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6.4 ا�ستخدام الب�سائع وال�سلع املمولة من USAID بعد انتهاء فرتة املنحة
6.4.1 بيع املمتلكات واملعدات

6.4.2 تقرير اجلرد الأخري

6.4.3 اعتبارات اأخرى تتعلق باإغالق املنحة

USAID 6.4.4 خطاب اإىل

5.4  ملخ�ص ومراجع
4.4.1 �صري عمل املراقبة والتقييم

4.4.2 التعلم وتبادل املعرفة
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6.1 ملحة عامة

ميثل اإغالق املنحة نهاية م�صار حمدد من م�صارات 
التمويل ولكنه ل يدل على نهاية عملكم، بل 
هو بداية مرحلة انتقالية ملنظمتكم وفريقكم 
وقد يكون لها اآثار على امل�صتفيدين من املنحة.

على  قد ح�صلتم  كنتم  اإذا  عما  النظر  بغ�ض 
مرحلة  تعترب  ل،  اأم  للم�رضوع  اإ�صايف  متويل 
الإغالق هامة لتوثيق وتقييم ما تعلمتوه ونقل 
املوارد الب�رضية واملالية وغريها اإىل اأن�صطة اأخرى 
وفقاً   USAID جتاه  الأخرية  امل�صوؤوليات  وتلبية 

لالتفاقية التعاونية.

ب�صاأن   USAID متطلبات  الف�صل  هذا  يتناول 
اإعداد وتقدمي التقرير النهائي )6.3.1( تنظيمات 
�رضاوؤها  مت  التي  املوجودات  با�صتعمال  تتعلق 
 )6.4( املنحة  فرتة  انتهاء  بعد   USAID باأموال 
والوثائق التي يتعني عليكم الحتفاظ بها بعد 

انتهاء املنحة )6.3.2.1(.

الأهداف

معرفة اخلطوات التي عليكم اتخاذها لإغالق   •

املنحة والوقت الذي يتعني عليكم اتخاذها فيه.

• معرفة متطلبات تقدمي واإعداد التقرير النهائي

فعله  وعدم  فعله  عليكم  يتعني  ما  معرفة   •

باملمتلكات واملوجودات الأخرى املتعلقة بامل�رضوع 
بعد انتهاء املنحة.

عليكم  يتعني  التي  امل�رضوع  وثائق  معرفة   •

الحتفاظ بها ومدة الحتفاظ بها.

امل�سطلحات والخت�سارات الرئي�سية

• اإغالق املنحة – مرحة اإغالق امل�رضوع والتي يتم 

فيها اإنهاء كل الأن�صطة واملهام الإدارية. 

• امل�ساهمة يف التكاليف - اجلزء الذي ل تغطيه 
امل�رضوع  تكاليف  من  املتحدة  الوليات  حكومة 
�صكل م�صاهمات  على  يكون  وقد  الربنامج،  اأو 

نقدية اأو عينية.

املتفاو�ص  املبا�رشة  غري  التكلفة  �سعر  اتفاقية   •

عليه “NICRA” – �صعر تتفاو�ض عليه املنظمة 
املبا�رضة.  غري  التكاليف  لتغطية   USAID مع 
غري  التكاليف  عن  املعلومات  من  )للمزيد 
الطالع على  يرجى   NICRA واتفاقية  املبا�رضة 
التكاليف غري  دليل املمار�صات الف�صلى ب�صاأن 
 Best Practices Guide for Indirect  " املبا�رضة 

Costing" على املوقع 

 http://www.usaid.gov/business/
regulations/BestPractices.pdf.(.

• متديد من دون متويل اإ�سايف – عندما يطلب متلقي 

املنحة ويح�صل على مدة اإ�صافية تتعدى فرتة 
املنفقة  غري  الأموال  وي�صتخدم  امل�رضوع  انتهاء 

من املنحة الأ�صلية لإنهاء الأن�صطة.

النتقال مبا�رشة اإىل: 

متديد فرتة املنحة
اإنهاء الأمور املتعلقة بالنفقات

منوذج SF-425 الأخري
الحتفاظ بالوثائق

املتطلبات املتعلقة باملوارد الب�رضية
تقرير الأداء النهائي

بيع املمتلكات
تقرير اجلرد الأخري

املخطط الزمني لالإغالق امل�رضوع وقائمة 
املراجعة
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6.2 البداية

املدراء  على  يجب  املنحة،  انتهاء  اقرتاب  مع 

التعاطي مع امل�صائل الهامة التالية:

يبداأ  قد  امل�صاريع  انتهاء  مع   – اإدارية  حتديات   •

املوظفون  يرغب  وقد  بالتال�صي  لها  احلما�ض 
امل�رضوع  اإىل  بالنتقال  ال�رضيكة  واملنظمات 
اهتمام  ينتقل  قد  احلالت،  بع�ض  يف  التايل. 
املوظفني اإىل حماولة العثور على وظائف جديدة 
م�صارفة  مع  بالزوال  املعنوية  الروح  تبداأ  قد  اأو 
امل�رضوع على النتهاء. ولكن، هذا الوقت الهام 
الذي يخ�رض فيه امل�رضوع املوظفني الرئي�صيني قد 
احلالة  انتقاله.  اأو  الربنامج  اإنهاء  عملية  يعيق 
املثالية هي اأن يكون لدى املنظمة م�صاريع اأخرى 
ولكن  فيها،  للعمل  املوظفني  تعيني  باإمكانها 
الأمر لي�ض كذلك دائما وقد تنتهي عقود بع�ض 
املوظفني مع انتهاء املنحة  مما يوؤدي يف بع�ض 
الوظائف خ�صو�صا يف  اإىل فجوات يف  الأحيان 

املنظمات ال�صغرية.

• متطلبات اجلهات املانحة – حتدد اجلهات املانحة 

متطلبات  على  العمل  لإمتام  نهائية  مواعيد 
فريق  من  اأي�صا  تطلب  وقد  النهائي  التقرير 
متطلبات  هناك  موجزة.  بيانات  تقدمي  امل�رضوع 
تن�ض  املالية  والأمور  بالربامج  تتعلق  حمددة 

 .USAID عليها

اإذا كان �صيتم نقل كل اأو  حتديات النتقال –   •

اأو جهة  بع�ض اأن�صطتكم اإىل م�صار متويل اآخر 
اإجناز عدة مهام  اأخرى على منظمتكم  منفذة 
ي�صتغرق  الربنامج.  باإدارة  تتعلق  واأخرى  مالية 
التعامل مع هذه التحديات وقتا ومال وعليكم 

التخطيط له واإعداد موازنة واملبا�رضة بها قبل 
العمل  اإمتام  عليكم  لأن  املنحة  انتهاء  تاريخ 
ميكنكم  ل  اأنه  حيث  اأمكن  اإذا  م�صبقا  عليها 
املنحة  انتهاء  تاريخ  بعد  امل�رضوع  اأموال  اإنفاق 
و�صيكون باإمكان املوظفني النتقال اإىل م�صاريع 
تتطلب  لن  املهام  هذه  اأن  من  بالرغم  اأخرى. 
اإل  الفور،  والهتمام على  الرتكيز  منكم كامل 
اأنه من الأف�صل املبا�رضة بالإعداد ملرحلة اإغالق 

قبل انتهاء املنحة ب�صنة.  املنحة باكرا – 

6.2.1  �ست ن�سائح لإدارة عملية اإغالق املنحة

1.�صعوا خطة لإغالق املنحة

اأول  ابدوؤوا  بنجاح  املنحة  اإغالق  عملية  لإدارة 
الأن�صطة  بالتف�صيل  تبني  اإغالق  بو�صع خطة 
�صي�رضف  ومن  منها  النتهاء  ووقت  املختلفة 
النتباه  يف  منظمتكم  �صي�صاعد  هذا  عليها. 
اإىل املواعيد النهائية لإغالق املنحة والتخطيط 

ب�صورة اأف�صل للم�صتقبل.

باكر ل�صمان  املوظفني يف وقت  اعملوا مع   .2
النتقال ال�صل�ض

ترك  عن  الناجمة  الآثار  مع  التعاطي  يعترب 
اأكرب  من  امل�رضوع  انتهاء  قبل  للعمل  املوظفني 
اإذا  ولكن  املنحة.  نهاية  مرحلة  يف  التحديات 
التمويل  ا�صتمرار  ب�صاأن  و�صوح  هناك  يكن  مل 
املوظفون  يقبل  قد  الأخرى،  امل�صاريع  حالة  اأو 
فر�ض عمل يف اأماكن اأخرى قبل انتهاء املنحة، 
مما ي�صكل �صعوبة يف النتقال اأو اإغالق امل�رضوع 
ال�رضورية  املعرفة  بع�ض  خ�صارة  وي�صكل خطر 
املوظفني.  ترك  عند  النهائي  التقرير  لإعداد 
اأف�صل اإ�صرتاتيجية هي العمل مع املوظفني يف 
مرحلة مبكرة ملعرفة ما اإذا كان هناك م�صاريع 
اإ�صافية اأو منح اأخرى ل�صمان وظائف لهم يف 

اإغالق املنحةالتطبيقالبدايةتقدمي املنحة
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امل�صتقبل املنظور، ولكن اإذا كان خروج املوظفني 
املوظفني  هوؤلء  مع  العمل  عليكم  حتمي 
لتوثيق جتاربهم خ�صو�صا تلك املرتبطة باملرحلة 
الأخرية من امل�رضوع مبا يف ذلك التقرير النهائي. 
قوانني  مراجعة  العملية  هذه  خالل  عليكم 
بكل  التزامكم  من  للتاأكد  املحلية  العمل 

متطلبات الدولة امل�صيفة. 

والدرو�ض  الأثر  لقيا�ض  نهائي  تقييم  اأجروا   .3

امل�صتفادة 

متويل  على  امل�رضوع  موازنة  ت�صتمل  اأن  يجب 
ت�صتمل  مل  اإذا  امل�رضوع.  نهاية  تقييم  اإجراءات 
على ذلك عليكم النظر يف اإمكانية متويله من 
اأموال منظمتكم اخلا�صة. من املمكن اأن يلعب 
التقييم النهائي دورا هاما جدا يف منظمتكم 
حمدد.  م�رضوع  على  فقط  تقت�رض  ل  بحيث 
على  عملكم  اأثر  قيا�ض  يف  امل�صاعدة  باإمكانه 
تعترب   – فيها  تعملون  كنتم  التي  املجتمعات 
الت�صويقية  املواد  هذه املعلومات �رضورية وتعزز 
والرتويجية وتدعم جهودكم يف تقدمي مقرتحات 
يف امل�صتقبل، كما اأنها متكنكم اأي�صا من توثيق 
الدرو�ض امل�صتفادة التي ت�صاعدكم يف ت�صميم 
يحظى  امل�صتقبلية.  التدخل  مبادرات  وتطبيق 
التقييم بامل�صداقية عندما يجريه م�صت�صارون 

م�صتقلون غري عاملني يف امل�رضوع.

ل�صمان توفر الوقت الكايف لإجناز تقييم �صامل 
�صتة  قبل  التقييم  لإجراء  عقد  اإبرام  عليكم 
اأ�صهر كحد اأق�صى من انتهاء املنحة. باإمكانكم 
تقدمي نتائج التقييم وجتاربكم مع املنظمات غري 
التي  العرو�ض  ويف  �صبكتكم  احلكومية �صمن 
خمتلفة  وموؤمترات  منتديات  يف  تقدميها  يتم 
واملانحني  بال�رضكاء  اللتقاء  فيها  ميكنكم 

امل�صتقبليني.

مرحلة  يف  املنحة  فرتة  متديد  طلبات  4.قدموا 

مبكرة

اقرتاب  مع  منفقة  غري  اأموال  لديكم  كان  اإذا 
اأن�صطة  هناك  كانت  اأو  املنحة،  فرتة  انتهاء 
املجتمع  على  �صلبا  توقفها  يوؤثر  م�صتمرة 
عليكم البحث يف طلب متديد. اطلبوا الإر�صادات 
ملعرفة ما اإذا كان باإمكانكم احل�صول على متديد 
من USAID ونوع التمديد الذي ميكنكم طلب 
احل�صول عليه )يرجى الطالع على البند 6.2.3(.

اإغالق  على  الفرعيني  املتلقيني  مع  تعاونوا   .5

منحهم

الفرعيني  املتلقني  مع  العمل  ال�رضوري  من 
كمتلقيني  عليكم  اأول:  ل�صببني.  وثيق  ب�صكل 
بكل  الفرعيني  املتلقني  التزام  �صمان  رئي�صيني 
عليها  ن�صت  التي  وغريها  املالية  املتطلبات 
اتفاقية منحتكم مبا يف ذلك متطلبات ما بعد 
انتهاء املنحة. لهذا ال�صبب، عليكم التاأكد من 
وتلبيتها.  للمتطلبات  الفرعيني  املتلقني  فهم 
متلقني  اإىل  اأن�صطة  ت�صلمون  كنتم  اإذا  ثانيا: 
فرعيني تعترب مرحلة الإغالق هامة ل�صمان جناح 
لديكم  اأن  من  تاأكدوا  بنجاح.  الربنامج  انتقال 
وليكون  النتقال  عملية  لإنهاء  الالزمة  املوارد 
الأن�صطة  لإدارة  م�صتعدون  الفرعيون  املتلقون 
املتلقون  يغلق  اأن  الأف�صل  من  باأنف�صهم. 
60 يوم من انتهاء  الفرعيون املنحة قبل 30 – 
هذه  خالل  اأن�صطة  تطبيق  وعدم  الأداء  فرتة 
الفرعي/  املتلقي  ومينح  �صيمنحكم  مما  الفرتة 
ل�صتيفاء  الكايف  الوقت  الفرعيني  املتلقني 

متطلبات اإغالق املنحة الفرعية.

6.اإغالق املنحة مع املجتمع

عند اإغالق املنحة وبدء اجلهة املانحة واملوظفني 
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واملتلقني الفرعيني بالرتكيز على م�صاريع اأخرى، 
قادة  مع  املنحة  "اإغالق"  من  التاأكد  عليكم 
قدرتهم  لتعزيز  فيه  وامل�صتفيدين  املجتمع 
اأ�صبحوا  التي  اخلدمات  ا�صتدامة  �صمان  على 
ال�صكر  توجيه  من  تاأكدوا  عليها.  يعتمدون 
امل�رضوع  لدعمهم  وقادته  املجتمع  اأفراد  اإىل 
واملوظفني وتاأكدوا من اأنهم يعرفون اجلهة التي 
باإمكانهم الت�صال بها يف حال كان لديهم اأية 
امل�صتقبل.  امل�صاعدة يف  اإىل  احتاجوا  اأو  اأ�صئلة 
من املف�صل يف الواقع اإعالم املجتمع من البداية 
من  املجتمع  اأفراد  لتمكني  اإ�صرتاتيجية  بوجود 
مرحلة  يف  املفاجاآت  وجتنب  بالربنامج  التحكم 

الإغالق.

6.2.2. التخطيط لال�ستمرارية

اأول خطوة يف عملية الإغالق هي تقييم مدى 
يقدمها  التي  اخلدمات  موا�صلة  اإىل  احلاجة 
امل�رضوع اأو مبادرات التدخل وبحث فر�ض متويلها 
الأقل  على  �صنة  قبل  عليكم  مربرة.  كانت  اإذا 
اإذا كانت  بالنظر فيما  البدء  انتهاء املنحة  من 

املنظمة �صوف:

•توا�صل امل�رضوع بتمويل من م�صادر جديدة؛

•تطلب متديد فرتة املنحة؛

•تنقل امل�صوؤولية عن اخلدمات اأو مبادرات التدخل 
اإىل �رضيك حملي لديه م�صدر متويل اآخر؛

•تغلق الأن�صطة فقط )اإذا مل يكن هناك على 
�صبيل املثال حاجة للخدمات(.

�صيعتمد امل�صار الذي تختاروه على العديد من 
العوامل ولهذا من ال�رضوري اتخاذ قرار بالت�صاور 
املجتمع  وقادة  وال�رضكاء   USAID بعثة  مع 

وامل�صتفيدين واجلهات املانحة.

6.2.3 متديد فرتة املنحة

ومن  متوقع  هو  كما  الربامج  ت�صتمر  ما  نادراً 
ال�صعب يف اأغلب الأحيان التعوي�ض عن التاأخري 
من خالل الإ�رضاع بالعمل. بالعتماد على ظروف 
برناجمكم اخلا�صة واحتياجاته قد ترغبوا بطلب 
متويل  اأو  و/  اإ�صايف  وقت  للح�صول على  متديد 

لربناجمكم.

اإ�سايف )من دون تكاليف(  التمديد من دون متويل   .1
املتلقي  يطلب  عندما  التمديد  هذا  يحدث   –
انتهاء  فرتة  يتجاوز  اإ�صايف  وقت  على  ويح�صل 
املنحة وذلك ل�صتخدام الأموال غري املنفقة من 
يوؤدي هذا  الأن�صطة. ل  املنحة الأ�صلية لإنهاء 
بب�صاطة  ولكنه  الكلي  املنحة  مبلغ  زيادة  اإىل 
الربنامج.  ملوا�صلة  الوقت  من  املزيد  مينحكم 
اأكرث  من  اإ�صايف  متويل  دون  من  التمديد  يعد 
 USAID الأنواع �صيوعا حيث اأنه ل يتطلب من
تخ�صي�ض اأموال اإ�صافية تتعدى مبلغ اللتزام 
املخ�ص�ض وي�صاعد يف التاأكد من حتقيق اأهداف 

املنحة الأ�صلية. 

منح  يتم   – بتكاليف(  )املرتبط  املمول  2.التمديد 
والوقت  املال  ينفذ منكم  عندما  التمويل  هذا 
كنتم  اأو  الأهداف  كل  بعد  حتققوا  مل  ولكن 

بحاجة اإىل وقت ومال اإ�صايف لإنهاء الربنامج.

هذا  منح  يتم   – التفاقية  نطاق  تو�سيع   .3
USAID منكم تو�صيع  التمديد عندما تطلب 
USAID عادة متويل  تقدم  احلايل.  العمل  نطاق 
العمل  لإنهاء  اأحيانا  الوقت  من  واملزيد  اإ�صايف 
الإ�صايف. قد يتم تعديل التفاقية عندما يكون 
هناك فجوات يف برنامج USAID الكلي وترغب 
مبلئها موؤقتا ريثما يتم اإعداد برنامج اأكرب منه. 
عدة  مع  تعملون  املثال  �صبيل  على  كنتم  اإذا 
منظمات جمتمعية وطلب منكم املمثل الفني 
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ل�صابط التفاقية تو�صيع نطاق امل�رضوع للعمل 
ريثما تقوم  اأخرى ملدة �صنة  مع عدة منظمات 
منفذي  مع  للتعاقد  طلب   / باإعداد   USAID

برنامج لبناء القدرات/ تقدمي منح فرعية.

6.2.3.1 تقدمي طلب لتمديد فرتة املنحة 

ملعرفة ما اإذا كان �صيتبقى لديكم اأموال عند 
نهاية الربنامج عليكم درا�صة مبلغ املنحة غري 
املنفق ومعدلت ال�صتنفاذ. اإذا كنتم تعتقدون 
الفرتة من  متديد  �صي�صتفيد من  برناجمكم  اأن 
دون تكاليف، عليكم املبا�رضة يف مناق�صة هذا 
التفاقية  ل�صابط  الفني  املمثل  مع  املو�صوع 
املنحة  فرتة  انتهاء  قبل   – مبكرة  مرحلة  يف 
ب�صتة اأ�صهر على الأقل. �صيتعني عليكم القيام 
باأن�صطة خمتلفة اإذا كانت منحتكم �صت�صتمر 
بدل من اأن تغلق. اإذا انتظرمت طويال قبل تقدمي 
فقدان  خطر  ف�صتواجهون  املنحة  متديد  طلب 
جديد  من  البدء  اإىل  ت�صطروا  وقد  املوظفني 

بتطبيق اأن�صطة اإغالق املنحة. 

متديد  على  احل�صول  اإمكانية  مناق�صة  عند 
التفاقية،  ل�صابط  الفني  املمثل  مع  للمنحة 
من  متكنكم  عدم  �صبب  تو�صيح  من  تاأكدوا 
الزمنية  الفرتة  املنحة خالل  على  العمل  اإنهاء 
م�صتعدين  تكونوا  اأن  اأي�صاً  عليكم  الأ�صلية. 
الإ�صايف من  الوقت  �صيمكنكم  لتبينوا كيف 
حتقيق الأهداف الأ�صلية اأو اأهداف اأكرث منها. اإذا 
تقبل املمثل الفني ل�صابط التفاقية املو�صوع 
ر�صمي خطي  اإعداد طلب  منكم  يطلب  فقد 
تنوون  التي  الطريقة  لتبينوا  به  املوازنة  واإرفاق 
املنحة  من  املتبقية  الأموال  اإنفاق  خاللها  من 
اإىل  الطلب  ت�صليم  يتم  التمديد.  فرتة  اأثناء 
�صابط التفاقية الذي �صيتخذ بدوره قرار نهائي 

املوافقة  التفاقية يف حال متت  بتعديل  ويقوم 
على متديد فرتة املنحة.

املنحة  متديد  طلب  على  املوافقة  متت  اإذا 
املالية  التقارير  اإعداد  موا�صلة  باإمكانكم 
نف�ض  على  التمديد  فرتة  خالل  الأداء  وتقارير 
الوترية ال�صابقة. )لالطالع على متطلبات اإعداد 
التقارير ب�صورة مف�صلة يرجى مراجعة الف�صل 
اخلام�ض(. تذكروا دائما اأن عليكم احل�صول على 
موافقة خطية لتمديد فرتة املنحة وذلك على 

�صكل اتفاقية معدلة. 

كانت  مهما  م�صمونة  لي�صت  التمديدات 
الظروف، لهذا عليكم التخطيط بعناية والبدء 

بهذه النقا�صات يف فرتة مبكرة.

6.2.4 اإغالق منحة املتلقي الفرعي

الإغالق  اإجراءات  تنفيذ  الفرعيني  املتلقني  على 
الرئي�صي  ال�رضيك  ويكون  املنحة  نهاية  عند 
الفرعيني  املتلقيني  التزام  �صمان  عن  م�صوؤول 
عليكم  املنحة.  انتهاء  بعد  ما  متطلبات  بكل 
العمل مع املتلقني الفرعيني يف مرحلة مبكرة 
من  والتاأكد  للمتطلبات  فهمهم  ل�صمان 
توفر املوارد الالزمة لديهم وامل�صاعدة ال�رضورية 
لتمكينهم من اللتزام. حددوا املواعيد النهائية 
لتقدمي التقارير الأخرية وذلك ل�صمان توفر الوقت 

الكايف لإدماجها مع التقرير النهائي.

تختار بع�ض املنظمات اإغالق املنحة مع املتلقني 
الفرعيني قبل انتهاء املنحة بفرتة 30- 60 يوم، 
املالية  الأمور  من  النتهاء  من  يتمكنوا  حتى 
واإعداد  باملمتلكات  والت�رضف  النهائية  والفواتري 
التقارير النهائية قبل حلول تاريخ انتهاء املنحة. 
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يف هذه احلالة، عليكم الإ�صارة اإىل ذلك عندما 
ل  حتى  وذلك  الفرعية  املنح  اتفاقيات  حتررون 
من  التاأكد  عليكم  الفرعيون.  املتلقون  يتفاجاأ 
اأن املتلقني الفرعيني يعلمون باأنه لن يتم رد اأي 
تكاليف ترتتب عليهم بعد تاريخ انتهاء املنحة 
الفرعية. اإذا مل يغلق املتلقون الفرعيون املنحة 
تقارير  كل  جمع  عليكم  انتهائها،  تاريخ  قبل 
املتلقني الفرعيني خالل 60 يوم من تاريخ انتهاء 

املنحة.

من  التقرير  ا�صتالمكم  بعد  الأخرية  اخلطوة 
ر�صمي  خطاب  اإر�صال  هي  الفرعيني  املتلقني 
املتلقني  مع  التعاقدية  العالقة  باإنهاء  يفيد 
ويخلي  التزاماتكم  اإنهاء  وبالتايل  الفرعيني 

م�صوؤوليتكم من اأي التزامات م�صتقبلية. 

هي  الفرعي  املتلقي  منحة  اإغالق  متطلبات 
الرئي�صيني  باملتلقني  اخلا�صة  املتطلبات  نف�ض 
املتلقي  اإىل  تابعني  الفرعيني  املتلقني  اأن  اإل 
ت�صتمل  مبا�رضة.   USAID اإىل  ولي�ض  الرئي�صي 
املتطلبات الرئي�صية التي عليكم التن�صيق لها 

مع املتلقني الفرعيني على ما يلي:

املتلقني  على  يجب   – الأخرية  الأداء  تقارير   •

وي�صتمل  الأخري  التقرير  امل�صاركة يف  الفرعيني 
تقرير  يبني  اأن  يجب  البيانات.  تقدمي  على  ذلك 
الأداء الأخري ما اإذا كان املتلقي الفرعي قد حقق 
الفرعي  املتلقي  يحقق  اإذا مل  وغاياته.  اأهدافه 

الأهداف عليه اأن يو�صح اأوجه الق�صور.

• الإغالق املايل – تاأكدوا من اأن املتلقني الفرعيني 
باإعداد  وقاموا  الأخرية  النفقات  من  انتهوا  قد 
ميكنكم  منا�صب  وقت  يف  الأخري  املايل  التقرير 
تقريركم  لتقدمي  النهائي  باملوعد  اللتزام  من 

املايل.

الفرعيني  املتلقني  على  يتعني   – اجلرد  تقرير   •

اإعداد تقرير اجلرد الأخري )راجعوا البند 6.4.2(.

الفرعيني  املتلقني  على  يتعني   – ال�سجالت   •

بها  يحتفظ  التي  الوثائق  بنف�ض  الحتفاظ 
املتلقون الرئي�صيون. عليكم العمل مع املتلقون 
هي  ما  يعرفون  اأنهم  من  لتتاأكدوا  الفرعيون 
ومدة  بها  الحتفاظ  عليهم  التي  الوثائق 
حول  املعلومات  من  )للمزيد  بها.  الحتفاظ 
البند  على  الطالع  يرجى  بالوثائق  الحتفاظ 

.)6.3.2.1

6.2.5 الطلب الأخري للح�سول على متويل

مع اقرتاب تاريخ انتهاء املنحة عليكم التفكري 
اآخر طلب �صتقدموه للح�صول على متويل.  يف 
 )270-SF( املعياري  النموذج  ت�صليم  عليكم 
اأو ا�صرتداد  "طلب احل�صول على دفعة م�صبقة 

-SF(( النهائي  املعياري  النموذج  اأو  النفقات" 
1034 وذلك قبل ثالث اأ�صهر من انتهاء املنحة 
الإدارة  مكتب  اأقرها  التي  الرتتيبات  على  وبناء 
ملء  تفا�صيل  على  )لالطالع   .)FMO( املالية 
مراجعة  يرجى   1034-SF و   270-SF النموذج 
الرابع(.  قد تتطلب بع�ض التفاقيات  الف�صل 
من  يوم   90 خالل  اأخري   425-SF منوج  ت�صليم 

تاريخ انتهاء املنحة.

اإذا مل تكن منظمتكم حت�صل على متويل ب�صورة 
مراجعة  عليكم  ف�صلية،  م�صبقة  دفعات 
 270-SF النموذج  لت�صليم  النهائية  املواعيد 

.1034-SF  والنموذج

من الأف�صل اأي�صا يف هذه املرحلة النتباه على 
اإذا  القائمة.  والتكاليف  املتبقية  املنحة  اأموال 
اأ�صا�ض  على  املحا�صبة  اأ�صلوب  تتبعون  كنتم 



www.ngoconnect.net 178

6

ـة
ـــ

ـــ
ح

ملـن
ق ا

ـال
غـ

اإ

النقد بدل من اأ�صا�ض ال�صتحقاق عليكم اإعداد 
ثالثة  اآخر  خالل  الأموال  لتتبع  منف�صل  جدول 

اأ�صهر من فرتة املنحة.

6.2.6 انتهاء فرتة املنحة

راجعوا التفاقية التعاونية ملعرفة تاريخ انتهاء 
املنحة الفعلي. اإذا كنتم قد ح�صلتم على متديد 
اتفاقية  على  حت�صلوا  اأن  فيجب  املنحة  لفرتة 
التغيريات  توثق  التفاقية  �صابط  من  معدلة 

التي تن�ض على التاريخ اجلديد لنتهاء املنحة. 

املعلومات  مراجعة  املنحة، عليكم  انتهاء  عند 
الأداء.  وتقرير  املايل  للتقرير  �صتحتاجونها  التي 
على  تكاليف  حتميل  عن  التوقف  هو  الأهم 
حاجة  هناك  اأن  تتوقعون  كنتم  اإذا  املنحة. 
لتحمل نفقات بعد تاريخ انتهاء املنحة، عليكم 
�صابط  من  م�صبقة  موافقة  على  احل�صول 
اأي  عن  امل�صوؤولية  �صتتحملون  واإل  التفاقية 
تكاليف ترتتب عليكم بعد تاريخ انتهاء املنحة. 

اللتزامات  ت�صديد  لكم  يجوز  اأنه  لحظوا 
املرتتبة  التكاليف  عن  وذلك  للبائعني  القائمة 
قبل تاريخ انتهاء املنحة. عليكم دفع كل هذه 
النفقات ورد اأي مبالغ متبقية اإىل USAID خالل 

90 يوم من تاريخ انتهاء املنحة.

6.3 �سيا�سات واإجراءات اإغالق املنحة

امل�رضوع:  لإغالق  رئي�صية  جوانب  اأربعة  هناك 
اجلانب املايل، والإداري، واملوارد الب�رضية، والربامج. 

فيما يلي تو�صيح جلميع هذه اجلوانب. 

عليكم ت�صليم التقرير الأخري خالل 90 يوم من تاريخ 
انتهاء املنحة على اأن ي�صتمل التقرير على ما يلي:

• التقرير الفدرايل املايل الأخري SF-425 )6.3.1.4(؛

• تقرير ال�رضائب اخلارجية الأخري )6.3.1.5(؛

• تقرير الأداء الأخري )6.3.4(؛

• تقرير اجلرد الأخري )6.4.2(؛ 

• اأي تقارير اأخرى تن�ض عليها التفاقية.

6.3.1 اإغالق املنحة ماليا

انتهاء فرتة املنحة  يجب على منظمتكم قبل 
وموازنة  عمل  خطة  و�صع  �صهرا  ع�رض  باثني 
لل�صنة الأخرية للم�رضوع ت�صتمل على تكاليف 
كل الأن�صطة املتعلقة باإغالق املنحة. هذا لي�ض 
عليكم  ي�صّهل  اأي�صا  ولكنه  فح�صب  متطلبا 

عملية الإغالق.

املنحة  لإغالق  رئي�صية  عنا�رض  عدة  هناك 
الإجمالية  النفقات  اإنهاء  على  ت�صتمل  ماليا 
والحتفاظ بالوثائق. لكن قبل اإمتام هذه اخلطوات 
عليكم اإنهاء كل الفواتري املتعلقة باملنحة مبا يف 
الفرعيني.  املتلقني  اإىل  النهائية  الدفعات  ذلك 
مبجرد اإمتام هذه العملية وملء النموذج النهائي 
SF-270 اأو النموذج SF-1034 باإمكانكم اإنهاء 

الأخري  املايل  التقرير  واإعداد  النفقات  اإجمايل 
اخلا�ض باإغالق املنحة.

6.3.1.1 اإغالق ح�ساب اإجمايل النفقات

اأول خطوة لإغالق املنحة مالياً هي اإغالق ح�صاب 
اإجمايل النفقات. ت�صاعد هذه العملية يف حتديد 
ما اإذا كان هناك اأموال متبقية والتاأكد من اأن 
ن�صبة  من  الأدنى  احلد  قدمت  قد  منظمتكم 

امل�صاهمة يف التكاليف امللزمة بها.

كما تذكرون يف الف�صل الرابع، يتم تخ�صي�ض 
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يتم  وثم  مراحل  على  املنحة  اأموال  دفعات 
�رضفها للمنظمة من خالل دفعات م�صبقة اأو 
حتديد  عليكم  دفعتها.  قد  كانت  لتكاليف  رد 

املبالغ الإجمالية للفئات التالية:

اأو  �صقف   –  USAID منحة  مبلغ  اإجمايل   •

جمموع التكاليف التقديرية للمنحة )با�صتثناء 
اأي م�صاهمة يف التكاليف(.

جمموع   – املخ�س�سة  اللتزام  مبالغ  اإجمايل   •

لكم  تخ�صي�صها  يتم  التي   USAID اأموال 
مبوجب املنحة.

• اإجمايل الدفعات امل�رشوفة – اإجمايل املبلغ الذي 
)اأي  املانحة  الوكالة  من  فعليا  عليه  ح�صلتم 
البنكي  منظمتكم  ح�صاب  اإىل  املحول  املبلغ 
-SF من خالل الطلبات املقدمة على النموذج
املبالغ  ذكر كل  من  تاأكدوا   .)1034-SF اأو   270

امل�رضوفة النهائية.

 USAID اإجمايل النفقات التي يتم حتميلها على •
على  حتميلها  يتم  التي  النفقات  اإجمايل   –
با�صتثناء  وذلك  املنحة  هذه  مبوجب   USAID

بوا�صطة ن�صبة  تتم تغطيتها  التي  التكاليف 
اجلهات  م�صاهمات  اأو  التكاليف  امل�صاهمة يف 

املانحة الأخرى. 

• اإجمايل مبلغ امل�ساهمة يف التكاليف الإلزامي )اإن 
وجد( – املبلغ الوارد يف موازنة التفاقية الأ�صلية.

جمموع   – التكاليف  يف  امل�ساهمة  مبلغ  •اإجمايل 
اإىل  املقدمة  والعينية  النقدية  امل�صاهمات 

املنحة. 

6.3.1.2 الأموال املتبقية

بناء  ح�صابية  اأمثلة  عدة  البند  هذا  ي�صتخدم 
على عينة البيانات يف ال�صكل 39:

ال�سكل 39 – عينة بيانات لأموال املنحة املتبقية

اإجمايل مبلغ املنحة )من 
التفاقية التعاونية(

3,500,000  دولر

3،400،000 دولراإجمايل مبلغ اللتزام املخ�ص�ض
3،200،000 دولراإجمايل الدفعات امل�رضوفة

3،989،100 دولراإجمايل النفقات

اإجمايل النفقات املحملة على 

USAID
3،089،100 دولر

اإجمايل مبلغ امل�صاهمة يف 
التكاليف الإلزامي

1،000،000 دولر

اإجمايل امل�صاهمات يف 
التكاليف

900،000 دولر

يف  ح�صابها  يجب  هامة  فئات  ثالث  هناك 
الأموال املتبقية:

1. اأموال اللتزام غري املخ�ص�صة؛

2. املبلغ املتبقي من اأموال اللتزام املخ�ص�صة؛

3. الدفعات امل�صبقة غري املنفقة.

اأول فئتان هما الأموال التي قد تكونوا موؤهلني 
للح�صول عليها قبل انتهاء فرتة املنحة. الفئة 
التي �صيتعني  املنفقة  الأموال غري  الثالثة هي 
ح�صلتم  اإذا  اإل   USAID اإىل  اإعادتها  عليكم 
على متديد غري مموَّل اأو تعديل اآخر على التفاقية 

يتيح لكم اإنفاق الأموال.

مبلغ  حتديد  املنحة  نهاية  عند  ال�رضوري  من 
مل  والتي  وجدت،  اإن  لديكم،  املتبقية  الأموال 
اللتزام  مبالغ  على  ذلك  ي�صتمل  بعد.  ت�رضف 

غري املخ�ص�صة ومبالغ اللتزام املخ�ص�صة.

1. مبالغ اللتزام غري املخ�ص�صة

مبالغ اللتزام غري املخ�ص�صة هي حا�صل الفرق 
مبلغ  واإجمايل  املخ�ص�ض  اللتزام  مبلغ  بني 
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املنحة. يتم ح�صاب ذلك املبلغ على النحو التايل:

اإجمايل مبلغ اللتزام   – USAID اإجمايل منحة
املخ�ص�ض = مبلغ اللتزام غري املخ�ص�ض

مثال: 3،500،000 دولر - 3،400،000 دولر

= 100،000 دولر

2. مبلغ اللتزام املتبقي

اأموال  من  مبلغ  اأي  هو  املتبقي  اللتزام  مبلغ 
يتم  يتم �رضفها.  التي مل  املخ�ص�صة  اللتزام 

ح�صاب هذا املبلغ على النحو التايل:

اإجمايل املبالغ امل�رضوفة  اإجمايل مبلغ اللتزام – 
= اللتزام املتبقي

 = دولر   3،200،000  - دولر   3،400،000 مثال: 
200،000 دولر

يف  خ�صو�صا  املبلغ  هذا  تتبع  ال�رضوري  من 
بحاجة  كنتم  اإذا  املنحة.  من  الأخرية  الأ�صهر 
قبل  املنحة  يف  اأخرية  اأن�صطة  اأي  اإنهاء  اإىل 
مبلغ  ا�صتعمال  باإمكانكم  انتهائها  تاريخ 
لتغطية  لديكم  املتبقي  املخ�ص�ض  اللتزام 
اأي�صا  باإمكان بع�ض املنظمات  هذه التكاليف. 
ملوا�صلة   )6.2.3( مموَّل  غري  متديد  على  احل�صول 
الربنامج يف حال كان هناك اأموال متبقية من 

مبلغ اللتزام املخ�ص�ض.

3. الدفعات امل�صبقة غري املنفقة

الفئة الأخرية من فئات الأموال املتبقية هي فئة 
الدفعات امل�صبقة املتوفرة لديكم ومل تنفقوها. 

ميكن ح�صاب هذا املبلغ على النحو التايل:

اإجمايل النفقات اإجمايل الدفعات امل�رضوفة – 
غري  امل�صبقة  الدفعات   =   )USAID )ح�صة 

املنفقة

مثال = 3،200،000 دولر - 3،089،100 = 120،900 
دولر اأمريكي

اإذا كان قد مت منح منظمتكم دفعات م�صبقة 

ومل تنفقها مع انتهاء فرتة املنحة عليكم اإعادة 

املبالغ  هذه  ح�صاب  عند  املتبقية.  املبالغ  هذه 

مبا يف  النهائية  النفقات  كل  اإدراج  من  تاأكدوا 

املتعلقة  والنفقات  النهائية  الفواتري  كل  ذلك 

باملتعاقدين واملوردين واملتلقني الفرعيني.

6.3.1.3 تلبية متطلب امل�سامة يف التكاليف 
الإلزامي

بامل�صاهمة  ملتزمة  منظمتكم  كانت  اإذا 
هذا  تلبية  فعليها  حمددة  بن�صبة  بالتكاليف 
التي  احل�صابية  العملية  وتوثيقه.  اللتزام 
ت�صمن التزامكم مببلغ امل�صاهمة يف التكاليف 

الإلزامي هو:

مبلغ امل�صاهمة يف التكاليف الإلزامي – اإجمايل 
امل�صاهمة يف التكاليف = الر�صيد املتبقي من 

مبلغ امل�صاهمة يف التكاليف

مثال: 1،000،000 دولر - 900،000 دولر
= 100،000 دولر

بامل�صاهمة  املنظمة  تلتزم  املثال:  هذا  يف 
بالتكاليف مببلغ 1 مليون دولر ولكنها قدمت 
املتبقي  الر�صيد  اأن  اأي  فقط.  دولر   900،000
من مبلغ امل�صاهمة يف التكاليف هو 100،000 
دولر. مبا اأن منظمتكم ملزمة تعاقديا با�صتيفاء 
�صيتعني  التكاليف  يف  امل�صاهمة  متطلب 
عليكم رد الر�صيد املتبقي اإىل USAID اأو طرح 
املبلغ من اأي نفقات تطلبون ا�صرتدادها. )للمزيد 
من املعلومات عن امل�صاهمة يف التكاليف يرجى 

 1عند ح�صاب املبالغ املتبقية تاأكدوا من حذف اأي نفقات مغطاة مببلغ امل�صاهمة بالتكاليف. يف هذا املثال: اإجمايل النفقات = 3،989،100 ولكن 

امل�صامة يف التكاليف = 900،000 دولر
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الطالع على الف�صل التا�صع(.

6.3.1.4 التقرير الفدرايل املايل الأخري

يحني موعد تقدمي التقرير الفدرايل املايل الأخري 
بعد 90 يوم من تاريخ انتهاء املنحة وقد يكون 
التكلفة  �صعر  اتفاقية  يف  لتعديالت  خا�صع 
غري املبا�رضة املتفق عليها )NICRA( وذلك بناء 
على  التقرير  ي�صتمل   .USAID تدقيق  على 
والنفقات  املعامالت  وكل  الأخري،  الربع  ن�صاط 
تقدمي  يتم  املنحة.  لكل  الإجمالية  واملجاميع 
هذا التقرير على النموذج املعياري SF-425 وهو 
نف�ض النموذج امل�صتخدم لتقدمي التقارير املالية 
التو�صيح حول كيفية  )للمزيد من  الف�صلية. 
على  الطالع  يرجى    425-SF النموذج  ملء 

الف�صل اخلام�ض(.

من  يوم   90 بعد  التقرير  تقدمي  موعد  يحني   •

اتفاقية  يف  مذكور  التاريخ  هذا  املنحة.  انتهاء 
منحكم  مت  قد  يكون  مل  ما  الأ�صلية  املنحة 

متديد )6.2.3( .

• اخلانة 6 )نوع التقرير( ت�صري اإىل اأن هذا التقرير 
هو التقرير الأخري

اخلانة 9 )تاريخ انتهاء الفرتة التي يتم تقدمي   •
للمنحة  التواريخ  على  ت�صتمل  عنها(  التقرير 

بكاملها.

احلالية"  "للفرتة  احل�صابية  العمليات  ت�صتمل 
"املجاميع  وتكون  املنحة  من  الأخري  الربع  على 
التي  املبالغ  ملجموع  م�صاوية  الرتاكمية" 

اأنفقتوها طوال فرتة املنحة.

جتدر الإ�صارة اإىل اأن اخلانات 10i-k )ح�صة املتلقي( 
هي اخلانات التي �صتنظر اإليها USAID ملعرفة 
ما اإذا كنتم قد ا�صتوفيتم متطلب امل�صاهمة 
يف التكاليف الإلزامي، ح�صب القت�صاء. تاأكدوا 
اأن هذا اجلزء ي�صتمل على كل امل�صاهمات  من 
العينية والنقدية التي قدمتوها للربنامج. تقوم 
  425-SFبتقرير مذكرة  باإرفاق  املنظمات  بع�ض 
النهائي لتلخي�ض مبالغ امل�صاهمة يف التكاليف 
وتو�صيح ما اإذا كان قد مت تلبية املتطلب اأم ل.

6.3.1.5 تقرير ال�رشيبة اخلارجية الأخري

عليكم  يتعني  املنحة  انتهاء  من  يوم   90 بعد 
اخلارجية  ال�رضيبة  عن  نهائي  تقرير  ت�صليم 
املذكورة  الهيئة  اإىل  امل�صافة(  القيمة  )�رضيبة 
تقارير  "تقدمي  بند  حتت  التعاونية  التفاقية  يف 
ال�رضيبة اخلارجية". يجب اأن يتناول تقرير ال�رضيبة 
اخلارجية كل ال�رضائب التي دفعتها منظمتكم 
وقامت حكومة الدولة امل�صيفة بردها منذ اآخر 
ح�صلتم  اإذا  املنحة.  نهاية  خالل  �رضيبية  فرتة 
ت�صليم  بعد عليكم  على مبالغ م�صرتدة فيما 
هذه الأموال اإىل USAID. )للمزيد من املعلومات 
الطالع  يرجى  اخلارجية،  ال�رضيبة  تقارير  حول 

على الف�صل اخلام�ض(.

 2اإذا ح�صلتم على متديد لفرتة املنحة، عليكم موا�صلة تقدمي التقارير الف�صلية الروتينية حتى تاريخ انتهاء فرتة التمديد كما هو مبني يف الف�صل 

اخلام�ض.
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6.3.1.5 التدقيق النهائي 

مالية  ب�صنة  املنحة  انتهاء  بعد  عليكم 
للمنحة.  �صنة  اآخر  يغطي  تدقيق  اإجراء  واحدة 
مع  بالتزامن  هذا  التدقيق  اإجراء  باإمكانكم 
نهاية ال�صنة املالية للمنظمة وت�صليمه بنف�ض 
التدقيق  تقارير  بها  ت�صلمون  التي  الطريقة 
الأخرى مبا يتما�صى مع بنود التفاقية. )للمزيد 
املحا�صبة،   « بند  مراجعة  يرجى  املعلومات  من 

التدقيق، وال�صجالت« يف التفاقية التعاونية(.

6.3.2 اإغالق املنحة اإداريا

تتاألف عملية اإغالق املنحة اإداريا من اإنهاء املهام 
غري املالية التي قد يكون لها اآثار مالية. عليكم 

القيام مبا يلي:

• �صمان اللتزام مبعايري USAID املتعقلة باأنواع 

اأن  )تذكروا  بها.  الحتفاظ  يجب  التي  الوثائق 
عليكم اأن تكونوا قادرين على تقدمي الوثائق عند 

.)USAID طلبها من

خ�صي�صا  املفتوح  البنكي  احل�صاب  اإغالق   •

للربنامج عندما ل ي�صبح هناك حاجة اإليه.

• اإنهاء عقود الإيجار )ح�صب القت�صاء( للمكاتب 
امل�صتاأجرة التي ل تنوون ا�صتخدماها بعد انتهاء 

املنحة.

• اإنهاء عقود التوريد )مبا يف ذلك اللوازم املكتبية، 
وعقود الإيجار(.

• اإنهاء عقود اخلدمات )مبا يف ذلك الكهرباء، املاء، 
الغاز، الهاتف، الإنرتنت، الوقود(.

• اإنهاء عقود مزودي اخلدمات )مبا يف ذلك الهاتف 
التخزين،  وعقود  والتاأمني،  والأمن،  اخللوي، 

وال�صحن، والتنظيف، والبنوك(.

• احل�صول على و�صل من كل بائع يفيد بقبوله 

لإ�صعار اإنهاء العقد.

• احلفاظ على بيئة العمل لأطول فرتة ممكنة.

املكتب  باإغالق  متعلقة  التزامات  اأية  ت�صوية   •

كنتم  اإذا  للربنامج.  تابعة  اأخرى  مرافق  اأو 
مع  مكتب  يف  املثال  �صبيل  على  تت�صاركون 
اأخر وكان هناك اتفاقيات �صارية تغطي  برامج 
التكاليف امل�صرتكة للمكتب، تاأكدوا من اإلغاء 
هذه التفاقيات واإعالم �صاغلي املكتب الآخرين 

بنيتكم باإخالئه.

تذكروا اأنكم ل ت�صتطيعون حتميل تكاليف عن 
اأي خدمات يتم تقدميها بعد تاريخ انتهاء امل�رضوع 
اخلدمات  اإنهاء كل  التاأكد من  املهم  لهذا من 

التي حت�صلون عليها يف الوقت املنا�صب.

6.3.2.1 الحتفاظ بالوثائق

يتعني على منظمتكم الحتفاظ بكل �صجالت 
على  �صنوات  لثالث  باملنحة  اخلا�صة  املحا�صبة 
الأقل بعد ت�صليم تقرير النفقات الأخري. حتتفظ 
USAID باحلق يف اإجراء تدقيق ملنظمتكم خالل 

فرتة الثالث �صنوات هذه. اإن الحتفاظ بالوثائق 
اأو  التقا�صي  اإجراءات  حال  يف  اأي�صا  ي�صاعد 
الدعاوى. يحب على املتلقني الفرعيني الحتفاظ 
بنف�ض الوثائق لثالث �صنوات بعد نهاية املنحة. 
للتاأكد  الفرعيني  املتلقني  مع  العمل  عليكم 
ويحتفظون  التزاماتهم  يدركون  اأنهم  من 
بالوثائق يف مكان اآمن. لحظوا اأن بع�ض الدول 
الحتفاظ  ب�صاأن  بها  خا�صة  متطلبات  لديها 
تن�ض  التي  الفرتة  من  اأطول  لفرتة  بال�صجالت 
عليها USAID لذا عليكم التاأكد من فهمكم 
لهذه الأحكام واأن املتلقيني الفرعيني يفهمونها 

اأي�صا.
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6.3.3 اإغالق النواحي املتعلقة باملوارد الب�رشية

مثرية  املنحة  اإغالق  فرتة  تكون  اأن  املمكن  من 
على  احلفاظ  عندها  املدراء  يحاول  حيث  للتوتر 
واأخذ  التعاقدية  اللتزامات  تلبية  بني  التوازن 
العتبار.  بعني  للموظفني  الفردية  احلاجات 
اللتزامات  تلبية  على  ال�صابق  يف  الرتكيز  كان 
التعاقدية ولكن من املمكن اعتبار ذلك ت�رضف 
جمحف مع املوظفني القلقني على م�صتقبلهم 
عند انتهاء امل�رضوع. يعترب الت�صال اأداة اأ�صا�صية 
للحفاظ على م�صتوى اأداء عال. يجب اإعالم كل 
الأمور  اإنهاء  وخطة  الإغالق  بعملية  املوظفني 
املتعلقة باملوارد الب�رضية يف املنحة، مبا يف ذلك 
اإن  باملوظفني.  لالحتفاظ  اأي جهود  اإىل  الإ�صارة 
يعطي  بعدل   املوظفني  �صوؤون  مع  تعاملكم 
�صورة جيدة عن منظمتكم، واإذا اأ�صبح هناك 
القدماء  املوظفون  ف�صيتحم�ض  جديد  م�رضوع 
على الن�صمام اإليه حتى لو مل يكن بالإمكان 
الحتفاظ بهم الآن. اإذا مل تتعاملوا مع �صوؤون 
ال�صكاوى  تتلقون  فقد  جيد  ب�صكل  املوظفني 
وتنخف�ض الروح املعنوية ويقل الرتكيز يف العمل 

ويتدنى م�صتوى الأداء.

6.3.3.1 الفريق والعالقات مع املوظفني

عقد  املنحة  اإغالق  عملية  طوال  عليكم 
املتعلقة  الأمور  ملناق�صة  منتظمة  اجتماعات 
الطرق  معرفة  الأف�صل  من  الب�رضية.  باملوارد 
تطويرها،  املمكن  من  التي  والنواحي  الناجحة 
فهذا لن يوؤدي فقط اإىل اإ�رضاك الفريق احلايل يف 
باإمكانكم  درو�صا  يقدم  اأي�صا  ولكنه  العملية 
مالحظات  دونوا  قدما.  امل�صي  عند  تطبيقها 
ح�صب  النهائي  امل�رضوع  تقرير  يف  واأرفقوها 

القت�صاء.

حاولوا قدر الإمكان الحتفاظ باملوظفني وذلك 
من  على  ركزوا  اأخرى.  م�صاريع  يف  بتعيينهم 
يتمتعون مبهارات وكفاءات قوية لالرتقاء مب�صتوى 
الأداء. حاولوا ترقية املوظفني اإىل منا�صب اأعلى 
اإذا كانت هناك فر�صة، اأما بالن�صبة للموظفني 
تاأكدوا  اأخرى  م�صاريع  يف  تعيينهم  يتم  الذين 
من حتديد ح�صاب تكاليف جديد لرواتبهم واملزايا 
املقدمة لهم بدءا من التاريخ الذي ي�صبح من 
الذي  امل�رضوع  على  حتميلها  فيه  املمكن  غري 
اإذا تعذر تعيني املوظفني  ي�صارف على النتهاء. 
يف م�صاريع اأخرى، يجب على املدراء اتباع قوانني 
املوظفني.  عمل  عقد  لإنهاء  املحلية  العمل 
الب�رضية  املوارد  اجليدة يف جمال  املمار�صات  من 
اإجراء مقابلة ختامية مع املوظف ملعرفة �صبل 
حت�صني ظروف العمل والحتفاظ باملوظفني يف 
املقابالت  تعطيهم  اأن  املمكن  من  امل�صتقبل. 
خطواتهم  يف  مل�صاعدتهم  اأفكار  اخلتامية 

التالية يف حياتهم املهنية.

يف  العمل  يرتكون  الذين  للموظفني  بالن�صبة 
لهم  قدموا  طوعي،  وب�صكل  وديا  املنظمة 
بخطاب  اأحيانا  اإليه  )ي�صار  تو�صية  خطاب 
مرجعي( مل�صاعدة الفرد يف العثور على وظيفة. 
عن  م�صتقل  اخلطاب  يكون  اأن  املمكن  من 
املوظف  ترك  ظروف  ويو�صح  العمل.  �صهادة 
للعمل وتقييم لكفاءاته وقدراته واأدائه ب�صكل 
العتبار:  بعني  اأمور  ثالثة  اأخذ  يجب  خمت�رض. 
التزام ال�صدق، وحتمل امل�صوؤولية عن املعلومات 
والحتفاظ  بها،  والتم�صك  تقدميها  يتم  التي 

بن�صخة من اخلطاب يف امللفات. 

يجب النتباه اأي�صا اإىل ما يلي:
 - موظف  لكل  امللفات  وحفظ  اأر�صفة   •
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حماية  املنحة  اإغالق  مرحلة  خالل  �صتحتاجون 
املتعلقة  الوثائق  خ�صو�صا  الأفراد  خ�صو�صية 
الإعاقات  اأو  الإ�صابات  اأو  ال�صحية،  بحالتهم 
الذين  املوظفني  تاأكدوا من عدم متكن  لديهم. 
اإىل  الو�صول  من  خدماتهم  عن  ال�صتغناء  مت 

امللفات واملمتلكات اأو الربيد الإلكرتوين.

•  تاأكدوا من اأنه قد مت اإعادة كل ممتلكات املنظمة 
اأخذ  يجب  املوظف  عمل  فرتة  انتهاء  عند   –

املفاتيح، وال�صارات، واأجهزة الكمبيوتر والهواتف 
اخللوية، الخ منه.

• تاأكدوا من اأن املوظفون على دراية باأي اتفاقيات 
معلومات  ب�رضية  لاللتزام  بتوقيعها  قاموا 

ال�رضكة اأو بياناتها اأو وثائقها وعدم اإف�صائها. 

6.3.3.2 املتطلبات القانونية للموارد الب�رشية 
واللتزامات التعاقدية

باإنهاء  اخلا�صة  القوانني  اتباع  املنظمة  على 
مكافاأة  دفع  و�صمان  الدولة  يف  العمل  عقود 
ين�ض  التي  املزايا  من  وغريها  اخلدمات  اإنهاء 

عليها القانون.

خدمة.  �صهادة  على  احل�صول  للموظفني  يحق 
من املمكن اأن تكون ال�صهادة ب�صيطة ت�صتمل 
املوظف،  وا�صم  العمل،  �صاحب  ا�صم  على 
وتاريخ بدء العمل، وتاريخ اإنهائه وموقع العمل.  

ال�صارية يف  القواعد  مبوجب  املوظفون  ي�صتلم 
البلد اآخر راتب واأي مبالغ نفقات قائمة يطالبون 
بدل  مكافاآت  اأي  اأو  متبقية،  اإجازات  واأي  بها، 
خدمة/ ولء اأو اإنهاء خدمات وغريها من املبالغ 
يكون  اأن  يجب  اأي�صا  منظمتكم.  تقرها  التي 
معا�ض  اقتطاعات  نقل  على  قادرون  املوظفون 

التقاعد.

موؤهلون  املوظفون  يكون  التي  احلالت  يف 
للح�صول فيها على بدل عودة اإىل الوطن يجب 
امل�رضوع  انتهاء  تاريخ  قبل  التكاليف  حتمل كل 
والتفاق على تكاليف ال�صحن قبل تاريخ انتهاء 

امل�رضوع )حتى لو مت ال�صحن بعد ذلك التاريخ(.

6.3.4 تقرير الأداء الأخري

الأداء  تقرير  تقريبا  ي�صبه  الأخري  الأداء  تقرير 
اإل  اخلام�ض(  الف�صل  يف  )املو�صح  الف�صلي 
اأنه يغطي فرتة املنحة بكاملها. باإمكان املمثل 
خمطط  اإعطاوؤكم  التفاقية  ل�صابط  الفني 
الأداء  تقرير  ي�صتمل  لتتبعوه.  منوذج  اأو  حمدد 
الأخري على النتائج النهائية والدرو�ض امل�صتفادة 

وال�صتنتاجات على الأقل. 

املمثل  اإىل  الأخري  التقرير  ت�صليم  من  تاأكدوا 
الفني ل�صابط التفاقية ومركز �صجالت جتارب 
)DEC( )http://dec.usaid.gov( خالل  التنمية 
العديد  ترتئي  املنحة.  انتهاء  تاريخ  يوم من   90
يف  اإ�صافية  خطوات  اتخاذ  املنظمات  من 
الأمد  الأخري و�صياغة �صيء طويل  الأداء  تقرير 
واملجتمع  امل�صتفيدين  مع  تبادله  باإمكانهم 
احلكومية  غري  واملنظمات  الفرعيني،  واملتلقني 
على  ال�صوء  اإلقاء  للمنظمة  يتيح  مما  الأخرى 
وامل�صاهمة  امل�صتفادة  الدرو�ض  وتوثيق  جناحاتها 
يف اجلهود املتوا�صلة لتح�صني مبادرات التدخل 
يف جمالت حمددة. من املمكن اأن ت�صاعد جتارب 
تواجه  التي  الأخرى  املجتمعات  منظمتكم 
بتوفري  املنظمات  بع�ض  تقوم  التحديات.  نف�ض 
هذا التقرير على منتديات الإنرتنت للمجتمعات 
�صبكة  داخل  اأو  املجال،  نف�ض  يف  العاملة 
اأو  لها  ينتمون  التي  احلكومية  غري  املنظمات 
تقدميها  اأو  والدولية  الإقليمية  املوؤمترات  يف 
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التقرير،  هذا  ل�صياغة  �صلة.  ذات  موؤلفات  يف 
عليكم كتابة تقرير م�صتقل عن التقرير الذي 
عليكم  �صيكون  ولكن   USAID اإىل  قدمتموه 
الإ�صارة فيه اإىل USAID متاما كما تفعلون يف 
مواد الت�صال العام املتعلقة بامل�رضوع. )للمزيد 
يرجى  ال�صعار،  �صياغة  عن  املعلومات  من 
الطالع على الف�صل الثالث(. اإن التقييم الذي 
الطالع  )يرجى  امل�رضوع  نهاية  يف  اإجراوؤه  يتم 
على البند 6.2.1( والذي يوثق ب�صكل مو�صوعي 
اأثر امل�رضوع ويقدم حتليال م�صتقال لنجاح امل�رضوع 

�صيعزز جودة هذا التقرير ب�صورة كبرية. 

املمولة من  والب�سائع  ال�سلع  ا�ستعمال   6.4
USAID بعد انتهاء فرتة املنحة

كيفية  اخلا�ض  لتقديرها  وفقا   USAID حتدد 
املمولة من  والب�صائع  ال�صلع  الت�رضف يف كل 
USAID. على متلقي املنحة مراجعة الأنظمة 

املتعلقة ببيع اأو ا�صتعمال املعدات يف اأن�صطة 
من  اأ�صهر  ثالثة  قبل  املنحة  نطاق  عن  خارجة 
عليكم  الأنظمة  مراجعة  بعد  انتهائها.  تاريخ 
اإعداد خطة للت�رضف بال�صلع – و�صف مف�صل 
غري  اللوازم  اأو  باملعدات  فعله  تقرتحون  ملا 
امل�صتعملة عند انتهاء املنحة. عليكم ت�صليمه 
اإىل �صابط التفاقية الذي يقوم بدوره باملوافقة 
على اقرتاحكم اأو اإعطائكم تعليمات اإ�صافية.

6.4.1 بيع املمتلكات واملعدات

:USAID الأنظمة التالية خم�ص�صة ملتلقي منح

اإىل  امللكية  نقل  يف  باحلق   USAID حتتفظ   •

USAID اأو اإىل الغري. على �صابط التفاقية حتديد 

عنها  امل�صتلم  اإبالغ  اأو  مالئم  ب�صكل  املعدات 

خطيا. عندما متار�ض USAID يف ال�صتحواذ على 
اإىل  املعياري  البند  اإىل  املعدات  تخ�صع  امللكية 
»حق امللكية وا�صتخدام املقتنيات )حق امللكية 
على  الطالع  )يرجى  الأمريكية(  للحكومة 

امللحق II بنود USAID املعيارية ال�صائعة(.

اإليكم بالت�رضف باملعدات، �صرتد  اإذا مت الإيعاز   •
ل�صحن  املعقولة  النفقات   USAID اإليكم 
عليكم  يتعني  اجلديد.  املوقع  اإىل  املعدات 
الأ�صعار  بعرو�ض  اخلا�صة  ال�رضاء  قواعد  اتباع 
التناف�صية للح�صول على خدمة باأقل تكلفة.

• اإذا مل تتلقوا التعليمات خالل 120 يوم من تاريخ 
تقدمي خطة الت�رضف باملمتلكات، باإمكانكم بيع 
باإمكانكم  اإليها.   USAID ح�صة  ورد  املعدات 
 USAID ح�صة  من  دولر   500 مبلغ  خ�صم 
والحتفاظ به اأو اإذا كانت قيمة املعدات تتجاوز 
بـ 10% من  5،000 دولر فباإمكانكم الحتفاظ 

العائدات لتغطية نفقات البيع والت�صليم. 

ال�صتهالكية  واملعدات  اللوازم  ملكية  حق   •

الأخرى يعود اإىل املنظمة عند �رضائها. اإذا كانت 
تتجاوز  امل�صتعملة  وغري  اجلديدة  اللوازم  قيمة 
يكن  ومل  الربنامج  انتهاء  وقت  دولر   5،000
ممولة  اأخرى  م�صاريع  اأي  يف  لها  حاجة  هناك 
من احلكومة الأمريكية، فباإمكانكم الحتفاظ 
عن   USAID تعوي�ض  عليكم  ولكن  باللوازم 
ح�صتها من التكاليف. ل يجوز لكم ا�صتعمال 
لوازم مت �رضاوؤها باأموال USAID لتقدمي خدمات 
الر�صوم  اأقل من  ر�صوم  املنظمات مقابل  خارج 
خدمات  لقاء  اخلا�صة  ال�رضكات  تفر�صها  التي 
الأمريكية  احلكومة  تخولكم  مل  ما  مماثلة، 

بالتحديد بالقيام بذلك.

• يجب اأن يكون نوع التاأمني الذي توفروه للعقارات 
احلكومة  باأموال  �رضاوؤها  يتم  التي  واملعدات 

)22 CFR 226.34 http://edocket.access.gpo.
gov/cfr_2007/aprqtr/pdf/22cfr226.34.pdf(
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الذي  التاأمني  نوع  نف�ض  الأقل  على  الأمريكية 
توفروه ملمتلكات املنظمة.

• �صيعطيكم �صابط التفاقية تعليمات خا�صة 

اإذا كانت التفاقية تتيح لكم �رضاء اأية عقارات 
مبا يف ذلك الأرا�صي اأو الأبنية.

6.4.2 تقرير اجلرد الأخري

عليكم ت�صليم اآخر تقرير جرد بعد 90 يوم من 
انتهاء املنحة يبني كل املعدات التي ا�صرتيتوها 
 .USAID اأو ح�صلتم عليها من  املنحة  باأموال 
من  املعتمدة  واخلطة  التفاقية  بنود  تن�ض 
موعد  على  باملمتلكات  للت�رضف   USAID

ت�صليم تقرير اجلرد والتقرير الأخري والوقت الذي 
يجب اإنهاوؤها فيه.  يجب اأن ت�صتمل قائمة اجلرد 

الأخرية على ما يلي:

• قائمة باملعدات التي تبلغ تكلفتها 5،000 دولر 

اأو اأكرث ومدة �صالحيتها �صنة اأو اأكرث وكنتم قد 
،USAID ا�صرتيتوها باأموال

تبلغ قيمتها 5،000  لوازم غري م�صتعملة  اأي   •

دولر اأو اأكرث.

اأرفقوا البيانات التالية عن كل �صنف مدرج يف 
القائمة:

• التكلفة الأ�صلية؛

�صبيل  )على  التكلفة  من    USAID ح�صة   •

املثال، يجب التنويه عما اإذا دفعت منظمتكم 
امل�صاهمة يف  ال�صلعة من خالل  جزء من ثمن 

التكاليف اأو مطابقة التكاليف(.

• املوقع احلايل للمعدات وظروفها و/ اأو كيف يتم 
ا�صتعمالها حاليا؛

اأو تنوون فعله  اقرتاح مف�صل عما قمتم به   •

باملمتلكات.

ت�صتمل على  ال�صابقة  القائمة  اأن  بالرغم من 
هناك  تكون  قد  ولكن  املعيارية  املتطلبات 
اختالفات بني التفاقيات التعاونية. على �صبيل 
املثال، بدل من اإدراج املعدات التي تبلغ قيمتها 
5،000 دولر اأو اأكرث قد تكون منظمتكم ملزمة 
باإدراج كل املعدات التي تبلغ قيمتها 500 دولر 

اأو اأكرث.

6.4.3 اعتبارات اأخرى تتعلق باإغالق املنحة

الرئي�صية  والأن�صطة  التقارير  اإىل  بالإ�صافة 
التي تتم خالل مرحلة الإغالق عليكم التعاطي 
مع عدة مهام قبل اإمتام عملية الإغالق. قد ل 
ولكن  اجلميع  على  املهام  هذه  جميع  تنطبق 
يجب على منظمتكم حيث يلزم القيام مبا يلي:

• ت�سوية الدفعات امل�سبقة – اإذا كنتم قد منحتم 
دفعات م�صبقة اإىل اأي موظف اأو متلقي فرعي، 
تاأكدوا من قيامهم بت�صليم تقرير نفقات نهائي 

واأن يردوا لكم اأي اأموال متبقية.

• اإغالق احل�ساب البنكي – اأغلقوا احل�صاب البنكي 
الذي مت فتحه خ�صي�صا للربنامج.

• اأنهوا عقود الإيجار )ح�سب القت�ساء( – اأنهو عقود 
ل�صتعمالها  تخططون  ل  التي  املكاتب  اإيجار 

بعد انتهاء املنحة.

التاأمني  بولي�صات  األغوا   – التاأمني  بولي�سات   •

التي مل يعد هناك حاجة اإليها.

مع  قائمة  عقود  اأية  اأنهوا   – القائمة  العقود   •
البائعني، امل�صت�صارين، واملتعاقدين الآخرين.

تلبية  من  تاأكدوا   – املرافق   / املكتب  •اإغالق 
اأو  املنحة  مكتب  باإغالق  املتعلقة  اللتزامات 
مرافق اأخرى تابعة للربنامج. على �صبيل املثال، 



187 USAIDدليل املنظمات غري احلكومية الأ�سا�سي لإدارة املنحة املقدمة من

6

ـة
ـــ

ـــ
ح

ملـن
ق ا

ـال
غـ

اإ

برامج  مع  مكتب  يف  تت�صاركون  كنتم  اإذا 
لتغطية  بينكم  اتفاقيات  هناك  وكانت  اأخرى 
تكاليف املكتب امل�صرتكة، تاأكدوا من اإلغاء هذه 
الآخرين  املكتب  م�صتخدمي  واإبالغ  التفاقيات 

بيتكم باإخالئه. 

USAID 6.4.4 خطاب اإىل

اإر�صال  هي  الإغالق  عملية  يف  الأخرية  اخلطوة 
خطاب اإىل �صابط التفاقية للتاأكيد له باأنكم 
ذلك  يف  مبا  الرئي�صية  الإغالق  اإجراءات  اأنهيتم 
ت�صليم الفواتري الأخرية وقائمة اجلرد وكل التقارير 
كل  اأنهيتم  وباأنكم  املالئمة  اجلهات  اإىل  الأخرى 
العقود الفرعية والتفاقيات الفرعية. احتفظوا 
بهذا اخلطاب يف ملفاتكم لأن USAID قد تطلب 
منكم معرفة اآخر امل�صتجدات يف عملية الإغالق 

وباإمكانكم عندها اإعادة اإر�صال اخلطاب الأ�صلي.

6.5 ملخ�ص

 USAID ملتطلبات  مراجعة  الف�صل  هذا  قدم 
بعني  اأخذها  عليكم  اأخرى  واأمور  الرئي�صية 
املنحة.  يف  الأخرية  املرحلة  اقرتاب  عند  العتبار 
تاأكدوا من البدء بالإعداد لعملية الإغالق باكرا 
واملتلقني  املوظفني  مع  وثيق  ب�صكل  والعمل 
الفرعيني للتاأكد من اأن ال�صتثمار الذي قامت 
به املنظمة من خالل هذه املنحة يحقق اأف�صل 
املجتمعات  على  املدى  وطويلة  املمكنة  الآثار 
يبني  املنظمة.  تخدمهم  الذين  وامل�صتفيدين 
ال�صكل 40 خمطط زمني يبداأ قبل انتهاء املنحة 
بـ 12 �صهر اإىل 3 �صنوات بعد انتهائها. يتناول 
املخطط الزمني املهام التي عليكم القيام بها. 
تنطبق البنود الواردة يف املخطط الزمني على 

املتلقني الرئي�صيني واملتلقيني الفرعيني

ال�سكل 40- املخطط الزمني لإغالق املنحة وقائمة املراجعة

التفا�صيلمنالن�صاطالوقت

قبل  �سهر   12
انتهاء املنحة

لإغالق  اخلا�صة  املوازنة 
املنحة )اإلزامية(

 اللون الأزرق يدل على اأن 
الن�صاط اإلزامي

للم�رضوع مدير الربنامج الأخرية  لل�صنة  وموازنة  عمل  خطة  و�صع 
باإغالق  املتعلقة  الأن�صطة  كل  تكاليف  على  ت�صتمل 

املنحة. 

اأ�سهر   9 قبل 
من  الأقل  على 

انتهاء املنحة

ل�صتمرارية  التخطيط 
الأن�صطة  اأو  اخلدمات 
من  املمولة  الأخرى 
ولكن  )اختياري  امل�رضوع 

يُن�صح به ب�صدة(

مبادرات املدير التنفيذي اأو  امل�رضوع  خدمات  ملوا�صلة  احلاجة  تقييم   .1
متويل  على  احل�صول  اإمكانية  يف  والبحث  التدخل 
مع  بالت�صاور  حددوا  مربراً.  ذلك  كان  اإذا  م�صتقبلي 
كانت  اإذا  ما  وامل�صتفيدين  املجتمع  وقادة  ال�رضكاء 

منظمتكم �صوف:

اأ . تتابع امل�رضوع بتمويل من م�صادر جديدة؛ 

ب. تنقل اإدارة امل�رضوع اأو امل�صوؤولية عن اخلدمات اأو مبادرات 
التدخل اإىل ال�رضيك املحلي الذي لديه م�صدر متويل اآخر؛ 

م�صتمرة  حاجة  وجود  لعدم  ن�صاطكم  اإغالق  ج. 
للخدمات على �صبيل املثال

لإمتام  ال�رضورية  اخلطوات  تو�صح  خطة  �صياغة   .2
النتقال ب�صال�صة. 
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ال�سكل 40- املخطط الزمني لإغالق املنحة وقائمة املراجعة

قبل 6 اأ�سهر من 
انتهاء املنحة

نهاية  تقييم  بدء 
)اختياري( امل�رضوع 

م�صت�صار  و  اأ مدير 
والتقييم املراقبة 

فهذا  جتاربكم،  وتوثيق  للم�رضوع  تقييم  اإجراء 
و�رضكائكم  مريكية  الأ احلكومة  �صي�صاعد 

القادمة.  ن�صطة  الأ حت�صني  على  املحليني 

غري  متديد  طلب 
ح�صب  ممول)اختياري 

حلاجة( ا

الربنامج مدير 
املايل املدير 

التنفيذي املدير 

غري  لتمديد  بحاجة  برناجمكم  كان  ذا  اإ ما  حددوا 
مناق�صات  وا  ابدوؤ ثم  خر.  اآ نوع  من  متديد  و  اأ ممول 
   )AOTR ( التفاقية  ل�صابط  الفني  املمثل  مع 
 pipeline “ املنفقة  غري  املنحة  اأموال  راجعوا 
لديكم   ”burn rates “ ال�رضف  “ومعدلت 
عند  اأموال  لديكم  �صيبقى  كان  ذا  اإ ما  لتحددوا 
 USAID يف  ولون  امل�صوؤ يوجب  الربنامج.  نهاية 
وما  اإ�صايف  لوقت  حاجتكم  �صبب  �رضح  تقدمي 
كما  املقرتحة.  التمديد  فرتة  خالل  حتقيقه  تنوون 
نفقات  اأي  عن  مف�صلة  موازنة  و�صع  �صيتعني 
للتمديد  الأ�صلي  املنحة  انتهاء  تاريخ  بعد  ترتتب 

املمول. غري 

انتهاء املدير التنفيذي عند  تتم  التي  والنتقالت  العمل  فر�ض  ناق�صوا 
امل�رضوع مع املوظفني باكراً. هذا �صي�صاعدكم يف الحتفاظ 
باملوظفني لأطول فرتة ممكنة وتهيئتكم يف حال رغب اأحد 
راجعوا  امل�رضوع.  فرتة  انتهاء  قبل  العمل  برتك  املوظفني 
قوانني العمل املحلية ل�صمان التزامكم بكل املتطلبات. 

متطلبات  �صياغة 
منحة  باإغالق  خا�صة 
املتلقي الفرعي (ح�صب 

احلاجة(

لدى  الربنامج  مدراء 
الرئي�صيني  املتلقيني 

واملتلقيني الفرعيني

1. مراجعة متطلبات اإغالق املنحة مع املتلقني الفرعيني 
لهم  ال�رضورية  وامل�صاعدة  املوارد  توفر  من  والتاأكد 

لاللتزام باملتطلبات.

2. حتديد موعد نهائي لتقدمي التقارير لكم وذلك ل�صمان 
توفر الوقت الكايف لديكم لدجمها يف تقريركم النهائي. 

قبل 3 اأ�سهر من 
انتهاء املنحة

بدء اإغالق منحة 
املتلقي الفرعي

م�صت�صار  و  اأ مدير 
والتقييم املراقبة 

الفرعيني  املتلقني  جعل  املنظمات  بع�ض  ترتئي 
انتهاء  تاريخ  من  يوم   60-30 قبل  املنحة  يغلقون 
والتقارير  التكاليف  كل  اأن  من  ليتاأكدوا  املنحة 

املنحة.  نهاية  تاريخ  قبل  منجزة  الأخرية 

بدء تتبع املبالغ 
امل�صتحقة

الربنامج مدير 
املايل املدير 

التنفيذي املدير 

وذلك  املتبقية  املنحة  اأموال  كثب  عن  راقبوا 
�صهر  الأ خالل  امل�صتحقة  املبالغ  تتبع  خالل  من 

املنحة.  من  الأخرية  الثالث 

باملهام  قائمة  اإدراج 
املتعلقة باإغالق املنحة

�صعوا قائمة بجميع العقود، وعقود الإيجار، وبولي�صات املدير العام للربنامج
نقلها  اأو  اإلغائها  يجب  التي  الأمور  من  وغريها  التاأمني، 
باإدراج التواريخ الهامة والأحكام الواردة يف  وقوموا اأي�صاً 

العقود التي يجب اأخذها بعني العتبار. 

التفا�صيلمنالن�صاطالوقت
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ال�سكل 40- املخطط الزمني لإغالق املنحة وقائمة املراجعة

بعد 60 يوم 
انتهاء املنحة

جمع تقارير املتلقني 
الفرعيني الواجب 

ت�صليمها اإىل املتلقي 
الرئي�صي )يُن�صح به(

التنفيذي  املدير 
املتلقي  لدى 

عي لفر ا

قبل  بالإغالق  الفرعيون  املتلقون  يقم  مل  ذا  اإ
ن  الآ تقاريرهم  جمع  عليكم  املنحة،  انتهاء  تاريخ 
م�صاهماتهم  لدمج  الكايف  الوقت  توفر  ل�صمان 

النهائي.  تقريركم  يف 

بعد ا�صتالم تقارير 
املتلقني الفرعيني، 

اإر�صال خطاب اإغالق 
املنحة اإىل املتلقيني 

الفرعيني

التنفيذي املتلقيني املدير  الفرعي/  املتلقي  اإىل  خطاب  ر�صال  اإ
بينكم  التعاقدية  العالقة  ينهي  الفرعيني 

ر�صمية.  ب�صفة 

قبل 3 اأ�سهر من 
انتهاء املنحة

تقدمي طلب الت�رضف 
باملخزون اإىل املمثل 

الفني ل�صابط 
التفاقية

املعدات مدير الربنامج ا�صتعمال  اأو  ببيع  املتعلقة  الأنظمة  مراجعة 
خارج اأن�صطة امل�رضوع.

اأو  باملعدات  فعله  تقرتحون  ملا  تف�صيلي  �رضح  �صياغة 
اللوازم غري امل�صتعملة بعد انتهاء املنحة. يجب النتباه 
اإىل اأن القرار النهائي ب�صان الت�رضف باملعدات يرجع اإىل 

 .USAID

على  �صيوافق  والذي  التفاقية  �صابط  اإىل  تقدميه 
عن  حول  التعليمات  من  املزيد  يعطيكم  اأو  املقرتحات 
ما يجب فعله باملعدات. اإذا مل تتلقوا رداً من احلكومة 
الأمريكية خالل 120 يوم من تاريخ ت�صليم تقرير اجلرد، 

ميكنكم بيع املعدات واإعادة ح�صة USAID لها. 

)للمزيد من املعلومات، باإمكان �رضكاء USAID مراجعة 
يف  الوارد  وا�صتخدامها"  املقتنيات  امتالك  "حق  بند 

التفاقية التعاونية.(

مراجعة املعلومات نهاية املنحة
الالزمة للتقرير املايل 
وتقرير الأداء الواجب 

ت�صليمها للمانح

املدير التنفيذي 
املدير املايل

يكن  مل  )ما  املنحة  على  التكاليف  حتميل  اأوقفوا   .1
لديكم موافقة م�صبقة، مما يعني اأنه قد مت متديد فرتة 

املنحة(.

ي�صتمل  اأن  يجب  املايل.  الإغالق  اإجراءات  ابدوؤوا   .2
املتعلقة  املتطلبات  بكل  التزامكم  اإثبات  على  ذلك 
امل�صائل  كل  باإنهاء  وقوموا  التكاليف  يف  بامل�صاهمة 

املرتبطة بنفقات املنحة. 

من  يوم   90 بعد 
انتهاء املنحة

ت�صليم التقرير الفدرايل 
املايل   425SF-  الأخري 

)اإلزامي(

اتفاقيتكم املدير املايل لبنود  وفقا  الأخري   425-SF تقرير  تقدمي 
يغطي التقرير فرتة املنحة. يجب التاأكد من اأنها تو�صح 
بامل�صاهمة  تتعلق  متطلبات  واأي  لكل  ا�صتيفاءكم 
على  يوؤكد  لديكم  املحا�صبة  نظام  واأن  بالتكاليف 
م�صاهمتكم يف التكاليف يف حال اإجراء تدقيق. يجب 

   .USAID اإعادة الأموال غري املنفقة اإىل

التفا�صيلمنالن�صاطالوقت
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التفا�صيلمنالن�صاطالوقت

ت�صليم تقرير الأداء 
الأخري )اإلزامي(

الربنامج النهائية مدير  النتائج  على  يركز  اأخري  داء  اأ تقرير  تقدمي 
يقدم  املنحة.  فرتة  طوال  امل�صتفادة  والدرو�ض 
التفاقية  ل�صابط  الفني  املمثل  اإىل  التقرير 
 Development التنمية  جتارب  �صجالت  ومركز 
للبنود  وفقا  وذلك   Experience Clearinghouse

اتفاقيتكم.  يف  الواردة 

ت�صليم تقرير اجلرد 
الأخري )اإلزامي(

الربنامج اتفاقيتكم. مدير  لبنود  وفقا  الأخري  اجلرد  تقرير  تقدمي 
لوازم  ي  اأ باملعدات،  قائمة  على  التقرير  ي�صتمل 
ت�رضيف  مت  ين  اأ اإىل  يو�صح  وبيان  م�صتعملة،  غري 

الأخري. املخزون 

ت�صليم تقرير �رضيبة 
القيمة امل�صافة 

)ال�رضيبة اخلارجية( 
الأخري )اإلزامي(

مدير املدير املايل اإىل  الأخري  امل�صافة  القيمة  �رضيبة  تقرير  تقدمي 
املدفوعة  ال�رضائب  التقرير  يغطي  البلد.  يف  الأن�صطة 

وامل�صرتدة حتى تاريخ نهاية املنحة وفقا لبنود التفاقية.

نهاية ال�سنة 
املالية اإغالق 

املنحة

ت�صليم تقرير التدقيق 
النهائي )اإلزامي(

املنحة. مدقق احل�صابات من  الأخرية  ال�صنة  يغطي  اأخري  تدقيق  اإجراء 
من املمكن اإجراء هذا بالتزامن مع نهاية ال�صنة املالية 
التدقيق  تقارير  ملنظمتكم وتقدميه متاماً كما تقدمون 

الأخرى وفقاً لبنود اتفاقيتكم. 

بعد 3 �سنوات 
من ت�صليم 

التقرير املايل 
النهائي

حفظ ال�صجالت 
)اإلزامي(

املدير املايل يف املقر 
الرئي�صي

لثالث  مبنحتكم  املتعلقة  ال�صجالت  بكل  احتفظوا 
النهائي.  املايل  التقرير  ت�صليم  الأقل بعد  �صنوات على 
حتتفظ احلكومة الأمريكية باحلق يف اإجراء تدقيق لكم 
اأو للمتلقي/ املتلقيني الفرعيني منكم يف اأي وقت خالل 

فرتة الثالث �صنوات هذه 

ال�سكل 40- املخطط الزمني لإغالق املنحة وقائمة املراجعة
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ال�سكل 41 – الأن�سطة الرئي�سية يف عملية اإغالق املنحة من منظور تطوير املنظمة

الإدارة املاليةاملوارد الب�رضيةاإدارة الربنامج

• اإ�رضاك املتلقني الفرعيني و/ اأو ال�رضكاء 
يف مناق�صة خيارات الإغالق؛ التفاق على 
)لإغالق  العمل  قدما يف  التوجه  م�صار 

امل�رضوع اأو البحث عن خيارات(

اإبالغ جميع املعنيني بعمليات الإغالق   •
مبا يف ذلك حكومة الدولة امل�صيفة.

اإنهاوؤها  اأو  الربنامج  اأن�صطة  تقلي�ض   •
جميعها

الوثائق من  الالفتات وغريها من  اإزالة   •
مواقع املتلقي الفرعي و/ اأو ال�رضيك

التحقق من اأن املمثل الفني ل�صابط   •
على  يجب  مواد  اآخر  قبل  قد  التفاقية 

امل�رضوع ت�صليمها 

واملوظفني  العليا  الإدارة  اإعالم   •
الرئي�صيني بالدرو�ض امل�صتفادة

�صجالت  كل  اأر�صفة  من  النتهاء   •
امل�رضوع الأخرية ب�صيغ ل ميكن تعديلها

عن  بعيد  ال�رضورة  عند  مكان  توفري   •
�صجالت  كل   لتخزين  امل�رضوع  موقع 
تفر�صها  التي  الزمنية  للفرتة  امل�رضوع 
الدولة  وحكومة  املمولة  الوكالة 

امل�صيفة.

مركز  اإىل  الأخري  الأداء  تقرير  •ت�صليم 
 DEC صجالت جتارب التنمية�

.)http://dec.usaid.gov( 

الذين  املوظفني  من  قائمة  اإعداد   •
�صيغادرون.

على  الرئي�صيني  املوظفني  مع  العمل   •
نقل املوظفني ح�صب احلاجة.

تاريخ  على  لتن�ض  العقود  تعديل   •
الإغالق )خ�صو�صا يف حال التمديد(.

• التخطيط لإنهاء عقود عمل املوظفني 
الرواتب  كل  واإنهاء  املالئم  بال�صكل 
قوانني  مع  يتوافق  مبا  وامل�صتحقات 

العمل املحلية.

ال�صلف  كل  ت�صفية  من  التاأكد   •
القائمة املقدمة اإىل املوظفني

ب�صكل  ال�صلة  ذات  املعلومات  حذف   •
دائم 

املالئم  بال�صكل  الإيجار  عقود  •اإنهاء 
وا�صتعادة مبلغ التاأمني اإن وجد.

• اإدارة عملية اإغالق املكتب/ املرافق

البائعني  اأو  و/  اخلدمات  مزودي  اإبالغ   •
املتوقعة  واملواعيد  اخلدمات  باإنهاء 

للمغادرة.

امل�صت�صارين  مواد  اإعداد  من  النتهاء   •
التي يجب ت�صليمها والدفعات املالية.

• توثيق اآخر دفعات لبدل اخلدمات

بوا�صطة  الدفعات  اأن  من  التاأكد   •
احل�صاب  اإغالق  قبل  قد �رضفت  ال�صيك 

البنكي.

• اإغالق ح�صاب البنك اخلا�ض بامل�رضوع

• ت�صليم التقرير املايل الأخري. 






