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 البياانت العامة عن الشركة / مكتب التحويل 
Company's general Information 

 : (Name Company)اسم شركة / مكتب احلواالت
 

 

 : (owner name)اسم صاحب الشركة / 
 

 

 :(Legal Name)االسم حسب الرتخيص  
 

 

 (: license numberرقم الرتخيص )
 

 

 املعتمد للتواصل ضمن الشركة: اسم الشخص  
(Communications focal person) 

 

 

 رقم هاتف الشخص املعتمد للتواصل ضمن الشركة: 
(Phone Number) 

 

 الربيد االلكرتوين املعتمد للتواصل ضمن الشركة: 
(email) 

 

 عنوان املكتب الرئيسي يف تركيا: 
(Office Address in Turkey) 

 

 املوجودة يف إسطنبول / غازي عينتاب: عنوان الفروع 
(Branch Address)  
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 البياانت الفنية عن الشركة / مكتب التحويل 

Technical data about the company 

هل لديك 

االستعداد لتسليم 

األموال يف مكاتب 

املوجود يف ؤسسةامل

الداخل السوري كما 

هو مبني إىل اجلانب 

األيسر من اجلدول 

)يرجا كتابة كلمة 

نعم جبوار املكان 

 املمكن(

Are you ready to 

hand over the funds 

at the Foundation’s 

offices located inside 

Syria, as shown to 

the left side of the 

table (please write 

the word “yes” next 

to the possible place) 

 املوجودة يف: ةؤسسإمكانية التسليم يف مكاتب امل 

Possibility of delivery in the offices of the Foundation 
 ( الأو   نعميرجا التحديد )بـ  

  (Idlib )ادلب املدينة   -1
  (Afrin )  عفرين -2
   (Sarmda)  سرمدا -3
  (Tal Abyad)تل ابيض وراس العني   -4
  (Jenders)جنديرس    -5
  (Al bab )الباب   -6
  (Al raei )الراعي   -7
  (Jarablus)جرابلس   -8
  (Azaz )اعزاز   -9

  (Maarrat Misrin)معرة مصرين -10
   (Termanin) ترمانني -11
  (Daraa) درعا واجلنوب السوري -12

ودرعا  ما هي األماكن أخرى يف املناطق اليت ميكنك الوصول اليها ضمن حمافظات حلب وادلب وريف دمشق

 ( مكنابلتفصيل ان أ )الرجاء التحديد   واجلنوب السوري

What are the other places in the areas that you can reach within the governorates of Aleppo, Idlib, 

Damascus countryside, Daraa, and southern Syria (please specify in detail if possible)? 
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 مكان التسليم يف تركيا يف غازي عينتاب 

Delivery place in Turkey in Gaziantep 

 ؟ يف غازي عينتاب ؤسسة هل توافق على ارسال ممثل لكم الستالم املبلغ من مكتب امل
Do you agree to send a representative to receive the amount from the 

Foundation's office in Gaziantep 

 نعم 

Yes 

 ال

No 

  

مث يتم    أوالا  )مكتب التحويل / مكتب املنظمة(  هل توافق على تسليم املبلغ يف الداخل السوري

 ؟ يف غازي عينتابؤسسةالتسليم لك يف مكتب امل

Do you agree to deliver the amount inside Syria (transfer office / 

organization office) first and then it will be delivered to you at the 

Foundation’s office in Gaziantep? 

 نعم 

Yes 

 ال

No 

  

يف الداخل السوري وفق ما يتم  ؤسسة هل توافق على تسليم املبالغ املتفق عليها يف مكتب امل

 ؟ حتديده عند طلب احلوالة

Do you agree to submit the agreed amount at the Foundation’s office 

inside Syria, according to what is determined upon requesting the 

transfer? 

 م نع

Yes 

 ال

No 

 

  

هل توافق على تسليم املبالغ املطلوبة ومن مث االستالم يف مدة ترتاوح بني يوم اىل ثالثة أايم  

 . )ضع دائرة حول املدة اليت تقبلها(  ؟ الحقة من تسليم احلوالة
 نعم 

Yes 

 ال

No 
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1 2 3  

الذي ميكن   )ابلدوالر( فما هو أقصى حجم للمبلغ نعم إذا كانت اإلجابة على السؤال السابق  

 ؟ يف غازي عينتاب ؤسسة ان تقبل تسليمه ومن مث استالمه بعد بضعة اايم من مكتب امل

Do you agree to deliver the required amounts and then receive them within 

a period ranging from one to three days later from the delivery of the 

transfer? (Circle how long you accept.) 

If the answer to the previous question is yes, what is the maximum amount 

(in dollars) that you can accept to be delivered and then received after a few 

days from the Foundation's office in Gaziantep? 

  

بوجود    يف مكتبكم يف الداخل السوريؤسسة رواتب موظفي املهل توافق على ان تقوم بتسليم 

 ؟ يف مكتبكمؤسسةوالتعاون مع املوظف املختص من امل

Do you agree to hand over the salaries of the Foundation’s employees in 

your office inside Syria in the presence and cooperation of the competent 

employee of the Foundation in your office? 

 ال نعم 

  

عادة يتم تسليم دفعات صغرية لعدد كبري من املستفيدين  ؤسسةضمن برانمج حتويل األموال الذي تقوم به امل
ن تقوم ابلسداد للمستفيدين مباشرة من مكتبكم يف سورية وفق القوائم اليت ترسلها لكم  هل توافق على أف
 ؟يف مكتبكمؤسسةوبوجود والتعاون مع املوظف املختص من املؤسسةامل

Within the money transfer program carried out by the Foundation, 
small payments are usually delivered to a large number of 
beneficiaries. Do you agree to pay the beneficiaries directly from your 
office in Syria according to the lists sent to you by the Foundation 
and in the presence and cooperation of the competent employee of 
the Foundation in your office? 

 ال نعم 

  

 ال نعم 
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للمستفيدين  يف اطار برانمج حتويل األموال املذكور اعاله سيطلب منكم سداد دفعات مقدما 

وفق قوائم يتم تزويدكم هبا، ومببالغ بسيطة لعدد كبري من املستفيدين، )ميكن ان تصل قيمة  

ألف دوالر( وفق إجراءات حمددة يتم تزويدكم هبا من قبلنا، على ان يتم   100الدفعة ملبلغ 

ل تقبلون  السداد لكم بعد التدقيق للبياانت املرسلة من قبلكم خبمسة عشر يوم عمل، تقريباا فه

 بذلك؟ 
Within the framework of the above-mentioned money transfer 

program, you will be required to make advance payments to the 

beneficiaries according to lists that are provided to you, and in small 

amounts to a large number of beneficiaries, (the value of the payment 

can reach up to 100,000 dollars) according to specific procedures that 

are provided to you by us, provided that the payment is made After 

checking the data sent by you, approximately fifteen working days, 

will you accept that? 

  

 فما هي نسبة العمولة اليت لديكم لالستعداد للعمل ضمنها عن مثل هذا النوع من العمليات؟  "نعمكانت اجابتكم عن السؤال السابق "  إذا

If your answer to the previous question is "yes", what is the percentage of commission that you have 

to be willing to work within for this type of operation? 
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 ما هي قدرتك املالية؟ وكم املبالغ اليت تستطيع تقدميها شهرايا؟ واملبالغ اليت تستطيع تقدميها يف الدفعة الواحدة؟ 

What is your solvency? How much money can you provide per month? And the amounts that you can provide in 

one payment? 

 ؟ مؤسسةحوران االنسانية  هل تعاملت سابقاا مع  

Have you ever dealt with the institution of Horan Foundation? 

 ال نعم 

  

؟ )اعط عالمة من عشرة لرضاك عن التعامل مع حوران االنسانية   مؤسسةفكيف تقيم العالقة السابقة مع   نعم إذا كانت اإلجابة السابقة  

 ( حوران االنسانية  

If the previous answer was yes, how would you assess the previous relationship with the Horan Humanitarian 

Foundation? (Give us a degree out of ten for your satisfaction with dealing with Horan Humanitarian Foundation) 

 هل واجهت أية صعوابت يف التعامل مع املنظمة؟ وما هي إن وجدت؟ 

Did you face any difficulties in dealing with the organization? And what if any? 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 وارفاق اثبات لذلك.   وجدت( ما هي املنظمات األخرى اليت تتعامل معها؟ )يرجا ذكر مجيع املنظمات ان 

What other organizations do you deal with? (Please insert list all organizations, if any) and attach proof of that . 
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 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 

)بغض النظر عن نسبة العمولة املذكورة لربانمج ؤسسة مع امل   وفقها اليت لديك استعداد للتعامل    )ابحلد األدىن واألقصى(   العمولة نسبة  ما هي  

 : يف  إذا مت التسليمحتويل األموال والسداد املسبق من قبلكم والسداد الالحق من قبلنا بعد مخسة عشر يوم عمل(  

What is the percentage of commission (minimum and maximum) that you are willing to deal with the institution according to 

(regardless of the commission percentage mentioned for the money transfer program and the pre-payment by you and the 

subsequent payment by us after fifteen working days) if it is delivered in? 

 مكان التسليم 
Place of delivery 

حلب )الريف 
 الغريب( 

western 
countryside 

 حلب )الريف الشمايل( 

northern 

countryside 

 ادلب

Idlib 

 محاة 

Hama 

 ريف دمشق

Damascus 

Countryside 

 درعا 

Daraa 

 ضمن مكاتب املنظمة: 

inside foundation offices : 
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 ضمن مكتب التحويل:

Inside the transfer offices 
      

 ترخيص للعمل يف جمال اخلدمات املالية يف تركيا؟ هل لديك  

Do you have a license to work in the field of financial services in 

Turkey? 

 ال نعم 

  

 ، علماا أن األولوية يف التعاقد ملن لديه ترخيص. يرجى تزويدان أبوراق الرتخيص  نعم إذا كانت اإلجابة على السؤال السابق  

If the answer to the previous question is yes, please provide us with the license papers, bearing in mind that priority in 

contracting is for those who have a license . 

 

 

  (Name ) :االسم

 :  (Date ) التاريخ

 : signature)) التوقيع واخلتم


