهايــة كل شــهر مــع نســخة مصدقــة مــن إيصــاالت التســوية والدفــع إىل مكتــب XXXX يف 
غضــون 4 أيــام مــن إمتــام الدفــع. وينبغــي ملقــدم الخدمــات أيضــا أن يقــدم فاتــورة مرحليــة مشــفوعة بجميــع املســتندات الداعمــة الازمــة 

ــع املوقعــة( خــال الفــرتة نفســها. ــات املوقعــة وإيصــاالت الدف ــان الشــهري، ونســخ مــن كشــوف املرتب )البي

ــاالت  ــود( واالتص ــائق والوق ــات والس ــتيات )املركب ــن واللوجس ــاالت األم ــة يف مج ــات الازم ــاة الرتتيب ــان مراع ــن وض ــن الازم ــر املوظف 7.	  توف
)هاتــف الرثيــا أو الهاتــف املحمــول( لضــان دفــع املســاعدات النقديــة للمســتفيدين يف الوقــت املحــدد ويف بيئــة آمنــة.

8.	  طباعــة دفاتــر اإليصــاالت للمدفوعــات بثــاث نســخ حيــث يتــم تقديــم نســخة واحــدة إىل املســتفيد، ونســخة إىل XXXX، ويحتفــظ مقــدم 
الخدمــات بنســخة منهــا يف الســجات. ســيقدم XXXXX عينــة مــن دفاتــر اإليصــاالت التــي ســيتم طباعتهــا إىل مقــدم الخدمــات ويتعــن عــى 

مقــدم الخدمــات ضــان االمتثــال لهــذه العينــة.

9.	  تعويــض XXXXX عــن أي مطالبــات تتعلــق بالخســائر النقديــة، مبــا يف ذلــك الرسقــة والرضائــب مــن الســلطات املحليــة التــي قــد تنشــأ أثنــاء 
ــا. ــا و/أو توزيعه ــة و/أو نقله ــغ النقدي ــل املبال تحوي

تنفيذ عمليات توزيع املساعدات النقدية التي ينطوي عليها املروع بالعناية والكفاءة الواجبتن.  	.	0

		.	  أن يكــون مســؤوال عــن أمــن األمــوال وأن يوفــر األمــن، عــى نفقتــه الخاصــة، خــال جميــع فــرتات الدفــع يف املوقــع وأن يوفــر ضانــا معقــوال 
يف تنقــل جميــع األمــوال بــن املواقــع.

ــر  ــات غ ــيل للمنظ ــل مح ــور XXXXX و/أو ممث ــرى بحض ــجلن يف الق ــتفيدين املس ــيك للمس ــدوالر األمري ــة بال ــات النقدي ــداد املدفوع 		.	  س
الحكوميــة املحليــة. وينبغــي أن يتــم الدفــع بصــورة فرديــة )إىل املســتفيد املســجل( وأن يعطــى املبلــغ املحــدد لــكل مســتفيد مســجل.

		.	  إذا اضطــر مقــدم الخدمــات، ألي ســبب أو بســبب القضــاء والقــدر، إىل وقــف األنشــطة املشــمولة بهــذا العقــد، يعيــد مقــدم الخدمــات أي مبلــغ 
غــر منفــق مــن املــروع إىل XXXX إىل جانــب تقريــر مــايل كامــل عــن جميــع األمــوال املنفقــة.

ــذ  ــات لتنفي ــدم الخدم ــل مق ــن قب ــون م ــون املعين ــن إلدارة املــروع. ســيكون املوظف ــن املوظف ــبا م ــددا مناس ــات ع ــدم الخدم 		.	  يخصــص مق
املــروع خاضعــن للتوظيــف مــن قبــل مقــدم الخدمــات دون أي عاقــة قانونيــة عــى اإلطــاق مــع XXXX. يُعفــى XXXX مــن أي مطالبــات 
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ــات. ــدم الخدم ــو مق ــف يتكبدهــا موظف ــات أو تكالي أو أرضار أو نفق

ــة يســتعن بهــم مقــدم  ــة أو مقدمــو خدمــات فرعي ــات أو أرضار أو نفقــات أو تكاليــف تتكبدهــا أطــراف ثالث 		.	  يُعفــى XXXX مــن أي مطالب
ــروع. ــذ امل ــاء تنفي ــات أثن الخدم

ــة مــن XXXX. ال  ــح ألي غــرض دعــايئ دون موافقــة خطي ــات أو اســتخدام اســم XXXXX وأي مان ــة أو الفت 		.	  عــدم إنشــاء أي لوحــات إعاني
يصــدر مقــدم الخدمــات أي بيــان عــام بشــأن هــذا املــروع دون موافقــة XXXXX. كــا يجــب أال تخلــق جميــع البيانــات العامــة املتعلقــة 

ــي: ــب ودون إذن خط ــم، ويج ــه أو موظفيه ــى XXXXX ورشكائ ــة ع ــر أمني ــروع مخاط ــذا امل به

عدم ذكر مواقع املروع أو الوكالة التي تعمل فيها أو عدد املستفيدين يف وسائل اإلعام. أ- 

عدم ذكر مشاركة XXXXX يف......... ب- 

االمتثال الكامل ألحكام ورشوط العقد.  	.	7

XXXXX حقوق والتزامات  3.0

	.	  لـــِ XXXXX، مــن خــال ممثلــن مخولــن، الحــق يف زيــارة منطقــة املــروع إلجــراء مناقشــات مــع مقــدم الخدمــات ووكائــه بشــأن املخــاوف 
ــطة. ــرز يف األنش ــدم املح ــام بالتق ــم ت ــى عل ــيظل XXXXX ع ــروع. وس ــة بامل املتصل

يتعاون XXXX مع مقدم الخدمات وفًقا للعقد املوقع.  	.	

	.	  ســيجري الشــخص املــايل املخصــص للمــروع والتابــع لـــِ XXXX يف غضــون ثاثــة )3( أيــام عمــل تســوية نهائيــة بعــد تلقــي البيــان الشــهري من 
مقــدم الخدمــات. إذا كانــت هنــاك أي اختافــات، فســيقوم بإبــاغ ممثــل مقــدم الخدمــات لحــل املشــكلة وتعديــل أو إصــدار فاتــورة نهائيــة.

	.	  يف غضــون 7 أيــام بعــد حــل أي قضايــا، سيســدد XXXXX ملقــدم الخدمــات  ....٪ مــن املدفوعــات النقديــة مــع العمولة/الرســوم. وســيتم الدفــع 
بواســطة ســويفت أو شــيك مــن حســاب XXXXX/ املانــح يف غضــون 7 أيــام بعــد املوافقــة عــى جميــع الوثائــق داخليًــا. ســيتم معالجــة رصيــد 

النســبة املئويــة وتحويلهــا يف غضــون 	 أيــام بعــد تأكيــد مقــدم الخدمــات اســتام أول حوالــة وإصــدار إيصــال رســمي بذلــك.

	.	  يزود XXXX مقدم الخدمات بقامئة باملستفيدين مبا يف ذلك التفاصيل املتعلقة بهويتهم وموقعهم واملبالغ املستحقة الدفع.

	.	  يدفــع XXXX عمولــة بنســبة ..... ٪ عــى جميــع التحويــات للخدمــات التــي يقدمهــا مقــدم الخدمــات املتصلــة بتوزيــع النقــد عى املســتفيدين 
مــن املــروع.

7.	  ســيتم الدفــع ملقــدم الخدمــات بالــدوالر األمريــيك مــن مكتــب........ التابــع لـــِ XXXXX. حيــث ســيتم تحويــل األمــوال إىل حســاب مقــدم 
.XXXXX ــل ــن قب ــه م ــوص علي ــو منص ــا ه ــك ك ــمي بذل ــال رس ــدار إيص ــوال بإص ــتام األم ــات باس ــدم الخدم ــيقر مق ــات. وس الخدم

8.	  يقــوم مقــدم الخدمــات بدفــع املبالــغ إىل املســتفيدين وفقــا للتعليــات وكشــوف املرتبــات الشــهرية املقدمــة مــن XXXXX، ووفقــا ألحــكام 
ــد. ــذا العق ورشوط ه

لن يسدد XXXXX أي نفقات إضافية تزيد عن املبالغ املعتمدة املرصوفة ملقدم الخدمات.  	.9

.XXXXX يكون مقدم الخدمات مسؤوال مسؤولية كاملة عن استخدام األموال مبجرد تلقي األموال من  	.	0

تكون مدة العقد....... شهراً، ابتداًء من ................ وحتى ...................  	.		

رشوط خاصة  4.0

	.	  بــرصف النظــر عــن أي بنــد آخــر مــن بنــود هــذا العقــد، يوافــق مقــدم الخدمــات عــى تطبيــق أعــى مســتوى معقــول مــن العنايــة لضــان أن 
ــة؛ ــن XXXX مبوجــب هــذه االتفاقي ــة م ــوال املقدم ــدادات واملعــدات واألم تكــون اإلم

ال تُستخدم لتقديم الدعم لألفراد أو الكيانات املرتبطة باإلرهاب؛ أ- 

ب-  ال يتــم نقلهــا إىل أي فــرد أو كيــان مــدرج يف القامئــة التــي تحتفــظ بهــا لجنــة مجلــس األمــن املنشــأة عمــاً بالقــرار 1267 )1999( واملتاحــة 

عــى املوقــع 7			http://www.un.org/Docs/sc/committee/ ؛ و

ت-  ال تُســتخدم األمــوال املقدمــة مــن XXXX لغــرض دفــع أي مبالــغ إىل أشــخاص أو كيانــات، أو الســتراد أي ســلع، إذا كان هــذا الدفــع أو 

االســتراد محظــورا بقــرار مــن مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة. ويعــرتف مقــدم 

العطــاء بأنــه، متشــيا مــع املقــررات ذات الصلــة الصــادرة عــن مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة والسياســات واإلجــراءات املعمــول بهــا 

يف الــدورة الثاثــن، ومــع االتفاقيــات األخــرى ذات الصلــة، ال تســتخدم األمــوال املقدمــة مبوجــب هــذه االتفاقيــة لتســديد مدفوعــات أو 

لتوفــر أصــول ماليــة أو مــوارد اقتصاديــة أخــرى ألي كيــان أشــار إليــه مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة مبوجــب قــراره 1٨44، وأنــه 

ســيبذل العنايــة الواجبــة املعــززة للتأكــد مــن تطبيــق ذلــك، وســيقدم املشــورة لـــِ XXXXX يف حالــة حــدوث ذلــك.

	.	  يتفــق مقــدم الخدمــات ورشكاؤه )مبــن فيهــم املتعاقــدون واملســتفيدون مــن املنــح واملتعاقــدون مــن الباطــن واملســتفيدون مــن املنــح مــن 
 XXXX الباطــن( عــى بــذل املزيــد مــن العنايــة الواجبــة عنــد االضطــاع باألنشــطة املتعاقــد عليهــا وأي أنشــطة مشــاريع أخــرى نيابــة عــن

ــتبعدة. ــراف املس ــأ إىل األط ــتحقاقات بالخط ــات أو االس ــذه املدفوع ــم ه ــادي تقدي لتف

	.	  يوافــق مقــدم الخدمــات عــى أنــه و/أو رشكائــه )مبــا يف ذلــك مقدمــو الخدمــات واملســتفيدون مــن املنــح واملســتفيدون مــن املنــح مــن الباطــن( 
لــن يقومــوا عــن قصــد وطواعيــة بدفــع أو تقديــم أي مزايــا أخــرى ألي أطــراف مســتبعدة، أو أفــراد يترصفــون نيابــة عــن أي أطــراف مســتبعدة. 

http://www.un.org/Docs/sc/committee/1267
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وتشــمل هــذه املدفوعــات أو االســتحقاقات األخــرى مــا يــيل:

أ-  رســوم التســهيات النقديــة أو غرهــا مــن الرســوم املاثلــة يف حواجــز الطــرق أو املوانــئ أو املســتودعات أو املجــال الجــوي أو نقــاط العبــور 

األخــرى التابعــة لألطــراف املســتبعدة؛

التعامل مع أو رشاء سلع أو خدمات من األطراف املستبعدة؛ ب- 

املبالغ التي يتم دفعها لألطراف املستبعدة بوصفها السلطة البلدية الفعلية؛ ت- 

	.	  إذا علــم مقــدم الخدمــات أو رشكاؤه )مبــن فيهــم مقدمــو الخدمــات، واملســتفيدون مــن املنــح، واملســتفيدون مــن املنــح مــن الباطــن( أنــه دفــع 
دفعــة أو قــدم اســتحقاقا لألطــراف املســتبعدة، يقــوم مقــدم الخدمــات، وفقــا لهــذا العقــد ويف غضــون ســبعة أيــام مــن علمــه بهــذه املدفوعــات 

أو تقديــم االســتحقاقات، بإخطــار....... التابــع لـــِ XXXXX كتابــة عــن هــذا الدفــع أو تقديــم االســتحقاق. ويتضمــن هــذا اإلخطــار املعلومــات 

التاليــة:

وصف وقائعي لكل حدث من هذه األحداث؛ أ- 

مبلغ األموال املنفقة أو االستحقاقات األخرى املقدمة لكل حدث من هذه األحداث؛ ب- 

ت-  الضانات واإلجراءات القامئة، مبا يف ذلك نظم اإلدارة والرقابة، للمساعدة عى تجنب وقوع كل حدث؛

ث-  رشح أســباب كل دفعــة مــن هــذا القبيــل أو كل اســتحقاق مــن هــذا القبيــل، مبــا يف ذلــك مــا إذا كانــت قــد ُدفَعــت أو قُدَمــت عــن علــم 

أو عــن طريــق الخطــأ أو عــن غــر قصــد أو عرضــا أو قــرسا.

	.	  ســتجرى مجموعــة متنوعــة مــن أنشــطة الرصــد للتأكــد بصــورة مســتقلة مــن صحــة املدفوعــات املبلــغ عنهــا، وميكــن تقديــم الوثائــق إىل خبــر 
ــه. ــر XXXXX والجهــات املانحــة ل ــا لتقدي ــا وفق ــام لتحليله ــة وطباعــة األرق ــة اليدوي مختــص يف الكتاب

اإلنهاء  5.0

سينتهي هذا العقد تلقائيًا بأثر فوري يف تاريخ اإلنهاء.  	.	

	.	  بــرصف النظــر عــن البنــد 	.	 أعــاه، يجــوز إنهــاء هــذا العقــد مــن قبــل XXXXX أو مــن قبــل مقــدم الخدمــات بإعطــاء اآلخــر إشــعاًرا كتابيًــا 
ــل. ــى األق ــا ع ــل 		 يوًم قب

	.	  يحــق لـــِ XXXXX أيًضــا إنهــاء هــذا العقــد يف أي وقــت إذا كان يعتقــد بشــكل معقــول أن مقــدم الخدمــات قــام بخــرق جوهــري أو جســيم 
ــد. ــذا العق له

	.	  يكــون XXXXX قــادًرا أيًضــا عــى إنهــاء هــذا العقــد يف أي وقــت إذا كان مــن املحتمــل أن يــؤدي أي نشــاط يقــوم بــه مقــدم الخدمــات، يف رأي 
.XXXXX املعقــول، إىل اإلرضار بســمعة XXXXX

	.	  يكــون بإمــكان XXXX أيضــاً إنهــاء هــذا العقــد يف أي وقــت حتــى تاريــخ اإلنهــاء إذا وقــع حــدث يجعــل بــدء الخدمــات أو اســتمرارها أمــراً 
مســتحياً. قــد يشــمل ذلــك )عــى ســبيل املثــال ال الحــرص( الرصاعــات والفيضانــات واألعاصــر وأي عمــل مــن أعــال اإلنســان أو أحــداث القضــاء 

.XXXXX ِوالقــدر )»الحــدث املــؤدي للفســخ«(. وســيتم تحديــد الحــدث املــؤدي للفســخ وفًقــا لتقديــر منســق املــروع التابــع لـــ

.XXXXX ِلن يرصح مقدم الخدمات يف أي وقت بعد تاريخ اإلنهاء نفسه عى أنه ال يزال مرتبطًا بأي شكل من األشكال بـ  	.	

أحكام متنوعة  6.0

	.	  إن عــدم مارســة أو تأخــر مارســة حــق أو تعويــض تنــص عليــه هــذه االتفاقيــة أو القانــون ال يشــكل تنــازال عــن الحــق أو التعويــض أو تنــازال 
عــن حقــوق أو تعويضــات أخــرى.

	.	  ليــس يف هــذه االتفاقيــة مــا يقصــد بــه أو يعمــل عــى إنشــاء رشاكــة أو مــروع مشــرتك مــن أي نــوع بــن الطرفــن، وال يجــوز ألي طــرف أن 
يتــرصف باســم أي مــن األطــراف األخــرى أو نيابــة عنهــا أو بــأي شــكل آخــر إللزامهــا بــأي شــكل مــن األشــكال )مبــا يف ذلــك عــى ســبيل املثــال 

ــزام أو مســؤولية، ومارســة أي حــق أو ســلطة(. ــل أو ضــان، وتحمــل أي الت ــم أي متثي ال الحــرص تقدي

	.	  تشــكل هــذه االتفاقيــة االتفاقيــة بأكملهــا بــن الطرفــن فيــا يتعلــق مبوضوعهــا وتلغــي بــل وتبطــل أي مشــاريع واتفاقــات وتعهــدات وإقــرارات 
وضانــات وترتيبــات ســابقة مــن أي نــوع، ســواء كانــت كتابيــة أو شــفوية، تتعلــق بهــذا املوضــوع.

	.	  إذا وجــدت أي محكمــة أو هيئــة إداريــة ذات اختصــاص قضــايئ أن أي حكــم مــن أحــكام هــذه االتفاقيــة باطــل أو غــر قابــل للتنفيــذ، فإنــه ال 
ــر بالكامــل. ــي تظــل ســارية املفعــول والتأث ــة الت ميــس باألحــكام األخــرى مــن هــذه االتفاقي

ال يجوز لطرف ثالث أن ينفذ أي بند من بنود هذه االتفاقية.  	.	

	.	  يجــوز تنفيــذ هــذه االتفاقيــة بــأي عــدد مــن النســخ، تكــون كل نســخة منهــا، عنــد إبرامهــا وتســليمها، نســخة أصليــة، وتشــكل جميــع النســخ 
ــى النســخة. ــع ع ــا كل طــرف بالتوقي ــى ينفذه ــرسي أي نســخة حت ــدا. وال ت ــة صــكا واح مجتمع

القانون الناظم واللغة  7.0

	.7  تُنظم هذه االتفاقية وتُفرس من جميع النواحي وفقا لقوانن كينيا ويخضع الطرفان للوالية القضائية الحرصية الكينية.

ألغراض هذا العقد، تعترب اللغة االنكليزية هي اللغة املنطبقة املعمول بها.  7.	
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االختافات  8.0

ال يكون أي اختاف أو تغير مزعوم لهذه االتفاقية نافذا ما مل يتم ذلك كتابة ويوقع عليه جميع األطراف.  8.	

اإلشعارات  9.0

	.9  يتعــن أن تكــون اإلشــعارات مكتوبــة وأن تُســلم إمــا شــخصيا، أو أن تُرســل بالربيــد )إذا كان اإلشــعار نافــذاً( أو عــن طريــق ســاعي الربيــد إىل 
العنــوان الــوارد يف هــذه االتفاقيــة أو إىل أي عنــوان آخــر قــد يوفــره الطرفــان، أو أن تُرســل عــرب الربيــد اإللكــرتوين )رشيطــة إرســال تأكيــد بالربيــد 

)إذا كان اإلشــعار نافــذاً( أو ســاعي الربيــد بحلــول نهايــة يــوم العمــل التــايل( ويعتــرب أنــه قــد تــم تســليمها عــى النحــو الواجــب عــى النحــو 

التــايل:

أ-  يف حالة اإلشعار املسلم شخصيا أو بواسطة ساعي بريد، إذ يكون قد وصل وقت التسليم؛

يف حالة إرسال اإلشعار بالربيد، إذ يكون قد وصل يف يوم العمل الخامس بعد تاريخ اإلرسال؛ ب- 

ت-  يف حالة إرسال اإلشعار بالربيد اإللكرتوين:

وتم إرساله خال ساعات العمل العادية )من 9 صباًحا إىل 5 مساًء( يف يوم عمل، فحينئٍذ يكون قد وصل يف وقت اإلرسال؛ و  	

وتم إرساله خارج ساعات العمل العادية، فحينئٍذ يكون قد وصل يف أول يوم عمل بعد تاريخ اإلرسال.   	

التوقيع  10

	.0	  التوقيعــات التاليــة هــي متثيــل لجميــع األطــراف عــى فهــم األدوار واملســؤوليات املذكــورة أعــاه وااللتــزام بهــا. ويدخــل هــذا العقــد حيــز النفــاذ 
عنــد توقيــع جميــع األطــراف أدنــاه.

XXXXX نيابة عنYYYYY نيابة عن

التوقيعالتوقيع

االسماالسم

التاريخالتاريخ
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امللحق 2: منوذج استارة املقابلة الخاص بوكيل رشكة الحواالت

املوارد البرشية والتوافر النقدي:
هل متكنت من الوفاء بروط عقد توزيع النقد للمنظمة غر الحكومية دون أي مشكلة؟ 	

هل لديك ما يكفي من املوظفن للتعامل مع العمل املتعلق بتوزيع األموال عى املستفيدين وتقديم التقارير إىل املنظمة غر الحكومية؟ 	

هل اضطررت إىل تعين موظفن إضافين للتعامل مع عبء العمل املرتتب عى توزيع النقد؟ 	

هل فتحت مكاتب/فروع جديدة لتوزيع املساعدات النقدية إلنجاز هذا الربنامج؟ 	

هل واجهت صعوبات يف الحصول عى نقود كافية للمكاتب/مواقع التوزيع الخاصة بك يف الوقت املحدد؟ 	

هل واجهت صعوبات يف الحصول عى األوراق النقدية املناسبة للتوزيع؟ 	

هل واجهت صعوبات يف الحصول عى أوراق نقدية نظيفة غر ممزقة أو تالفة؟ 	

هل اضطررت إىل تأخر بعض التحويات لعمائك اآلخرين بسبب عبء العمل/املبلغ النقدي املطلوب إلنجاز الربنامج؟ 	

هل مل تتمكن أحيانًا من تحويل األموال إىل بعض عمائك العادين اآلخرين بسبب عبء العمل/املبلغ النقدي املطلوب إلنجاز الربنامج؟ 	

التوزيع واألمن والرضائب:
هل تم توزيع املساعدات النقدية بطريقة منظمة وفعالة؟ 	

هل جاء بعض املستفيدين الستام أموالهم يف اليوم الخطأ؟ 	

هل يصعب أحياناً تأكيد هوية املستفيد؟ 	

هل أىت بعض األشخاص الستام النقود من خال الربنامج غر مدرجن يف قامئة املستفيدين التي تقدمها املنظمة غر الحكومية؟ 	

هل مل يحرض بعض األشخاص املدرجن يف قامئة املستفيدين لتحصيل أموالهم يف الوقت الذي يفرتض بهم أن يحرضوا؟ 	

هل هناك عدد كبر جًدا من املستفيدين بحيث ال ميكن توزيع األموال يف الوقت املطلوب؟ 	

هل إجراءاتك األمنية الحالية كافية للتعامل مع األموال املخصصة للربنامج؟ 	

هل اضطررت إىل تعين أفراد أمن إضافين للتعامل مع األموال املخصصة للربنامج؟ 	

هل زادت السلطة املحلية من معدل الرضيبة الذي تدفعه عادة بسبب توزيع املساعدات النقدية؟ 	

هل هناك رضائب / تكاليف حاية إضافية يتعن عليك دفعها بسبب دورك يف برنامج توزيع املساعدات النقدية؟  	

التعاقد واالتصال مع املنظات غري الحكومية:
هل تفاَوَض املكتب الرئييس الخاص بك عى عقد هذا الربنامج ثم أبلغ هذا الفرع / املكتب؟ 	

هل تم استشارة هذا الفرع / املكتب أو مشاركته يف املفاوضات املتعلقة بالعقد الخاص بهذا الربنامج؟ 	

هل هذا الفرع / املكتب يتواصل مبارشة مع املنظات غر الحكومية فيا يتعلق بالربنامج؟ 	

هل يتواصل هذا الفرع / املكتب مع املنظمة غر الحكومية من خال فرع / مكتب آخر؟ 	

هل توفر املنظمة غر الحكومية املعلومات الازمة لك لتقديم املدفوعات يف الوقت املناسب؟ 	

هل املعلومات / بطاقات هوية املستفيد املقدمة من املنظمة غر الحكومية كافية للتعرف عى املستفيدين بسهولة؟ 	

هل مستوى اإلباغ / عمليات االستام الذي تتطلبه املنظات غر الحكومية أكرث ما نقدمه يف العادة؟ 	

هل كان هناك يف البداية بعض االلتباس حول اإلباغ / عمليات االستام التي تطلبها املنظات غر الحكومية؟ 	

هل أنت قادر عى تلبية متطلبات اإلباغ / عمليات االستام الخاصة باملنظمة غر الحكومية يف الوقت املناسب؟ 	

هل توقعات املنظات غر الحكومية فيا يتعلق باإلباغ / عمليات االستام غر معقولة؟ 	
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الحجم اإلجايل للتحويات من خال هذا الفرع
ما معدل الدوران الشهري التقريبي لهذا املكتب؟ )ال يشمل برنامج التحويات النقدية الحايل( 	

هل معدل الدوران الشهري يختلف حسب املوسم؟ 	

ما مقدار أو نسبة إجايل تدوير األموال التي يتم احتسابها من خال األموال املرسلة إىل هذه املنطقة؟ 	

ما مقدار أو نسبة إجايل تدوير األموال التي يتم احتسابها من خال األموال التي يتم إرسالها خارج هذه املنطقة؟ 	

ما املبلغ الذي يتعامل معه هذا الفرع / املكتب شهريًا إلنجاز برنامج توزيع املساعدات النقدية؟  	

ما هي رشكات الحوالة الرئيسية األخرى العاملة يف هذا املجال؟ )أي أولئك الذين لديهم أكرب معدل دوران( 	


