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ت النقدية
أداة مرونة التحويال

االعرتاف والتقدير

نبذة عن لجنة اإلنقاذ الدولية
تســتجيب لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة ألســوأ األزمــات اإلنســانية يف العــامل، حيــث تســاعد يف اســتعادة الصحــة والســالمة والتعليــم 

ــوة  ــى دع ــاًء ع ــام 1933 بن ــت ع ــوارث. تأسس ــات والك ــم النزاع ــن دمرته ــخاص الذي ــوة لألش ــة والق ــة االقتصادي والرفاهي

ألــربت أينشــتاين، وتعمــل لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة يف أكــر مــن 40 دولــة و26 مدينــة أمريكيــة ملســاعدة النــاس عــى البقــاء 

واســتعادة الســيطرة عــى مســتقبلهم وتعزيــز مجتمعاتهــم.

نبذة عن شبكة التثقيف والرتويج للمرشوعات الصغرية )سيب(
ســيب هــي شــبكة تعلــم عامليــة. وندعــم االســرتاتيجيات التــي تخلــق فرًصــا جديــدة وأفضــل للســكان املســتضعفني، وخاصــة 

النســاء وفقــراء الريــف، للمشــاركة يف األســواق وتحســني نوعيــة حياتهــم.

تأسســت ســيب يف عــام 1985، وكانــت رائــدة يف حركــة اإلقــراض األصغــر وســاعدت يف بنــاء األســاس لجهــود الشــمول املــايل 

ــاج،  ــزز اإلدم ــي تع ــرة الت ــار لالســرتاتيجيات املبتك ــا العمــل كأرض اختب ــة، واصــل أعضاؤن ــة املاضي ــود الثالث ــوم. يف العق الي

وتطــور أســواقًا تنافســية، وتعــزز إمكانــات كســب العيــش لفقــراء العــامل.

وينشــط أعضــاء ســيب يف أكــر مــن 170 دولــة حــول العــامل. إنهــم يعملــون مًعــا ومــع أصحــاب املصلحــة اآلخريــن لتعبئــة 

املعرفــة وتعزيــز االبتــكار، وخلــق فــرص للتعــاون الهــادف، وقبــل كل يشء، لتوســيع نطــاق التأثــري.

Citi حول مؤسسة سيتي
تعمــل مؤسســة Citi عــى تعزيــز التقــدم االقتصــادي وتحســني حيــاة النــاس يف املجتمعــات منخفضــة الدخــل حــول العــامل. 

وتســتثمر يف الجهــود التــي تزيــد مــن الشــمول املــايل، وتحفــز فــرص العمــل للشــباب، وإعــادة تصــور األســاليب لبنــاء مــدن 

نابضــة بالحيــاة اقتصاديـًـا. يســتفيد نهــج »أكــر مــن مجــرد عمــل خــريي« الــذي تتبعــه مؤسســة ســيتي مــن الخــربات الكبــرية 

ــادة الفكريــة واالبتــكار. ملزيــد مــن املعلومــات،  ــز الري التــي تتمتــع بهــا املؤسســة والعاملــني فيهــا للوفــاء مبهمتهــا وتعزي

www.citifoundation.com يرجــى زيــارة

)DRR( نبذة عن برنامج الحد من مخاطر الكوارث
ــن  ــة الذي ــات املالي ــي الخدم ــة مقدم ــني مرون ــوارث )DRR( يف تحس ــر الك ــن مخاط ــد م ــج الح ــن برنام ــدف م ــل اله يتمث

يخدمــون الفئــات الســكانية الضعيفــة، وكذلــك املجتمعــات التــي يعملــون فيهــا. يهــدف الربنامــج إىل خلــق الوعــي بالحاجــة 

إىل التأهــب للكــوارث يف أســواق الخدمــات املاليــة وبنــاء إجــامع عــام بــني أصحــاب املصلحــة الرئيســيني حــول املامرســات 

الفعالــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث. ونتيجــة لذلــك، ســيعمل الربنامــج عــى تعزيــز قــدرات مقدمــي الخدمــات املاليــة 

وعمالئهــم عــى توقــع اآلثــار الســلبية للكــوارث والتعامــل معهــا والتعــايف منهــا. تــم تصميــم برنامــج الحــد مــن مخاطــر 

.seepnetwork.org/DRR ــارة ــات، يرجــى زي ــن املعلوم ــد م ــه باالشــرتاك مــع مؤسســة Citi. ملزي الكــوارث ومتويل
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ت النقدية
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االختصارات

جهاز الرصاف اآليل  ATM

اإليداع، والسحب  CICO

التحويل النقدي  CT

أداة مرونة التحويالت النقدية  CTRT

أدوات جمع البيانات )امللحقات 1.1 و 2.1 و 3.1 بهذه الوثيقة(  DCT

مقدم الخدمات املالية  FSP

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ICT

لجنة اإلنقاذ الدولية  IRC

أعرف عميلك  KYC

نظام إدارة املعلومات  MIS

مؤسسة التمويل األصغر  MFI

رشكات الهواتف املتنقلة  MNO

مؤسسة مالية غري مرصفية  NBFI

التحويالت خارج البنوك  OTC

نقطة البيع  POS
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ت النقدية
أداة مرونة التحويال

التعريفات

الوكيــل: شــخص أو جهــة مرخصــة يتــوىل عمليــات فتــح الحســابات املاليــة و/أو املعامــالت نيابــة عــن جهــة آخــر. قــد تكــون الجهــة األخــرى مرصفــاً أو  يف بعــض 

ــوك  ــوكالء. وتســتعني كل مــن البن ــا ال ــارة عــن خدمــات مشــرتكة يقدمه ــداع والســحب عب ــة. خدمــات اإلي ــة الرقمي ــدول، مــزود غــري مــرصيف للخدمــات املالي ال

واملؤسســات غــري املرصفيــة بالــوكالء )أطــراف ثالثــة تابعــة، ولكنهــا ليســت مملوكــة( عــى النحــو الــذي تســمح بــه اللوائــح لتقديــم الجوانــب املاليــة الخدمــات يف 
حالــة رشكات الهواتــف املتنقلــة، للتعامــل مــع بيــع وقــت البــث والخدمــات ذات الصلــة.1

ــارشة - أي التحويــالت إىل العمــالء بواســطة رصاف مقــدم  ــارشة وغــري املب ــتخدم لإلشــارة إىل كل مــن التحويــالت املب ــل: تُس ــة مبســاعدة الوكي التحويــالت النقدي

الخدمــات املاليــة بعــد املصادقــة عــى هويــة املســتلم وأهليتــه، أو عــن طريــق وكيــل باســتخدام خاصتــه أو الخاصــة بــه حســاب العميــل. ال تتطلــب مدفوعــات 

التحويــالت يف حــاالت الطــوارئ دامًئــا أن يحتفــظ العميــل بحســاب لــدى مــزود الخدمــة املاليــة، طاملــا أن هويــة املســتلمني وأهليتهــم ميكــن تصديقهــا مــن قبــل 

مقــدم الخدمــة املاليــة.

املصادقــة: اآلليــة التــي مــن خاللهــا تحــدد األنظمــة بشــكل آمــن مســتخدميها. توفــر أنظمــة املصادقــة إجابــات عــى األســئلة: مــن هــو املســتخدم؟ هــل املســتخدم 

هــو الشــخص الفعــي الــذي يعــرف بنفســه؟ يف أنظمــة الدفــع، تعــد كلــامت املــرور والقياســات الحيويــة وأرقــام التعريــف الشــخصية )PIN( ووحــدات تعريــف 
ــا شــائعة للمصادقــة.2 املشــرتك )SIM( طرقً

خطــة اســتمرارية األعــال: مجموعــة رســمية إىل حــد مــا مــن الخطــط التحضرييــة واملتعلقــة بالطــوارئ التــي تهــدف إىل ضــامن أن وظائــف األعــامل الحيويــة 

للمؤسســة ميكــن أن تســتمر يف العمــل عــى الرغــم مــن الحــوادث أو الكــوارث الخطــرية، أو ميكــن أن تتعــاىف إىل حالــة التشــغيل يف غضــون فــرتة زمنيــة قصــرية 

بشــكل معقــول.

ــط  ــات املدفوعــة مســبًقا )الرشي ــات الخصــم البالســتيكية أو البطاق ــم إجراؤهــا باســتخدام بطاق ــي يت ــة الت ــالت النقدي ــات: التحوي ــة بالبطاق ــالت النقدي التحوي

املمغنــط أو البطاقــات الذكيــة( برقــم PIN للمصادقــة عــى هويــة املســتلمني. ميكــن ربــط البطاقــات بحســاب مــرصيف، ولكــن ليــس دامئـًـا. يقــوم مقــدم الخدمــات 

املاليــة بتحميــل األمــوال مــن الوكالــة اإلنســانية عــى البطاقــة )تخزيــن القيمــة( ويســتخدم املســتلم البطاقــة لســحب النقــود مــن أجهــزة الــرصاف اآليل الثابتــة أو 

املتنقلــة أو إجــراء عمليــات رشاء مــن تجــار أو متاجــر أو مــزودي خدمــة محدديــن مســبًقا عــرب نقــاط البيــع.

التحويــالت النقديــة: توفــري النقــد لألفــراد أو األرس أو املجتمعــات املتــررة مــن األزمــات مــن خــالل مقــدم خدمــة ماليــة. وتغطــي التحويــالت مبســاعدة الوكيــل 

والتحويــالت النقديــة القامئــة عــى البطاقــة أو عــرب الهاتــف املتنقــل.

املدفوعــات النقديــة املبــارشة: تســليم النقــد املــادي )عطــاء أو قســائم( مبــارشة إىل املســتلمني مــن موقــع محــدد )مكتــب حكومــي، أو منظمــة غــري حكوميــة، أو 

فــرع بنــك، أو مكتــب بريــد، أو نقطــة دفــع مؤقتــة( يف وقــت محــدد. يف ذلــك املــكان ويف ذلــك الوقــت، يتحقــق مســؤول الدفــع مــن الهويــة )عــادًة عــن طريــق 

بطاقــة هويــة تحمــل صــورة، والتــي قــد يتــم إصدارهــا خصيًصــا لهــذا الغــرض( مقابــل قامئــة املســتلمني املؤهلــني.

ــق  ــار والتحق ــابات االدخ ــل حس ــة، مث ــات مالي ــدم خدم ــي تق ــمية الت ــري الرس ــمية وغ ــبه الرس ــة( وش ــمية )املنظم ــات الرس ــة: املؤسس ــات املالي ــو الخدم مقدم

)املعامــالت( والقــروض والتأمــني والتحويــالت املاليــة والتحويــالت املاليــة. لغــرض أداة مرونــة التحويــالت النقديــة هــذا، يشــمل مقدمــو الخدمــات املاليــة رشكات 

الهواتــف املتنقلــة أو »رشكات االتصــاالت« والبنــوك واملؤسســات املاليــة غــري املرصفيــة ومصــدري النقــود اإللكرتونيــة، وتجــار التجزئــة ومكاتــب الربيــد وغريهــا. 

قــد ميتلــك أحــد مقدمــي الخدمــات املاليــة )عــى ســبيل املثــال، أحــد البنــوك( مــزودي خدمــات ماليــة آخريــن )مثــل مصــدري النقــود اإللكرتونيــة(. يف حــاالت 

الطــوارئ، ميكــن للمنظــامت اإلنســانية توجيــه التوزيعــات النقديــة إىل املســتفيدين املســتهدفني عــرب مقدمــي الخدمــات املاليــة.

أعــرف عميلــك: املعلومــات )عــى ســبيل املثــال، الهويــة واإلقامــة( التــي يطلبهــا املنظمــون الوطنيــون مــن مقدمــي الخدمــات املاليــة الرســميني لجمعهــا واالحتفــاظ 

بهــا عــن أي عميــل مــن أجــل تثبيــط غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب والجرائــم األخــرى. تســمح بعــض الــدول ملقدمــي الخدمــات املاليــة مبرونــة أكــرب مــن غريهــا 

فيــام يتعلــق بالوثائــق ومصــادر املعلومــات املقبولــة، أو توثيــق أقــل للحســابات التــي يرونهــا »منخفضــة املخاطــر«.3

مؤسسة بيل وميليندا جيتس: دليل مرشوع املستوى األول - تصميم نظام جديد للشمول املايل، 2015  1

املرجع نفسه  2



8

ت النقدية
أداة مرونة التحويال

التعريفات

ــة بتنســيق قيــايس عــى األرشطــة املمغنطــة.  ــد الهوي بطاقــات Magstripe )رشيــط مغناطيــي(: البطاقــات البالســتيكية التــي تحتــوي عــى معلومــات تحدي

تعمــل فقــط يف بيئــة عــرب اإلنرتنــت؛ أي أنهــا تتطلــب شــبكة هاتــف أو اتصــاالً باإلنرتنــت، وال ميكنهــا دعــم املصادقــة الحيويــة )البيومرتيــة(

قدرة التخفيف: قدرة مقدم الخدمات املالية عى تقليل شدة وخطورة تأثري الصدمة عى عملياته.

ــول.  ــف املحم ــم باســتخدام الهات ــي تت ــات، الت ــدي واملدفوع ــداع النق ــل اإلي ــات األخــرى، مث ــالت والخدم ــف(: التحوي ــر الهات ــة )ع ــة املتنقل ــالت النقدي التحوي

تتطلــب هــذه الخدمــة مــن املســتلمني أن يكــون لديهــم حســاب محمــول أو متجــر إلكــرتوين ذو قيمــة )محفظــة إلكرتونيــة أو محفظــة الهاتــف املتنقــل( مرتبطـًـا 

ــة غــري املنظمــة )USSD( أو رشيحــة  ــة التكميلي ــات الخدم ــز بيان ــة مرتبطــة )عــادًة عــرب رم ــف املحمــول محــددة أو مســتضافًا عــى منصــة تقني رشيحــة الهات

الهاتــف املتنقــل SMS( )بنــاًء عــى رقــم الهاتــف(. يلــزم إدخــال رقــم التعريــف الشــخيص للمصادقــة عــى هويــة املســتلم ومنحــه حــق الوصــول إىل املحفظــة 

اإللكرتونيــة أو املحفظــة اإللكرتونيــة. ميكــن رصف الحــواالت عــرب الهاتــف املتنقــل يف نقــاط الدفــع مثــل مقدمــي خدمــات البــث، واملتاجــر، والتجــار املســجلني، 

ورشكات التحويــالت، ووكالء تحويــل األمــوال غــري الرســميني عــرب الهاتــف املحمــول )مثــل الحــواالت(. قســائم الهاتــف املحمــول هــي شــكل مــن أشــكال التحويــالت 

النقديــة عــرب الهاتــف املحمــول التــي تســمح للمســتلمني بتبــادل القيمــة املخزنــة للســلع )أو الخدمــات( املحــددة مســبًقا مــن املورديــن املحدديــن مســبًقا، ولكــن 
ال ميكــن اســتبدالها نقــًدا.3

األمــوال عــر الهاتــف املحمــول: الحســابات واألنظمــة التــي متكــن املســتخدمني مــن تحويــل األمــوال )إجــراء املدفوعــات( باســتخدام الهاتــف املحمــول وشــبكة 

خــارج فــروع البنــك.

محافــظ النقــود املتنقلــة )اإللكرتونيــة(: يشــار إليهــا أيًضــا باســم محافــظ الهاتــف املحمــول أو املحافــظ اإللكرتونيــة أو املحافــظ الرقميــة، وهــي حســابات أمــوال 
تتيــح القيمــة املخزنــة وميكــن الوصــول إليهــا مــن خــالل الهاتــف املحمــول.4

ــف  ــرب الهات ــوال ع ــل األم ــمل تحوي ــد تش ــي ق ــني، والت ــتخدمني النهائي ــول للمس ــف املحم ــة الهات ــلكية لخدم ــاالت الالس ــزود االتص ــة: م ــف املتنقل رشكات الهوات
ــول.5 املحم

الدفعــات خــارج البنــوك: املعاملــة التــي يجريهــا الوكيــل نيابــة عــن املســتخدم مــن حســاب األمــوال عــى الجــّوال للمســتخدم أو للوكيــل. لتلبيــة غــرض أداة مرونــة 

التحويــالت النقديــة هــذا، يتــم متييــز التحويــالت النقديــة خــارج املقصــورة عــن التحويــالت عــرب الهاتــف املحمــول ألنهــا ال تتطلــب مــن املســتلم أن يكــون لديــه 

حســاب لــدى مــزود الدفــع خــارج البنــوك.

وســيلة الدفــع: النظــام املســتخدم إلجــراء دفعــة نقديــة فعليــة للمســتلم )عــى ســبيل املثــال، شــيك مــرصيف / حوالــة، أمــر بريــدي، بطاقــة ذكيــة، تطبيــق الهاتــف 

املحمــول، وغريهــا(.

نقطــة البيــع: جهــاز إلكــرتوين قــادر عــى التحقــق مــن صحــة مخــزن القيمــة )الرصيــد( عــى البطاقــة أو حســاب الهاتــف املحمــول بحيــث ميكــن للمســتخدم 

اســتبدال )جــزء مــن هــذا( الرصيــد بالنقــد أو البضائــع.

البطاقــة الذكيــة: بطاقــة بالســتيكية بهــا رشيحــة حاســوب مدمجــة ميكنهــا تخزيــن املعلومــات، مبــا يف ذلــك األرصــدة )القيمــة( وبيانــات املقاييــس الحيويــة، حــول 

العميــل. عنــد تحميــل القيمــة عــى البطاقــة الذكيــة )مخــزن القيمــة(، ميكــن أن تعمــل دون اتصــال.

مخــزن القيمــة )إلكــرتوين(: حســاب )بنــك، أو أمــوال مدفوعــة مســبًقا أو نقــود( ميكــن تحويــل األمــوال إليــه مــع االحتفــاظ بقيمــة. تتطلــب الحســابات اإللكرتونيــة 

اســتخدام أدوات الدفــع )عــى ســبيل املثــال، أجهــزة الــرصاف اآليل أو جهــاز نقــاط البيــع أو الهاتــف املحمــول(.

http://www.cashlearning.org/downloads/e-transfer-guidelines-English-20-12-2013.pdf  3

http://www.cgap.org/sites/default/files/Focus-Note-Doing-Digital-Finance-Right-Jun-2015.pdf  4

leveloneproject.org/wp-content/uploads/2014/11/L1P_Business-Requirements_Mobile-Wallet_Version-2.0-1.pdf//:  5
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مقدمة

خــالل العقديــن املاضيــني، اســتخدمت الجهــات الفاعلــة اإلنســانية التحويــالت النقديــة بشــكل متزايــد لتلبيــة مجموعــة متنوعــة مــن احتياجــات الطــوارئ، مبــا يف 

ــا مــا يزيــد النقــد،  عــى عكــس املســاعدات العينيــة، مــن االختيــار والتحكــم والراحــة للمســتفيدين.، لتقديــم النقــد  ذلــك الغــذاء واملــاء واملــأوى، وغريهــا.6 غالبً

إىل الســكان املســتهدفني، غالبًــا مــا تشــارك املنظــامت اإلنســانية مــع مقدمــي الخدمــات املاليــة مثــل البنــوك ومؤسســات التمويــل األصغــر،

ميكــن للتحويــالت النقديــة املقدمــة مــن خــالل مقدمــي الخدمــات املاليــة أن تحســن رسعــة وفعاليــة وأمــن إيصــال املســاعدات اإلنســانية. ميكــن أن يوفــر فرًصــا 

طويلــة األجــل لتحويــل املســتفيدين إىل عمــالء مقدمــي الخدمــات املاليــة، مــام يســاعدهم عــى تحقيــق قــدر أكــرب مــن الشــمول املــايل واملرونــة بعــد األزمــة. يف 

الوقــت نفســه، ميكــن لهــذه الــرشاكات أن تســاعد مقدمــي الخدمــات املاليــة عــى تحديــد العمــالء الجــدد املحتملــني مــن بــني متلقــي املســاعدات وتوفــري تدفــق 

جديــد للدخــل ملقدمــي الخدمــات املاليــة الذيــن يوفــرون آليــات التســليم للتحويــالت النقديــة عــى أســاس الرســوم مقابــل الخدمــة.

طــورت املنظــامت اإلنســانية أدوات ملســاعدتها عــى تقييــم ومقارنــة مقدمــي الخدمــات املاليــة كــرشكاء لتقديــم التحويــالت النقديــة. تشــمل هــذه األدوات عــى 

ســبيل املثــال ال الحــرص:

�  مجموعــة أدوات الطــوارئ النقديــة للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر: قامئــة مراجعــة رسيعــة لتقييــم قــدرات مقدمــي الخدمــات املاليــة للخدمــات املقدمــة 	

والتغطيــة وهيــكل التكلفــة والخــربة يف تقديــم الخدمــات املاليــة واملتطلبــات القانونيــة واألمــن.

�  مجموعــة أدوات برنامــج التحويــالت النقديــة مــن شــبكة CaLP يف حــاالت الطــوارئ يف املناطــق الحرضيــة: قامئــة تدقيــق للــرشكاء تقــدم إرشــادات للمنظــامت 	

اإلنســانية حــول الجوانــب التشــغيلية الرئيســية للبحــث عنهــا يف رشكاء القطــاع الخــاص.

�   دليــل النقــل اإللكــرتوين ملؤسســة Mercy Corps، امللحــق 3 »قــدرة مقــدم الخدمــة«: قامئــة بثامنيــة أســئلة رئيســية ملســاعدة الجهــات الفاعلــة اإلنســانية عــى 	

تقييــم مخاطــر التعامــل مــع مقدمــي الخدمــات املاليــة.

� ــات 	 ــن الجه ــات األساســية يجــب عــى كل م ــن املتطلب ــل اإللكــرتوين: مجموعــة م ــات التحوي ــري Mercy Corps لعملي  قامئــة مراجعــة الحــد األدىن مــن معاي

ــج. ــاة الربنام ــا طــوال دورة حي ــة مراعاته ــات املالي ــة اإلنســانية ومقدمــي الخدم الفاعل

�  أداة تقييــم قــدرة مــزودي خدمــة NetHope: قامئــة شــاملة باألســئلة التــي ميكــن للجهــات الفاعلــة اإلنســانية أن تطرحهــا عــى مقدمــي الخدمــات املاليــة 	

فيــام يتعلــق بتفاصيــل املنتــج، ولوائــح اعــرف عميلــك، وتدفــق العمليــة، ومناطــق التغطيــة، والقــدرة عــى تحويــل األمــوال النقديــة إىل العمــالء.

ELAN )شــبكة إجــراءات تعلــم التحويــل النقــدي اإللكــرتوين( دليــل تقييــم األمــوال عــر الهاتــف املحمــول والتعاقــد )قــادم(: أداة مصممــة ملســاعدة املامرســني 

يف املجــال اإلنســاين عــى فهــم قــدرات مشــغي األمــوال عــرب الهاتــف املحمــول وتقييــم مقدمــي الخدمــات املحتملــني وتصميــم اتفاقيــات قويــة للتنفيــذ الناجــح 

للربنامــج.

بشــكل عــام، تقــوم هــذه األدوات بتقييــم املوقــع والســعة وقابليــة التوســع )االســتيعاب( وهيــكل التكلفــة للخدمــات الحاليــة التــي يقدمهــا مقدمــو الخدمــات 

املاليــة بهــدف تحديــد القنــوات األكــر مالءمــة للتوزيــع الرسيــع والفعــال مــن حيــث التكلفــة للنقــد عــى نطــاق واســع.7 تقــوم الغالبيــة العظمــى مــن هــذه 

األدوات بتقييــم الخــربة والتوعيــة )التغطيــة( والقــدرة التشــغيلية )عــى ســبيل املثــال، إدارة الســيولة( عندمــا يعمــل مقــدم الخدمــات املاليــة »بالقــدرة العاديــة« 

)أي قبــل األزمــة( وعنــد »قــدرة الطــوارئ« )أي بعــد أزمــة(.

ومــع ذلــك، أثنــاء وقــوع كارثــة طبيعيــة أو جائحــة أو انــدالع نــزاع، ميكــن أن يتأثــر مقدمــو الخدمــات املاليــة بالصدمــات الخارجيــة )انقطــاع التيــار الكهربــايئ أو 

انقطــاع الشــبكة( والصدمــات الداخليــة )فقــدان األصــول أو املوظفــني(. هــذا ميكــن أن يــر بقــدرة مقدمــي الخدمــات املاليــة عــى العمــل بفعاليــة وكفــاءة. ال 

تقــوم أي مــن أدوات تقييــم مقدمــي الخدمــات املاليــة املتاحــة حاليًــا بتقييــم قــدرة مقدمــي الخدمــات املاليــة عــى التخفيــف مــن هــذه اآلثــار عندمــا تتكشــف 

األزمــة يف الوقــت الفعــي. ومــع ذلــك، فهــذه معلومــات أساســية للمنظــامت اإلنســانية التــي تضــع اتفاقيــات الرشاكــة مســبًقا قبــل األزمــات، ولتحديــد خدمــات 

التحويــالت النقديــة التــي يجــب تفعيلهــا عنــد حــدوث أزمــة معينــة. تهــدف أداة مرونــة التحويــالت النقديــة إىل ســد هــذه الفجــوة.

معهد التنمية ملا وراء البحار: العمل النقدي بشكل مختلف، تقرير الفريق رفيع املستوى املعني بالتحويالت النقدية اإلنسانية، سبتمرب 2015.  6

7  كــام تــم وضــع مبــادئ توجيهيــة لربمجــة خدمــات التحويــالت النقديــة مــن قبــل الــرشكاء املحتملــني ومــن أجلهــم مــن قبــل الجهــات الفاعلــة يف التنميــة، انظــر القامئــة يف صنــدوق األمــم املتحــدة للمشــاريع اإلنتاجيــة: الخدمــات املاليــة الرقميــة يف ســياقات مــا بعــد 

http://uncdf.org/sites/ default/files/Download/dfs_in_post_crisis_contexts_for_consultation_2016-05-10.pdf .األزمــة - تحســني االســتجابة وبنــاء املرونــة، مايــو 2016، ص
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مقدمة

الهدف
الهــدف مــن أداة مرونــة التحويــالت النقديــة هــو مســاعدة الــوكاالت اإلنســانية عــى مســتوى الدولــة يف االســتعداد بشــكل أفضــل لالســتجابة للطــوارئ باســتخدام 

التحويــالت النقديــة. تهــدف هــذه األداة إىل توجيــه املنظــامت اإلنســانية إىل التحويــل النقــدي املســبق

الخدمات وتنفيذ اتفاقيات الرشاكة )اإلطارية( مع مقدمي الخدمات املالية من خالل تقييم:

التأثري املحتمل للصدمات املستقبلية املتعلقة باألزمات عى خدمات التحويالت النقدية التي يوفرها مقدمو الخدمات املالية

قدرة التخفيف لربنامج مقدمي الخدمات املالية )أي الخطط واألنظمة لتجنب أو تقليل هذا التأثري(؛

املرونــة الناتجــة عــن خدمــات التحويــالت النقديــة )أي احتــامل اســتمرار هــذه الخدمــات أو توســيعها لتلبيــة احتياجــات الســكان املترريــن مــن الكــوارث 

أثنــاء األزمــة وبعدهــا مبــارشة.

ســتمّكن أدارة مرونــة التحويــل النقــدي الجهــات الفاعلــة اإلنســانية مــن تقييــم أنــواع خدمــات التحويــالت النقديــة التــي قــد تكــون أكــر مرونــة يف مواجهــة 

الصدمــات التــي تحــدث عــادًة أثنــاء األزمــات. عــى هــذا النحــو، تهــدف األداة إىل توفــري املعلومــات لتقييــم وتحليــل مــا قبــل األزمــة ملقدمــي الخدمــات املاليــة 

الرشيكــني املحتملــني لتقديــم تحويــالت نقديــة عاليــة الجــودة ويف الوقــت املناســب، عــى نطــاق واســع، أثنــاء حــاالت الطــوارئ التــي تتكشــف. ميكــن اســتخدام 

هــذه األداة لتحديــد أي مــن االتفاقيــات اإلطاريــة املوقعــة مــع مقدمــي الخدمــات املاليــة قبــل األزمــات، إن وجــدت، قــد تكــون »أفضــل مالءمــة« للصدمــات 

ــم مقدمــي  ــة إىل جانــب مــع أدوات تقيي ــة التحويــالت النقدي ــا اســتخدام أداة مرون ــارشة. ميكــن أيًض ــة الطــوارئ وبعدهــا مب ــاء حال ــي تحــدث أثن املحــددة الت

الخدمــات املاليــة األخــرى ملزيــد مــن توجيــه الجهــات الفاعلــة اإلنســانية يف اختيارهــم قبــل األزمــة ملقدمــي الخدمــات املاليــة لالتفاقيــات الدامئــة بشــأن التحويــالت 

النقديــة.

مــن املعــروف أنــه يف أغلــب األحيــان، ال تكــون املنظــامت اإلنســانية عــى درايــة أو ليــس لديهــا مجموعــة واســعة مــن الخيــارات بــني خدمــات التحويــالت النقديــة 

التــي يتــم االســتفادة منهــا مــن خــالل مقدمــي الخدمــات املاليــة يف مناطــق األزمــات املحتملــة. ومــع ذلــك، مــن املفــرتض أن يــزداد توافــر وفهــم آليــات الدفــع 

املختلفــة حيــث تعمــل املجتمعــات اإلمنائيــة واإلنســانية عــى تعزيــز البنيــة التحتيــة املاليــة املحليــة يف املناطــق املعرضــة للصدمــات.

متى تستخدم أداة مرونة التحويالت النقدية؟
»االســتعداد النقــدي« هــو عمليــة تخطيــط لالســتجابات القامئــة عــى النقــد لألزمــات املحتملــة )املتوقعــة(، والتــي تشــمل بشــكل عــام الخطــوات املوضحــة يف 

الشــكل 1. ســيتم اســتخدام األداة أثنــاء اختيــار الرشيــك والتعاقــد.
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الشكل 1 -خطوات عملية التحويل النقدي لألغراض اإلنسانية8

أثناء وبعد األزمة
أثناء وبعد األزمةفرتة ما قبل األزمة

تحليل السوق بعد األزمةتصميم الرنامجالتقييم والتحليلالتأهب

السياق / تقييم املخاطر 9 
التخطيط للطوارئ

تقييم االحتياجات وتقييم السوق 
هوية املستلم والتسجيلاختيار الطريقةقبل األزمة

➔➔➔➔

اختيار آلية التسليم وتصميم تقييم الجدوى النقدية➔تعريف سيناريو األزمة
التخطيط والتوزيع والتتبعالربنامج

➔➔➔

املراقبة والتقييماختيار الرشيك والتعاقدتحليل خيارات االستجابة

➔

أداة مرونة التحويالت النقدية

ما هو املطلوب قبل استخدام أداة مرونة التحويالت النقدية؟
تفــرتض أداة مرونــة التحويــالت النقديــة أن القبــول االجتامعــي للنقــد مرتفــع وأن األســواق تعمــل وميكــن الوصــول إليهــا وقــادرة عــى االســتجابة للطلــب املتزايــد 

الناتــج عــن اســتجابات التحويــالت النقديــة. يفــرتض هــذا أن الجهــات الفاعلــة اإلنســانية قــد وضعــت ســيناريو أزمــة، وحللــت تفضيــالت املســتفيدين املســتهدفني 

وســياق الســوق، وقــرروا أن التحويــالت النقديــة هــي طريقــة مناســبة لالســتجابة لحــاالت الطــوارئ، وحــددوا آليــات الدفــع األكــر مالءمــة بنــاًء عــى تغطيــة 

الخدمــة، واســتيعاب املجتمــع، وهلــم جــرّا، كــام هــو موضــح يف الشــكل 1.

أي نوع من األزمات يفسح املجال لتحليل أداة مرونة التحويالت النقدية؟
تــم تصميــم إدارة مرونــة التحويــل النقــدي لحــاالت الطــوارئ رسيعــة الظهــور، حيــث يُفــرتض أن األزمــات الرسيعــة الظهــور مــن املرجــح أن تعطــل خدمــات 

التحويــالت النقديــة أكــر مــن األزمــات بطيئــة الظهــور، والتــي ميكــن ملقدمــي الخدمــات املاليــة االســتجابة لهــا مــن خــالل التخطيــط العــادي للطــوارئ. لغــرض 

هــذه األداة، حــاالت الطــوارئ الرسيعــة الظهــور هــي تلــك التــي تنجــم عــن أحــداث مفاجئــة )صدمــات( تزعــج أو تعطــل وظائــف األنظمــة والعمليــات. هنــاك 

العديــد مــن أنــواع الصدمــات املختلفــة، وأكرهــا شــيوًعا هــي النــزاع املســلح )عــى ســبيل املثــال، الحــرب يف ســوريا(، وتفــي األمــراض )عــى ســبيل املثــال، اإليبــوال 

يف غــرب إفريقيــا(، واألحــداث املتعلقــة بالطقــس والجيوفيزيائيــة )عــى ســبيل املثــال، الزلــزال يف هايتــي، واإلعصــار يف الفلبــني.، تســونامي يف اليابــان(.

http://www.cashlearning.org/downloads/calp-lii-module-four.pdf مقتبس من  8

الرجوع إىل دليل تسهيل تحديد املخاطر من لجنة اإلنقاذ الدولية أو دليل مامثل.  9

مقدمة
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تقــوم إدارة مرونــة التحويــل النقــدي بتقييــم قــدرة مقدمــي الخدمــات املاليــة عــى تقديــم خدمــات التحويــل النقــدي، وبالتــايل ال يشــمل التوزيــع املبــارش للنقــد 

املــادي أو القســائم عــى املســتلمني. يقــدم العديــد مــن مقدمــي الخدمــات املاليــة أكــر مــن نــوع واحــد مــن خدمــات التحويــل

النقدي. عادة، تحتاج الجهات الفاعلة اإلنسانية إىل اختيار حلول التحويالت النقدية من قامئة مقدمي الخدمات املالية املحتملني

وخيارات تحويالت متعددة، وقنوات توصيل متنوعة، كام هو موضح يف الجدول 10.1

الجدول 1 – الخيارات املتاحة لخدمات التحويالت النقدية املتعاقد عليها كجزء من االستجابة اإلنسانية

خيارات مقدمي الخدمات املالية:
التحويــالت  خدمــات  )منتجــات(  خيــارات 

النقديــة
خيارات قناة التسليم

البنوك

مؤسســات التمويــل األصغــر مكاتــب الربيــد 

الربيديــة( )البنــوك 

رشكات الهواتف املتنقلة

ــاص  ــاع الخ ــن القط ــع م ــات الدف ــو خدم مقدم

ــي( ــري البن )غ

ــة ملقدمــي  ــة التوفــري والتســليف التعاوني جمعي

الحــواالت

قديم / تقليدي / غري متحرك:

التسليم املبارش

)نقًدا يف مغلفات، شيكات( *

رقمي )متحرك / إلكرتوين(:

التحويــالت املبــارشة خــارج البنــوك )مبــارشة أو 

عــرب الهواتــف املحمولــة غــري املرتبطــة بحســاب(

حسابات مرصفية إلكرتونية ذات قيمة مخزنة

ــف  ــظ الهات ــة ومحاف ــري املرصفي ــابات )غ الحس

املحمــول والحســابات املســتندة إىل الويــب

)PayPal ،عى سبيل املثال(

ــل األصغــر  ــة )ومؤسســة التموي الفــروع املرصفي

ــم( الخاضعــة للتنظي

وكالء تجار محافظ الهواتف املحمولة

أو  الذكيــة  والبطاقــات  اآليل  الــرصاف  أجهــزة 

البطاقــات الذكيــة املدفوعــة مســبًقا أو املديــن، 

املرتبطــة أو غــري املرتبطــة باملحفظــة اإللكرتونيــة 

ــرصيف ــاب امل أو الحس

* تُســتخدم القســائم الورقيــة واإللكرتونيــة أيًضــا لــرصف املســاعدات اإلنســانية، ولكــن عــادًة مــا يتــم تحويلهــا إىل حســاب التاجــر، والتــي ميكــن مــن خاللهــا اســتبدالها بالقيمــة أو البضائــع مــن قبــل املســتلم. عــى هــذا النحــو، نــادًرا مــا يتــم 

متكينهــا بواســطة مقدمــي الخدمــات املاليــة.

مبوجــب ترتيــب طــرف ثالــث، يكــون مقدمــو الخدمــات املاليــة املتعاقــدون مســؤولني عــن عمليــة الدفــع - حرفيــاً الحصــول عــى النقــود لدفــع النقــاط التــي ميكــن 

الوصــول إليهــا ومالمئــة للمســتلمني. قــد يتــم التعاقــد معهــم أيًضــا لفتــح وتحميــل )تحميــل( حســابات املســتلمني. إذا كان مقدمــو الخدمــات املاليــة يســتخدمون 

وكالء التعامــل بالنقــد )التجــار أو التجــار أو بائعــي وقــت البــث عــى الهاتــف املحمــول( كنقــاط رصف نقــدي، فــإن مقــدم الخدمــات املاليــة مســؤول بشــكل عــام 

عــن إدارتهــم ودفــع الرســوم للــوكالء.

تســتخدم هــذه األداة نــوع خدمــة التحويــل النقــدي باعتبارهــا الهــدف الرئيــي للتقييــم والتحليــل، بغــض النظــر عــن الشــكل املؤســي لوكيــل التوصيــل. تركــز 

أدارة مرونــة التحويــل النقــدي عــى ثالثــة أنــواع رئيســية مــن خدمــات التحويــل النقــدي: عمليــات التحويــل مبســاعدة الوكيــل )كالً مــن التســليم املبــارش مــن 

الــرصاف والتســليم النقــدي بــدون وصفــة طبيــة الــذي يقــوم بــه الوكيــل باســتخدام حســاب الهاتــف املحمــول(؛11 التحويــات عــى أســاس البطاقــة، والتحويــات 

عــر الهاتــف املتنقــل عــى

http://uncdf.org/sites/default/files/Download/ dfs_in_post_crisis_contexts_for_consultation_2016-05-10.pdf مقتبس من  10

 http://www.helix-institute.com/blog/debunking-myth-otc  11
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الجدول 2 – ملحة عامة عى خدمات التحويل النقدي

نقاط الدفعاملتطلباتوسائل الدفعنظم التسليم12 

التحويالت النقدية مبساعدة الوكيل

التسليم املبارش للنقد أو التحويالت 

اإللكرتونية إىل الوكالء الذين يساعدون 

املستلمني يف معامالت التحويل إىل 

نقد )خدمات التحويل خارج البنوك(

املصادقة املادية للهوية عرب القامئة، 

أو قاعدة البيانات، أو الصورة، أو 

املقاييس الحيوية أو )يف كثري من 

األحيان( الحساب

فرع / منفذ مقدم الخدمات املالية، 

مكاتب الربيد، سعاة، مكاتب تحويل 

/ تحويل محلية، حواالت، الوكالء 

املعينني مع األجهزة املحمولة أو 

أجهزة نقاط البيع

التحويالت النقدية بالبطاقات

بطاقات Magstripe )مسبقة الدفع 

أو الخصم( مرتبطة أو غري مرتبطة

بحساب مرصيف / رقمي( برقم بطاقة 

مميزة مسجل يف قاعدة بيانات 

مركزية / بعيدة

الهوية )رقم التعريف الشخيص / 

الرمز الرشيطي( واالتصال بشبكة 

الهاتف أو اإلنرتنت؛ ال ميكن تخزين 

القياسات الحيوية

أجهزة الرصاف اآليل الثابتة / املتنقلة، 

ونقاط الدفع النقدي املعينة )وكالء 

/ تجار لديهم إمكانية الوصول عرب 

قارئ البطاقة إىل قاعدة بيانات 

البطاقة، ونقاط رصف النقود بالهاتف 

املحمول(

البطاقات الذكية املزودة بالرشيحة 

اإللكرتونية )مرتبطة أو غري مرتبطة 

بحساب مرصيف / رقمي( برقم بطاقة 

فريد مسجل يف قاعدة بيانات مركزية 

/ بعيدة أو قاعدة بيانات موجودة 

عى قارئ البطاقة / جهاز نقاط البيع

 PIN الهوية )رقم التعريف الشخيص

أو بصمة رقمية(، ميكن أن يعمل 

دون اتصال، وميكن تخزين القياسات 

الحيوية

أجهزة رصاف آيل ثابتة / متنقلة، نقاط 

دفع نقدية محددة )وكالء / تجار 

لديهم قارئات بطاقات / أجهزة نقاط 

البيع(

التحويالت عر الهاتف املحمول

حساب أو محفظة إلكرتونية )قامئة 

عى الويب( أو إلكرتونية

الوصول إىل اإلنرتنت عرب جهاز 

إلكرتوين )حاسوب، حاسوب لوحي( 

أو عرب شبكة الهاتف املحمول عرب 

الهاتف املحمول وبطاقة هوية. 

)رشيحة هاتف محمول SIM أو كلمة 

املرور أو رقم التعريف الشخيص 

)PIN

نقاط الدفع النقدي املعينة )الوكالء 

والتجار الذين لديهم تطبيقات 

إلكرتونية / محمولة، ورشكات تحويل، 

حواالت، مقدمو خدمات البث، 

وغريهم(

ماذا يوجد يف أداة مرونة التحويالت النقدية؟
تتضمــن أداة مرونــة التحويــالت النقديــة التوجيــه )املســتند الحــايل(، الــذي يوجــه عمليــة التقييــم بأكملهــا، وثالثــة مالحــق، يحتــوي كل منهــا عــى أداة لجمــع 

البيانــات ومصفوفــة تســجيل النقــاط، كــام هــو موضــح أدنــاه:

امللحق 1 – التحويالت النقدية مبساعدة الوكيل

امللحق 1.1: التحويالت النقدية مبساعدة الوكيل – ملحق أداة جمع البيانات 1.2: التحويالت النقدية مبساعدة الوكيل – مصفوفة النتائج

امللحق 2 – التحويالت النقدية بالبطاقات

امللحق 2.1: التحويالت النقدية بالبطاقات – ملحق أداة جمع البيانات 2.2: التحويالت النقدية بالبطاقات – مصفوفة النتائج

امللحق 3 – التحويالت النقدية عر الهاتف املحمول

ــة  ــة عــرب الهاتــف املحمــول – مصفوف ــالت النقدي ــات 3.2: التحوي ــة عــرب الهاتــف املحمــول – ملحــق أداة جمــع البيان ــالت النقدي امللحــق 3.1: التحوي

النتائــج

http://odihpn.org/magazine/new-technologies-in-cash-transfer-programming-and-humanitarian-assistance تستند بشكل كبري إىل  12
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مــن املهــم التأكيــد عــى أن أداة مرونــة التحويــالت النقديــة ليســت بديــاًل عــن أدوات اســتجابة الســوق وتقييــم القــدرات الحاليــة. تســعى هــذه األداة إىل زيــادة 

فهــم قــدرة مقــدم الخدمــات املاليــة عــى تخفيــف الصدمــات باعتبارهــا جانبًــا تــم النظــر فيــه بشــكل مبالــغ فيــه يف تحليــل األســواق والجــدوى النقديــة  ينصــب 

تركيــز األداة فقــط عــى ســعة13 مقــدم خدمــة التحويــالت النقديــة »لتقديــم النقــد« للمســتفيدين املؤهلــني يف حالــة حــدوث أزمــة إنســانية،13 لتحديــد »أفضــل 

الخدمــات« لتقديــم اإلغاثــة الرسيعــة للســكان املترريــن مــن الكــوارث. كــام هــو مبــني يف الشــكل 1، إنهــا أداة عمليــة الســتخدامها باإلضافــة إىل أدوات التخطيــط 

للطــوارئ األخــرى لزيــادة فهــم قــدرة التخفيــف واملرونــة لــدى مقدمــي الخدمــات املاليــة.

ال تراعــي أداة مرونــة التحويــالت النقديــة الصدمــات التــي تجعــل التحويــالت النقديــة غــري مناســبة؛ أي الصدمــات التــي تــرتك التجــار والتجــار بــدون مخــزون أو 

مناطــق بــدون تجــار. يف مثــل هــذه الحــاالت، كان مــن املمكــن أن تــؤدي تقييــامت الســوق والجــدوى النقديــة قبــل األزمــة إىل اســرتاتيجيات لالســتجابة لألزمــات 

بخــالف خدمــات التحويــالت النقديــة. وباملثــل، ال ميكــن تطبيــق هــذه األداة يف الحــاالت التــي تؤثــر فيهــا الصدمــات عــى قــدرة املســتفيدين مــن التحويــالت 

النقديــة عــى الوصــول إىل نقــاط الدفــع )عــى ســبيل املثــال، النــزوح( أو قــدرة مقدمــي الخدمــات املاليــة عــى توثيــق أهليتهــم )عــى ســبيل املثــال، بطاقــات 

الهويــة غــري املوجــودة أو املفقــودة(. يجــب أن تشــكل هــذه الجوانــب الرئيســية جــزًءا مــن دراســة الجــدوى النقديــة.

ال تدعــي األداة تقييــم املرونــة الكليــة للعمليــة األساســية ملقــدم الخدمــات املاليــة )اســتمرارية األعــامل(. كــام أنــه ال يشــمل مجموعــة املنتجــات والخدمــات املاليــة 

التــي مــن املحتمــل أن يقدمهــا مقــدم الخدمــات املاليــة باإلضافــة إىل التحويــالت النقديــة )مثــل القــروض واملدخــرات والتأمــني(. ال ينبغــي أن تســتخدم كأداة قامئــة 
بذاتهــا لتقييــم القــدرة أو مســتوى املرونــة ألي مقــدم خدمــة معــني.14

الفئة املستهدفة
الفئــة األساســية املســتهدفة مــن أداة مرونــة التحويــالت النقديــة هــم املنظــات اإلنســانية التــي ترغــب يف إبــرام اتفاقيــات دامئــة لخدمــات التحويــالت النقديــة 

مــع مقدمــي الخدمــات املاليــة قبــل األزمــات، ولكنهــم ليســوا بالــرورة متخصصــني يف الخدمــات املاليــة.

قــد تكــون عمليــة أداة مرونــة التحويــالت النقديــة مفيــدة أيًضــا ملقدمــي الخدمــات املاليــة إلعالمهــم وتعزيــز جهودهــم للتخطيــط املســتمر والتخفيــف مــن آثــار 

الكــوارث. لذلــك، قــد ترغــب الجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين توفــري أداة مرونــة التحويــالت النقديــة ملــزودي الخدمــات املاليــة املهتمــني بإجــراء التقييــامت 

الذاتيــة الخاصــة بهــم. يف كلتــا الحالتــني، يــوىص بــأن تنقــل املنظــامت اإلنســانية نتائــج تقييمهــا إىل مقدمــي الخدمــات املاليــة املشــاركني.

ــوكاالت  ــدرة ال ــز ق ــن خــالل تعزي ــم الســوق اإلنســانية )الربمجــة القامئــة عــى الســوق( م ــات دع ــم خدم ــا مدخــالت ذات مغــزى لتصمي ــر األداة أيًض ــد توف ق

اإلنســانية ومقدمــي الخدمــات املاليــة الذيــن تــم تقييمهــم عــى حــد ســواء لتحســني خدمــة التحويــالت النقديــة يف حالــة حــدوث أزمــة. لذلــك قــد يكــون مــن 

املفيــد مشــاركة األداة مــع مجموعــة العمــل النقديــة داخــل البلــد، إذا تــم إنشــاء مجموعــة، أو مــع رشكاء يف املنتديــات األخــرى الذيــن يســعون إىل تنســيق برامــج 

التحويــالت النقديــة.

13  عرّفــت الجهــات الفاعلــة اإلنســانية تعبــري »األزمــة اإلنســانية« عــى أنهــا »حــدث أو سلســلة مــن األحــداث التــي متثــل تهديــًدا خطــرًيا عــى صحــة، أو ســالمة، أو أمــن، أو رفاهيــة مجتمــع، أو مجموعــة كبــرية أخــرى مــن النــاس، عــادًة عــى مســاحة واســعة«. التحالــف 

.http://humanitariancoalition.ca/info-portal/factsheets/ what-is-a-humanitarian-emergency ــة الطــوارئ اإلنســانية؟ ورقــة حقائــق، 2015. تــم االســرتجاع 6 مايــو 2016، مــن اإلنســاين: مــا هــي حال

For this purpose, other tools exist, e.g., CRS’ MFI internal audit checklists at http://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/ checklist-internal-audit  14
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ت النقدية
أداة مرونة التحويال الهيكل والعملية

إجــراء تقييــم املرونــة الرسيعــة للتحويــالت النقديــة هــو عمليــة مــن أربــع خطــوات، يشــتمل كل منهــا عــى مجموعــة مــن اإلجــراءات التــي يتعــني عــى فريــق 

التقييــم إكاملهــا. تتبــع هــذه اإلرشــادات تسلســاًل منطقيًــا، ولكــن بعــض األنشــطة قــد تكــون كذلــك يحــدث بشــكل طبيعــي يف نفــس الوقــت، أو قــد يكــون مــن 

الــروري االنتقــال ذهابًــا وإيابًــا بــني األنشــطة بســبب الطبيعــة التكراريــة للتمريــن. يتــم توضيــح الخطــوات األربــع يف الشــكل 2 أدنــاه :

الشكل 2 – عملية تقييم املرونة الرسيعة للتحويالت النقدية

الخطوة 1 الخطوة 2 الخطوة 3 الخطوة 4

التحضري للتقييم تحديد الصدمات والتأثريات 

املحتملة

تقييم قدرة التخفيف ملقدمي 

الخدمات املالية

تحليل مرونة خدمات التحويالت 

النقدية

تحديد النطاق 

ومقدمي الخدمات 

املالية وفريق التقيي

تحديد 

الصدمات 

املحتملة والتأثري عى 

خدمات التحويالت 

النقدي

 تحديد تدابري 

التخفيف املطبق

تحليل النتائج 

باستخدام إطار قدرة 

التخفيف

اإلجراء 1

تحديد الهدف والسيناريو املتعلق 

باألزمة

اإلجراء 1 

تحديد الصدمات املحتملة

اإلجراء 1

تحديد تدابري التخفيف املطبقة

اإلجراء 1 

مراجعة درجات مرونة التحويالت 

النقدية بواسطة خدمات 

التحويالت النقدية

اإلجراء 2

تحديد نطاق التقييم

اإلجراء 2

تحديد التأثريات عى خدمات 

التحويالت النقدية

اإلجراء 2

تقييم فعالية تلك التدابري

اإلجراء 2 

تحليل النتيجة إلبالغ مقدم 

الخدمات املالية الذي تم اختياره

اإلجراء 3 

تشكيل فريق التقييم

اإلجراء 3 

استكال الورقة 1 من مصفوفة 

التسجيل

اإلجراء 3 

استكال الورقة 2 من مصفوفة 

التسجيل

اإلجراء 3

مشاركة النتائج داخلًيا وخارجًيا

ــة التحويــالت النقديــة كتقييــم رسيــع بــدالً مــن تقييــم متعمــق لقــدرة مقــدم الخدمــات املاليــة عــى التعامــل مــع الصدمــات. وبهــذه  تــم تصميــم أداة مرون

ــا لفريــق التقييــم. ــزام بالوقــت خفيًف الصــدد، يجــب أن يظــل االلت

ــال، دراســات  ــة )عــى ســبيل املث ــات الثانوي ــاًء عــى مصــادر البيان ــار )الخطــوة 2(، بن ــد الصدمــات واآلث ــد النطاق)الخطــوة 1( وتحدي يجــب أن يســتغرق تحدي

الســوق والتأهــب النقــدي( حــوايل يــوم واحــد. لــكل منطقــة جغرافيــة تــم تقييمهــا، يجــب أن يســتغرق جمــع البيانــات األوليــة )املقابــالت مــع مقدمــي الخدمــات 

املاليــة، الخطوتــان 2 و3( يوًمــا واحــًدا )اعتــامًدا عــى عــدد مقدمــي الخدمــات املاليــة الذيــن ســتتم مقابلتهــم(. يجــب أن تســتغرق كل مقابلــة مــع ممثــي مقدمــي 

الخدمــات املاليــة الرئيســيني 90-120 دقيقــة )تزويــد الشــخص الــذي تتــم مقابلتــه بتزويــد فريــق التقييــم بجميــع املعلومــات الروريــة(. ســيكون يــوم إضــايف 

رضوريـًـا لتجميــع وتحليــل البيانــات التــي تــم جمعهــا يف مصفوفــات التســجيل )الخطــوة 4(.

ســيؤثر عــدد مقدمــي الخدمــات املاليــة الذيــن تــم اختيارهــم للتقييــم، وخــربة فريــق التقييــم ومــدى إملامــه مبــزودي الخدمــات املاليــة قيــد املراجعــة، وتوافــر 

موظفــي مقدمــي الخدمــات املاليــة وإمكانيــة وصولهــم إىل البيانــات، عــى اإلطــار الزمنــي إلكــامل العمليــة. قــد يحتــاج بعــض مقدمــي الخدمــات املاليــة إىل وقــت 

بعــد املقابلــة لجمــع بيانــات إضافيــة، خاصــة إذا متــت مقابلــة موظفــي املكتــب الرئيــي حــول قــدرة التخفيــف عــى مســتويات الفــروع يف املناطــق النائيــة. يُفضــل 

دامئـًـا إجــراء أداة مرونــة التحويــالت النقديــة بالقــرب مــن املوقــع الجغــرايف املحــدد لألزمــة املتوقعــة قــدر اإلمــكان.

مقدمة
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ت النقدية
أداة مرونة التحويال

الخطوة 1 - التحضري للتقييم

اإلجراء 1.1
تحديد الهدف والسيناريو املتعلق باألزمة

الهــدف مــن هــذه الخطــوة األوىل هــو تحديــد ســيناريو األزمــة وإنشــاء فريــق التقييــم. ثانــوي يجــب أن تتواجــد مصــادر البيانــات التــي تحــدد ســيناريوهات 

األزمــة املحتملــة واســتجابات الــوكاالت املقصــودة )مبــا يف ذلــك الجــدوى النقديــة وخطــط االســتعداد( يف الدولــة عــى مســتوى الوكالــة يف شــكل اســرتاتيجيات 

إنســانية أو اســرتاتيجيات قطريــة أو خطــط طــوارئ. إذا كان هــذا هــو الحــال، يجــب عــى فريــق التقييــم اســتخدام ســيناريو األزمــة لخطــة الطــوارئ للوكالــة أو 

اســرتاتيجية الدولــة. إذا مل يكــن األمــر كذلــك، فســيحتاج الفريــق إىل تحديــد ســيناريو األزمــة. للقيــام بذلــك، يجــب عــى الفريــق الرجــوع إىل أداة تعريــف ســيناريو 

األزمــة التنظيميــة أو، إذا مل تكــن متوفــرة، أدوات مثــل دليــل تســهيل تحديــد مخاطــر التابــع للجنــة اإلنقــاذ الدوليــة15 مــن املنظــامت األخــرى.

اإلجراء 1.2
تحديد نطاق التقييم

يتضمن تقييم التحويالت النقدية ثالث مكونات:

املوقع الجغرايف للتقييم )مكان توزيع النقد؟(

يجــب أن يتضمــن التخطيــط للطــوارئ الحــايل تنبــؤات حــول موقــع وحجــم الســكان املترريــن مــن األزمــة ومــا إذا كانــوا مــن الســكان املحليــني أو النازحــني، كــام 

هــو الحــال يف الجــدول 3 يجــب أن تحــدد هــذه املعلومــات املوقــع )املواقــع( الجغرافيــة لتقييــم أداة مرونــة التحويــالت النقديــة.

الجدول 3 – االعتبارات املتعلقة باملوقع16

التداعياتالبيئة

مستويات األمان	�

مستوى الفساد	�

الوصول )القدرة عى السفر عن طريق الرب / األنهار(	�

 االتصال )توفر وموثوقية شبكة الهاتف املحمول / تغطية اإلنرتنت(	�

هل البيئة املحلية آمنة مبا يكفي لحركة النقد والتعامل معه؟

تعد خدمات التحويالت النقدية اإللكرتونية أكر مالءمة عندما تكون الطرق 

واألمن ضعيفني، ولكن البنية التحتية لالتصاالت موجودة أو ميكن إصالحها 

برسعة.

عدد املستلمني	�

عدد املدفوعات لكل مستلم	�

البيئة الريفية أو الحرية	�

السكان يف مواقع بعيدة أو مركزية	�

احتاملية الحاجة إىل تكرار الربمجة أو توسيعها	�

التسليم اآليل )اإللكرتوين / املحمول( هو أكر مالءمة كلام زاد عدد وتواتر 

املدفوعات.

من املرجح أن يستفيد السكان يف مواقع بعيدة من خدمات التحويالت النقدية 

عرب الوكالء املحليني والهواتف املحمولة التي تقلل من حاجتهم إىل السفر. ومع 

ذلك، فمن غري املرجح أن تكون هناك بنية تحتية للدفع موجودة يف املناطق 

الريفية، وقد تكون هناك حاجة إىل نقاط دفع مؤقتة.

https://rescue.box.com/s/9jchuanj8u2eb73o9vgaa6v9wm6sc2r1  15

شبكة CaLP: تسليم النقد - آليات التحويل النقدي يف حاالت الطوارئ، 2010.  16
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ت النقدية
أداة مرونة التحويال

الخطوة 1 - التحضري للتقييمالخطوة 1 - التحضري للتقييم

يتم تقييم خدمات التحويالت النقدية )كيف نريد تسليم النقود؟(
ــا املســتفيدون املســتهدفون.  ــي يفضله ــة الت ــالت النقدي ــات التحوي ــوع خدم ــا ن ــة وبرامجه ــة والتأهــب النقــدي للوكال يجــب أن تحــدد برامــج الجــدوى النقدي

بالنســبة للموقــع املحــدد، يجــب تحديــد نطــاق التقييــم نــوع )أنــواع( خدمــة التصويــر املقطعــي املحوســب التــي يجــب تحليلهــا. تحــدد أداة مرونــة التحويــالت 

النقديــة عــى نطــاق واســع ثالثــة أنــواع: خــارج نطــاق البنــوك، وقائــم عــى البطاقــة، والهواتــف املحمولــة.

يجــب اســتخدام دراســات الجــدوى الســوقية أو النقديــة، واالتفاقيــات اإلطاريــة مــع مقدمــي الخدمــات املاليــة، عنــد توفرهــا، كمصــادر بيانــات ثانويــة لتحديــد 

نــوع )أنــواع( خدمــات التحويــالت النقديــة التــي يقدمهــا مقدمــو الخدمــات املاليــة. إذا تــم تحديــد مقدمــي الخدمــات املاليــة الجــدد، فيجــب اســتخدام أداة 

مرونــة التحويــالت النقديــة ملراجعــة قــدرة التخفيــف فقــط بعــد إجــراء تقييــم أويل لربنامــج مقدمــي الخدمــات املاليــة، باســتخدام عــى ســبيل املثــال إحــدى 

األدوات الســت املدرجــة يف قســم املقدمــة. ضــع يف اعتبــارك املشــكالت املدرجــة يف الجــدول 4.

الجدول 4 – االعتبارات املتعلقة باختيار خدمة التحويالت النقدية

التداعياتالبيئة

وجــود البنيــة التحتيــة للدفــع )فــروع البنــوك، مكاتــب الربيــد، أجهــزة الــرصاف 

اآليل، أعــامل تحويــل األمــوال عــرب الهاتــف املحمــول، شــبكات الــوكالء(

تــزداد رسعــة النــرش مــع اســتخدام خدمــات التحويــالت النقديــة الحاليــة مــن 

ــة  ــم خدم ــن تقدي ــني املتمرســني. ال يستحس ــات الرشيك ــي الخدم ــل مقدم قب

التصويــر املقطعــي املحوســب غــري املختــربة يف حــاالت الطــوارئ.

شدة تأثري األزمة املتوقعة )مثل البنية التحتية املادية(

املوثوقيــة )وقــت التعطــل، والقــدرة عــى التوســع / الزيــادة، وإدارة الســيولة، 

واالتصــاالت، وأنظمــة املراقبــة(

تتأثر خدمات التحويالت النقدية أيًضا بالصدمات.

يعــد عــدم القــدرة عــى التعامــل بســبب عــدم موثوقيــة الشــبكة أو الخدمــة 

وعــدم كفايــة الوكيــل أو ســيولة أجهــزة الــرصاف اآليل مــن بــني أعــى املخاطــر 

بالنســبة للمســتفيدين.

معرفة املستلمني / تفضيلهم لطرق الدفع

مستوى الشمول املايل

مستوى امللكية أو الوصول إىل الهواتف املحمولة

ســتزيد األلفــة مــن قبــول خدمــة تحويــالت نقديــة معينــة، والتــي تعتمــد عــى 

ــني،  ــم املتاح ــب والدع ــة، والتدري ــتوى املالءم ــة، ومس ــعور بالثق ــان والش األم

والقيمــة التــي يدركهــا املســتلمون. قــد يفضــل املســتلمون املختلفــون أنواًعــا 

مختلفــة مــن التصويــر املقطعــي املحوســب.

ــة قــدرة التخفيــف الخاصــة  ــة )املالحــق 1.1 و2.1 و3.1( مــع أســئلة حــول شــدة تأثــري وفعالي ــة التحويــالت النقدي تــم تصميــم أدوات جمــع بيانــات أداة مرون

بــكل خدمــة مــن خدمــات التحويــالت النقديــة الثالثــة: التحويــالت مبســاعدة الوكيــل )مبــا يف ذلــك خدمــات التحويــالت خــارج البنــوك( والتحويــالت القامئــة عــى 

البطاقــات والتحويــالت املتنقلــة. ســيحدد فريــق التقييــم القســم )األقســام( املتعلــق بنــوع خدمــة )خدمــات( التصويــر املقطعــي املحوســب املتضمنــة يف نطــاق 

أداة مرونــة التحويــالت النقدية)الخطــوة 1(. بعــد جمــع البيانــات )خطــوات2 و3(ســيقوم فريــق التقييــم بتســجيل مــدى شــدة تأثــري الصدمــة وفعاليــة تدابــري 

التخفيــف الخاصــة مبقدمــي الخدمــات املاليــة لــكل خدمــة مــن خدمــات التحويــالت النقديــة التــي تــم تقييمهــا، باســتخدام إمــا املالحــق 1.2، أو2.1 أو 3.2

مقدمو الخدمات املالية املراد تقييمهم )أي مقدمي الخدمات املالية الذين يقدمون أنواع التحويالت النقدية التي نريد تقييمها؟(

ــارة الذيــن ينبغــي تضمينهــم يف التقييــم مــن أجــل تحديــد  يتمثــل الجانــب األخــري مــن نطــاق التقييــم يف تحديــد مقدمــي الخدمــات املاليــة يف املنطقــة املخت

مرونتهــم يف مواجهــة الصدمــات. ضــع يف اعتبــارك أن العديــد مــن مقدمــي الخدمــات املاليــة قــد يقدمــون أكــر مــن نــوع واحــد مــن خدمــات التحويــالت النقديــة، 

وأن البعــض قــد يتــم التعاقــد معهــم مســبًقا. يقــدم الجــدول 5بعــض االعتبــارات الرئيســية الختيــار مقدمــي الخدمــات املاليــة.
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الجدول 5 – االعتبارات املتعلقة باختيار خدمة التحويالت النقدية

التداعياتاالعتبارات

هل ميكن ملقدم الخدمات املالية تقديم خدمة التحويالت النقدية 	�  

املحددة )أي، هل متت املوافقة عى مقدمي الخدمات املالية لتشغيل البنية 

التحتية لبطاقة MasterCard أو VISA(؟

تعد خدمات التحويالت النقدية املستندة إىل البنوك أكر أمانًا بشكل عام، 

ولكن ميكن ملقدمي الخدمات غري املرصفية الوصول إىل املستلمني الذين قد ال 

تصلهم الخدمات املرصفية يف الفروع. قد يحظر القانون عى مقدمي الخدمات 

املالية األقل رسمية تقديم )بعض( خدمات التحويالت النقدية أو فتح حسابات 

جديدة.

ما هي املتطلبات التنظيمية التي تحكم أدوات الدفع؟ )هل 	�  

إجراءات اعرف عميلك تقيد فتح حسابات جديدة؟ هل ميكن الحصول عى 

إعفاءات؟(

يجب أن تفي خدمات التحويالت النقدية التي يتم تقدميها من خالل مقدمي 

الخدمات املالية املنظمني مبتطلبات أعرف عميلك، ويجب أن تكون قاعدة 

بيانات تسجيل املستلمني متوافقة )عى سبيل املثال، رقم الهوية ورقم الهاتف 

املحمول والصورة واملعلومات الحيوية البيومرتية(.

قد يتمتع مقدمو الخدمات املالية األقل تنظياًم مبزيد من املرونة فيام يتعلق 

بالتنظيم، ويكونون أقل اعتامًدا عى االتصاالت والبنية التحتية للطاقة، يف 

تقديم خدمات التحويل النقدي، ولكنهم قد يتحملون مسؤولية أقل يف حاالت 

الخسارة.

ما هي متطلبات إدارة املخاطر الداخلية التي يجب أن يحددها 	�  

مقدمو الخدمات املالية؟

ما مدى قوة شبكة مقدم الخدمات املالية؟ )هل هو جزء من 	�  

مجموعة مرصفية دولية أو وطنية أو محلية ذات بنية تحتية مشرتكة؟(

يتمتع مقدم الخدمات املالية الذي لديه الشبكة األقوى بقدرة أكرب عى التعايف 

والتوسع. ومع ذلك، قد يكون الفرع املحي لشبكة كبرية أقل مرونة، حيث 

يعمل وفًقا للعمليات واإلجراءات القياسية الصادرة عن مكتب رئيي بعيد. 

تعترب سيولة الوكالء أمرًا بالغ األهمية لخدمات التحويالت النقدية الفعالة 

وتتحسن بشكل عام مع حجم شبكتهم.

هل مقدم الخدمات املالية مهتم باملشاركة؟	� العديد من مقدمي الخدمات املالية ليسوا عى دراية بربامج التحويالت  

النقدية اإلنسانية وقد ال يكونون مهتمني يف البداية بالعمل مع الجهات الفاعلة 

اإلنسانية، بسبب املخاطر عى السمعة، وما إىل ذلك.

  ما هي متطلبات الوكالة إلعداد التقارير والتسوية )قابلية 	�

التدقيق(؟

من املرجح أن يكون لدى مقدمي الخدمات املالية األكر رسمية عمليات 

تسجيل ورصف مؤمتتة تسمح بتتبع األموال بشكل أرسع وأكر دقة من النظام 

اليدوي، لكن األمتتة العالية ميكن أن تعني أيًضا قابلية أكرب للتأثر بالصدمات 

)انقطاع التيار الكهربايئ وفشل االتصال(.

ــكل التكلفــة  ــاًء عــى تغطيتهــم العامــة وقدرتهــم وهي ــم تقييمهــم بالفعــل بن ــن قــد ت ــة أن مقدمــي الخدمــات املختاري ــة التحويــالت النقدي تفــرتض أداة مرون

)راجــع الهــدف، الصفحــة 6(. لذلــك، يجــب أن تكــون البيانــات الثانويــة حــول األداء املؤســي لهــذه املؤسســات موجــودة بالفعــل. ومــع ذلــك، إذا قــرر فريــق 

التقييــم تضمــني مقدمــي الخدمــات املاليــة غــري املعروفــني للوكالــة، حيــث ال توجــد اتفاقيــات قامئــة، فيجــب إجــراء تقييــم أويل لربنامــج تقديــم الخدمــات املاليــة 

باســتخدام األدوات املذكــورة يف املقدمــة.

مبجــرد تحديــد مقدمــي الخدمــات املاليــة املــراد تقييمهــم، يجــب جدولــة املواعيــد مــع موظفــي مقــدم الخدمــات املاليــة الرئيســيني لجمــع البيانــات األوليــة. يجــب 

أن يهــدف فريــق التقييــم إىل مقابلــة كبــار املديريــن لــدى مقــدم الخدمــات املاليــة، مبــا يف ذلــك رئيــس العمليــات ورئيــس تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت / 

نظــم إدارة املعلومــات وأقســام إدارة املخاطــر، باإلضافــة إىل موظفــي الخــط األمامــي الذيــن ميكنهــم تقديــم معلومــات حــول عمليــات واجهــة العميــل الحاليــة 

واملحتملــة.
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اإلجراء 1.3
تشكيل فريق التقييم

كــام هــو الحــال مــع أي نــوع مــن التقييــم، فــإن تشــكيل الفريــق أمــر بالــغ األهميــة. مراعــاة الخــربة الفنيــة للموظفــني مــع التحويــالت النقديــة، ومعرفــة املوقــع 

امليــداين، واالهتــامم بالتمريــن. يجــب أن يقــود التمريــن أخصــايئ تحويــل نقــدي مــن الفريــق املــايل

 اعتــامًدا عــى نطــاق التقييــم، ميكــن أن يقــوم اثنــان أو ثالثــة موظفــني لديهــم املــوارد الالزمــة )مــن حيــث الوقــت وامليزانيــة والدعــم اإلداري( بإجــراء أداة مرونــة 

التحويــالت النقديــة. عــى ســبيل املثــال، عندمــا قامــت لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة بتجربــة أداة مرونــة التحويــالت النقديــة يف مقاطعــة الســند يف باكســتان، تألــف 

فريــق التقييــم مــن منســق برنامــج واحــد ومنســق سلســلة التوريــد ومنســق مــايل واحــد. ميكــن ألعضــاء الفريــق اإلضافيــني العمــل كمخربيــن رئيســيني أو أشــخاص 

مرجعيــني. ميكــن ملوظفــي الشــؤون املاليــة وسلســلة التوريــد تقديــم مدخــالت للتدفــق النقــدي والقيــود اللوجســتية )عــى ســبيل املثــال، األرضار التــي لحقــت 

بالبنيــة التحتيــة( التــي قــد تؤثــر عــى تســليم التحويــالت النقديــة أثنــاء الصدمــة وبعدهــا. ميكــن ملوظفــي الربنامــج توضيــح املتطلبــات الربامجيــة لتقديــم خدمــة 

التحويــالت النقديــة وتوفــري مصــادر بيانــات ثانويــة، بينــام ميكــن ملوظفــي تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت املســاعدة يف تقييــم خدمــات التحويــالت النقديــة 

املســتندة إىل البطاقــة واملتنقلــة.

ــا مــا تفتقــر إىل لغــة مشــرتكة مــع مقدمــي الخدمــات املاليــة، فــإن التدريــب التمهيــدي أو االجتــامع مــع مقدمــي خدمــات  نظــرًا ألن املنظــامت اإلنســانية غالبً

التحويــالت املاليــة املعتمديــن مفيــد.



 Step 2 - Identify the Likely Shocks

 الخطوة 2 – تحديد الصدمات 
والتأثريات املحتملة
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اإلجراء 2.1
تحديد الصدمات وتأثرياتها املحتملة

ســتكون الخطــوة الثانيــة يف تقييــم املرونــة هــي تحديــد أي مــن الفئــات األربــع الرئيســية للصدمــات مــن املحتمــل أن تحــدث يف مــكان معــني. يتــم ترميــز كل فئــة 

بحــرف لتحديــد األقســام ذات الصلــة بســهولة يف أدوات جمــع البيانــات وأوراق عمــل التســجيل )املالحــق1.2 و2.2 و3.2(.

 األرضار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية املادية )املباين والطرق والسكك الحديدية واألنهار والجسور، وما إىل ذلك(

تعتمــد جميــع الخدمــات، مبــا يف ذلــك خدمــات التحويــالت النقديــة، إىل حــد مــا عــى البنيــة التحتيــة العاملــة للــأوى والتخزيــن، والوصــول إىل األشــخاص والســلع 

وحركتهــم. ال يتطلــب التســليم النقــدي املبــارش بالــرورة مــأوى دائــم، حيــث ميكــن إنجــاز هــذا النــوع مــن خدمــات التحويــل النقــدي مــن خــالل صناديــق 

الشــاحنات. ومــع ذلــك، فإنــه يتطلــب وصــول املوظفــني والــوكالء واملســتلمني )البنيــة التحتيــة للنقــل( إىل موقــع مــادي محــدد يف أوقــات محــددة. أنظمــة التوصيــل 

اإللكرتونيــة أقــل اعتــامًدا عــى البنيــة التحتيــة املاديــة للتوزيــع، طاملــا أن أنظمــة التشــغيل موضوعــة بأمــان يف موقــع أكــر حاميــة مــن األزمــة. ومــع ذلــك، ميكــن 

أن تتأثــر نقــاط الــرصف النقــدي بشــدة مــن املعــدات التالفــة )عــى ســبيل املثــال، أجهــزة الــرصاف اآليل التــي جرفتهــا الفيضانــات أو أصبحــت غــري صالحــة للعمــل( 

أو تدمــري مالجــئ الــوكالء أو مخــزون النقــود.

 اضطرابات كبرية و / أو مطولة يف توفري املرافق العامة )الكهرباء واملياه والهاتف وشبكات اإلنرتنت(

تتطلــب معظــم خدمــات التحويــالت النقديــة وجــود الطاقــة الكهربائيــة،17 والتــي بدونهــا ال تعمــل شــبكات الهاتــف املحمــول واتصــاالت اإلنرتنــت ومعــدات 

التحويــالت النقديــة. ميكــن التخفيــف مــن االنقطاعــات قصــرية األجــل باســتخدام أنظمــة الدعــم املحليــة مبــا يف ذلــك املولــدات التــي تعمــل بالبنزيــن أو الديــزل 

ــات  ــب خدم ــة. تتطل ــالت النقدي ــات التحوي ــر لعملي ــر األســاس اآلخ ــلكية هــي حج ــات األخــرى. االتصــاالت الســلكية والالس ــات الشمســية والبطاري أو البطاري

التحويــالت النقديــة اإللكرتونيــة أنظمــة اتصــاالت لربــط األنظمــة املرصفيــة املركزيــة واملحليــة، لتحميــل البطاقــات واملحافــظ اإللكرتونيــة، ومصادقــة معرفــات 

املســتخدمني، والتقــاط بيانــات املعامــالت. هــذه الخدمــات معرضــة بشــكل خــاص ألعطــال اإلنرتنــت أو عمليــات شــبكة الهاتــف املحمــول. عــى النقيــض مــن ذلــك، 

ميكــن لبعــض خدمــات التحويــالت النقديــة مبســاعدة الوكيــل )مكاتــب الربيــد أو مؤسســات التمويــل األصغــر املؤمتتــة األقــل( أن تســتمر يف العمليــات حتــى بــدون 

كهربــاء أو اتصــاالت، طاملــا ميكــن التحقــق مــن أهليــة املســتلمني ماديًــا وتأمــني الوصــول املــادي لتمكــني تجديــد النقــد إىل نقــاط الدفــع

  تلــف كبــري و / أو تعطــل األصــول امللموســة وغــري امللموســة املقدمــة مــن مقدمــي الخدمــات املاليــة )نقــاط الدفــع مثــل أجهــزة الــراف اآليل، وقواعــد 

البيانــات، والســجالت، وأنظمــة املعلومــات اإلداريــة وأنظمــة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت(

ميكــن أن يؤثــر الــرر الــذي يلحــق بأنظمــة التشــغيل املحليــة ملــزود خدمــة التحويــالت النقديــة )عــى ســبيل املثــال، قواعــد بيانــات الهويــة وســجالت املســتلمني 

ودفاتــر التحويــل ونظــم املعلومــات اإلداريــة وأنظمــة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت( بشــدة عــى خدمــات التحويــالت النقديــة. باإلضافــة إىل ذلــك، ميكــن أن 

تتعطــل أنظمــة اإلرســال والتغذيــة الراجعــة )املوافقــات( املطلوبــة لتلبيــة متطلبــات »اعــرف عميلــك«. تــؤدي الكــوارث التــي تــؤدي إىل فقــدان قواعــد البيانــات 

إىل اإلرضار بالقــدرة عــى تنفيــذ عمليــات النقــل مــن طــرف إىل طــرف. ميكــن أن يــؤدي الــرر املــادي الــذي يلحــق باملمتلــكات غــري املنقولــة )مثــل املبــاين( أو 

املعــدات )الخــوادم وأجهــزة الــرصاف اآليل( أو األصــول املنقولــة )مثــل املركبــات( إىل تقييــد وصــول املوظفــني إىل نقــاط البيــع / الدفــع. قــد تكــون األرضار قابلــة 

لإلصــالح يف إطــار زمنــي قصــري إىل متوســط املــدى إذا ظلــت األســواق والوصــول إىل البنيــة التحتيــة للنقــل عاملــني. إذا ظلــت شــبكات الهاتــف املحمــول تعمــل، 

فقــد يكــون التصويــر املقطعــي املحوســب أقــل تأثــراً مــن أنظمــة التوصيــل اإللكرتونيــة األخــرى.

عادة ما يتم توزيع الطاقة كمرفق عام من شبكة كهرباء أو منشأة غاز طبيعي، يف حني ميكن توفري الطاقة محليًا عن طريق مولدات تعمل بالبنزين أو الديزل أو يتم حصادها من الشمس وتخزينها يف بطاريات شمسية أو بطاريات أخرى.  17
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 صدمات لتوافر املوظفني وقدرتهم )فقدان األرواح، والصحة، واملهارات األساسية(

ــا، يُطلــب  املــوارد البرشيــة حاســمة لخدمــات التحويــالت النقديــة. يف حــني أن العديــد مــن معامــالت التصويــر املقطعــي املحوســب اإللكرتونيــة تحــدث تلقائيً

مــن املوظفــني مــلء قواعــد البيانــات وتحميــل البطاقــات واملســاعدة يف عمليــات الســحب خــارج البورصــة وإعــادة تخزيــن أجهــزة النقــد وتشــغيلها محطــات 

نقــاط البيــع، والعمــل كــوكالء يف نقــاط الدفــع. ميكــن أن تــؤدي حــاالت الطــوارئ املفاجئــة إىل خســائر كبــرية يف األرواح واإلصابــات باإلضافــة إىل تعطيــل سالســل 

إمــدادات امليــاه، والغــذاء، والنقــل، واملمتلــكات. ال ميكــن أن يؤثــر هــذا عــى الســالمة البدنيــة للموظفــني فحســب، بــل ميكنــه أيًضــا إنشــاء حواجــز وصــول مثــل 

مناطــق الحجــر الصحــي ومناطــق الحظــر التــي تحــد مــن وصــول املوظفــني إىل أماكــن العمــل. يف مثــل هــذه الســيناريوهات، ميكــن أن تتأثــر خدمــات التحويــالت 

النقــدي بشــكل كبــري. عــى وجــه الخصــوص، ميكــن أن يــؤدي نقــص املوظفــني أو املهــارات األساســية إىل إعاقــة توســيع نطــاق خدمــات التحويــالت النقديــة إىل 

املســتفيدين املترريــن مــن األزمــات.

يف حــني أن معظــم الصدمــات تقــع ضمــن الفئــات األربــع املذكــورة أعــاله، فقــد تكــون هنــاك بالطبــع صدمــات أخــرى، والتــي يجــب عــى فريــق التقييــم إدراجهــا 

إذا كان ذلــك مناســبًا.

اإلجراء 2.2
تحديد التأثري املحتمل للصدمات عى خدمات التحويالت النقدية

تطلــب هــذه الخطــوة مــن فريــق التقييــم تحديــد التأثــريات الرئيســية والخطــورة التــي ســتحدثها الصدمــات املحــددة عــى خدمــة )خدمــات( التحويــالت النقديــة 

ــا مــا تتأثــر طــرق الدفــع  املختــارة. اعتــامًدا عــى البنيــة التحتيــة وأمنــاط التشــغيل املتاحــة، ســتختلف درجــة تأثــر خدمــات التحويــالت النقديــة بالصدمــة. غالبً

اإللكرتونيــة بشــدة بانقطــاع التيــار الكهربــايئ، يف حــني أن الخدمــات املبــارشة التــي ال تســتلزم وصفــة طبيــة تتأثــر أكــر بــاألرضار التــي لحقــت باملبــاين والطــرق مــام 

يحــد مــن وصــول املوظفــني. ميكــن أن تســتمر خدمــات التحويــالت النقديــة عــرب الهواتــف املحمولــة بالعمــل عــى الرغــم مــن األرضار املاديــة طاملــا أن شــبكات 

الهاتــف املحمــول تعمــل، ولكــن ســتتأثر جميــع أنــواع خدمــات التحويــالت النقديــة إذا أعاقــت الصدمــات نقــل النقــود إىل نقــاط الدفــع لفــرتة طويلــة مــن الزمــن.

قــد يكــون فريــق التقييــم قــادًرا عــى إكــامل هــذه الخطــوة بنــاًء عــى مصــادر البيانــات الثانويــة، ولكــن مــن األفضــل التحقــق مــن تأثــري الصدمــات املختلفــة مــع 

مقدمــي الخدمــات املاليــة أنفســهم. لهــذا الســبب، فــإن أدوات جمــع البيانــات األساســية )املالحــق 1.1, 2.1 3.1( تضــم أســئلة محــددة ملناقشــتها مــع مقدمــي 

الخدمــات املاليــة املختاريــن.

ــات  ــية لخدم ــة الرئيس ــواع الثالث ــع لألن ــة التوس ــتمرارية وقابلي ــى اس ــراء 2.1 ع ــة يف اإلج ــع املعروض ــات األرب ــر الصدم ــن أن تؤث ــف ميك ــدول 6 كي ــح الج يوض

ــة( النقديــة ذات الصلــة الخدمــات. يتضمــن الجــدول 6 أيًضــا  التحويــالت النقديــةCT )التحويــالت مبســاعدة الوكيــل والقامئــة عــى البطاقــة والهواتــف املحمول

مراجــع لألســئلة ذات الصلــة يف املرفقــات 1.1 و2.1 و3.1 تتكــون هــذه املراجــع مــن رمــز مكــون مــن حرفــني ميثــل نــوع الصدمــة - لــألرضار املاديــة للبنيــة التحتيــة، 

 S A يف هــذه الحالــة  U لفقــدان املوظفــني واملهــارات )أو العتبــارات عامــة،  P لــألرضار التــي لحقــت بأصــول مقــدم الخدمــات املاليــة، و  لتعطيــل املرافــق، 

S ملقيــاس التوســيع. G حــرف ثــاٍن( –  وتأثــري الصدمــة -  للتأثــري أو  لــن يحتــوي الرمــز عــى 

تم إنشاء الرموز عى النحو التايل:

P )األرضار املادية(/  G )اعتبار عام - ال حاجة إىل حرف ثاٍن كام هو معروض يف النقطة التالية( أو 

S )املوظفون( - يشري هذا إىل عنرص مقدم الخدمات املالية الذي يركز عليه السؤال. A )خسارة األصول( /  U )خدمة املرافق البائدة( / 

 or  or  - يشري هذا إىل ما إذا كانت األسئلة تهدف إىل تحديد التأثري أو التخفيف أو مقياس التوسع.

التعداد ) ,  ,  ( - هذا يشري إىل أرقام األسئلة.

3 , إلخ التي تم العثور عليها أيًضا لكل سؤال  الجدول 6 رموز املراجع مثل         ، 

( من أدوات جمع البيانات الذي يسأل عن إجراء التخفيف   1 ,يجب أن يكون نصها كام يي: »هذا هو السؤال األول )

”.) إذا قمنا بفك الشفرة   )  ( من مقدمي الخدمات املالية يف مكانه للرر املادي ) 

S
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الخطوة 2 – تحديد الصدمات والتأثريات املحتملة

الجدول 6 – اآلثار التوضيحية للصدمات عى ثالث خدمات للتحويالت النقدية

التأثري املحتمل للصدمةنوع الصدمة

تقديم التحويالت النقدية من التحويالت النقدية مبساعدة الوكيل

خالل البطاقات

تقديم التحويالت النقدية عرب 

الهواتف املحمولة

املباين / املعدات مدمرة أو 

مترضرة أو غري آمنة

نقاط الدفع الدامئة )البنوك، 

مؤسسات التمويل األصغر، مكاتب 

الربيد( مغلقة، خطر النهب، وقت 

اإلصالح الطويل

نقاط دفع دامئة، أجهزة الرصاف 

اآليل منتهية الصالحية، وقت إصالح 

طويل

نقاط رصف النقود الدامئة )املباين 

واملعدات( منتهية الصالحية

وصول املوظفني / الوكالء / 

املستلمني إىل نقاط الدفع 

املحظورة أو املقيدة

ال يوجد موظفو نقاط البيع 

وأنظمة التحقق والنقود التي 

يتعذر الوصول إليها

أجهزة الرصاف اآليل مل يتم إعادة 

تعبئتها

ال يوجد / عدد قليل من الوكالء 

العاملني يف املنطقة

تعطيل اإلمدادات النقدية 

)وكذلك الوقود والغذاء واملياه 

وقطع الغيار

 عدم وجود سيولة / سيولة نقص السيولة، نقل املوظفني

منخفضة

عدم وجود وكالء/ عدد قليل 

منهم، عدم وجود سيولة / سيولة 

منخفضة

انقطاع التيار الكهربايئ، تعطل 

املعدات اإللكرتونية

أنظمة املكاتب الخلفية اآللية 

)أجهزة الحاسوب، الخوادم، قواعد 

البيانات( ال تعمل، ال توجد إضاءة، 

تدفئة، تكييف

أنظمة املكاتب الخلفية اآللية، 

وأجهزة الرصاف اآليل، وقارئات 

البطاقات، ومحطات نقاط البيع 

ال تعمل

أنظمة املكاتب الخلفية والوكالء 

املؤمتتة، مبا يف ذلك محطات نقاط 

البيع، ال يعمل، ال توجد إضاءة، 

تدفئة، تكييف

انقطاع الهواتف األرضية )مثل 

الخطوط الساخنة لخدمة 

العمالء(

أنظمة نقل البيانات معطلة جزئيًا، 

وتعطل اتصاالت الشبكة

تعطل املصادقة عى أساس الرسائل 

القصرية

ال يوجد وصول إىل مخازن ذات 

قيمة، وأنظمة نقل البيانات / 

االتصاالت معطلة

انقطاع التيار الكهربايئ، تعطل 

املعدات اإللكرتونية

أنظمة املكاتب الخلفية اآللية 

)أجهزة الحاسوب، الخوادم، قواعد 

البيانات( ال تعمل، ال توجد إضاءة، 

تدفئة، تكييف

أنظمة املكاتب الخلفية اآللية، 

وأجهزة الرصاف اآليل، وقارئات 

البطاقات، ومحطات نقاط البيع 

ال تعمل

أنظمة املكاتب الخلفية والوكالء 

املؤمتتة، مبا يف ذلك محطات نقاط 

البيع،

P
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التأثري املحتمل للصدمةنوع الصدمة

ال يوجد تأخر يف التحقق من إتالف أنظمة البيانات / السجالت

األموال وأهلية املستخدم بدون 

أنظمة النسخ االحتياطي الورقية 

/ عن بعد

التحقق املتأخر من األموال 

وأهلية املستخدم يف أنظمة النسخ 

االحتياطي املركزية / عن بعد

التحقق املتأخر من األموال 

وأهلية املستخدم يف أنظمة النسخ 

االحتياطي املركزية / عن بعد

تدمري أنظمة إدارة املعلومات/ 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

عدم القدرة عى الحصول عى 

خدمات تحويل النقد / مصادقة 

عدم التأخري ملعرفات العمالء، 

وعدم القدرة عى تسجيل عمالء 

جدد، وعدم وجود/ محدودية 

تقارير عن املعامالت 

تعطل أجهزة الرصاف اآليل، عدم 

وجود / تأخري املصادقة عى 

معرفات املستخدم، عدم القدرة 

عى إصدار / تحميل بطاقات 

جديدة، تقارير محدودة عن 

املعامالت

ال يوجد أمكانية للوصول إىل 

الحسابات، عدم وجود مصادقة 

ملعرفات املستخدم، عدم القدرة 

عى إصدار / تحميل محافظ 

جديدة، تقارير محدودة عن 

املعامالت

املوظفون غري قادرين عى السفر تدمري املركبات

إىل العمل، والنقود مل يتم إعادة 

تخزينها

أجهزة الرصاف اآليل مل يتم إعادة 

تعبئتها

مل يتم إعادة تعبئة النقود

فقدان موظفي التحويالت 

النقدية املهرة / تقييد وصول 

املوظفني إىل العمل

عدم توفر متخذي القرار 

والرصافون

عدم توفر متخذي القرار والوكالءعدم توفر متخذي القرار

عدم وجود معالجة للمكتب فقدان موظفي الدعم

الخلفي، وعدم القدرة عى الوصول 

إىل النقد، وعدم وجود دفعات أو 

التأخر يف تسليمها، وإعداد التقارير

أجهزة الرصاف اآليل غري قابلة 

لإلصالح / مل يتم إعادة تخزينها، 

وتأخر إصدار / تسليم بطاقة 

جديدة، وتأخر اإلبالغ

عدم تعبئة النقد، والتأخر يف إعداد 

التقارير

عدم وجود موظفني إضافيني 

لتوسيع نطاق خدمات التحويالت 

النقدية

توسيع نطاق محدود )اعتامًدا عى 

حجم الشبكة، ، والتدريب الذي 

يستغرق وقتًا طويالً للموظفني 

الجدد / املنقولني(

تدريب محدود للمستلمني، 

تأخر تسليم )عن بعد( للبطاقات 

الصادرة / املحملة

تدريب محدود للوكيل / املستلم، 

وتأخري الوصول إىل املحافظ 

املفتوحة / املحملة )عن بُعد(

تم إنشاء الرموز عى النحو التايل::

P )األرضار املادية(/  G  )اعتبار عام - ال حاجة إىل حرف ثاٍن كام هو معروض يف النقطة التالية( أو    

S )املوظفون( - يشري هذا إىل عنرص مقدم الخدمات املالية الذي يركز عليه السؤال.  A )خسارة األصول( /  U  )خدمة املرافق البائدة( /    

  or  or يشري هذا إىل ما إذا كانت األسئلة تهدف إىل تحديد التأثري أو التخفيف أو مقياس التوسع.
التعداد ) ،  ،  …( - هذا يشري إىل أرقام األسئلة. 

S

A

التتمة من الصفحة السابقة

الخطوة 2 – تحديد الصدمات والتأثريات املحتملة
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الخطوة 2 – تحديد الصدمات والتأثريات املحتملة

اإلجراء 2.3
استكال الورقة 1 يف مصفوفة التسجيل

الورقة 1: تأثري الصدمات وخطورتها
 

كــام هــو موضــح أعــاله، ســيحدد فريــق التقييــم الصدمــات األكــر صلــة بالتقييــم: ميكــن اختيــار بعضهــا أو جميعهــا. ســتؤثر الصدمــات املختلفــة عــى قــدرة مقــدم 

الخدمــات املاليــة عــى االســتمرار يف تقديــم الخدمــات أو االرتقــاء إىل درجــات مختلفــة. اســتناًدا إىل مراجعــة مصــادر البيانــات الثانويــة واملقابــالت مــع مقدمــي 

الخدمــات املاليــة املختاريــن، ســيقوم فريــق التقييــم بتعيــني قيمــة )عاليــة، متوســطة أو منخفضــة / ال يشء( لــكل صدمــة يف “الورقــة 1« إمــا »امللحــق 1.2« أو 

»2.2« أو »« 3.2 )يعتمــد عــى نــوع التصويــر املقطعــي املُقيَّــم( لإلشــارة إىل تأثــريه املتوقــع عــى خدمــة التحويــالت النقديــة )بغــض النظــر عــن قــدرة التخفيــف 

لــدى مقدمــي الخدمــات املاليــة، والتــي ســيتم تقييمهــا يف »الخطــوة 3«(.  كلــام ارتفعــت القيمــة، زاد تأثــري الصدمــة التخريبيــة. يجــب مراعــاة احتامليــة وشــدة 

وأهميــة كل صدمــة يف ســياق محــي عنــد تحديــد القيمــة.

 

كيفية استخدام الورقة 1:

بعــد  الفريــق  ســيقوم 

ــري  ــدة تأث ــم ش ــك بتقيي ذل

ــات  ــى خدم ــة ع كل صدم

ذات  النقديــة  التحويــالت 

ــا.  ــم تقييمه ــي ت ــة الت الصل

ميكــن   ،1 الورقــة  يف 

تســجيل كل صدمــة عــى 

التــايل:  النحــو 

منخفضة

لن يكون للصدمة أي تأثري أو لن يكون 
للصدمة أي تأثري أو تأثري ضئيل عى 
خدمة التصوير املقطعي املحوسب 
وقدرة التخفيف الخاصة مبقدمي 

الخدمات املالية املتعلقة بهذه الصدمة، 
ولن يتم تضمينها يف تقييم املرونة 

الناتج.

متوسطة

سيكون للصدمة تأثري نسبي عى خدمة 
التحويالت النقدية وقدرة التخفيف 

الخاصة مبقدم الخدمات املالية املتعلقة 
بهذه الصدمة، وسيتم تقييمها يف 

التقييم.

مرتفعة

سيكون للصدمة تأثري شديد عى خدمة 
التحويالت النقدية وقدرة التخفيف 

ملقدمي الخدمات املالية املرتبطني بهذه 
الصدمة، وسيتم تقييمها يف التقييم.



 Step 3 - Assess FSP Mitigation Capacity الخطوة 3 - تقييم قدرة التخفيف
ملقدمي الخدمات املالية
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الخطوة 3 - تقييم قدرة التخفيف ملقدمي الخدمات املالية

اإلجراء 3.1
تقييم تدابري التخفيف املطبقة

عنــد تقييــم آثــار الصدمــة )بخطــورة »عاليــة« أو »متوســطة« أو »منخفضــة«(، يقــوم فريــق التقييــم ســيحدد تدابــري التخفيــف املطبقــة لــكل نــوع مــن أنــواع 

خدمــات التحويــالت النقديــة. يجــب أن يتــم ذلــك مــن خــالل مراجعــة البيانــات الثانويــة وجمــع البيانــات األوليــة مــن املقابــالت مــع مقدمــي الخدمــات املاليــة 

)باســتخدام أدوات جمــع البيانــات يف املالحــق 1.1 و2.1 و3.1(. 

تعمــل تدابــري التخفيــف عــى زيــادة قــدرة مقدمــي الخدمــات املاليــة عــى الصمــود والتغلــب عــى تأثــري الصدمــات عــى عملياتهــا. تدابــري التخفيــف املمكنــة، مبــا 

يتــامىش مــع نــوع وتأثــري الصدمــات املوضحــة فالجــدول ، أدنــاه يف  الجــدول 7. هــذه التدابــري هــي بالــرورة إرشــادية وميكــن أن تتغــري مــع الســياق. عــى هــذا 

النحــو، تســتخدم أدوات جمــع البيانــات أســئلة مفتوحــة للســامح للمقيّمــني بالتقــاط مجموعــة مــن املقاييــس التــي قــد ال تكــون ممثلــة هنــا.

يتضمــن الجــدول 7 أيًضــا مراجــع لألســئلة ذات الصلــة بــأدوات جمــع البيانــات. 1.1 و2.1 و3.1 تتكــون هــذه املراجــع مــن رمــز مكــون مــن حرفــني يتكــون مــن 

S ولفقــدان املوظفــني  A لــألرضار التــي لحقــت بأصــول مقــدم الخدمــات املاليــة،  U وتعطيــل املرافــق،  P - لــألرضار املاديــة للبنيــة التحتيــة،  نــوع الصدمــة 

ــري،  وللتخفيــف أو  لتوســيع نطــاق  ــاٍن( – باإلضافــة إىل  للتأث ــن يحتــوي الرمــز عــى حــرف ث ــة ل ــارات عامــة، يف هــذه الحال G العتب واملهــارات )أو 

القيــاس.

الجدول 7 – تدابري التخفيف التوضيحية حسب تأثري الصدمة لثالث خدمات تحويالت نقدية أساسية

تقديم التحويالت النقدية من خالل التحويالت النقدية مبساعدة الوكيل

البطاقات

تقديم التحويالت النقدية عر الهواتف 

املحمولة

تدابري التخفيفاألثر

1( الوصول إىل السيولة من مصادر بديلة املباين مدمرة / مترضرة

ورسعة التجديد

2( قابلية التشغيل البيني ألنظمة / منصة 

التحويالت النقدية

3( نقاط الدفع البديلة للمستفيدين

1( املدفوعات املجمعة أو املتسلسلة

2( منصة مفتوحة / مغلقة، إمكانية 

التشغيل البيني

3( نقاط دفع بديلة )مؤقتة، متنقلة((

1( خيارات تجديد أجهزة الرصاف اآليل

2( منصة مفتوحة / مغلقة، بطاقات قابلة 

للتشغيل املتبادل

3( أجهزة الرصاف اآليل املتنقلة / القابلة 

للتشغيل البيني

1( السيولة لدى الوكيل، مدفوعات مجمعة 

أو متسلسلة

2( منصة مفتوحة / مغلقة، عوامل قابلة 

للتشغيل البيني

3( محافظ مؤقتة / وكالء السحب واإليداع 

)عى سبيل املثال، العمالء الذين متت 

ترقيتهم إىل وكالء(

الوصول إىل نقاط الدفع 

محظورة / مقيدة

1( قابلية التشغيل البيني للوكيل / النظام 

األسايس

2

2( إنشاء نقاط دفع بديلة

3

1( توجيه العمالء إىل نقاط سحب نقدي 

أخرى.

2( إنشاء نقاط دفع مؤقتة / متنقلة برسعة

1( بطاقات قابلة للتشغيل املتبادل مع 

أجهزة الرصاف اآليل األخرى.

2( أجهزة الرصاف اآليل املتنقلة / وكالء 

سحب نقدي بديل

1( وكالء اإليداع، والسحب قابلني للتشغيل 

املتبادل مع مقدمي الخدمات املالية 

اآلخرين.

2( محافظ مؤقتة / وكالء اإليداع، والسحب

P
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ة ا
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التتمة يف الصفحة التالية ➔

تم إنشاء الرموز عى النحو التايل::

P )األرضار املادية(/  G  )اعتبار عام - ال حاجة إىل حرف ثاٍن كام هو معروض يف النقطة التالية( أو    

S )املوظفون( - يشري هذا إىل عنرص مقدم الخدمات املالية الذي يركز عليه السؤال.  A )خسارة األصول( /  U  )خدمة املرافق البائدة( /    

  or  or يشري هذا إىل ما إذا كانت األسئلة تهدف إىل تحديد التأثري أو التخفيف أو مقياس التوسع.
التعداد ) ،  ،  …( - هذا يشري إىل أرقام األسئلة. 
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تقديم التحويالت النقدية من خالل التحويالت النقدية مبساعدة الوكيل

البطاقات

تقديم التحويالت النقدية عر الهواتف 

املحمولة

تدابري التخفيفاألثر

تعطل إمدادات النقد 

والوقود والغذاء / املاء

1( حجم املخزون املحي من التوريدات، مبا 

يف ذلك النقد.

2( خطة طوارئ إلعادة تخزين النقد / 

اإلمدادات.

3( حجم شبكة مقدم الخدمات املالية / 

املسافة إىل أقرب منفذ غري متأثر.

1( تعويم / سيولة املنافذ.

2( خطة الطوارئ املطبقة.

3( إعادة توجيه العمالء إىل منافذ أخرى.

1( تعويم / تجديد وكالء أجهزة الرصاف 

اآليل / نقاط البيع.

2( خطة الطوارئ املطبقة.

3( إعادة توجيه العمالء إىل أجهزة الرصاف 

اآليل القابلة للتشغيل البيني.

1( سيولة الوكيل )السيولة املحلية((.

2( خطة الطوارئ املطبقة.

3( إعادة توجيه العمالء إىل وكالء قادرين 

عى العمل البيني.

تم إنشاء الرموز عى النحو التايل::

P )األرضار املادية(/  G  )اعتبار عام - ال حاجة إىل حرف ثاٍن كام هو معروض يف النقطة التالية( أو    

S )املوظفون( - يشري هذا إىل عنرص مقدم الخدمات املالية الذي يركز عليه السؤال.  A )خسارة األصول( /  U  )خدمة املرافق البائدة( /    

  or  or يشري هذا إىل ما إذا كانت األسئلة تهدف إىل تحديد التأثري أو التخفيف أو مقياس التوسع.
التعداد ) ،  ،  …( - هذا يشري إىل أرقام األسئلة. 

P
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  التتمة من الصفحة السابقة 

الخطوة 3 - تقييم قدرة التخفيف ملقدمي الخدمات املالية
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الخطوة 3 - تقييم قدرة التخفيف ملقدمي الخدمات املالية

 تقديم التحويالت النقدية من خالل  التحويالت النقدية مبساعدة الوكيل 

البطاقات 

 تقديم التحويالت النقدية عر الهواتف 

املحمولة 

 تدابري التخفيف األثر

1( مصادر طاقة بديلة محلية مناسبة )مثل انقطاع الكهرباء

املولدات والبطاريات والوقود((.

2( سجالت النسخ االحتياطي )الورقية( التي 

ميكن الوصول إليها.

3( إجراءات / خطة تواصل األعامل.

4( موظفون مدربون عى إجراءات 

الطوارئ.

1( قوة احتياطية محلية.

2( سجالت املستخدم الورقية.

3( اإلجراءات املعمول بها، مواقع تجاوز 

الفشل.

4( اإلجراءات معروفة للموظفني.

1( النسخ االحتياطية املحلية، وقارئات 

البطاقات التي تعمل بالبطارية.

2( البطاقات الذكية، عمليات إعادة 

التسجيل / اإليصاالت غري املتصلة باإلنرتنت.

3( إصدار / تحميل البطاقة عن بُعد، مواقع 

تجاوز الفشل، انتظار املعامالت.

.s4( اإلجراءات معروفة للموظفني

1( نسخ احتياطية محلية، شواحن هاتف 

تعمل بالطاقة الشمسية .

2( السجالت غري املتصلة وإيصاالت 

املعامالت.

3( فتح الحساب عن بُعد، واتفاقيات 

مستوى الخدمة مع مشغي شبكات الجّوال، 

ومواقع تجاوز الفشل، وانتظار املعامالت.

4( اإلجراءات معروفة للموظفني.

1( (  العمليات البديلة / قنوات االتصال . الهواتف األرضية 

2( نظام شكاوى خدمة العمالء يف حاالت 

الطوارئ.

3( إجراءات / خطة تواصل األعامل

1( الهواتف التي تعمل باألقامر الصناعية/ 

الهواتف املحمولة.

2( اسرتاتيجية بديلة معروفة للموظفني.

3( الخط الساخن املبارش للوكالء.

1( الهواتف التي تعمل باألقامر الصناعية/ 

الهواتف املحمولة.

2( اسرتاتيجية بديلة معروفة للموظفني.

3( الخط الساخن املبارش للوكالء.

1( الهواتف التي تعمل باألقامر الصناعية/ 

الهواتف املحمولة.

2( اسرتاتيجية بديلة معروفة للموظفني.

3( الخط الساخن املبارش للوكالء.
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التتمة يف الصفحة التالية ➔
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ت النقدية 
 أداة مرونة التحويال

 تقديم التحويالت النقدية من خالل  التحويالت النقدية مبساعدة الوكيل 

البطاقات 

 تقديم التحويالت النقدية عر الهواتف 

املحمولة 

 تدابري التخفيف األثر

تعطل شبكات الهاتف 

املحمول  

1(  العمليات البديلة وقناة االتصال .

2( عمليات الطوارئ وخطط االتصال التي ال 

تتطلب هواتف محمولة.

1( الهواتف التي تعمل باألقامر الصناعية/ 

الهواتف األرضية.

2( خطة اتصاالت الطوارئ املعروفة 

للموظفني.

1( الهواتف التي تعمل باألقامر الصناعية/ 

الهواتف األرضية.

2( خطة اتصاالت الطوارئ املعروفة 

للموظفني.

1( العمليات البديلة وقنوات االتصال.

2( خطط تشغيلية للطوارئ التي ال تتطلب 

هواتف محمولة.

1( العمليات البديلة وقنوات االتصال. توقف اإلنرتنت 

7

2( أنظمة النسخ االحتياطي الورقية / غري 

املتصلة باإلنرتنت، والسجالت / دفاتر األستاذ، 

واإليصاالت.

3( وصول بديل للمستلمني إىل اإليصاالت / 

البيانات / املعلومات.

4( التسجيل اليدوي للعمالء الجدد.

1( القدرة عى العمل بدون إنرتنت.

2( إجراءات النسخ االحتياطي، والسجالت، 

ودفاتر األستاذ.

3( إصدار اإليصاالت دون اتصال باإلنرتنت.

4( التسجيل اليدوي / عن بعد / تسجيل 

العميل البيومرتي.

1( القدرة عى العمل بدون إنرتنت.

2( إجراءات النسخ االحتياطي، والسجالت، 

ودفاتر األستاذ.

3( البطاقات الذكية، إصدار اإليصاالت دون 

اتصال باإلنرتنت.

4( التسجيل اليدوي / غري املتصل / التسجيل 

البيومرتي.

1( القدرة عى العمل بدون إنرتنت.

2( إجراءات النسخ االحتياطي، والسجالت، 

ودفاتر األستاذ.

3( وصول املستلمني إىل معلومات / إيصاالت 

الحسابات دون اتصال باإلنرتنت.

4( التسجيل اليدوي / غري املتصل / التسجيل 

البيومرتي للعمالء الجدد.
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تم إنشاء الرموز عى النحو التايل::

P )األرضار املادية(/  G  )اعتبار عام - ال حاجة إىل حرف ثاٍن كام هو معروض يف النقطة التالية( أو    

S )املوظفون( - يشري هذا إىل عنرص مقدم الخدمات املالية الذي يركز عليه السؤال.  A )خسارة األصول( /  U  )خدمة املرافق البائدة( /    

  or  or يشري هذا إىل ما إذا كانت األسئلة تهدف إىل تحديد التأثري أو التخفيف أو مقياس التوسع.
التعداد ) ،  ،  …( - هذا يشري إىل أرقام األسئلة. 

الخطوة 3 - تقييم قدرة التخفيف ملقدمي الخدمات املالية

  التتمة من الصفحة السابقة 
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ت النقدية 
 أداة مرونة التحويال

الخطوة 3 - تقييم قدرة التخفيف ملقدمي الخدمات املالية

 تقديم التحويالت النقدية من خالل  التحويالت النقدية مبساعدة الوكيل 

البطاقات 

 تقديم التحويالت النقدية عر الهواتف 

املحمولة 

 تدابري التخفيف األثر

إتالف أنظمة البيانات / 

السجالت

1( التخزين خارج املوقع.

2( النسخ االحتياطية الورقية.

3(   التسجيل اليدوي واإلبالغ عن 

املعامالت .

4( خطة طوارئ لتحديد / مصادقة مستلم 

التحويالت النقدية.

1( تخزين البيانات خارج املوقع.

2( السجالت الورقية للعمالء واملعامالت.

3( التسجيل اليدوي واإلبالغ عن املعامالت.

4( املصادقة اليدوية للمستلمني.

1( تخزين البيانات خارج املوقع.

2( البطاقات الذكية / السجالت الورقية 

لحامي البطاقات واألرصدة.

3( قامئة االنتظار / التسجيل اليدوي واإلبالغ 

عن املعامالت.

4( املصادقة اليدوية للمستلمني.

1( تخزين البيانات خارج املوقع.

2( السجالت الورقية ألصحاب املحفظة 

.SIM واملحافظ املقيمة عى رشيحة الهواتف

3( قامئة االنتظار / التسجيل اليدوي واإلبالغ 

عن املعامالت.

4( املصادقة اليدوية للمستلمني.

تعطل أنظمة إدارة 
املعلومات/ تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 

1(  خطط التعايف من الكوارث / الطوارئ يف 

نظم املعلومات اإلدارية .

2( القدرة عى تسجيل مستلمي ومعامالت 

التحويالت النقدية يدويًا.

3( موظفون مدربون عى إجراءات الطوارئ.

1( خطة الطوارئ املطبقة.

2( التحقق من املعرف عن بعد / يدويًا، 

املصادقة أحادية العامل.

3( موظفون قادرون عى تنفيذ إجراءات 

التواُصل.

1( خطة الطوارئ املطبقة.

2( تسجيل حساب يدوي / عن بعد، مصادقة 

أحادية العامل.

3( موظفون قادرون عى تنفيذ إجراءات 

التواُصل.

1( خطة الطوارئ املطبقة.

2( تسجيل حساب عن بعد / يدوي، عدة 

مستخدمني لكل هاتف.

3( موظفون قادرون عى تنفيذ إجراءات 

التواُصل.

تدمري املركبات، عدم 
وجود وسائل نقل

1( املوظفون الذين لديهم صالحية الرصف يف 

املنطقة املتررة.

2( الوصول إىل وسائل النقل البديلة 

للموظفني / الوكالء.

3( الوصول إىل خدمات نقل النقد البديلة.

1( املوظفون املحليون / الوكالء املخولني 

بالرصف.

2( وسائل نقل بديلة.

3( خدمات السحابة االحتياطية.

1( املوظفون املحليون / الوكالء املخولني 

بالرصف.

2( وسائل نقل بديلة.

3( خدمات السحابة االحتياطية.

1( املوظفون املحليون / الوكالء املخولني 

بالرصف.

2( وسائل نقل بديلة.

3( خدمات السحابة االحتياطية.
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➔ Suite à la page suivante
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ت النقدية 
 أداة مرونة التحويال

 تقديم التحويالت النقدية من خالل  التحويالت النقدية مبساعدة الوكيل 

البطاقات 

 تقديم التحويالت النقدية عر الهواتف 

املحمولة 

 تدابري التخفيف األثر

فقدان املوظفني املهرة 
يف مجال التحويالت 

النقدية

1( املوظفون املحليون الذين لديهم 

صالحيات الرصف

2( كتيبات وإجراءات مكتوبة متاحة 

للموظفني البديل.

3( الوصول إىل خطط املوظفني االحتياطية / 

االستبدال يف شبكة مقدم الخدمات املالية.

4( توجد خطط للخادم البعيد للمناطق 

املتأثرة.

1( نسبة املوظفني املحليني / الوكالء املخولني 

بالرصف.

2( توثيق إجراءات استبدال املوظفني.

3( الوصول الرسيع إىل موظفني بديلني 

مدربني.

4( إدارة خدمة التحويالت النقدية عن 

طريق الفروع األخرى / التحول إىل 

التحويالت الرقمية.

1( نسبة املوظفني املحليني / الوكالء املخولني 

بالرصف.

2( توثيق إجراءات استبدال املوظفني.

3( الوصول الرسيع إىل موظفني بديلني 

مدربني.

4( إدارة خدمة التحويالت النقدية عن بُعد 

)بواسطة وكالء مقدمي الخدمات املالية/ 

نقاط البيع اآلخرين((.

1( نسبة املوظفني املحليني / الوكالء املخولني 

بالرصف.

2( توثيق إجراءات استبدال املوظفني.

3( الوصول الرسيع إىل موظفني بديلني 

مدربني.

4( إدارة خدمة التحويالت النقدية عن بُعد 

)بواسطة وكالء السحب واإليداع((.

1(  كتيبات، مكتب خلفي، صيانة وإجراءات فقدان موظفي الدعم

متاحة للموظفني البديل .

2( الوصول يف الوقت املناسب إىل فريق 

الدعم البديل.

3( توجد خطط للخادم البعيد للمناطق 

املتأثرة.

4( قابلية التشغيل البيني ألنظمة / منصة 

التحويالت النقدية مع مقدمي الخدمات 

املالية اآلخرين.

1( توثيق إجراءات استبدال املوظفني.

2( الوصول الرسيع إىل موظفني بديلني 

مدربني.

3( تدار خدمات التحويالت النقدية من 

قبل الفروع األخرى / التحول إىل التحويالت 

الرقمية.

4( تتم إدارة خدمات التحويالت النقدية 

بواسطة مزودي خدمات آخرين.

1( توثيق إجراءات استبدال املوظفني.

2( الوصول الرسيع إىل موظفني بديلني 

مدربني.

3( تدار خدمات التحويالت النقدية من 

قبل منافذ / وكالء آخرين مع أجهزة قراءة 

البطاقات أو نقاط البيع.

4( تتم إدارة خدمات التحويالت النقدية 

بواسطة مزودي خدمات آخرين.

1( توثيق إجراءات استبدال املوظفني.

2( الوصول الرسيع إىل موظفني بديلني 

مدربني.

3( تتم إدارة خدمات التحويالت النقدية 

بواسطة منافذ/ وكالء آخرين. 

4( تتم إدارة خدمات التحويالت النقدية 

بواسطة مزودي خدمات آخرين.
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الخطوة 3 - تقييم قدرة التخفيف ملقدمي الخدمات املالية

التتمة يف الصفحة التالية ➔
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ت النقدية 
 أداة مرونة التحويال

الخطوة 3 - تقييم قدرة التخفيف ملقدمي الخدمات املالية

 تقديم التحويالت النقدية من خالل  التحويالت النقدية مبساعدة الوكيل 

البطاقات 

 تقديم التحويالت النقدية عر الهواتف 

املحمولة 

 تدابري التخفيف األثر

ال يوجد حاجة 
ملوظفني إضافيني 

لتوسيع CTنطاق 
خدمات التحويالت 

النقدية

1( القدرة عى االعتامد عى شبكة مقدم 

الخدمات املالية لنقل املوظفني من الفروع 

األخرى,

2( تعيني / تدريب موظفني جدد / محليني 

يف الوقت املناسب.

3( انتقال املستخدمني العاديني إىل وكالء.

4( الخطط املوضوعة لخدمة املناطق 

املتررة عن بعد.

1( القدرة عى االعتامد عى شبكة مقدم 

الخدمات املالية لنقل املوظفني من الفروع 

األخرى.

2( تعيني / تدريب رسيع للموظفني الجدد 

/ املحليني.

3( انتقال املستخدمني العاديني إىل وكالء 

رصف.

4( تتم إدارة خدمات التحويالت النقدية 

عن بعد.

1( القدرة عى االعتامد عى شبكة مقدم 

الخدمات املالية لنقل املوظفني من الفروع 

األخرى.

2( تعيني / تدريب رسيع للموظفني الجدد 

/ املحليني.

3( انتقال املستخدمني العاديني إىل وكالء 

نقاط بيع.

4( تتم إدارة خدمات التحويالت النقدية 

عن بعد.

1( القدرة عى االعتامد عى شبكة مقدم 

الخدمات املالية لنقل املوظفني من الفروع 

األخرى.

2( تعيني / تدريب رسيع للموظفني الجدد 

/ املحليني.

3( انتقال املستخدمني العاديني إىل وكالء.

4( تتم إدارة خدمات التحويالت النقدية 

عن بعد.

تم إنشاء الرموز عى النحو التايل::

P )األرضار املادية(/  G  )اعتبار عام - ال حاجة إىل حرف ثاٍن كام هو معروض يف النقطة التالية( أو    

S )املوظفون( - يشري هذا إىل عنرص مقدم الخدمات املالية الذي يركز عليه السؤال.  A )خسارة األصول( /  U  )خدمة املرافق البائدة( /    

  or  or يشري هذا إىل ما إذا كانت األسئلة تهدف إىل تحديد التأثري أو التخفيف أو مقياس التوسع.
التعداد ) ،  ،  …( - هذا يشري إىل أرقام األسئلة. 

اإلجراء 3.2
تقييم فعالية تدابري التخفيف املطبقة

يف حــني أن فريــق التقييــم قــد يكــون قــادًرا عــى تحديــد تدابــري التخفيــف املعمــول بهــا يف كل مقدمــي الخدمــات املاليــة مــن مصــادر البيانــات الثانويــة )عــى 

ســبيل املثــال، تقييــامت مقــدم الخدمــات املاليــة، واالتفاقيــات التعاقديــة، ومــا إىل ذلــك(، فــإن هــذه الخطــوة - تقييــم فعاليــة هــذه التدابــري - تتطلــب زيــارات إىل 

ومقابــالت مــع املســؤولني مــن مقدمــي الخدمــات املاليــة املختاريــن.

بنــاًء عــى وثائــق الخلفيــة واملقابــالت مــع ممثــي مقدمــي الخدمــات املاليــة، ســيقوم فريــق التقييــم بإكــامل الورقــة 2، ومــلء إجــراءات التخفيــف وفعاليتهــا 

امللحوظــة. متــت صياغــة عــدد قليــل مــن تدابــري التخفيــف خصيًصــا اللتقــاط قــدرة مقــدم الخدمــات املاليــة ليــس فقــط عــى مواصلــة األعــامل، ولكــن أيًضــا 

عــى التوســع اســتجابًة لزيــادة الطلــب خــالل أزمــة متوقعــة، إذا تــم تنفيذهــا بشــكل فعــال. تــم ترميــز هــذه التدابــري يف أدوات جمــع البيانــات. )واملشــار إليهــا 

يف الجــدول 7 أعــاله(  . بالنســبة لجميــع إجــراءات التخفيــف، ميكــن لفريــق التقييــم تعيــني إحــدى الدرجــات التاليــة: غائــب، ومنخفــض، ومتوســط، وعــايل، 

وممتــاز.
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ت النقدية 
اإلجراء 3.3 أداة مرونة التحويال

استكال الورقة 2 يف مصفوفة التسجيل

 الورقة 2: قدرة التخفيف لدى مقدم الخدمات املالية )التدابري والفعالية(

كيفية استخدام الورقة 2:

ســتعمل كل الصدمــات التــي تــم تســجيلها عــى أنهــا تأثــري »متوســط« أو »مرتفــع« يف الورقــة 18تلقائيًــا عــى تبديــل كل مــن املصفوفــات الخاصــة بنــوع التصويــر 

ــة )املــؤرشات( مدرجــة يف عمــود  ــري تخفيــف منوذجي ــكل مــن هــذه، أربعــة تداب ــون األخــر )امللحــق 1.2 و2.2 و3.2( يف الورقــة 2. ل املقطعــي املحوســب بالل

املــؤرش يف الورقــة 2. يســمح عمــود التعليقــات لفريــق التقييــم بتوضيــح أو إضافــة تدابــري التخفيــف املحــددة واملختلفــة عــن املــؤرشات النموذجيــة. ســيحرز فريــق 

التقييــم فعاليــة تدابــري التخفيــف املدرجــة لتأثــريات الصدمــة املختــارة )الخاليــا الخــراء( مــن خــالل تخصيــص إحــدى الدرجــات التاليــة لــكل مــؤرش:

مفقود

ال يوجد لدى مقدم 
الخدمات املالية أي قدرة 
عى تخفيف الصدمة بهذا 

اإلجراء.

منخفضة

قدرات مقدم الخدمات 
املالية ضعيفة عى تخفيف 

الصدمة بهذا اإلجراء.

متوسطة

 قدرات مقدم الخدمات 
املالية معتدلة يف تخفيف 

الصدمة بهذا اإلجراء.

مرتفعة

 قدرات مقدم الخدمات 

املالية قوية عى تخفيف 

الصدمة بهذا اإلجراء.

التمّيز

 قدرات مقدم الخدمات 

املالية قوية ومن املحتمل 

أن يوسع نطاق مزود خدمة 

التحويالت النقدية لالستجابة 

للطلب املتزايد أثناء األزمة 

أو بعدها مبارشة.

يف بعــض األحيــان، وجــود إجــراء تخفيــف واحــد )أ( يف مكانــه يجعــل إجــراء التخفيــف اإلضــايف )ب( غــري رضوري. مُتكِّــن النتيجــة »تجاهــل« فريــق التقييــم مــن 

تحديــد أنــه نظــرًا لوجــود وســيلة التخفيــف »أ«، فــإن غيــاب التخفيــف »ب “ال ينبغــي أن يــؤدي إىل خفــض درجــة املرونــة اإلجامليــة لخدمــة التحويــالت النقديــة 

التــي يقدمهــا مقدمــو الخدمــات املاليــة.

عنــد اســتكامل جمــع البيانــات، يجــب عــى فريــق التقييــم مقارنــة الدرجــات مــع الــردود التــي تــم الحصــول عليهــا مــن مقدمــي الخدمــات املاليــة للتحقــق مــن 

وجــود أي تناقضــات. بعــض مقدمــي الخدمــات املاليــة قــد يقللــون مــن شــأن التأثــري أو يبالغــون يف قدرتــه عــى التخفيــف. عــى هــذا النحــو، يجــب عــى فريــق 

التقييــم التوفيــق بــني النتائــج التــي توصلــوا إليهــا مــع نتائــج مقدمــي الخدمــات املاليــة عــى أفضــل وجــه ممكــن. مــن خــالل هــذا اإلجــراء، ســيكون متريــن تجميــع 

البيانــات مكتمــاًل، وميكــن لفريــق التقييــم مراجعــة النتائــج مــن خــالل تحليــل مصفوفــة درجــات مرونــة التصويــر املقطعــي املحوســب )الورقــة 3(.

ستتحول الصدمات التي تم تقييمها عى أنها ليس لها تأثري أو تأثري منخفض إىل اللون األحمر يف ورقة العمل 2. يشري هذا إىل أنه مل يتم اختيارهم وأن التخفيف من هذه الصدمات مل يتم تضمينه يف درجة املرونة يف ورقة العمل 3.  18

الخطوة 3 - تقييم قدرة التخفيف ملقدمي الخدمات املالية
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ت النقدية 
اإلجراء 4.1 أداة مرونة التحويال

راجع درجة املرونة التي تم إنشاؤها بواسطة خدمات التحويالت النقدية )الورقة 3(

مبجــرد تجميــع بيانــات املخاطــر والتخفيــف )الورقتــان 1 و2( ومراجعتهــا مــع مقدمــي الخدمــات املاليــة، تحســب أداة مرونــة التحويــالت النقديــة تلقائيًــا درجــة 

املرونــة اإلجامليــة لخدمــة التحويــالت النقديــة )الورقــة of 3 املالحــق 1.2, 2.2 و3.2(. ستشــري النتيجــة اإلجامليــة إىل املســتوى العــام ملرونــة خدمــة التحويــالت 

النقديــة التــي يقدمهــا مقدمــو الخدمــات املاليــة وفًقــا للشــكل 3.

الشكل 3 – نطاق درجات املرونة

إطار تحليل قدرة التخفيفدرجة مرونة خدمة التحويالت النقدية

مرتفعة: من املرجح أن تستمر خدمة التحويالت النقدية وميكن أن تتوسع عى الرغم من تأثري األزمة.أكرث من 4

جيدة: من املرجح أن تستمر خدمة التحويالت النقدية عى نفس املستوى عى الرغم من تأثري األزمة4-2

ضعيفة: من املرجح أن تستمر خدمة التحويالت النقدية عند مستوى أدىن بسبب تأثري األزمة.2-1

ضعيفة: من املرجح من املرجح أن تتوقف خدمة التحويالت النقدية بسبب تأثري األزمة.1-0

باإلضافــة إىل إنشــاء النتيجــة اإلجامليــة اإلجامليــة، تقســم الورقــة 3 درجــات قــدرة التخفيــف بالصدمــة )تأثــري متوســط أو مرتفــع عــى خدمــة التصويــر املقطعــي 

املحوســب( وتقــدم هــذه الدرجــات يف شــكل رســومي، كــام هــو موضــح يف الشــكل 4.

الشكل 4 – النتيجة التوضيحية لتسجيل نتائج خدمة التحويالت النقدية املستندة إىل البطاقة عن طريق الصدمة

يوضــح املثــال أعــاله النتيجــة اإلجامليــة 2.04 لخدمــة التحويــالت املســتندة إىل البطاقــة: ســيكون للخدمــة قــدرة تخفيــف »جيــدة« وميكــن توقــع اســتمرارها عــى 

نفــس املســتوى عــى الرغــم مــن تأثــري األزمــة.

مجمــوع نقــاط 

2.04 املرونــة: 
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ت النقدية 
 أداة مرونة التحويال

الخطوة 4 - تحليل مرونة خدمات التحويالت النقدية

اإلجراء 4.2
تحليل درجة املرونة إلبالغ اختيار التحويالت النقدية/ مقدم الخدمات النقدية38

يجــب أن يجتمــع فريــق التقييــم اآلن ملراجعــة ملخــص درجــة املرونــة )الورقــة 3( لــكل خدمــة تحويــل مقطعــي مــن أجــل تحديــد مقدمــي الخدمــات املاليــة 

ونــوع خدمــة التحويــالت النقديــة التــي ســتوفر أفضــل حــل لألزمــة املتوقعــة.

بشكل عام، يجب عى الجهات الفاعلة اإلنسانية تفضيل خدمات التحويالت النقدية التي لها أفضل قيمة مقابل املال )فعالية التكلفة( والتي توفر:

التسليم عى نطاق واسع أثناء / مبارشة بعد األزمة. 1

املرونة يف تعديل مبالغ ومواعيد الدفع استجابة للظروف املتغرية. 2

املرونة ملواصلة التسليم يف مواجهة االضطراب الناجم عن حاالت الطوارئ. 3

عــادًة مــا يتــم تحديــد حجــم ومرونــة مقدمــي الخدمــات املاليــة يف تقييــامت مقدمــي الخدمــات املاليــة الســابقة، ولكــن ميكــن  لجمــع البيانــات ألدوات مرونــة 

الحــواالت النقديــة التحقــق   مــن  هــذه الجوانــب )أســئلة أداة جمــع البيانــات تتعلــق بالحجــم والقــدرات والخــربة الخاصــة مبقدمــي الخدمــات 

املاليــة،  ,  بينــام األســئلة، تستكشــف املرونــة(. تُكمــل درجــة املرونــة اإلجامليــة التــي حققتهــا كل خدمــة مــن خدمــات التحويــالت 

النقديــة املقدمــة مــن مقدمــي الخدمــات املاليــة والتــي تــم تقييمهــا يف الورقــة 3 تقييــامت مقدمــي الخدمــات املاليــة الحاليــة. وهــي تركــز عــى املرونــة للمســاعدة 

يف توجيــه اختيــار خدمــة التحويــالت النقديــة التــي يقدمهــا العديــد مــن مقدمــي الخدمــات املاليــة، وللمســاعدة يف تحديــد االتفاقيــات املوضوعــة مســبًقا التــي 

يجــب تفعيلهــا يف ســيناريو أزمــة معــني.

مــن الناحيــة املثاليــة، ترغــب الجهــات الفاعلــة اإلنســانية يف الرشاكــة مــع مقدمــي الخدمــات املاليــة الذيــن ميكنهــم، عــى األقــل، مواصلــة التحويــالت النقديــة 

ــة تبلــغ 2 أو أعــى، أو »جيــدة« أو »عاليــة« يف الورقــة 3(،  ــة إجاملي عنــد مســتويات مــا قبــل األزمــة بعــد حــدوث صدمــة )أي تلــك التــي تحقــق درجــة مرون

حيــث ال توجــد »خدمــة التحويــالت النقديــة األكــر مرونــة« لجميــع األزمــات الرسيعــة الظهــور. ومــع ذلــك، ال ينبغــي أن تكــون درجــة املرونــة اإلجامليــة هــي 

املحــدد الوحيــد. يجــب عــى فريــق التقييــم أيًضــا مراجعــة الدرجــات املفصلــة، املعروضــة يف رســم بيــاين يف الورقــة 3، بحثـًـا عــن درجــات مقاومــة منخفضــة خاصــة 

بالصدمــات للصدمــات عاليــة التأثــري، والتــي قــد تشــري إىل نقــاط ضعــف أو »عالمــات حمــراء« يف نــوع التصويــر املقطعــي املحوســب أو عمليــة اختيــار مقدمــي 

الخدمــات املاليــة.

النقاط األساسية لتفسري النتائج:
دمار البنية التحتية املادية 

املؤرش الرئيي عى املرونة يف مواجهة الصدمات التي تؤثر عى البنية التحتية املادية الحالية هو املرونة ملواصلة تقديم الخدمات بطرق أخرى.

 مقدمــو الخدمــات املاليــة الذيــن لديهــم أو هــم جــزء مــن شــبكة كبــرية )العديــد مــن الفــروع أو الــوكالء أو أنــواع التصويــر املقطعــي املحوســب( مــن املرجــح 	�

أن يحصلــوا عــى درجــات أعــى يف هــذه املــؤرشات، حيــث ميكنهــم الوصــول بشــكل أفضــل إىل مــوارد إضافيــة )أنظمــة النســخ االحتياطــي عــن بعــد، واســتبدال 

املعــدات، واســتبدال املوظفــني( لنرشهــا يف حالــة حــدوث رضر للبنيــة التحتيــة املاديــة. يقــدم مقدمــو الخدمــات املاليــة الذيــن لديهــم شــبكات الكبــرية أيًضــا 

بدائــل أكــر للتســليم، خاصــًة إذا كانــت أنظمتهــا مفتوحــة وقابلــة للتشــغيل البينــي، وميكنهــا إدارة أنظمــة التســليم هــذه عــن بُعــد.

 ومــع ذلــك، حتــى يف حالــة اســتمرار أنظمــة إدارة الحســاب، ســيواجه مقدمــو الشــبكات األكــرب حجــاًم صعوبــات يف إعــادة تخزيــن نقــاط الــرصف النقــدي 	�

ــة املحــدودة )التجــار  ــة التحتي ــر رســمية( ذوي البني ــر )واألك ــة األصغ ــات املالي ــي الخدم ــد يكــون ملقدم ــا. ق ــة م ــم حظــر الوصــول إىل منطق ــة إذا ت املحلي

والحــواالت( الذيــن يديــرون التحويــالت النقديــة داخــل األســواق املحليــة للمناطــق املتأثــرة باألزمــة ميــزة مــن حيــث مرونــة التدفــق النقــدي )حيــث يتــم 

تجديــد نقودهــم مــن املصــادر املحليــة(، حتــى لــو كانــت درجاتهــم أقــل يف مــؤرشات التخطيــط للطــوارئ مثــل الوثائــق املكتوبــة وخيــارات اســتبدال املوظفــني.
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تعتمــد جميــع خدمــات التحويــالت النقديــة إىل حــد مــا عــى شــبكات الطاقــة واالتصــاالت، ومــؤرش املرونــة الرئيــي فيــام يتعلــق بالصدمــات التــي تؤثــر عــى 

املرافــق هــو توافــر أنظمــة النســخ االحتياطــي ووقــت تشــغيلها.

 عــادًة مــا تكــون رشكات تقديــم الخدمــات املاليــة الرســمية التــي تعــد جــزًءا مــن شــبكات كبــرية مؤمتتــة بالكامــل، مــا يجعلهــا أكــرث عرضــة النقطــاع التيــار 	�

الكهربــايئ أو تعطــل شــبكات االتصــال. يف الوقــت نفســه، لديهــم عموًمــا تدابــري تخفيــف أقــوى للتعامــل مــع هــذه االضطرابــات )أي املولــدات االحتياطيــة 

ــة أن تفشــل إذا مل تكــن خطــط  ــة االحتياطي ــة التحتي ــى للبني ــك، ميكــن حت ــع ذل ــة(. وم ــوات اتصــاالت بديل ــدرة عــى التحــول إىل قن ــود والق مبخــزون الوق

ــإن  ــك، ف (. وعــى العكــس مــن ذل ــب املوظفــني عــى  تنفيذهــا ) ــم تدري ــًدا أو مل يت ــة جي ــة مفصل الطــوارئ الخاصــة مبقدمــي الخدمــات املالي

مقدمــي الخدمــات املاليــة األقــل رســمية الذيــن لديهــم حســابات ورقيــة وأنظمــة إدارة واملوظفــون املحليــون الذيــن ميكنهــم املصادقــة بســهولة أكــر عــى 

متلقــي التحويــالت النقديــة املحليــني قــد يكونــون أكــرث قــدرة عــى مواصلــة العمليــات بــدون املرافــق العامــة، حتــى لــو حصلــوا عــى درجــات أقــل يف تدابــري 

التخفيــف مثــل البنيــة التحتيــة االحتياطيــة ووثائــق الطــوارئ املكتوبــة.

 تزيــد مــر دمــات املاليــة يف التحــول إىل أنظمــة التوصيــل البديلــة )قابليــة التشــغيل البينــي( مــن قدرتهــا عــى التخفيــف مــن صدمــات املرافــق أيًضــا. عــى 	�

ســبيل املثــال، قــد يكــون لــدى مقــدم الخدمــات املاليــة إجــراءات تخفيــف جيــدة مطبقــة )»متوســطة« أو »عاليــة«( للتعامــل مــع شــبكات الهاتــف املحمــول 

العاجــزة مــن حيــث خطــة الطــوارئ املكتوبــة، واملوظفــني املدربــني، وقنــوات االتصــال البديلــة مــع املســتلمني، ولكــن ليــس لديهــم القــدرة عــى ذلــك تســليم 

النقــود عــى منصــة مختلفــة. مــا مل يتــم اســتعادة شــبكات الهاتــف املحمــول برسعــة، فــإن هــذه اإلجــراءات لــن تخفــف الصدمــة بشــكل كامــل. ومــع ذلــك، 

ــا إىل أنــه مــن املرجــح أن تكــون خدمــات التصويــر املقطعــي املحوســب املتنقلــة أســهل مــن  تشــري الدالئــل املســتمدة مــن حــاالت الطــوارئ الســابقة مبدئيً

حيــث االســتئناف بعــد حــدوث صدمــة تؤثــر عــى املرافــق والبنيــة التحتيــة املاديــة19. واملولــدات، و / أو إعــادة توجيــه التوصيــالت إىل الصــواري غــري التالفــة 

)أداة جمــع البيانــات(، , 

 إن الدرجــة التــي ميكــن ملقدمــي الخدمــات املاليــة مــن التواصــل مــع الــوكالء والعمــالء أثنــاء وبعــد األزمــة لــرشح التأخــري أو فشــل النظــام املؤقــت أمــر بالــغ 	�

األهميــة لرشعيتهــم عــى املــدى الطويــل )توظيــف العمــالء ووالئهــم(. ميكــن أن ينتقــل عــدم الرضــا بــني املســتفيدين بســهولة إىل رشيــك الوكالــة اإلنســانية. 

.) لهــذه األســباب، يتضمــن أداة مرونــة التحويــالت النقديــة مــؤرشات الستكشــاف قــوة اســرتاتيجيات االتصــال للطــوارئ ) , 

األرضار التي لحقت بأصول مقدم الخدمات املالية 
كــام هــو الحــال مــع صدمــات املرافــق، فــإن عامــل املرونــة الرئيــي يف األزمــات التــي تؤثــر عــى األنظمــة واألصــول الداخليــة هــو خطــط الدعــم أو الطــوارئ 

 .) للتعامل مع فشل األنظمة )أداة جمع البيانات

 عــادًة مــا يكــون ملقدمــي الخدمــات املاليــة للشــبكات الكبــرية تدابــري تخفيــف قويــة ألعطــال النظــام، ولكــن حتــى مــع وجــود خطــط للطــوارئ، ميكــن لعــدد 	�

قليــل مــن البنــوك إدارة حســابات لعمالئهــا يف حالــة تعطــل نظــام املعلومــات اإلداريــة الخــاص بهــم، وقــد ال يكــون لديهــم أو ال يكونــون قادريــن عــى تنفيــذ 

األنظمــة الورقيــة. عــى الرغــم مــن درجــة املرونــة اإلجامليــة املرتفعــة وإجــراءات التخفيــف الفعالــة )عــى ســبيل املثــال، املرونــة والبدائــل( ملواصلــة الخدمــات 

للعمــالء الحاليــني، فــإن مقدمــي الخدمــات املاليــة الرســميني قــد يحــرزون درجــات منخفضــة يف قدرتهــم عــى التســجيل واملصادقــة عــى العمــالء الجــدد أثنــاء 

حالــة الطــوارئ، بســبب معرفتــك الخارجيــة لوائــح العمــالء )اعــرف عميلــك(20 ومتطلبــات التحقــق مــن العميــل الداخــي. 

.CALP )2010( يف أعقاب كارثة تسونامي يف املحيط الهادئ وبعد الزلزال الذي وقع يف بام يف إيران، عى سبيل املثال، متكن مشغلو الهواتف املحمولة من تقديم الخدمة يف غضون 1-5 أيام. شبكة  19

http://www.actionagainsthunger.org/sites/default/files/publications/Delivering_Money-Cash_Transfer_Mechanisms_in_ Emergencies_03.2010.pdf  20

الخطوة 4 - تحليل مرونة خدمات التحويالت النقدية
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قــد تعمــل مؤسســات التمويــل األصغــر حجــاًم واألقــل تنظيــاًم واألقــل أمتتــة، ومقدمــو التحويــالت واملدفوعــات، والتجــار بشــكل أفضــل أثنــاء األزمــات باســتخدام 

أنظمــة املعرفــة الورقيــة أو البديلــة لتحديــد املســتخدمني واملصادقــة عليهــم، ومــن خــالل توظيــف موظفــني محليــني وإجــراءات أكــر مرونــة. ومــع ذلــك، فــإن 

أنظمــة اإلبــالغ عــن املعامــالت وتســجيلها قــد ال تفــي مبتطلبــات الــوكاالت اإلنســانية، وقــد ال متتلــك املــوارد الالزمــة لتوســيع نطاقهــا 

فقدان املوظفني واملهارات الهامة 

عامل املرونة الرئيي يف األزمات التي تؤثر عى املوظفني هو فعالية االستبدال.

 يتمتــع مقدمــو الخدمــات املاليــة الرســميون التابعــون لشــبكات أكــرب بإمكانيــة وصــول أفضــل إىل موظفــني بديلــني مــن خــارج املنطقــة املتأثــرة باألزمــة، وعــادًة 	�

ــك، قــد  ــات لتمكــني املوظفــني االســتبداليني. ومــع ذل ــة األصغــر واألقــل رســمية يف توثيــق العملي مــا يســجلون درجــات أعــى مــن مقدمــي الخدمــات املالي

تجــد البدائــل صعوبــة يف الوصــول إىل املنطقــة املتأثــرة، انظــر P أعــاله. غالبًــا مــا يقــدم مقدمــو الخدمــات املاليــة املتصلــون بالشــبكة جميــع األنــواع الثالثــة 

مــن خدمــات التحويــالت النقديــة مــن الفــروع وأجهــزة الــرصاف اآليل ومنصــات املحمــول املرتبطــة بعــدد كبــري مــن الــوكالء، ولديهــم عموًمــا اتفاقيــات قويــة 

( بحيــث ميكــن للــوكالء يف املنطقــة املتأثــرة مواصلــة عملياتهــم طاملــا يتــم تجديــد االحتياطيــات النقديــة. قــد يكــون لــدى  عــى مســتوى الخدمــة. )

بعــض مقدمــو الخدمــات املاليــة أيًضــا القــدرة عــى نقــل عمليــات املكتــب الخلفــي إىل منافــذ البيــع القريبــة غــري املتأثــرة، و / أو منــح العمــالء الحاليــني حالــة 

( لضــامن اســتمرار الخدمــات. »وكيــل«)

 قــد يكــون ملقدمــي الخدمــات املاليــة الذيــن لديهــم منصــات ووكالء قابلــة للتشــغيل البينــي، باإلضافــة إىل موفــري التحويــالت النقديــة املحليــني األصغــر واألقــل 	�

رســمية، ميــزة يف ضــامن التدفــق النقــدي لفــرتة أطــول )انظــر  أعــاله(، حتــى لــو مل يحــرز هــذا األخــري درجــة عاليــة يف اإلجــراءات املوثقــة. يف حــني أن 

قــدرة موفــري التحويــالت النقديــة املحليــني الصغــار عــى اســتبدال املوظفــني الرئيســيني تكــون محــدودة عــادًة، إال أن أنظمتهــم غالبًــا مــا تكــون أقــل تعقيــًدا 

وبالتــايل يســهل عــى املوظفــني الجــدد )الزمــالء وحتــى أفــراد األرسة أو الجــريان( التعلــم.

ــا واضحــة للربامــج واســعة النطــاق )مــع 	� ــة املنظمــني مبزاي ــة وغريهــا مــن مقدمــي الخدمــات املالي ــوك التجاري ــة مــع البن  تتمتــع رشاكات التحويــالت النقدي

عــدد كبــري مــن املتلقــني( حيــث تكــون األمتتــة والضوابــط املاليــة القويــة رضوريــة. يقــدم البعــض األنــواع الثالثــة مــن خدمــات التصويــر املقطعــي املحوســب 

)الفــروع، وأجهــزة الــرصاف اآليل، وأنظمــة الهاتــف املحمــول( املرتبطــة بشــبكة مــن الــوكالء، والبعــض اآلخــر ســيكون لديــه أنظمــة توصيــل قابلــة للتشــغيل 

البينــي. ســتؤدي كلتــا هاتــني الخاصيتــني عــادًة إىل درجــة إجامليــة أعــى يف مقاومــة الصدمــات. ولكــن قــد تكــون هنــاك نقــاط ضعــف يف آليــات التكيــف 

الخاصــة بهــم والتــي ميكــن أن تســاعد أداة مرونــة التحويــالت النقديــة يف تحديدهــا. عــى ســبيل املثــال، قــد تكــون مؤمتتــة للغايــة ومعتمــدة عــى املرافــق 

العامــة )الكهربــاء واالتصــاالت( التــي ال ميكنهــم مواجهتهــا لفــرتة طويلــة بــدون هــذه البنيــة التحتيــة.  يف حــني أن معظــم مقدمــي الخدمــات املاليــة الصغــرية 

و / أو األقــل رســمية قــد يحصلــون عــى مرونــة إجامليــة أقــل ، يجــب أن تســاعد CTRT يف تحديــد جوانــب التســليم النقــدي )عــى ســبيل املثــال ، التدفــق 

النقــدي املحــي القابــل للتجديــد ، ومعرفــة املســتلمني لتســهيل املصادقــة ، ومــا إىل ذلــك( حيــث يكــون ملقدمــي الخدمــات املاليــة هــؤالء ميــزة.

 عــى الرغــم مــن عــدم تناولــه عــى وجــه التحديــد يف أداة مرونــة التحويــالت النقديــة، إال أن الدافــع لــدى رشكاء مقدمــي الخدمــات املاليــة املحتملــني لتبنــي 	�

ــام  ــم مه ــن لديه ــة الذي ــات املالي ــو الخدم ــن املرجــح أن يظــل مقدم ــم عــى الصمــود. م ــا عــى قدرته ــر أيًض ــة اإلنســانية ميكــن أن يؤث ــالت النقدي التحوي

اجتامعيــة قويــة مــع عمالئهــم أثنــاء األزمــات )ويخدمــون عمــالء جــدد تحددهــم املنظــامت اإلنســانية(، يف حــني أن االعتبــارات التجاريــة للشــبكة الكبــرية 

ــا يف منطقــة متأثــرة باألزمــة.  ومقدمــي الخدمــات الرســميني قــد تقودهــم إىل إيقــاف الخدمــات مؤقتً
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إرشادات عامة أخرى

 عندمــا يكــون هنــاك اختيــار للــرشكاء، فقــد يكــون مــن املفيــد وضــع اتفاقيــات مســبقة مــع مقدمــي خدمــات أصغــر وأقــل رســمية والذيــن ميكنهــم اســتئناف 	�

الخدمــات برسعــة. قــد يكــون ملقدمــي الخدمــات املاليــة هــؤالء قــدرة أقــل عــى التوســع ، ولكــن ميكــن أن يقدمــوا مزايــا مقارنــة مبقدمــي الخدمــات املاليــة 

األكــر رســمية مــع أنظمــة مؤمتتــة بالكامــل تســتغرق وقتـًـا أطــول الســتئناف الخدمــات. قــد تكــون خدمــة التحويــالت النقديــة التــي تعمــل بشــكل أفضــل ضــد 

الصدمــات مفضلــة، حتــى لــو تــم تقدميهــا مــن قبــل مقدمــي الخدمــات املاليــة بقــدرات تخفيــف أقــل نســبيًا.

 تهــدف أداة مرونــة التحويــالت النقديــة إىل مســاعدة الــوكاالت عــى تحديــد »أفضــل« مــزود خدمــة التصويــر املقطعــي املحوســب مــن بــني تلــك املتاحــة. 	�

باإلضافــة إىل تقديــم درجــة املرونــة اإلجامليــة، ميكــن أن يســاعد تحليــل قــدرات التخفيــف ملقدمــي الخدمــات املاليــة يف مواجهــة الصدمــات التــي يُرجــح أن 

تكــون شــديدة يف تحديــد نقــاط الضعــف أو »العالمــات الحمــراء« يف برنامــج تقديــم الخدمــات املاليــة. ميكــن بعــد ذلــك معالجــة نقــاط الضعــف هــذه عــى 

وجــه التحديــد يف عقــود الرشاكــة أو اتفاقيــات مســتوى الخدمــة مــع مقدمــي الخدمــات املاليــة. ميكــن أن تســاعد مشــاركة نتائــج تقييــم املرونــة مــع مقدمــي 

الخدمــات املاليــة الذيــن تــم تقييمهــم عــى معالجــة نقــاط الضعــف هــذه يف تخطيطهــم الداخــي للطــوارئ.

 مــن بــني جميــع األنــواع الثالثــة مــن خدمــات التحويــالت النقديــة، فــإن التحويــالت املبــارشة وغــري املبــارشة التــي ال تتطلــب بالــرورة مــن املســتلمني فتــح 	�

حســاب تكــون رسيعــة ومريحــة ومســتخدمة عــى نطــاق واســع. إنهــا خيــار جيــد يف األســواق حيــث قــد تعيــق القضايــا التنظيميــة تطــور الخدمــات املرفيــة 

عــر الهاتــف املحمــول. ومــع ذلــك، فهــم يعتمــدون عــى البنيــة التحتيــة املاديــة، والتــي قــد تتعطــل أثنــاء األزمــة وبعدهــا. األدوات املاليــة الرقميــة مثــل 

البطاقــات أو التحويــالت املاليــة عــر الهاتــف املحمــول تبــرش بتحســني إيصــال النقــد أثنــاء األزمــات اإلنســانية بتكاليــف منخفضــة لــإدارة واألمــن. مقارنــة 

باملســاعدات العينيــة، فإنهــا توفــر تحكــاًم أكــرب للمســتفيدين حــول كيفيــة اســتخدام أموالهــم ومتــى يســتخدمونها. ومــع ذلــك، ال يزالــون بحاجــة إىل بنيــة 

تحتيــة لنقــاط الدفــع مثــل الــوكالء و / أو التجــار و / أو أجهــزة الــرصاف اآليل. توفــر التحويــالت النقديــة الرقميــة املســتندة إىل الحســابات إمكانيــة زيــادة 

الشــمول املــايل ملتلقــي املســاعدات، حيــث يســاعد فتــح الحســابات واســتخدامها املســتلمني يف بنــاء ســجل حافــل بنــي ومتكــني مقدمــي الخدمــات املاليــة 

مــن تقديــم منتجــات ماليــة إضافيــة لهــم كعمــالء. ومــع ذلــك، فــإن قــدرة واهتــامم متلقــي النقــد يف اســتخدام الحســابات )الرقميــة( تختلــف اختالفًــا كبــريًا 

عــرب الســياقات.

 مــن املســلم بــه متاًمــا أن الجهــات الفاعلــة اإلنســانية قــد يكــون لديهــا عــدد محــدود مــن مقدمــي الخدمــات املاليــة لالختيــار مــن بينهــا، ال ســيام يف املناطــق 	�

النائيــة أو ذات الكثافــة الســكانية املنخفضــة التــي تشــهد أزمــة متوقعــة. عــالوة عــى ذلــك، قــد ال يكــون جميــع مقدمــي الخدمــات املاليــة الذيــن يعملــون 

يف مثــل هــذه املناطــق مهتمــني بتقديــم التحويــالت النقديــة اإلنســانية. ال يُنصــح بتقديــم خدمــة جديــدة وغــري مختــرة للتحويــالت املقطعيــة يف حــاالت 

الطــوارئ، لذلــك يجــب عــى فريــق التقييــم العمــل مــع البدائــل املتاحــة.

اإلجراء 4.3
مشاركة النتائج مع مقدمي الخدمات املالية الذين تم تقييمهم وأصحاب املصلحة اآلخرين

يعــد توثيــق نتائــج أداة مرونــة التحويــالت النقديــة وتوصيلهــا أمــرًا بالــغ األهميــة الســتيعابها. يف غضــون مــا ال يزيــد عــن 10 أيــام مــن االنتهــاء مــن التمريــن، 

يجــب عــى فريــق التقييــم االنتهــاء مــن تقريــر يعــرض النتائــج واالســتنتاجات الرئيســية للتقييــم.

يجــب مشــاركة نتائــج أداة مرونــة التحويــالت النقديــة مــع مقدمــي الخدمــات املاليــة الذيــن تــم تقييمهــم إلبالغهــم بنقــاط الضعــف املحتملــة. ميكــن للتقريــر 

أيًضــا أن يوجــه جهــود التخطيــط الســتمرارية األعــامل والتخفيــف مــن آثــار الكــوارث بهــدف تعزيــز مرونــة خدمــات التحويــالت النقديــة. لتحقيــق هــذه الغايــة، 

تــويص اإلرشــادات بســاعة مــن املناقشــة بعــد مشــاركة التقريــر.

وباملثــل، يجــب مشــاركة النتائــج مــع مجموعــة العمــل املعنيــة بالنقــد داخــل الدولــة كلــام أمكــن ذلــك. قــد ترغــب فــرق التقييــم أيًضــا يف تقديــم األداة واملنهجيــة 

لتشــجيع اســتيعابها ونرشهــا، رمبــا كتمريــن متعــدد الــوكاالت.

الخطوة 4 - تحليل مرونة خدمات التحويالت النقدية
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قامئة امللحقات

امللحق 1 - التحويالت النقدية مبساعدة الوكيل

امللحق 1.1 - التحويالت النقدية مبساعدة الوكيل - أداة جمع البيانات - امللحق 1.2 - التحويالت النقدية مبساعدة الوكيل - مصفوفة تسجيل النقاط

امللحق 2 - التحويالت النقدية بالبطاقات

امللحق 2.1 - التحويالت النقدية عى أساس البطاقة - أداة جمع البيانات - امللحق 2.2 - التحويالت النقدية القامئة عى البطاقة - مصفوفة النتائج

امللحق 3 - التحويالت النقدية عر الهاتف املحمول

امللحق 3.1 - التحويالت النقدية عرب الهاتف املحمول - أداة جمع البيانات - امللحق 3.2 - التحويالت النقدية عرب الهاتف املحمول - مصفوفة النتائج




