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 Capable Partners نبذة عن برنامج ال�رشكاء القادرون

يعمل برنامج ال�رشكاء القادرون )Capable Partners CAP( على �صعيد قطاعات فنية خمتلفة 
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غري احلكومية. 
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للتنمية الدولية USAID ووحداتها العاملة لدعم النواحي التالية:

تعزيز القدرة الت�صغيلية والفنية للمنظمات غري احلكومية وال�صبكات واملنظمات املحلية التي   •
تعمل كو�صيط داعم؛
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ال�صبكات، احلكومات، وم�صاريع الأعمال(؛

رفع قدرة املنظمات غري احلكومية وال�صبكات واملنظمات الو�صيطة الداعمة على امل�صاركة يف   •

ك�صب التاأييد لل�صيا�صات اأو الربامج الرئي�صية؛ 

ن�رش التجارب املبتكرة واملمار�صات الف�صلى والدرو�س امل�صتفادة.  •

يعترب الدليل الأ�صا�صي للمنظمات غري احلكومية يف اإدارة املنحة املقدمة من USAID اأحد جوانب 
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احلكومية وارتباطها باملجتمعات املحلية من خالل هذا الدليل، والتدريبات، واأن�صطة بناء املهارات، 
العاملني يف  بني  املعلومات  لتبادل  وو�صيلة  يعد م�صدر  الذي   www.NGOConnect.Net وموقع 

جمال التنمية الدولية. 

�شكر وتقدير
ميثل هذا الدليل ثمرة جلهود وخربات الع�رشات من املوظفني العاملني يف الوكالة الأمريكية للتنمية 
الدولية )USAID( والأكادميية لتطوير التعليم AED الذين اأم�صوا حياتهم املهنية يف م�صاعدة 
وبالتزام  USAID وذلك ب�صورة فّعالة  الربامج املمولة من  املنظمات غري احلكومية على تطبيق 
تام باملتطلبات. يتوجه موؤلفو الدليل بال�صكر والإمتنان ب�صكل خا�س اإىل الأفراد التالية اأ�صماوؤهم 
الذين قاموا مبراجعة امل�صودة وتقدمي العديد من املالحظات التي اأثرت واأغنت هذا الدليل ب�صكل 
كبيري وهم: اإليزابيث بالدوين واإليزابيث بريارد، وبالن�س براون، وهايلي براينت، وروبرت كومب�س، وهيلني 
دالتون، وكارل دميب�صي وبينجامني دودو، ومارتي جاليندو- �صميث، وديفيد هيوز، وبيرت اإيرونغو، وفيبي 



كيليلي، وتاكادي كونيت، ومايكل كوت، ومويل لومي�س، وتريي�صا مان�صيني، واآنا ميكاغني، واأميتا 
اأودهيامبو،  وكارولني  مونيور،  و�صامي  مونثايل،  واألي�س  موغوي،  و�صوزان  منغادي،  وثابي  ميهروترا، 
وماثيو بييتز، وت�صاد راثنري، ويل روزنري، واأوت�صيت�صي روك�صو، وكني �صكالو، وروبي فانريكيل، وكري�صتني 
�صتابلز، وجي�صون زينو. اأخرياً، نوجه  ويك�س، و�صكول�صتيكا ويليامز، وكلي وولف، وباميال ويفيل – 
ال�صكر اخلا�س اإىل كري�صتوفر اأوكونيل الذي �صكلت اأبحاثه وامل�صودات الأولية التي كتبها الأ�صا�س 

الذي مت البناء عليه. 

اآراء  بال�رشورة  تعك�س حمتوياته  ل  الذي  الدليل  هذا  لإ�صدار   USAID من  التمويل   CAP تلقت 
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID اأو حكومة الوليات املتحدة الأمريكية.

�صيتم حتديث الن�صخة الإلكرتونية من الدليل على املوقع www.NGOConnect.Net ب�صورة دورية 
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كلمة املحررين

 USAID مت ت�صميم الدليل الأ�صا�صي للمنظمات غري احلكومية يف اإدارة املنحة املقدمة من
مل�صاعدة املنظمات غري احلكومية على اإدارة املوارد املقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية 

الدولية )USAID( بفعالية اأكرب.

يهدف الدليل اإىل م�صاعدة متلقي منح USAID على ا�صتي�صاح املتطلبات والأنظمة املحددة 
والأمور املتعلقة باللتزامات الواردة يف اتفاقيات املنح اخلا�صة بهم. عند اإعداد هذا الدليل 

�صعينا اإىل التقليل من ا�صتخدام امل�صطلحات القانونية املعقدة وتقدمي تعريفات مب�صطة 
للم�صطلحات �صائعة ال�صتخدام. 

ميكن اعتبار متطلبات USAID اأ�صا�صاً لتحديد ممار�صات العمل الالزمة لتطبيق الربامج بفعالية 
واإدارة الأموال مب�صوؤولية بغ�س النظر عما اإذا كانت منظمتكم تتلقى املنح من USAID اأم ل. 
من الوا�صح اأن جناح منظمتكم غري احلكومية �صيعتمد اأي�صا على قدرتها على التجاوب مع 

احتياجات امل�صتفيدين وتكوين عالقات مع قادة املجتمع والتن�صيق مع امل�صوؤولني احلكوميني على 
امل�صتوى املحلي وعلى م�صتوى الأقاليم وعلى امل�صتوى الوطني، وبناء �رشاكات و�صبكات موؤلفة 

من م�صاريع الأعمال واملانحني والهيئات احلكومية واملنظمات غري احلكومية الأخرى، بالإ�صافة اإىل 
ال�صعي الدائم للتو�صل اإىل حلول مبتكرة ومبدعة ملواجهة التحديات التنموية.

قد يبدو تعزيز القدرات مهمة �صاقة بالن�صبة للمنظمات غري احلكومية. يجب توجيه جهود 
املنظمات لتوؤدي يف النهاية اإىل حت�صني الأداء وتقدمي اخلدمات. مت ت�صميم الدليل ليكون اأداة لإدارة 

منح USAID ولتعزيز قدرة املنظمات غري احلكومية على التجاوب ب�صورة اأف�صل مع احتياجات 
امل�صتفيدين الذين يعتمدون على خدمات املنظمات. 

 .NGOConnect@aed.org اإذا كانت لديكم مالحظات، يرجى الكتابة اإىل املحررين على العنوان
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Federal Audit Clearinghouse 

U.S. Federal Acquisition Regulations

Faith-Based Organization

Office of Financial Management 

Financial Management Officer 

Federal Reserve Bank of New York  

Generally Accepted Accounting Principles 

Grants Management Officer 

Human Resources 

Headquarters  

International Financial Reporting Standards 

Level of Effort                         

ADS   

AED  

AO  

AOTR   

APR   

APS   

AUSAID   

CA  

CAP  

CBO  

CCM  

CFR 

CIDA 

CMP 

COTR  

CTO 

DEC   

DFID  

EIN  

EU  

FAC  

FAR  

FBO  

FM 

FMO 

FRBNY  

GAAP  

GMO  

HR   

HQ  

IFRS

LOE
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Monitoring and Evaluation

Meals and Incidental Expenses  

Memorandum of  Understanding  

 Non-Governmental Organization  

 Negotiated Indirect Cost Rate Agreement

  

Office of Acquisition and Assistance

Organizational Development

U.S. Office of Management and Budget

Orphans and Vulnerable Children  

Private Voluntary Organization  

Quarterly Performance Report  

Request for Applications  

Request for Proposals

Request for Quotations  

Semi-Annual Performance Report  

Standard Form  

       Strategic Objective  

Scope of Work

                                                                                     Strengths، Weaknesses، Opportunities، and Threats

  

                 Technical Assistance

To Be Determined  

United Nations Programme on HIV/AIDS  

                                                                           United Nations Children’s Fund

    U. S. Agency for International Development

United States Code  

United States Government

                            Value-Added Tax 

World Bank

M&E

  M&IE

  MOU

   NGO

  NICRA

  

OAA

 OD

OMB

  OVC

  PVO

  QPR

  RFA

 RFP

 RFQ

  SAPR

  SF

         SO

SOW

                                                                                     SWOT

                   TA

  TBD

  UNAIDS

                                                                           UNICEF

    USAID

  USC

USG

                            VAT 

WB

املراقبة والتقييم 

الوجبات وامل�صاريف النرثية

 مذكرة تفاهم

منظمة غري حكومية

اتفاقية �صعر التكلفة غري املبا�رشة 

املتفاو�س عليها

مكتب القتناء وامل�صاعدة

التطوير التنظيمي 

املكتب الأمريكي لالإدارة واملوازنة

الأيتام والأطفال امل�صت�صعفني

منظمة خا�صة تطوعية

تقرير اأداء ف�صلي

دعوة لتقدمي الطلبات

دعوة لتقدمي املقرتحات

طلب عرو�س الأ�صعار

تقرير اأداء ن�صف �صنوي

منوذج معياري

الهدف الإ�صرتاتيجي

نطاق العمل

نقاط القوة وال�صعف والفر�س 

والتهديدات

م�صاعدة فنية
يتم حتديده لحقاً

برنامج الأمم املتحدة امل�صرتك املعني 

بفريو�س نق�س املناعة املكت�صبة/ الإيدز

منظمة الأمم املتحدة للطفولة  »اليوني�صيف«

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

قانون اأمريكي

حكومة الوليات املتحدة الأمريكية 

�رشيبة القيمة امل�صافة

البنك الدويل
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 Capable Partners نبذة عن برنامج ال�رشكاء القادرون

يعمل برنامج ال�رشكاء القادرونCapable Partners )CAP( على �صعيد قطاعات فنية خمتلفة لتعزيز القدرات 
 ،)FBOs( واملنظمات الدينية ،)CBOs( واملنظمات املجتمعية ،)NGOs( التنظيمية والفنية يف املنظمات غري احلكومية

واملنظمات الو�صيطة الداعمة )ISOs( و�صبكات املنظمات غري احلكومية. 

يقدم برنامج CAP امل�صاعدة الفنية والتدريب واإدارة املنح لبعثات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ووحداتها 
العاملة لدعم النواحي التالية:

• تعزيز القدرة الت�صغيلية والفنية للمنظمات غري احلكومية وال�صبكات واملنظمات املحلية التي تعمل    
   كو�صيط داعم؛

• بناء الروابط بني املنظمات املحلية ودعمها )املنظمات غري احلكومية، املنظمات التعاونية، ال�صبكات، احلكومات، وم�صاريع 
الأعمال(؛

• رفع قدرة املنظمات غري احلكومية وال�صبكات واملنظمات الو�صيطة الداعمة على امل�صاركة يف ك�صب التاأييد لل�صيا�صات 
اأو الربامج الرئي�صية؛ و

• ن�رش التجارب املبتكرة واملمار�صات الف�صلى والدرو�س امل�صتفادة.

 )TA( اأحد جوانب امل�صاعدة الفنية USAID يعترب دليل املنظمات غري احلكومية الأ�صا�صي لإدارة املنحة املقدمة من
التي يقدمها برنامج CAP لإعانة املنظمات غري احلكومية يف اإدارة املنح التي تقدمها احلكومة الأمريكية بكفاءة 
وفعالية. ي�صعى برنامج CAP اإىل تعزيز اأداء املنظمات غري احلكومية وارتباطها باملجتمعات املحلية من خالل هذا 

الدليل، والتدريبات، واأن�صطة بناء املهارات، وموقع www.NGOConnect.Net الذي يعد م�صدر وو�صيلة لتبادل املعلومات 
بني العاملني يف جمال التنمية الدولية. 

�شكر وتقدير

 )USAID( ميثل هذا الدليل ثمرة جلهود وخربات الع�رشات من املوظفني العاملني يف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
والأكادميية لتطوير التعليم AED الذين اأم�صوا حياتهم املهنية يف م�صاعدة املنظمات غري احلكومية على تطبيق 

الربامج املمولة من USAID وذلك ب�صورة فّعالة وبالتزام تام باملتطلبات. يتوجه موؤلفو الدليل بال�صكر والإمتنان ب�صكل 
خا�س اإىل الأفراد التالية اأ�صماوؤهم الذين قاموا مبراجعة امل�صودة وتقدمي العديد من املالحظات التي اأثرت واأغنت هذا 
الدليل ب�صكل كبيري وهم: اإليزابيث بالدوين و، اإليزابيث بريارد، وبالن�س براون ،وهايلي براينت و، روبرت كومب�س و، هيلني 

دالتون و، كارل دميب�صي و، بينجامني دودو و، مارتي جاليندو- �صميث و، ديفيد هيوز و، بيرت اإيرونغو و، فيبي كيليلي و، 
تاكادي كونيت و، مايكل كوت و، مويل لومي�س و، تريي�صا مان�صيني و، اآنا ميكاغني و، اأميتا ميهروترا و، ثابي منغادي 

و، �صوزان موغوي و، األي�س مونثايل و، �صامي مونيور و، كارولني اأودهيامبو و، ماثيو بييتز و، ت�صاد راثنري و، يل روزنري و، 
اأوت�صيت�صي روك�صو و، كني �صكالو و، روبي فانريكيل و، كري�صتني ويك�س و، �صكول�صتيكا ويليامز و، كلي وولف و، باميال 

�صتابلز، وجي�صون زينو. اأخرياً، نوجه ال�صكر اخلا�س اإىل كري�صتوفر اأوكونيل الذي �صكلت اأبحاثه وامل�صودات الأولية  ويفيل – 
التي كتبها الأ�صا�س الذي مت البناء عليه. 

 .USAID لإ�صدار دليل املنظمات غري احلكومية الأ�صا�صي لإدارة املنحة املقدمة من USAID التمويل من CAP تلقت
اإن حمتويات الدليل ل تعك�س بال�رشورة اآراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID اأو حكومة الوليات املتحدة 

الأمريكية.

�صيتم حتديث الن�صخة الإلكرتونية من الدليل على املوقع www.NGOConnect.Net ب�صورة دورية لتعك�س التغيريات يف 
.USAID ال�صيا�صات واملمار�صات التي توؤثر على متلقي منح

�صورة الغالف: 
D. Hinrichsen، Photoshare; © Shehab Uddin، DRIK; © Church Alliance for © 

 Orphans; © Chrissie Lam; © Anvar Ilyasov، World Bank; © Saleh Abdoulaye Abdel-Kerim، AED
©

 2010 جميع احلقوق حمفوظة لـ AED، وMSI وUSAID. يجوز ت�صوير الدليل اأو القتبا�س منه جزئياً اأو كلياً على اأن 
 .USAIDو Capable Partners Program يتم توزيع املادة جماناً والإ�صارة اإىل برنامج ال�رشكاء القادرون

 

برنامج ال�رشكاء القادرون Capable Partners Program     املحرر التنفيذي لالأكادميية لتطوير التعليم AED: بارين �صني
غر                                                                                               

Connecticut Ave، NW 1825                                       مدير التحرير: كيت كوان
Washington، DC 20009-5721                                    مدير التحرير امل�صارك: بيثاين موهلر

NGOConnect@aed.org                                              م�صاعد التحرير: كولني بونر                                   
                                                                                     امل�صمم: جيل فيتيك
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1.1 ملاذا هذا الدليل؟امل

غري  للمنظمات  الأ�سا�سي  الدليل  ت�سميم  مت 
 USAID احلكومية يف اإدارة املنحة املقدمة من
بحيث يكون اأداة لبناء القدرات وكتاب مرجعي 
يف ذات الوقت. ا�ستعان املوؤلفون عند اإعداد هذا 
الفدرالية  للأنظمة  الأمريكي  بالقانون  الدليل 
الوكالة  عن  �سادرة  خمتلفة  ووثائق   )CFR(

 .)USAID( الأمريكية للتنمية الدولية

الق�سد من هذا الدليل ب�سكل عام هو اأن يكون 
لتعزيز  ومفيد  ممتع  معلومات  م�سدر  مبثابة 
جهود منظمتكم غري احلكومية يف بناء قدراتها 
 USAID واأنظمة  لفهم قواعد  عملياً  ومرجعاً 

واللتزام بها. 

مالحظة:
اأنظمة  على  خا�ص  ب�سكل  الدليل  هذا  يركز 
 USAID الدولية  للتنمية  الأمريكية  الوكالة 
التابعة  الأخرى  الوكالت  اأنظمة  على  ولي�ص 
الدليل  هذا  الق�سد من  الأمريكية.  للحكومة 
هو فقط م�ساعدة متلقي منح USAID، بينما 
وبني  بينكم  املربمة  والتفاقية  الأنظمة  تبقى 

USAID هي املرجع احلا�سم. 

2.1 اإىل من هذا الدليل موجه؟

لروؤ�ساء  فقط  خم�س�ساً  لي�ص  الدليل  هذا 
املنظمات ال�رشيكة للوكالة الأمريكية للتنمية 
املوظفني  لكل  موجه  هو  بل   USAID الدولية 
املقدمة من  املنح  تنفيذ  اأو  اإدارة  يتولون  الذين 
التي  املوا�سيع  من  العديد  تنطبق   .USAID

يتناولها الدليل على ال�رشكاء الرئي�سيني الذين 
يتلقون منح مبا�رشة من USAID بالإ�سافة اإىل 

املنظمات التي تتلقى منح فرعية منهم. 

والعمليات  والإجراءات  القواعد  الدليل  يقدم 
التي يتعني على املنظمات اأخذها بعني العتبار 
من بداية امل�رشوع  يف كل مراحل اإدارة امل�رشوع – 
واإعداد  والتقييم،  باملراقبة،  مروراً  وتنفيذه 

التقارير، حتى اإغلق امل�رشوع. 
الدليل  هذا  يف  الواردة  التو�سيات  تعترب  كما 
مفيدة للمنظمات غري احلكومية )NGOs( التي 
�ستجعلهم  لأنها  لرباجمها  موارد  عن  تبحث 
للح�سول  �سعيهم  يف  تناف�سية  واأكرث  اأقوى 
على منح من USAID وفر�ص اأخرى من خمتلف 
املنظمة  كانت  اإذا  عما  النظر  بغ�ص  املانحني. 
اأو  التعليم  اأو  ال�سحة  جمال  يف  تخت�ص 
الزراعة  اأو  ال�سغرى  امل�ساريع  اأو  املدين  املجتمع 
فاإن  الأخرى  الفنية  املجالت  اأو  املراأة  متكني  اأو 
نف�ص اأنظمة USAID واأدوات بناء القدرات هي 

املطبقة عموماً.

3.1 طريقة تنظيم حمتويات هذا الدليل

عن  عامة  نبذة  الدليل  من  الأول  اجلزء  يوفر 
الف�سل  ويتناول  املنحة،  لإدارة  الأربعة  املراحل 
الثالث  الف�سل  ويناق�ص  املنحة؛  مرحلة  الثاين 
الف�سلن  يغطي  بينما  امل�رشوع؛  بداية  مرحلة 
الرابع واخلام�ص مرحلة تنفيذ امل�رشوع، والف�سل 

ال�ساد�ص مرحلة اإغلق امل�رشوع. 

لإطلق  هامة  موا�سيع  الثاين  اجلزء  يغطي 
امل�رشوع بنجاح واحلفاظ على القدرة على تقدمي 
النتائج. ت�ستمل تلك املوا�سيع على: بناء قدرة 
ال�سابع(،  )الف�سل  احلكومية  غري  املنظمات 
الثامن(،  )الف�سل  اإ�سرتاتيجية  خطة  و�سع 
ون�سائح للبحث عن منح م�ستقبلية )الف�سل 

التا�سع(. 
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امل اأدوات  اإىل  للو�سول  روابط  ف�سل  كل  يوفر 
مفيدة ت�ساعدكم يف تنفيذ العمل، كما حتتوي 
الف�سول على مراجع ت�ستمل على وثائق ومواقع 
املعلومات  من  املزيد  على  للح�سول  اإلكرتونية 

حول موا�سيع معينة. 

4.1 كيفية ا�ستخدام هذا الدليل

مت ت�سميم الدليل ليكون كتاب للقراءة اأو مرجع. 
�ست�ساعدكم قائمة املحتويات يف بداية الدليل 
على  ب�رشعة  العثور  يف  نهايته  يف  والفهر�ص 
حتتوي  كما  حتتاجونها،  التي  املحددة  املعلومات 
مف�سلة  تعليمات  على  الأجزاء  من  العديد 

وخطوات لتلبية متطلبات USAID املحددة.

ن�سائح مل�ستخدمي الدليل على الإنرتنت

النتقال  الإنرتنت  على  الدليل  قّراء  باإمكان 
خلل  من  اأخرى  اإىل  �سفحة  من  مبا�رشة 
الكلمات اأو العبارات التي تكون باللون الأخ�رش 
اأي  ن�سطة  روابط  عن  عبارة  وهي  خط،  وحتتها 
اإىل ظهور �سفحة  ال�سغط عليها �سيوؤدي  اأن 
جديدة حتتوي على معلومات اإ�سافية حول ذلك 
الن�سية  ال�سناديق  حتتوي  بالتحديد.  املو�سوع 
امللونة املوجودة يف بداية كل ف�سل على روابط 
فعالة تتيح لكم اإمكانية النتقال اإىل مو�سوع 
الدليل  كل  ت�سفح  من  بدلً  مبا�رشة  معني 

للو�سول اإىل مكان وجود املعلومات. 

يف  بالتف�سيل  وردت  معلومات  تكرار  لتجنب 
اإىل  مبا�رشة  النتقال  باإمكانكم  اأخرى  اأماكن 
عند  ومفيد  اآمن  اأنه  باعتقادنا  اإلكرتوين  موقع 
خط  حتتها  عبارة  اأو  كلمة  اأي  على  ال�سغط 
املوقع  عنوان  معرفة  باإمكانكم  اللون.  اأخ�رش 
الذي انتقلتم اإليه عند النظر اإىل »عنوان« املوقع 

الإلكرتوين يف اأعلى »نافذة« مت�سفح ال�سبكة. 

5.1 العالقة مع التطوير التنظيمي 

 Capableيعك�ص توجه برنامج ال�رشكاء القادرون 
املوؤ�س�سية  القدرة  لتعزيز   Partners Program

للمنظمات غري احلكومية �سبعة جمالت لبناء 
والإدارة  اخلارجية،  والعلقات  اللتزام،  القدرات: 

املالية،
والتقييم،  واملراقبة  الب�رشية،  واملوارد  واحلوكمة، 
واإدارة الربامج. يف  حني اأّن الدليل منظم ح�سب 
مراحل دورة حياة املنحة، اإل اأّن اجلدول التايل يوفر 
طريقة عملية لتحديد املراجع املرتبطة مبواردها 

ح�سب جمالت بناء القدرات. 
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الدليل من منظور التطوير التنظيمي :امل

اللتزام

      اأ�سا�سيات التفاقية التعاونية    
      )الف�سل الثاين(

      معايري �سيا�سة ال�رشاء )الف�سل الثالث( 
      اإعداد التقارير )الف�سل اخلام�ص(

      اإغلق امل�رشوع )الف�سل ال�ساد�ص(

احلوكمة

      تقييم نقاط القوة وال�سعف 
      )الف�سل ال�سابع(

      احلوكمة والإدارة )الف�سل ال�سابع(
      التخطيط الإ�سرتاتيجي )الف�سل الثامن(

العلقات اخلارجية

      �سياغة وو�سع ال�سعار )الف�سل الثالث(
      التخطيط للت�سال )الف�سل الثالث(

الإدارة املالية

      الأنظمة املالية: احلد الأدنى من 
      املتطلبات )الف�سل الثالث(

      الإدارة املالية )الف�سل الرابع(

املوارد الب�رشية

      املوظفني الرئي�سيني )الف�سل الثاين(
      �سيا�سات املوارد الب�رشية )الف�سل الثالث(

)M&E( املراقبة والتقييم

      بدء نظام املراقبة والتقييم يف برناجمكم    
      )الف�سل الثالث(

      ال�ستبيانات املعيارية )الف�سل الثالث(
      �سري اإجراءات املراقبة والتقييم 

      )الف�سل الرابع(
      اإبراز الأثر / رواية ق�ستكم )الف�سل 

الثالث(

اإدارة الربنامج/ امل�رشوع 

      التخطيط للعمل )الف�سل الثالث(
      الإدارة الفنية للربنامج )الف�سل الرابع(

      التعلم والت�سارك )الف�سل الرابع(



2املنحة
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املنحــــة

2.1 ملحة عامة

2.2 البداية
2.2.1 الإعداد ملرحلة تقدمي املنحة

2.2.2 الإطار الزمني وقائمة املهام يف مرحلة تقدمي املنحة 

2.3 مرحلة ما قبل املنحة
2.3.1 ا�ستبيان ما قبل املنحة

2.3.2 ال�سمانات ما قبل املنحة

2.4 مرحلة التفاو�ض
2.4.1 التفاو�ض على التغيريات  يف الربنامج

2.4.2 معاجلة نتائج ا�ستبيان ما قبل املنحة

2.5 اأن�سطة اأخرى يف مرحلة ما قبل املنحة
2.5.1 ت�سمية املوظفني الرئي�سيني وطلب اإجراء تغيريات

2.5.2 ا�ستعادة التكاليف غري املبا�رشة

2.5.3 التفاقيات الفرعية واملتلقيني الفرعيني

2.5.4 املتطلبات اخلا�سة باملتلقيني الفرعيني

2.6 فهم التفاقية التعاونية
2.6.1 اأ�سا�سيات التفاقية التعاونية

2.6.2 اتفاقية USAID التعاونية

2.7 ملخ�ض ومراجع 
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2.1 ملحة عامة 

اخلطوات  تغطية  الف�سل  هذا  يف  �سيتم 
الرئي�سية لالنتهاء من الإعداد للمنحة، وعليك 
مراجعة هذا الف�سل مع الف�سل الثالث الذي 

يتناول مرحلة بداية الربنامج. 

مبجرد ا�ستالمكم اإ�سعار باأن منظمتكم مدرجة 
املر�سحة  للمنظمات  النهائية  القائمة  على 
الأمريكية  الوكالة  من  منحة  على  للح�سول 
عليكم  يتوجب   ،)USAID( الدولية  للتنمية 
اإنهاء العمل على تفا�سيل املنحة وال�ستعداد 
لبدء الربنامج حيث هنالك العديد من املفاهيم 
الكثري  والتي قد  يكون  ا�ستيعابها  التي يجب 
اإذا كان العمل مع  منها غري ماألوف خ�سو�ساً 

USAID اأمراً جديداً بالن�سبة اإليكم. 

الأهداف

•  ا�ستيعاب املفاهيم الهامة املتعلقة باملنحة 
   بالإ�سافة اإىل اأ�سا�سيات اتفاقيتكم.

•  معرفة املهام الرئي�سية ال�رشورية لالنتهاء من 

   الإعداد للمنحة.

• معرفة ما يجب اأن يتوفر لديكم قبل بداية 

  الربنامج.

انتقل مبا�رشة اإىل:
•  مرحلة املنحة – املهام

•  التدقيق ما قبل املنحة
•  �سمانات ما قبل املنحة

•  �رشوط ما قبل املنحة

•  ت�سمية املوظفني الرئي�سيني
•  التكاليف غري املبا�رشة

•  التفاقيات الفرعية واملتلقيني الفرعيني
•  اأ�سا�سيات التفاقيات التعاونية

امل�سطلحات والخت�سارات الرئي�سية

نظام املحا�سبة على اأ�سا�ض ال�ستحقاق – طريقة   •

حما�سبية يتم مبوجبها ت�سجيل كل الأحداث 
املالية بناًءا على الن�ساط القت�سادي بدل من 
املحا�سبة على  وفقا لطريقة  املايل.  الن�ساط 
الإيرادات  ت�سجيل  يتم  ال�ستحقاق،  اأ�سا�ض 
عن  النظر   بغ�ض  وادراكها  و  ك�سبها  عند 

توقيت ا�ستالم املبلغ فعليا.

ADS نظـــام التعليمـات املحو�ســبة  •

- Automated Directives System   
)ADS، http://www.usaid.gov/policy/ads/(

 ،USAID اأنظمة  كل  النظام  هذا  يغطي   
اإلزامية  وغري  اإجراءات مقرتحة  وي�ستمل على 
عن  اأمثلة  على  لالطالع  اإلكرتونية  وروابط 

املمار�سات الف�سلى. 

لدعم  املرتتبة  التكلفة  املحّملة:  التكلفة   •

منحة اأو ت�سيريها بالتحديد. 

التكلفة امل�سموح بها- التكلفة املرتتبة والتي   •

تعترب مقبولة ويجوز حتميلها على املنحة. 
 )AO( سابط التفاقية�  •

 USAID امل�سوؤول يف  - Agreement Officer   
الذي لديه �سالحية اإبرام اتفاقيات امل�ساعدة 
يتخذ  والذي  اإغالقها،  اإنهائها،  اإدارتها،  اأو  و/ 
.USAID قرارات ويتو�سل اإىل نتائج بالنيابة عن

)AOTR( املمثل الفني ل�سابط التفاقية  •

Agreement Officer’s Technical   
يف  عليه  يطلق  )كان   –  Representative  
 Cognizant“ ال�سابق ال�سابط الفني املخت�ض
 USAID يف  م�سوؤول   )”Technical Officer

الذي يتوىل عملية مراقبة التقدم الذي يحرزه 
التفاقية  غايات  حتقيق  نحو  املنحة  متلقي 
والذي يقوم بدور �سابط الرتباط بني متلقي 
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املنحة و�سابط التفاقية )AO(. يحدد �سابط 
ل�سابط  الفني  ممثل  م�سوؤوليات  التفاقية 
التعاونية  التفاقية  يف  املذكور  التفاقية 

ويفو�ض اإليه ال�سالحيات ب�ساأنها.

اإجمايل مبلغ املنحة  مبلغ املنحة )اأو املنحة( –   •

املتوقع اإنفاقها خالل مدة امل�رشوع.

اأ�سلوب   – النقد  على  القائم  املحا�سبة  نظام   •

ت�سجيل  يتم من خالله  الذي  الدفاتر  م�سك 
النقدي  التدفق  على  بناء  املالية  الأحداث 
عند  الدخل  ت�سجيل  يتم  النقدي.  واملركز 
عند  بالنفقات  العرتاف  ويتم  النقد  ا�ستالم 
اأ�سا�ض  على  القائمة  املحا�سبة  يف  الدفع. 
النقد يطلق على الإيرادات وامل�رشوفات اأي�سا 
تعرتف  ل  النقدية.  واملدفوعات  باملقبو�سات 
الدفع  بوعود  النقد  على  القائمة  املحا�سبة 
امل�ستقبل  واخلدمة يف  املال  ا�ستالم  وتوقعات 
مثل الذمم الدائنة اأو الذمم املدينة اأو النفقات 
النظام  هذا  امل�ستحقة.  اأو  املدفوعة م�سبقا 
اأ�سهل بالن�سبة لالأفراد واملنظمات التي لي�ض 
يف  اأو  املعامالت،  هذه  من  كبري  عدد  لديها 
احلالت التي تكون فيها الفرتة الزمنية ما بني 
بداية املعاملة والتدفق النقدي ق�سرية جدا. 

حد التكلفة لن�ساط �سمن   هدف التكلفة –   •

حدود املوازنة. ل ميكن للم�رشوع تخطي هدف 
التكلفة املحدد له.

اجلزء الذي ل تغطيه  امل�ساهمة يف التكاليف –   •

حكومة الوليات املتحدة من تكاليف امل�رشوع 
اأو الربنامج، وقد يكون على �سكل م�ساهمات 

نقدية اأو عينية.

التكاليف املبا�رشة – ال�سلع واخلدمات التي يتم   •

�رشاوؤها بالتحديد ملنفعة م�رشوع واحد ب�سكل 
ح�رشي ويتم حتميلها على ذلك امل�رشوع. 

 Employer العــمل   �ســاحب  هــوية  رقــم   •

يطلق عليه   – Identification Number EIN

الذي  الفدرالية  الأمريكية  الهوية  رقم  اأي�ساً 
يعّرف عن م�رشوع اأو هيئة غري ربحية؛ ت�ستخدم 
دفع  عملية  لت�سهيل  الرقم  هذا   USIAD

املنحة.

نتيجة التدقيق التي تدعمها اأدلة  النتيجة –   •

كافية وموثوقة وذات �سلة.

مبادئ املحا�سبة املقبولة عموماً )GAAP( - اإطار   •

التقارير  واإعداد  املحا�سبة  لإر�سادات  معياري 
والتفاقيات  املعايري  على  ي�ستمل  املالية. 
لت�سجيل  املحا�سبون  يتبعها  التي  والقواعد 
املالية.  القوائم  واإعداد  املعامالت  وتلخي�ض 
الدولية  املعايري  الدول  من  العديد  ت�ستخدم 

IFRS لإعداد التقارير املالية
http://en.wikipedia.org/wiki/(   
International_Financial_Reporting_

اأقــرها جمــل�ض معــايري  التـي   )Standards

http://en.wikipedia.( الدولية  املحا�ســـبة 
org/wiki/International_Accounting_

اإطار  اأي�سا  يوفر  الذي   )Standards_Board

ملعايري املحا�سبة واإعداد التقارير املالية.

الالزمة  التكاليف    - املبا�رشة  غري  التكاليف   •

مل�رشوع  ن�سبها  لكن ل ميكن  لتنفيذ م�رشوع 
اأو  الكهرباء  ذلك  على  الأمثلة  من  حمدد. 

املوظفني الإداريني امل�ساندين.

النقدية  غري  املوارد   – العينية  امل�ساهمة   •

على  ت�ستمل  وقد  م�رشوع  اإىل  املقدمة 
املمتلكات.   اأو  املعدات  التطوعية،  اخلدمات 
من املمكن اأي�ساً اعتبارها جزء من امل�ساهمة 

يف التكاليف.

املوظفون الرئي�سيون – الأفراد يف امل�رشوع الذين   •
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ي�سغلون منا�سب حمددة. عادة تكون الوظائف 
هي  الرئي�سية  الوظائف  عليها  يطلق  التي 
الوظائف القيادية التي تعترب �رشورية لتطبيق 

امل�رشوع ككل بنجاح.
جمموعة القواعد  الأحكام املعيارية الإلزامية –   •

منحة  متلقي  على  يجب  التي  والأنظمة 
USAID اتباعها. للمزيد من املعلومات يرجى 

http://www.usaid.gov/policy/ زيارة املوقع
.)ads/300/303mab.pdf

”MOU“  مذكرة تفاهم  •

  -   Memorandum of Understanding  
متفق  بنود  على  للتاأكيد  ي�ستخدم  م�ستند 
اإذا مل يتم توثيق التفاق ال�سفوي يف  عليها 
عقد ر�سمي. من املمكن اأن تن�ض املذكرة على 
�سيعمل  التي  والإر�سادات  الأ�سا�سية  املبادئ 
الأطراف معاً مبوجبها لتحقيق الأهداف. يجب 
احلالت  يف  التفاهم  مذكرة  ا�ستخدام  عدم 

التي تنطوي على حتويل اأموال.

اتفاقية �سعر التكلفة غري املبا�رشة املتفاو�ض عليه   •

 Negotiated Indirect Cost Rate ”NICRA“

املنظمة  عليه  تتفاو�ض  �سعر   –Agreement

مع USAID لتغطية التكاليف غري املبا�رشة. 
غري  التكاليف  عن  املعلومات  من  )للمزيد 
املبا�رشة واتفاقية NICRA يرجى الطالع على 
دليل املمار�سات الف�سلى ب�ساأن التكاليف غري 
 Best Practices Guide for Indirect « املبا�رشة
http://www.usaid.gov/ على املوقع »Costing

.)business/regulations/BestPractices.pdf

الذي  املبلغ   – اللتزام  اأو   املخ�س�ض  املبلغ   •

هناك  لي�ض  للم�رشوع.   USAID خ�س�سته 
�سمانات باأن تعيد USAID اإىل متلقي املنحة 

اأي م�رشوفات تزيد عن مبلغ اللتزام.

دخل الربنامج – الأموال التي يك�سبها الربنامج   •

على  الدخل  يتولد  نف�سه.  الربنامج  ملنفعة 
�سبيل املثال من خالل فر�ض ر�سوم على اخلدمات 
حتقيق  املمكن  ومن  اأ�سا�سية.  �سلع  بيع  اأو 
الدخل اأي�ساً من خالل بيع معدات مت �رشاوؤها 
اإليها.  يعد هناك حاجة  الربنامج ومل  باأموال 
مالحظة: يختلف دخل الربنامج عن الأن�سطة 
املولدة للدخل والتي ميكن للم�ستفيدين من 
الربنامج الحتفاظ مبوجبها باأي دخل يعملون 

على حتقيقه.

به  حتتفظ  الذي  احلق   – اجلوهري  التدخل   •

مداخالت  عمل  املتحدة يف  الوليات  حكومة 
اتفاقية  اأي م�رشوع م�ساعدة ممول مبوجب  يف 
القدرة  عادة  احلق  هذا  ي�ستمل  تعاونية. 
واملوازنات  العمل  خطط  على  املوافقة  على 
املراقبة  وخطط  الرئي�سيني  واملوظفني 
والتقييم واملتلقيني الفرعيني. حتدد التفاقية 

التعاونية جمالت التدخل اجلوهري.

التكاليف التي  التكاليف غري امل�سموح بها –   •

اأو  الأنظمة  ب�سبب  اإما  ت�سديدها  ميكن   ل 
لكونها غري منطقية اأو غري مالئمة. 

2.2 البداية  

تبلغكم  عندما  املنحة  تقدمي  مرحلة  تبداأ 
القائمة  باأن منظمتكم مدرجة على   USAID

اإر�سال  يتم  النهائية للمر�سحني لتلقي منحة. 
مكتب  اأفراد  اأحد  قبل  من  عموماً  الإِ�سعار 
يف  املحدد  ال�سخ�ض  اإىل   USAID يف  العقود 

مرحلة تقدمي 
املنحة

احلكومة 
الأمريكية 
تت�سل بكم

الإعالن عن 
تقدمي املنحة

الإغالقالتطبيق البداية
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الأحداث  من  �سل�سلة  ذلك  بعد  تبداأ  طلبكم. 
التي قد ت�ستمل على ا�ستبيان ما قبل املنحة 
على  العمل  واإمتام   )2.4( واملفاو�سات   )2.3.1(
املنحة. يجب اإجناز بع�ض املهام التي تتم املبا�رشة 
بها خالل هذه املرحلة قبل التوقيع على اتفاقية 
املنحة، بينما يجوز موا�سلة العمل على بع�ض 
املهام يف مرحلة بداية املنحة مثل معاجلة نتائج 
/ ظروف ا�ستبيان ما قبل املنحة )2.4.2(، ولكن 
مبرحلة  املت�سلة  املهام  كل  من  النتهاء  يجب 

تقدمي املنحة قبل املبا�رشة يف تطبيقها. 

 USAID تر�سله  الذي  الإ�سعار  هذا  اأن  تذكروا 
يعترب  منحة  على  احل�سول  طلب  ب�ساأن 
باأنكم  �سمان  ولي�ض  بطبيعته  مبدئي  اإ�سعار 
�ستح�سلون على املنحة، لكنه يعني اأن عملية 
مت  قد  واأنه  انتهت  قد  الطلبات  كل  مراجعة 
النهائية  القائمة  على  واإدراجه  طلبكم  اختيار 
باإمكان  منحة.  على  للح�سول  للمر�سحني 
USAID بعد ذلك اإجراء تقييم اإ�سايف لتحديد 

الالزمة  القدرة  متتلك  منظمتكم  كانت  اإذا  ما 
الداخلية  وال�سوابط  والإجراءات  الأنظمة  )اأي 
املقرتح  الربنامج  اأهداف  لتحقيق  وال�سيا�سات( 
اخلا�سة  اللتزام  متطلبات  وتلبية  طلبكم  يف 
هذا  على  يطلق  ُمر�سية.  ب�سورة   USAID بـ 

التقييم »ا�ستبيان ما قبل املنحة« )2.3.1(. 

بتمويل   USAID ترغب  ذلك، قد  اإىل  بالإ�سافة 
باإجراء  التزامكم  عند  فقط  منظمتكم 
قدمتموه.  الذي  املقرتح  على  التغيريات  بع�ض 
يف  املحددة  البنود  على  للتفاو�ض  فر�سة  هذه 

 .USAID اتفاقيتكم مع

اإذا اأكملت منظمتكم ا�ستبيان ما قبل املنحة 

املوازنة،  الربنامج،  ب�ساأن  اتفاقية  اإىل  وتو�سلتم 
نهائياً  قراراً   USAID �ستتخذ  والأهداف، 
املتوفرة  الأموال  على  بناء  وذلك  املنحة  ب�ساأن 
والأولويات. اإذا كان الربنامج يتناول اأحد اأولويات 
ف�ستقدم  له  متوفرا  التمويل  وكان   USAID

USAID منحة لكم، ولكن باإمكان USAID اأن 

اأي مرحلة خالل  تقرر عدم متويل برناجمكم يف 
اأ�سباب رف�ض تقدمي  هذه العملية. قد ت�ستمل 
املنح يف هذه املرحلة على اأحد اأو بع�ض الأمور 

التالية: 

 USAID نتائج ا�ستبيان ما قبل املنحة تدفع  •

لديها  يوجد  ل  املنظمة  باأن  ال�ستنتاج  اإىل 
اأنظمة، اإجراءات، �سوابط داخلية، اأو �سيا�سات 
اأو حتقيق  USAID ب�سكل مالئم  لإدارة موارد 

اأهداف الربنامج املقرتح.

مل تتمكن منظمتكم وUSAID من التو�سل   •

اإىل اتفاق حول جوانب حمددة يف املنحة مثل 
املقرر  من  التي  اجلغرافية  املنطقة  املوازنة، 

خدمتها، ت�سميم الربنامج، اأو الأهداف. 

هناك مقرتح / مقرتحات اأخرى مت اعتبار اأن لها   •

.USAID اأولوية اأعلى اأو قيمة اأكرب بالن�سبة لـ

التمويل املتوفر من USAID اأ�سبح اأقل اأو متت   •

اإعادة توزيعه.

ا�سم منظمتكم مدرج على قائمة الأطراف   •

الأ�سول  مراقبة  مبكتب  اخلا�سة  امل�ستبعدين 
اأو  الأمريكية،  املالية  لوزارة  التابع  الأجنبية 
قائمة املواطنني املعينني التابعة لوزارة املالية 

الأمريكية اأو القائمة املوحدة لالأمم املتحدة.

املنحة  قبل  ما  مرحلة  مع  التعامل  املهم  من 
املهام  لكل  كامل  ب�سكل  واللتفات  بحر�ض 
للمنحة.  الإعداد  عملية  لإمتام  الالزمة   )2.2.2(
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اأن  اأو  اأن تكون هذه املرحلة �رشيعة  من املمكن 
تواجه الكثري من التاأخري. طاملا كانت منظمتكم 
فر�سة  فلديها  ال�سوط  هذا  قطع  على  قادرة 
تكون  اأن  جتنبوا  ولكن  منحة  لتلقي  معقولة 
التوقعات عالية جداً. جتدر الإ�سارة اإىل اأنكم قد 
اأي وقت.  ترغبوا بالن�سحاب من املفاو�سات يف 
بالرغم من اأنه مل يتم التوقيع على اأي وثائق اإل 
اأن �رشاكتكم مع USAID تبداأ يف هذه املرحلة. 
الالزمة  املعلومات  لتوفري  اجلهد  بذل  عليكم 
نهائي  قرار  اتخاذ  من   USAID تتمكن  حتى 
التاأكد  عليكم  نف�سه،  الوقت  يف  ل�ساحلكم. 
ت�ستطيع  ل  وعود  تقدم  ل  منظمتكم  اأن  من 
عمل  اأخذ   USAID منكم  طلبت  اإذا  تلبيتها. 
م�سوؤولون  فاأنتم  برناجمكم،  تعديل  اأو  اإ�سايف 
كنتم  اإذا  ما  وحتديد  الطلب  ذلك  تقييم  عن 
اأن الطلب  اإذا �سعرمت  اأم ل.  تلبيته  قادرين على 
الأهداف،  على  يوؤثر  اأنه  اأو  اأكرث  متويل  ي�ستلزم 
يف  نظرائكم  مع  ذلك  مناق�سة  من  تاأكدوا 
USAID. تكت�سب املنظمة التي تفي بالتزاماتها 

م�سداقية وتعزز فر�سها يف احل�سول على متويل 
اإ�سايف يف امل�ستقبل.   

2.2.1 الإعداد ملرحلة تقدمي املنحة
1. انتبهوا اإىل الفروق بني املنحة ومبلغ اللتزام   

    املخ�س�ض. 

   حتتوي املنحة على رقمني اأ�سا�سيني:
املنحة هو  املنحة ومبلغ اللتزام. مبلغ    مبلغ 
املخطط  من  والذي  التقديري  املبلغ  اإجمايل 
اللتزام  مبلغ  اأما  امل�رشوع،  مدة  اإنفاقه خالل 
وقد   USAID خ�س�سته  الذي  املبلغ  فهو 
اأي  منه.  جزء  اأو  بكامله  املنحة  مبلغ  يكون 
اآخر، هو املبلغ املتوفر لدى منظمتكم  مبعنى 
لإنفاقه على امل�رشوع يف اأي وقت. �ستخ�س�ض 

USAID اأموال اإ�سافية ح�سب احلاجة وح�سب 

اأن  افرتا�ض  على   USAID لدى  الأموال  توفر 
ُمر�سية.  ب�سورة  التقدم  حتقق  منظمتكم 
يجدر التنويه اإىل اأن USAID قد ل تخ�س�ض 

كامل مبلغ املنحة لكم. 

اللتزام  ملبلغ  الزمني  الإطار  منوذج   –  1 ال�سكل 
املخ�س�ض

النفقات  متابعة  الأداء  فرتة  طوال  املهم  من 
الفعلية يف �سوء املبلغ املخ�س�ض لكم للتاأكد 
من اأن النفقات ل تتخطى ذلك املبلغ. يُن�سح 
باأن تقوموا باإعالم USAID يف حال اأنفقتم %75 
من املبلغ املخ�س�ض حتى تتمكن من تخ�سي�ض 
ملنظمتكم  نفقات  اأي  لكم.  اإ�سافية  اأموال 
تتجاوز املبلغ املخ�س�ض تكون على م�سوؤوليتكم! 
املبلغ  تزيد عن  اأي م�ساريف   USAID لن تعيد 

املخ�س�ض حتت اأي ظرف. 

 USAID من املهم تتبع اأموال املنحة اأي�سا لأن
تقوم بتخ�سي�ض مبالغ املنحة با�ستخدام »نظام 
التمويل الآجل«، الذي يتحدد مبدى توفر الأموال 
امل�ستقبلية لفرتة حمددة من  امل�ساريف  لدعم 

االلتزام  مبلغ  المنظمة  لتلقي  زمنياً  يبين جدوالً  مثال  يلي  فيما 
المخصص لها على مدار ثالث سنوات وذلك بناء على منحة 

مقدارها مليون دوالر أمريكي

المبلغ المخصص األولي

المبلغ المخصص بعد 
اعتماد خطة العمل

المبلغ المخصص للسنة 
الثانية

المبلغ المخصص للسنة 
الثالثة

إجمالي مبلغ المنحة

المبلغ

100,000 دوالر 
أمريكي

400,000 دوالر 
أمريكي

300,000 دوالر 
أمريكي

200,000 دوالر 
أمريكي

1,000,000 دوالر 
أمريكي

التاريخ

1 كانون األول 
2006

1  حزيران 
2007

1 حزيران 
2008

1 حزيران 
2009
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لفرتة  مبالغ  عادة   USAID تخ�س�ض  ل  الزمن. 
تتعدى 12 �سهر بعد نهاية ال�سنة املالية التي 
فاإن  ال�سبب،  لهذا  املبلغ.  تخ�سي�ض  فيها  مت 
اإنفاق املبلغ املخ�س�ض ال�سنوي يف اأقل من 12 
�سهر يعني اأن على منظمتكم اإيقاف اأن�سطة 
الربنامج اأو اإنفاق مبلغ يتعدى املبلغ املخ�س�ض 
وذلك على م�سوؤوليتكم. )للمزيد من املعلومات 
http://www.usaid.gov/policy/ زيارة  يرجى 

 .)ads/600/602.pdf

2. انتبهوا اإىل بند التدخل اجلوهري

املنظمات  لتمويل  طرق  عدة   USAID لدى     
يف �سبيل حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية لتلك 
املنظمات. تعترب التفاقية التعاونية اأحد هذه 
التدخل  يف  احلق   USAID متنح  وهي  الآليات 
تطبيق  على  الإ�رشاف  يف  جوهرية  ب�سورة 
بند  من  الغر�ض  الربنامج.  يف  حمددة  جوانب 
التدخل اجلوهري يف التفاقيات التعاونية هو 
التفاقية.  اأهداف  حتقيق  على  م�ساعدتكم 
يو�سح نظام التعليمات املحو�سبة 303.3.11 
ADS التدخل اجلوهري الذي يقت�رش على: )اأ( 

املوافقة على خطة التطبيق اخلا�سة مبتلقي 
رئي�سيني  املوافقة على موظفني  املنحة، )ب( 
 ،)M&E( والتقييم  املراقبة  خطط  حمددين، 
واأي متلقيني فرعيني، )ج( التعاون اأو امل�ساركة 
�سالحية  )د(  و  املنحة  ومتلقي   USAID بني 
USAID يف اإيقاف ن�ساط اإن�سائي على الفور. 

من  التاأكد  من   USAID متكني  هو  الهدف 
اأهدافها  مع  متما�سية  املنحة  اأن�سطة  بقاء 
الإ�سرتاتيجية الكلية ويف نف�ض الوقت اإعطاء 
وذلك  والبتكار  التطبيق  يف  املرونة  املنظمة 
الإ�سرتاتيجية.  الأهداف  تلك  حدود  �سمن 
خالل الفرتات الأوىل من مرحلة تقدمي املنحة، 

عليكم ا�ستي�ساح نطاق املرونة املمنوح لكم 
املحددة  والبنود  التعاونية  التفاقية  مبوجب 
وموافقتها.   USAID مراجعة  تتطلب  التي 
اجلوهري،  التدخل  عن  املعلومات  من  )للمزيد 
http://www.usaid. يرجى زيارة الطالع على

 .)gov/policy/ads/300/303.pdf

3.  معاجلة ظروف ا�ستبيان ما قبل املنحة

اأي  املتحدة  الوليات  حكومة  اكت�سفت  اإذا   
اأوجه ق�سور خالل فرتة ما قبل املنحة، فيجب 
من  املنحة.  بنود  مع  يتوافق  مبا  ت�سويبها 
�رشورة  مثل  النتائج  بع�ض  ت�سويب  ال�سهل 
للموظفني،  الدوام  اأوقات  �سجل  ا�ستخدام 
اأكرث �سعوبة  الأخرى  النتائج  بينما قد تكون 
وت�ستغرق وقتا طويالًٍ مثل �رشورة اإن�ساء نظام 
الفني  املمثل  ا�ست�سريوا  اأف�سل.  مالية  اإدارة 
ل�سابط التفاقية اإذا كانت لديكم اأية اأ�سئلة 

حول التوقعات. 

4.  مراجعة التفاقية التعاونية بعناية

من   –   هناك دائما �سغوط لتوقيع التفاقية 
جهة الأفراد يف منظمتكم الذين يريدون اإمتام 
 .USAID التفاقية واأحياناً من جهة موظفي
قد تطلب USAID اإجراء تغيريات على بع�ض 
اجلوانب يف برناجمكم الأمر الذي قد يوؤثر على 
اأخرى.  رئي�سية  جوانب  اأو  املوازنة  اأو  الأهداف، 
فكروا جيدا بهذه التغيريات وقوموا بتوثيقها. 
يجب اإدخال هذه التغيريات اإىل و�سف الربنامج 

يف التفاقية التعاونية قبل التوقيع عليها. 

5. ل تبدوؤوا التطبيق من الآن!

يعني  ل  املنحة  اتفاقية  على  التوقيع  اإن   
»النطالق!«. قد يكون هناك بعد عدة مهام 
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اأن  كما  اإمتامها،  يجب  وموافقات  تخطيطية 
لن  البداية  تاريخ  قبل  ترتتب  التي  التكاليف 
يتم  ت�سديدها. يغطي الف�سل الثالث مرحلة 

بداية املنحة بالتف�سيل. 

◊ تقوم USAID بإبالغكم بأن 
منظمتكم مدرجة على القائمة 

النهائية للمرشحين لتلقي منحة. 

استبيان ما قبل المنحة

الضمانات ما قبل المنحة

التفاوض على تفاصيل البرنامج

المباشرة في دراسة ظروف ما 
قبل المنحة

تسمية الموظفين الرئيسيين

المراجعة األخيرة من قبل 
الحكومة األمريكية وقرار تقديم 

المنحة

◊ التوقيع على اتفاقية المنحة 
وإعالنها

يبدأ في وقت ما بعد الموعد 
النهائي لتقديم الطلبات

على الفور، ويجب إنهاؤه قبل 
تقديم المنحة

يجب إنهاؤه قبل تقديم المنحة

يجب إنهاؤه قبل تقديم المنحة

فورا أو ضمن اإلطار الزمني 
.USAID الذي حددته

ان امكن يجب تسمية األفراد 
المهمين في فترة توقيع المنحة

اإلطار الزمني سيعتمد 
 USAID على عبء عمل

وأولوياتها. 

متابعة الخطوات المبينة أعاله

الجزء 2.3

الجزء 2.3.1

الجزء 2.3.2

الجزء 2.4

الجزء 2.4.2

الجزء 2.5.1

الفصل 2

الجزء 2.6

 USAIDسيتصل بكم مكتب العقود التابع لـ
بخصوص الطلب الذي قدمتوه لتلقي منحة 

ويبلغكم أن منظمتكم مدرجة على القائمة 
النهائية للمرشحين لتلقي منحة، ولكن لم تلتزم 

USAID بعد بتقديم أي تمويل لكم في هذه 
المرحلة. 

يقوم أحد المدققين أو مسؤول معتمد من 
USAID بمراجعة األنظمة والسياسات 

والقدرات في منظمتكم لتحديد ما إذا كانت 
تلبي الحد األدنى من المعايير إلدارة منحة 

USAID بنجاح.

الضمانات ما قبل المنحة هي عدة وعود على 
منظمتكم تقديمها لتكون مؤهله لتلقي منحة 

من USAID، وتكون عادة على شكل نماذج 
مقدمة مع الطلب. ستتأكد USAID من إكمالها 

 قبل تقديم المنحة.
قد تطلب USAID تغيير النواحي الجغرافية 
أو الفنية أو األهداف أو الموازنة أو أو إجراء 

تغييرات أخرى على المقترح لجعله أكثر توافقاً 
مع أولويات USAID واألهداف اإلستراتيجية. 

يُتوقع منكم مراجعة هذه التغييرات المقترحة 
والتأكد من أن منظمتكم ال تزال قادرة على 
إنهاء المشروع ضمن الموازنة ـ األهداف، 

واإلطار الزمني المحدد. 

إذا كان هناك أي نتائج الستبيان ما قبل المنحة، 
ستطلب منكم USAID التعامل مع تلك النتائج.

الموظفون الرئيسيون هم األفراد المدرجين 
بالتحديد في اتفاقيتكم. ويتطلب تعيينهم موافقة 

ضابط االتفاقية.

ستلقي USAID نظرة أخيرة على موازنتها 
وأولوياتها والمرشحين النهائيين اآلخرين 

للحصول على المنحة وبعدها تتخذ قرار نهائي.

يتم إبالغ المنظمات الناجحة ويتم إرسال 
النسخة النهائية من االتفاقية للتوقيع عليها. 

يتوجب عليكم قراءتها بعناية للتأكد من فهمكم 
التام لها وموافقتكم على جميع البنود والشروط 

قبل التوقيع عليها.

الحدث/ المهمة                          الوصف                             اإلطار الزمني                 المرجع

بتوقعات  وحتكموا  الف�سل  ذلك  راجعوا   
�رشكائكم واملنتفعني املحتملني خالل مرحلتي 

تقدمي املنحة وبدايتها.

ال�سكل 2 – الإطار الزمني وقائمة املهام يف مرحلة تقدمي املنحة

2.2.2 الإطار الزمني وقائمة املهام يف مرحلة تقدمي املنحة
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بداية مرحلة بداية المنحة

عقد اتفاقيات مع الشركاء

بعد استالم االتفاقية النهائية، يُتوقع منكم المباشرة 
في مهام التخطيط لبدء المنحة

عقد اتفاقيات مع الشركاء باستخدام اآلليات 
المالئمة مثل العقود ومذكرات التفاهم، الخ. 

بعد توقيع االتفاقية النهائية

يجب أن يبدأ قبل تطبيق نشاط 
مشترك.

الفصل 3

الجزء 2.5.3

2.3 مرحلة ما قبل املنحة
القائمة  على  باأنها  منظمتكم  اإبالغ  عند 
منحة،  على  للح�سول  للمر�سحني  النهائية 
يتعني عليها اإكمال بع�ض املهام قبل اأن تتخذ 
USAID قراراً نهائياً ب�ساأن متويل الربنامج. يعترب 

النهائيني  املر�سحني  كاأحد  املنظمة  اختيار 
ولكن  جداً  جيدة  اإ�سارة  منحة  على  للح�سول 
كما ورد اأعاله، ذلك ل يعني اأن منظمتكم قد 

فازت باملنحة. 

 USAID قبل مناق�سة تفا�سيل املنحة �ستجري
وتطلب  املنحة  قبل  ما  ا�ستبيان  الأرجح  على 
وهي  للمنحة  �سابقة  �سمانات  تقدمي  منكم 
اأن  من  للتاأكد   USIAD تتخذها  خطوات 
للربنامج  املوارد  اإدارة  على  قادرة  منظمتكم 
الذي قمتم بت�سميمه يف الطلب، كما ي�ساعد 
لديها  منظمتكم  باأن   USAID لـ  التاأكيد  يف 
باأنظمة  اللتزام  على  والقدرة  ال�ستعداد 

 .USAID

2.3.1 ا�ستبيان ما قبل املنحة

تقييم  على  املنحة  قبل  ما  ا�ستبيان  يعمل 
واإجراءاتها  واأنظمتها  منظمتكم  �سيا�سات 
بالرغم   .USAID موارد  اإدارة  على  وقدراتها 
ق�سايا  عدة  يغطي  قد  ال�ستبيان  هذا  اأن  من 
واإدارتها   للمنظمة  التنظيمي  كالهيكل 
يكون  الرتكيز  اأن  اإل  فيها  الداخلية  احلاكمية 
وال�سوابط  وال�سيا�سات  الإجراءات  على  عادة 

ب�سيط:  لذلك  ال�سبب  الداخلية.  املالية 
فبغ�ض النظر عن نقاط القوة التي تتمتع بها 
منحة  باإعطاء   USAID تقوم  لن  منظمتكم، 
اإدارة  على  قدرتها  اإظهار  ت�ستطيع  ل  ملنظمة 
 USAID الأموال ب�سكل يتوافق متاماً مع قواعد

واأنظمتها. 
اإذا راأى �سابط التفاقية �رشورة لإجراء ا�ستبيان 
لديه  فريق  بت�سكيل  ف�سيقوم  املنحة  قبل  ما 
يتاألف  قد  ال�ستبيان.  لإجراء  الالزمة  اخلربة 

الفريق من: 

 )AOT( ع�سو يف فريق امل�ساعدة  •

�سابط التفاقية اأو ال�سابط املكلف؛  •

مكتب  اأو  الإدارة،  )مكتب  املايل  ال�سابط   •

مكتب  اأو   ،]M/CFO[ الأول  املايل  ال�سابط 
املكلف  اأو  املنطقة(  اأو  للبعثة  املايل  املراقب 

بذلك؛ 

العقود  مكتب  اأو  الإدارة،  ملكتب  اأكرث  اأو  ممثل   •

اأو  العقود،  ودعم  تدقيق  اأو ق�سم  وامل�ساعدة، 
اأو   ،)OAA/CAM( العقود  تدقيق  اإدارة  فرع 
املفت�ض الإقليمي العام املخت�ض بالتدقيق، اإذا 

لزم الأمر.

�سرياجع  فريق ال�ستبيان اأنظمة مقدم الطلب 
http://www.usaid.gov/( املعايري  �سوء  يف 
نظام  يف  الواردة   )policy/ads/300/303.pdf

التعليمات املحو�سبة ADS وي�سلم النتائج التي 
للمراجعة  التفاقية  �سابط  اإىل  اإليها  تو�سل 
والنظر فيها. يحدد �سابط التفاقية بناء على 
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لتلقي  مالئم  الطلب  مقدم  كان  اإذا  ما  ذلك 
منحة.

ا�ستبيان ما قبل املنحة لتحديد مدى مالءمة 
نظام املحا�سبة

املنحة  قبل  ما  ا�ستبيان  منوذج  ا�ستخدام  يتم 
للمنظمات غري الربحية كاأ�سا�ض لتقييم قدرة 
النموذج على قائمة  املالية. يحتوي هذا  الإدارة 
من املعايري لتحديد ما اإذا كان نظام املحا�سبة 
ي�ستويف احلد الأدنى من املعايري الالزمة للتاأهل 
الوليات  حكومة  من  منحة  على  للح�سول 

املتحدة. 
املحا�سبة  برجميات  على  املعايري  هذه  ت�ستمل 
واإجراءات  املالية  الإدارة  و�سيا�سات  املالئمة 
قبل  ما  ا�ستبيان  ينطوي  املدونة.  املحا�سبة 
يف  الأمور  هذه  توفر  ملدى  تقييم  على  املنحة 
الطالع  الرجاء  بفعالية.  وتطبيقها  املنظمة 
على النموذج املعياري 1408، »ا�ستبيان ما قبل 
املنحة لدرا�سة نظام املحا�سبة لدى املتعاقدين 
-SF بالنموذج  غالبا  اإليه  )ي�سار  امل�ستقبليني« 

1408( متوفر  على الإنرتنت على العنوان:   
http://www.acquisition.gov/far/current/
 ..html/FormsStandard41.html

فيما يلي 15 �سوؤال حول النموذج. لتقييم كل 
اأو »ل« عليها.  اإجابة »نعم«  بند يعطي املّقّيم 
باأحد  اخلا�سة  املعايري  يلبي  نظامكم  كان  اإذا 
الأرجح  على  الإجابة  ف�ستكون  جزئيا  الأ�سئلة 
هي »ل«، وقد ي�سري املقّيم يف التقرير اإىل �رشورة 
اأو  باملحا�سبني،  تتعلق  واإجراءات  �سيا�سات  توفر 
�سيا�سات  اأو  الداخلية  ال�سوابط   اأو  امل�سرتيات 
ممار�سات  وجود  لإثبات  اأخرى  هامة  واإجراءات 

مالية / اإدارية جيدة. 

مبادئ  مع  يتما�سى  املحا�سبة  نظام  1. هل 
هذه  ومطبق يف  عموما   املقبولة  املحا�سبة 

الظروف؟ 
 )GAAP( عموما  املقبولة  املحا�سبة  مبادئ   
واإعداد  للمحا�سبة  الإر�سادات  من  اإطار   هي 
املعايري،  على  وت�ستمل  املالية،  التقارير 
التفاقيات، والقواعد التي يتبعها املحا�سبون 
لت�سجيل وتلخي�ض املعامالت واإعداد البيانات 
النظام  كان  اإذا  ما  املقّيم  �سيحدد  املالية. 
مع  مقارنته  عند  »را�سب«  اأو  »ناجح«  ككل 

هذه املمار�سات املقبولة.

2. هل يق�سي نظام املحا�سبة بـ: 

2 )اأ(  – ف�سل التكاليف املبا�رشة عن التكاليف   •
غري املبا�رشة بال�سكل ال�سحيح

يجب اأن يحدد نظام واإجراءات املحا�سبة لديكم 
ب�سكل منف�سل  املبا�رشة  التكاليف  وي�سجل 
تكون  عندما  املبا�رشة.  غري  التكاليف  عن 
مب�رشوع  مبا�رشة  ب�سورة  مرتبطة  التكلفة 
مبا�رشة«.اإذا  »تكلفة  اعتبارها  يتم  حمدد، 
هناك  وكانت  م�ساريع  عدة  لديكم  كانت 
تكاليف غري مرتبطة بالتحديد مب�رشوع واحد، 
يجب  مبا�رشة«.  غري  »تكاليف  اعتبارها  يتم 
على  قادراً  لديكم  املحا�سبة  نظام  يكون  اأن 
اأن  ت�سنيف التكاليف بهذه الطريقة ويجب 
حتدد منظمتكم بو�سوح التكاليف التي يتم 
اعتبارها مبا�رشة وتلك التي يتم اعتبارها غري 
تخ�سي�ض  كيفية  حول  )لن�سائح  مبا�رشة. 
التكاليف  اأو  امل�رشوع  امل�سرتكة يف  التكاليف 
غري املبا�رشة، يرجى الطالع على اجلزء 4.3.1.6(

املبا�رشة  التكاليف  وجتميع  حتديد   - 2)ب(   •
ح�سب العقد

  بالن�سبة للتكاليف املبا�رشة املرتبطة بربنامج 
على  قادراً  نظامكم  يكون  اأن  يجب  حمدد، 
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اإجمايل  عن  والإبالغ  التكاليف  هذه  تعريف 
النفقات حتى تاريخه. 

لتوزيع  وثابتة  منطقية  طريقة   - )ج(   2  •

التكاليف غري املبا�رشة على اأهداف التكاليف 
هدف  العقد  )يعترب  والنهائية  املتو�سطة 

تكلفة نهائي(.

2 )د( - جتميع التكاليف وفقا لدفرت الأ�ستاذ   •

العام

الإبالغ  على  قادراً  نظامكم  يكون  اأن  يجب    
عن كل التكاليف املرتتبة على كل املنظمة، 
بامل�رشوع  املرتبطة  غري  التكاليف  ذلك  يف  مبا 

والتكاليف غري املبا�رشة والتكاليف املبا�رشة.

عمل  يحدد  للوقت  ت�سجيل  نظام   - )هـ(   2  •

املتو�سطة  التكلفة  اأهداف  املوظفني ح�سب 
اأو النهائية. 

  يجب اأن ي�ستمل نظامكم على اأداة لت�سجيل 
عمل  �ساعات  لربط  وذلك  الوقت  ومتابعة 
املوظف مب�رشوع اأو ن�ساط تابع للم�رشوع. هذا 
املحا�سبة  نظام  خ�سائ�ض  من  لي�ض  الأمر 
منظمتكم  لدى  يكون  اأن  يجب  بل  فقط، 
نظام يقوم املوظفون من خالله مبلء �سجالت 
الدوام وحتديد ال�ساعات املرتبطة بكل ن�ساط 
اأو م�رشوع. حتى لو كان نظام املحا�سبة لديكم 
قادرا على القيام بذلك قد ل يعطيكم املقّيم 
منظمتكم  لدى  يكن  مل  ما  النجاح  عالمة 
�سيا�سة مكتوبة حول هذا الأمر وكانت تطبق 
�ساعات عمل  ملتابعة  بفعالية  العملية  هذه 

املوظفني. 

بتحميل  يقوم  العمل  لتوزيع  نظام   - )و(   2  •

اأهداف  على  املبا�رش  وغري  املبا�رش  العمل 
التكاليف املالئمة

  كما هو احلال يف البند 2)هـ( ولكن بالإ�سافة 

اأن يكون نظامكم  الوقت يجب  ت�سجيل  اإىل 
على  التكاليف  هذه  حتميل  على  اأي�ساً  قادراً 
على  اأي�سا  ذلك  ي�ستمل  املختلفة.  امل�ساريع 
اإذا  املثال،  املبا�رشة. على �سبيل  التكاليف غري 
الإدارية  امل�ساعدة  يوفر  �سكرتري  لديكم  كان 
متعددة  م�ساريع  على  العاملني  للموظفني 
عمله  �ساعات  ربط  ب�سهولة  ميكن  ل  ولكن 
�ساعات  تكون  اأن  املمكن  فمن  واحد،  مب�رشوع 

عمله جزء من تكاليفكم غري املبا�رشة. 

2 )ح( - القيام ب�سورة مرحلية )�سهرياً على   •

حتميلها  يتم  التي  التكاليف  بتحديد  الأقل( 
املحا�سبة  دفاتر  تقدمي  خالل  من  العقد  على 

ب�سورة روتينية. 

ل�سيا�ساتكم  تقييم  املّقّيم  �سيجري     
واإجراءاتكم و�سجالتكم لتحديد ما اإذا كنتم 
تطابقون دفاتر احل�سابات مرة يف ال�سهر على 

الأقل. 

بها  امل�سموح  غري  املبالغ  ا�ستبعاد   - 2)ط(   •

مبوجب OMB A-122، اأو املرفق ب، اأو اأحكام 
املحملة على  التكاليف  العقد من  اأخرى يف 

العقود احلكومية 

لديكم  ال�رشاء  �سيا�سات  املقّيم  �سيدر�ض      
التكاليف  وتعريف  حتديد  كيفية  ملعرفة 
تغطيها  ل  التي  الأمور   – بها  امل�سموح  غري 
التقارير  اإعداد  نظام  على  يجب   .USAID

USAID؛  على  التكاليف  هذه  حتميل  عدم 
ويجب و�سع �سيا�سات متنع �رشاء هذه الأ�سياء 
اأ�سا�ساً. )للمزيد من املعلومات حول التكاليف 

امل�سموح بها، راجع اجلزء 4.3.2.2(. 

2 )ي( - حتديد التكاليف ح�سب بنود العقد   •

والوحدة )كما لو اأن كل وحدة اأو بند كان عقد 
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العقد  لزم ذلك مبوجب  اإذا  ذاته(  م�ستقل بحد 
املقرتح / املنحة املقرتحة. 

   يجب اأن يكون نظام املحا�سبة لديكم قادراً 
على ربط املوازنة الأ�سلية )املوازنة يف التفاقية 
الفردية.  باملعامالت  بكم(  اخلا�سة  التعاونية 
موازنتكم  ا�ستملت  اإذا  املثال،  �سبيل  على 
اأمريكي  دولر  ب�سعر 2  على �رشاء 300 وحدة 
اأن يكون نظام املحا�سبة قادرا  للوحدة، يجب 
التي  الفعلية  التكلفة والكمية  اإظهار  على 
ت�سجيل  عملية  من  كجزء  وذلك  �رشاوؤها  مت 

املعاملة.
 

3. هل يقدم نظام املحا�سبة معلومات مالية:

معايري   ،110-OMB A مبوجب  لزمة   - )اأ(   3  •

اأنظمة الإدارة املالية. 

كان  اإذا  ما  حتديد  اإىل  ال�سوؤال  هذا  ي�سعى   
متوافقة  تقارير  تقدمي  على  قادر  نظامكم 
خ�سو�ساً فيما يتعلق  مع بنود اتفاقيتكم – 
�رشف  عملية  واإدارة  التكاليف  عن  بالإبالغ 
الأموال ب�سورة مالئمة. )للمزيد من املعلومات 
منحتكم،  عن  التقارير  اإعداد  متطلبات  حول 

راجعوا الف�سل 5( 

املبالغ  ا�سرتداد  لتاأييد طلبات  )ب( - لزمة   3  •

املدفوعة

على  احل�سول  طلبات  لتاأييد  لزمة   - )ج(   3  •

دفعات م�سبقة.

  عندما تطلبوا احل�سول على دفعات م�سبقة 
او ا�سرتداد مبالغ مدفوعة لربناجمكم، عليكم 
اإنفاق  ب�ساأن  الإبالغ عن الو�سع القائم حالياً 
تاريخه  حتى  ا�ستالمها  مت  التي  الأموال 
القادمة  للفرتة  املتوقعة  املالية  والحتياجات 
)�سهر اإىل ثالثة اأ�سهر اأو اأكرث بناء على حجم 

لكم  ت�رشح  التي  امل�سبقة  الدفعات  املبالغ 
USAID بها(. هذا املعيار يقيَم قدرة نظامكم 

التي  الإنفاق  عمليات  عن  بدقة  الإبالغ  على 
متت موؤخرا وتوقع التكاليف القادمة. 

وطريقة  املحا�سبة  نظام  ت�سميم  4. هل 
احل�سول  اإمكانية  يوفران  بالدفاتر  الحتفاظ 
على بيانات مالئمة وموثوقة ل�ستخدامها يف 

ت�سعري املقتنيات الالحقة؟ 

  يجب اأن يكون نظامكم اأكرث من جمرد نظام 
اأن  املمكن  من  احلالية.  ح�ساباتكم  ملتابعة 
يخزنه  الذي  التكاليف  بيانات  �سجل  يكون 
نظامكم م�سدرا ممتازا لكم لتقدير تكاليف 
الأعمال الإ�سافية. على �سبيل املثال، اإذا كاٍن 
م�رشوعكم يقدم خدمات �سحية يف منطقة 
بتو�سيع  مهتمة   USAID وكانت  معينة 
على  لي�ستمل  منظمتكم  عمل  نطاق 
بيانات  ا�ستخراج  فباإمكانكم  اأخرى  منطقة 
من نظامكم لت�ساعدكم يف تقدمي تقديرات 

موثوقة لتكلفة ذلك العمل الإ�سايف. 

ب�سكل  حاليا  يعمل  املحا�سبة  نظام  5.هل 
اإذا كانت الإجابة ل، ا�رشح يف اجلزء 1  كامل؟ 
ولكنها  القائمة  اأو)2(  العاملة،   )1( النواحي 
غري عاملة، اأو )3( املتوقعة، اأو )4( غري املوجودة. 

   اإذا كنتم ب�سدد تطوير نظامكم خالل عملية 
املقّيم  ليالحظ  فر�سة  فهذه  ال�ستبيان، 
املقدر  الزمني  والإطار  حترزوه  الذي  التقدم 

لالنتهاء من عملية التطوير.

نتائج ا�ستبيان ما قبل املنحة

نتائج  تقريرا حول   USAID اإىل  املقّيم  �سيقدم 
�سرت�سل  عليه  وبناء  املنحة  قبل  ما  ا�ستبيان 
USAID كتاباً اإىل مقدم الطلب حول اأي نواحي 
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فر�سة  هنالك  �سيكون  �سعف.  ونقاط  ق�سور 
ملقدم الطلب بالرد وتو�سيح اأي م�ساألة. �ستاأخذ 
كاأحد  التدقيق  عملية  العتبار  بعني   USAID

اجلوانب يف قرارها النهائي حول املنحة. لالطالع 
ل حول كيفية الرد على نتائج  على �رشح مف�سّ
 )2.4.2( اجلزء  راجعوا  املنحة  قبل  ما  ا�ستبيان 
الذي يتناول طريقة التعامل مع نتائج/ ظروف 

ا�ستبيان ما قبل املنحة. 

2.3.2 ال�سمانات قبل املنحة
تعترب ال�سهادات وال�سمانات ال�سابقة للمنحة 
والبيانات الأخرى مبثابة وعود تقدمها منظمتكم 

.USAID قبل تلقي منحة من

 

 424B ت�سكل هذه البيانات عادة جزء من منوذج
املعياري، الذي يتم التوقيع عليه من قبل املدير 
امل�سوؤول  الأول  ال�سابط  اأو  لديكم  التنفيذي 

وين�ض على اأن منظمتكم:

 USAID ومتطلــبات  باأنظمــة  �ستلتــزم   •

ال�رشورية؛

لديها القدرة على اإمتام الربنامج بنجاح؛ و  •

م�ستعدة لاللتزام مبتطلبات USAID اخلا�سة   •

مبراقبة برناجمكم.

هذا  ت�سليم  عليكم  احلالت  من  العديد  يف 

على  للح�سول  طلب  تقدموا  عندما  النموذج 
بالكامل  النموذج  يتم ملء هذا  اإذا مل  منحة. 
 USAID منكم  تطلب  قد  بالطلب،  واإرفاقه 

التوقيع عليه خالل مرحلة تقدمي املنحة.
ت�ستمل هذه ال�سمانات بالتحديد على بيانات 

تفيد باأن منظمتكم:

باأي  لالإيفاء  ال�رشورية  واملوارد  الأموال  لديها   •

امل�ساهمة  حول  عليها  اتفقتم  التزامات 
بالتكاليف اأو مطابقتها؛

كل  على  الطالع  �سالحية   USAID متنح   •

الوثائق  اأو  الأوراق  اأو  الدفاتر  اأو  ال�سجالت 
املتعلقة باملنحة وفح�سها؛ 

�ستقوم  اأو  مالئم  حما�سبة  نظام  لديها   •

باإن�سائه؛ 

املوظفني  ملنع  �سمانات  �ست�سع  اأو  لديها   •

اأو  ت�سكل  لغايات  منا�سبهم  ا�ستغالل  من 
اأو  ال�سخ�سية  للم�سالح  ت�سارب  اأنها  تبدو 

التنظيمية اأو مكا�سب �سخ�سية؛ 

عدم  ب�ساأن  الأمريكية  بالقوانني  �ستلتزم   •

التمييز على اأ�سا�ض اجلندر، اأو العرق، اأو الدين، 
اأو اللون، اأو الأ�سل، اأوغريها؛  

بـ   اخلا�سة  التدقيق  مبتطلبات  �ستلتزم   •

USAID؛ و

�ستفتح ح�ساب بنكي م�ستقل للم�رشوع )لن   •

يتم خلط الأموال(.  

املعيارية  الأحكام  بع�ض  اإدراج   USAID تفر�ض 
الفرعية ولكنها ل تفر�ض على  التفاقيات  يف 
اإل  ال�سمانات،  مناذج  تقدمي  الفرعيني  املتلقيني 
اأن ممار�سات الأعمال اجليدة تق�سي بانتقال هذه 
بالرغم من  الفرعية  اإىل التفاقيات  ال�سمانات 

 .USAID اأنها قد ل تكون اإلزامية من قبل

على الإنرتنت

منوذج SF-424B املعياري  ل�سمانات اللتزام

http://apply07.grants.gov/apply/
forms/sample/SF-424B-V1.1.pdf
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2.4 مرحلة التفاو�ض

�سيكون  للمنحة،  الإعداد  من  النتهاء  قبل 
 USAID مع  التفاو�ض  منظمتكم  با�ستطاعة 
ذلك  يف  مبا  املنحة،  اتفاقية  و�رشوط  بنود  على 
التمويل  على  منظمتكم  ح�سول  طريقة 
بالإ�سافة اإىل امل�سائل الإدارية التي يتعني على 
على  للح�سول  لتتاأهل  معاجلتها  منظمتكم 

منحة. 

يناق�ض هذا اجلزء هذه امل�سائل ويعطيكم ملحة 
عما عليكم توقعه. تختلف كل عملية تفاو�ض 
عن غريها لذا عليكم اأن تكونوا  مرنني. تذكروا 
 USAID اأي�سا اأن التو�سل بنجاح اإىل اتفاق مع
ل يعني بال�رشورة احل�سول على متويل. كما ذكر 
اأعاله، حتتفظ USAID باحلق يف اختيار املتلقيني 
املوارد  توفر  ومدى  اأولياتها  على  بناء  النهائيني 

لديها. 

2.4.1 التفــاو�ض علـــى التـــغيريات على 
برناجمكم

منظمتكم  قدمته  الذي  الطلب  �سيخ�سع 
اإىل املراجعة الدقيقة والتقييم من قبل اخلرباء 
اأي�سا   USAID وقد تقوم ،USAID الفنيني يف
وخرباء  امل�سيفة  الدولة  يف  م�سوؤولني  بدعوة 
اآخرين من اخلارج للم�ساركة يف عملية املراجعة 
ل�سمان توافقها مع اأولويات التنمية يف الدولة 
قد  �سلة.  والأكرث  الأ�سمل  واملنظور  امل�سيفة 
حت�سني  وتو�سيات  اقرتاحات  اخلرباء  هوؤلء  يقدم 
من  التفاو�ض  مرحلة  خالل  املقرتح.  الربنامج 
بع�ض  تغيري  USAID منكم  تطلب  اأن  املمكن 

اجلوانب يف الربنامج بناء على هذه املراجعات. 

تطلب  قد  التي  التغيريات  على  الأمثلة  من 
منكم USAID اإجراوؤها ما يلي: 

تعديل اأهداف الأداء.  •

اأو  م�ستهدفة  جغرافية  مناطق  اإ�سافة   •

تقلي�سها اأو تغيريها.

مت  الذين  الفرعيني  املتلقيني  يف  النظر  اإعادة   •

�سجل  على  الأ�سباب  ت�ستمل  )قد  اختيارهم 
يف  املقرتح  الفرعي  للمتلقي  ال�سابق  الأداء 

 .)USAID منح اأخرى مقدمة من

)اإذا كان  الرئي�سيني املقرتحني  املوظفني  تغيري   •

اأحد الأفراد على �سبيل املثال ل ميتلك املوؤهالت 
الالزمة(.

حذف البنود غري امل�سموح بها مبوجب اأنظمة   •

USAID من املوازنة اأو تقليل البنود التي تعترب 

عالية التكلفة. 

امل�ستفيدة  املجموعات  املجموعة/  تغيري   •

امل�ستهدفة.

منهاج  اأو  لربنامج  حمدد  ت�سميم  اختيار   •

التدريب/ التثقيف )اإذا كان هناك على �سبيل 
املثال واحد تف�سله الدولة امل�سيفة(.

اإ�سافة اأن�سطة حمددة اأو حذفها اأو تعديلها.   •

اإ�سرتاتيجيات  اأو  و/  اأن�سطة  ت�سميم  اإعادة   •

املمار�سات  اأف�سل  ب�سكل  تعك�ض  بطريقة 
املعتمدة اأو املقبولة يف الدولة امل�سيفة. 

لتقليل  فيها  حمددة  بنود  اأو  املوازنة  خف�ض   •

التكاليف.

حمددة  اعتبارات  تراعي  اإ�سرتاتيجيات  اإ�سافة   •

ومت�سعبة مثل  اجلندر، والبيئة، الخ.
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مراجعة  عليكم  التفـاو�ض،  مـــرحلة  خالل 
التغيريات املطلوبة منكم بعناية لأخذ ما يلي 

بعني العتبار: 
هل توؤثر التغيريات املقرتحة على الأهداف؟  •

هل توؤثر على املوازنة؟  •

هل توؤثر على العمليات؟  •

هل توؤثر على الإطار الزمني للتطبيق؟  •

هل �ستتطلب وجود متلقني فرعيني اآخرين؟  •

هل �ستتطلب تغيري املوظفني؟  •

التغيريات  تطبيق  منظمتكم  ت�ستطيع  هل   •

املطلوبة؟

على �سبيل املثال لنفرت�ض اأنكم اقرتحتم تطبيق 
فيها  تطبقون  حمددة  قرية  يف  برناجمكم 
اأ�سغر.  نطاق  على  ولكن  مماثلة  اأن�سطة  اأ�سال 
�رشحت  مقرتحكم،  على  الواردة  املالحظات  يف 
USAID باأن لديها �رشيك حايل يف املنطقة التي 

منطقة  يف  فجوة  وجدت  ولكنها  تقرتحونها 
اأخرى وطلبت منكم تطبيق الربنامج فيها بدلً 

من املنطقة التي اقرتحتموها. 

على  والتوقيع  تغيريات  اأي  على  املوافقة  قبل 
عمل  منظمتكم  على  يجب  املنحة،  اتفاقية 
اإذا  ما  لتحديد  اجلديدة  املنطقة  حول  اأبحاث 
على  مماثلة.  دميغرافية  فئة  على  حتتوي  كانت 
�سبيل املثال، قد يتيح لكم عدد ال�سكان الأكرب 
الو�سول  فر�سة  الأخرى  العوامل  من  غريها  اأو 
اإىل اأهداف اأكرب، بينما قد يت�سبب عدد ال�سكان 
الأقل يف جعل عملية حتقيق الأهداف املقرتحة 
يف الأ�سل اأمراً �سعباً، وقد ت�سطر منظمتكم 
املنطقة  يف  فرعي  متلقي  عن  البحث  اإىل 
اأو  النقل  تكاليف  تقليل  اأو  وزيادة  اجلديدة، 

تكاليف ت�سغيلية اأخرى بناًء على املوقع اجلديد 
باملقارنة مع املنطقة املقرتحة يف الأ�سل.

يف بع�ض احلالت، قد تت�سبب عدة اأمور جمهولة 
يف جعل الرد �سمن الإطار الزمني الذي حددته 
مع  التحدث  عليكم  عندها  �سعباً،   USAID

 USAID يف  بكم  اخلا�سة  الت�سال  جهة 
الذي  قد تتوفر لديه البيانات التي من املمكن 
اأن ت�ساعدكم، اأو اإذا كان عليكم اللتزام مبوعد 
نهائي حمدد لإنهاء الإعداد ملنحة ول يتيح لكم 
فقد  الالزمة،  املعلومات  جلمع  الكايف  الوقت 
م�ستعدة   USAID يف  الت�سال  جهة  تكون 
لل�سماح لكم مبعاجلة نواحي القلق لديكم من 
خالل تعديل و�سف الربنامج بعد تقدمي املنحة.

اإىل  التو�سل  وهو   – ب�سيط   USAID هدف  اإن 
اتفاق ب�ساأن برنامج يلبي اأولويات USAID وميكن 
املحدد  الزمني  والإطار  املوازنة  �سمن  حتقيقه 
التغيريات  اإدخال  هو  دوركم  �سيكون  للمنحة. 
اأنها  والتاأكد من  الربنامج  اإىل و�سف  املطلوبة 

منا�سبة وميكن حتقيقها.  

2.4.2 معاجلة نتائج ا�ستبيان ما قبل املنحة

قبل  ما  ا�ستبيان  نتائج  منظمتكم  �ستتلقى 
املنحة يف خطاب يبني بالتف�سيل اأي »نتائج« اأو 
اأوجه ق�سور« يف اأنظمتها. تن�ض اتفاقيتكم حتت 
اأي  اأن عليكم معاجلة  باملنحة«  »�رشوط خا�سة  بند 
اأوجه ق�سور خالل فرتة زمنية حمددة من تاريخ بداية 
بع�ض  يف  متويل.  على  احل�سول  ملوا�سلة  التفاقية 
الأحيان يتم حتديد النتائج يف التفاقية، ولكن باإمكان 
�سابط التفاقية اأو املمثل الفني ل�سابط التفاقية 
الق�سور  اأوجه  ملعاجلة  الوقت  من  املزيد  اإمهالكم 
التعامل مع  ال�سهل  اأعاله، من  ذكر  هذه. كما 

بع�ض النتائج ولكن اإجنازها عايل 
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التكلفة وي�ستغرق وقتاً طويالً، ويعترب ذلك اأمر 
 USAID اإذا قامت  التفاو�ض.  هام خالل مرحلة 
باإدراج نتيجة حمددة توؤدي اإىل تكبد منظمتكم 
تعديل  طلب  فباإمكانكم  اإ�سافية  م�ساريف 
املنحة لتغطية جميع اأو بع�ض تلك التكاليف. 
 USAID األزمتكم  اإذا  املثال،  �سبيل  على 
فقد  لديكم  املحا�سبة  لنظام  بتطويررئي�سي  
تلك  من  جزء  اإ�سافة  با�ستطاعتكم   يكون 
املنحة  وجعل  مبا�رشة  غري  كتكلفة  امل�ساريف 

تغطي جزء من تلك التكلفة.

تذكروا اأنه من املمكن دائماً اأن ل حت�سلوا على 
اتفاقية  على  التوقيع  فعلياً  يتم  حتى  املنحة 
قبل  كبرية  مبالغ  اأنفقتم  اإذا  لهذا،  املنحة. 
�سبيل  على  للقيام  التفاقية  على  التوقيع 
املثال بتغيري نظام املحا�سبة بالكامل اأو تعيني 
فاأنتم  جديدة،  اأنظمة  لتطبيق  م�ست�سارين 

تقومون بذلك على م�سوؤوليتكم اخلا�سة. 

والتوقيع  للمنحة  الإعداد  من  النتهاء  مبجرد 
على التفاقية، يجب على منظمتكم معاجلة 
اأ�رشع وقت ممكن. قد يوؤدي  نتائج ال�ستبيان يف 
عدم معاجلة نتائج ا�ستبيان ما قبل املنحة خالل 

الوقت املخ�س�ض اإىل اإبطال اتفاقية املنحة. 

يف هذه املرحلة، قد تقوم USAID بـ )1( عمل 
اأو )2( تطلب منكم  مراجعة خمت�سة لحقة، 
اإرفاق مراجعة للت�سويبات التي قمتم بها مع 
التقرير ال�سنوي التايل. يف �سبيل ذلك، عليكم 
تزويد املدققـ/ـة بتقرير ا�ستبيان ما قبل املنحة 
قمتم  التي  بالت�سويبات  املتعلقة  والتفا�سيل 
ال�سنوي  التدقيق  جتري  يجري/  اأن  قبل  بها 
اإيراد بيان  باإمكان املدققـ/ـة  املعتاد. بعد ذلك، 

معاجلة  متت  اإذا  ما  يو�سح  النهائي  التقرير  يف 
من  )للمزيد  املنحة.  قبل  ما  ا�ستبيان  نتائج 
راجع  ال�سنوي،  التدقيق  اإجراء  حول  املعلومات 

الف�سل 5(.

2.5 اأن�سطة اأخرى يف مرحلة ما قبل املنحة

التعاونية  التفاقية  مبوجب   USAID تتوىل 
حمددة  جوانب  ملراجعة  وا�سحة  م�سوؤوليات 
اإليها  وي�سار  عليها،  واملوافقة  برناجمكم  يف 

بـ«التدخل اجلوهري«، وت�ستمل على: 

املوافقة على خطة التطبيق  •

املوافقة على موظفني رئي�سيني حمددين  •

املوافقة على خطة املراقبة والتقييم  •

ومتلقي  الوكالة  بني  الت�سارك  اأو  التعاون   •

املنحة

اإن�سائي  ن�ساط  اإيقاف  يف  الوكالة  �سالحية   •

ب�سورة فورية. 

املجالت  هذه  من  جمال  كل  مناق�سة  متت 
بالتف�سيل يف هذا الف�سل.

2.5.1 ت�سمية املوظفني الرئي�سيني وطلب 
اإجراء تغيريات

 USAID حتدد  قد  املنحة،  تقدمي  عملية  خالل 
»كوظائف  امل�رشوع  فريق  يف  معينة  منا�سب 
رئي�سية«. تُعرف هذه الوظائف بالأدوار القيادية 
بنجاح.  ككل  الربنامج  لتطبيق  �رشورية  وتعترب 
ا�ستخدام عبارة  اأنه يتم غالباً  جتدر الإ�سارة اإىل 
الوظائف  اإىل  لالإ�سارة  رئي�سيني«  »موظفني 
نواحي  ي�سغلون  الذين  امل�رشوع  يف  والأفراد 

حمددة فيه.
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هذه  مللء  اأفراد  وتقرتح  عادة  املنظمة  حتدد 
احل�سول  طلب  منوذج  يف  الرئي�سية  الوظائف 
اأي �سخ�ض يف  ت�سمية  يتم  اإذا مل  على متويل. 
الفراغات  يف  تكتبوا  اأن  باإمكانكم  الطلب، 
احلالة،  هذه  يف  لحقا«.  حتديده  »�سيتم  عبارة 
باإمكانكم موا�سلة عملية التوظيف مللء هذا 
ال�ساغر. مبجرد اأن حتددوا ال�سخ�ض عليكم طلب 
املوافقة عليه. اإذا مل يعد اأحد الأفراد املذكورين 
يف القائمة موجودا عند بداية فرتة املنحة، يجب 
تعيني مر�سح بديل له وطلب املوافقة عليه من 
�سابط التفاقية. يجب احل�سول على موافقة 
تغيريات  اأي  على  اأي�ساً  التفاقية  �سابط 
مقرتحة على املوظفني الرئي�سيني املذكورين يف 

التفاقية التعاونية.

كل  على  التفاقية  �سابط  يوافق  مالحظة: 
التغيريات على املوظفني الرئي�سيني ما مل يتم منح 
ل�سابط  الفني  املمثل  اإىل  خطياً  ال�سالحية  هذه 

التفاقية.

الرئي�سيني  املوظفني  يف  تغيري  حدوث  عند 
)على �سبيل املثال عند ا�ستقالة اأحد املوظفني 
اأو  التعاونية  التفاقية  يف  املحددين  الرئي�سيني 
يتم اإنهاء عقده اأو ي�سبح غائبا(، عليكم اإبالغ 
املمثل الفني ل�سابط التفاقية على الفور. يف 
حال اإنهاء العقد تاأكدوا من اتباع اإجراءات املوارد 

يف اتفاقيتكم:
الرئي�سيني  باملوظفني  املتعلق  الن�ض  يوجد 
عادة حتت بند التدخل اجلوهري يف املرفق اأ. 
يحتوي الن�ض على �رشوط املتطلب وقائمة 
املوظفني الرئي�سيني الذين متت ت�سميتهم 

يف التفاقية.

الب�رشية يف منظمتكم. 

مفتوحة  مناف�سة  اإجراء  هي  التالية  اخلطوة 
وعادلة لتعيني بديل. تاأكدوا من اتباع �سيا�سات 
املوارد الب�رشية وقوموا بتوثيق العملية ب�سكل تام. 
بعد اختيار املر�سح باإمكانكم تقدمي عر�ض عمل 
م�رشوط مبوافقة �سابط التفاقية على الختيار. 
التفاقية  ل�سابط  الفني  املمثل  يرغب  قد 
بامل�ساركة يف  اأي�ساً  مقابلة املر�سح وقد يرغب 
املقابالت النهائية. قدموا طلباً خطياً للح�سول 
واأر�سلوا  التفاقية  �سابط  اإىل  املوافقة  على 
التفاقية.  ل�سابط  الفني  املمثل  اإىل   ن�سخة 

تاأكدوا من اإرفاق ال�سرية الذاتية لل�سخ�ض الذي 
ترغبون بتعيينه و�رشح ال�سبب الذي يجعلهـ/ـا 
مالئمـ/ـة للوظيفة. با�ستطاعتكم با�ستخدام 
النموذج املعياري 1420 لتلخي�ض املعلومات وهو 

غري اإلزامي.

التفاقية  ل�سابط  الفني  املمثل  �سرياجع 
اإىل �سابط التفاقية مرفقا  اختياركم وير�سله 
اإذا  رف�سه.  اأو  التغيري  على  باملوافقة  بتو�سية 
التفاقية  ل�سابط  الفني  املمثل  لدى  كانت 
نواحي قلق، فقد يرغب مبناق�ستها معكم قبل 

احل�سول على املوافقة النهائية من �سابط 

على الإنرتنت:

النموذج 17-1420 -  بيان ال�سرية الذاتية.
http://www.usaid.gov/forms/
AID142017.doc

ويحتوي   WORD ب�سيغة  كملف  )يفتح 
على برجميات(.
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التفاقية  ل�سابط  الفني  املمثل  اإن  التفاقية. 
ل ي�سكك يف قرار تن�سيبكم ل�سخ�ض بدلً من 
غريه ولكنه يتاأكد من اأن املر�سح ي�ستويف معايري 
املوؤهالت املحددة لتلك الوظيفة الرئي�سية. قد 
اأي�سا  التفاقية  ل�سابط  الفني  املمثل  يرغب 
عادلة  كانت  التعيني  عملية  اأن  من  بالتاأكد 
يف  املتبعة  واملمار�سات  املعايري  مع  ومتما�سية 

الدولة. 

التفاقية  ل�سابط  الفني  املمثل  على  اأخرياً، 
لتعديل  التفاقية  �سابط  اإىل  طلب  ت�سليم 
التغيري  ر�سمي  ب�سكل  يوثق  بحيث  التفاقية 
يتم  قد  الرئي�سيني.  املوظفني  على  طراأ  الذي 

هذا التعديل الر�سمي يف تاريخ لحق.

2.5.2 ا�ستعادة التكاليف غري املبا�رشة 
م�رشوع  من  اأكرث  لديها  التي  املنظمة  تتحمل 

ثالث فئات من امل�ساريف:

التي  التكاليف   – املبا�رشة  امل�رشوع  تكاليف   •

ميكن ن�سبها بو�سوح اإىل م�رشوع حمدد، مثل 
اأو املكتب الذي  املوظف املخ�س�ض للم�رشوع 
ي�ستخدمه موظفو امل�رشوع اأو املعدات واللوازم 

امل�ستخدمة من قبل م�رشوع واحد. 

 – امل�سرتكة  اأو  املبا�رشة  غري  امل�رشوع  تكاليف   •

من  ولكن  امل�رشوع  لتنفيذ  الالزمة  التكاليف 
تكاليف  مثل  مب�رشوع حمدد  ربطها  ال�سعب 
الذين  الإدارية  امل�ساعدة  اأو موظفي  اخلدمات 

يت�سارك فيهم اأكرث من م�رشوع. 

التكاليف   – بامل�رشوع  املرتبطة  غري  التكاليف   •

من�سوبة  غري  ولكنها  للمنظمة  امل�رشوعة 
لأي م�رشوع حمدد، اأو التكاليف التي ل تكون 

»م�سموحة«.
فئة  �سمن  امل�ساريع  من  العديد  تكاليف  تقع 

التكاليف غري  اأن  املبا�رشة، يف حني  التكاليف 
يتطلب  ولكن،  بديهية.  بامل�رشوع  املرتبطة 
طريقة  املبا�رشة  غري  التكاليف  تخ�سي�ض 

لتوزيعها ب�سورة عادلة. 

تكاليف  لتخ�سي�ض  املتبعة  الأ�ساليب  اأحد 
امل�رشوع غري املبا�رشة اأو امل�سرتكة هي ا�ستخدام 
يف  املوظفني  عدد  على  بناًء  مئوية  ن�سبة 
املوظفني.  عدد  اإجمايل  مقابل  واحد  م�رشوع 
توزيع  طريق  عن  احت�سابها  اأي�سا  املمكن  من 
امل�ساحة املكتبية، ولكن يجب اأولً حتديد الأجزاء 
مثل  الواحد  للم�رشوع  املخ�س�سة  املكتب  يف 
امل�ساحة املخ�س�سة ملوظفي امل�رشوع وامل�ساحة 
الجتماعات  كغرف  املوظفني  لكل  امل�سرتكة 
للم�ساحة  بالن�سبة  ال�ستقبال.  قاعة  اأو 
املخ�س�سة للم�ساريع املحددة عليكم احت�ساب 
باإمكانكم  م�رشوع.  لكل  املخ�س�سة  امل�ساحة 
املخ�س�سة  املكتب  م�ساحة  تق�سيم  اأي�سا 
بناء  وذلك  جمال  من  اأكرث  يف  وقته  يوزع  لفرد 
م�رشوع.  لكل  يخ�س�سها  التي  الن�سبة  على 
لكل  املخ�س�سة  امل�ساحة  باحت�ساب  قوموا 
الكلية  امل�ساحة  ن�سبة  اإىل  بالإ�سافة  م�رشوع 

املخ�س�سة لكل م�رشوع. 

على �سبيل املثال لنفرت�ض اأن مكتب م�ساحته 
بحيث  م�رشوعني؛  ي�سم  مربع  مرت   1000
وباقي  للم�ساريع  مربع  مرت   800 يخ�س�ض 
امل�ساحة م�سرتكة. تنق�سم امل�ساحة املخ�س�سة 
للم�ساريع اإىل 600 مرت مربع مل�رشوع واحد و200 
يتم  اأنه  يعني  هذا  الآخر.  للم�رشوع  مربع  مرت 
حتميل 75% من امل�ساحة الإجمالية على امل�رشوع 
الثاين  للم�رشوع  و%25  مربع(،  مرت   750( الأول 
ا�ستعمال  اأي�سا  املمكن  من  مربع(.  مرت   250(
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التكاليف  لتخ�سي�ض  كاأ�سا�ض  الن�سب  هذه 
مل�ساريف م�سرتكة اأخرى.

لي�ض هناك طريقة �سحيحة وحيدة لتخ�سي�ض 
التكاليف امل�سرتكة، ولكن يجب توثيق الطريقة 
التي تتبعها منظمتكم حل�ساب هذه التكاليف 
ا�ستغالل  �سمان  يف  ي�ساعد  فهذا  بو�سوح، 
موارد امل�رشوع بحكمة وتوزيع التكاليف ب�سورة 
ال�سيغة  هذه  تعديل  بالطبع  يجب  منطقية. 
مبا يتما�سى مع التغيريات على امل�ساريع وقنوات 
امل�ساألة  هذه  الرابع  الف�سل  يتناول  التمويل. 

مبزيد من التف�سيل. 
�سعوا �سيا�سات حل�ساب التكاليف امل�سرتكة اأو 

غري املبا�رشة وقوموا بتحديثها دورياً

الإر�سادات �سعوا  العتبار هذه  الأخذ بعني  مع 
�سيا�سات تبني ما يلي:   

تعترب  التي  املحددة  واملوارد  التكاليف  ما هي   •

»م�سرتكة«؛

التكاليف  منظمتكم  �ستق�سم  كيف   •

اأي  حتت  املختلفة؛  امل�ساريع  على  امل�سرتكة 
ظروف �سيتم تعديل هذه ال�سيا�سات. 

املبا�رشة  غري  التكلفة  �سعر  اتفاقية  اإبرام 
”NICRA“ املتفاو�ض عليه

 Negotiated Indirect Cost Rate
Agreement

املنظمات  تتعامل  التي  الأخرى  الطرق  من بني 
هي  املبا�رشة  غري  التكاليف  مع  خاللها  من 
اإبرام اتفاقية تعاونية ب�ساأن �سعر التكلفة غري 
 .USAID مع )NICRA( املبا�رشة املتفاو�ض عليه
تتيح  التي  الطريقة   NICRA اتفاقية  حتدد 
غري  اأو  امل�سرتكة  التكاليف  ا�سرتداد  للمنظمة 

تنفيذ  عند  حتملتها  والتي  للم�رشوع  املبا�رشة 
 .USAID التفاقيات املمولة من

اتفاقية  باإبرام  للمنظمات   USAID ت�سمح 
بينها  من  اعتبارات  عدة  على  بناء   NICRA

اإبرام  اإىل  احلاجة  ومربر  املنحة  وغاية  طبيعة 
USAID م�ستعدة  اإذا كانت   .NICRA اتفاقية 
 ،NICRA لتاأييد طلبكم للح�سول على اتفاقية
التي  الداعمة  البيانات  لديكم  تتوفر  اأن  يجب 
عليها.  بناء   NICRA اتفاقية  �سياغة  �سيتم 
يجب اأن يكون نظام املحا�سبة لديكم قادر على 
واملبا�رشة  املبا�رشة  غري  التكاليف  بني  الف�سل 

للم�رشوع وحتديدها. 
�ست�سمح USAID للمنظمة يف بع�ض احلالت 
النظر  واإعادة  موؤقتة   NICRA اتفاقية  باإبرام 
فيها بعد �سنة لتحديد ال�سعر النهائي. مبجرد 
املمكن  من  �سيكون  النهائي،  ال�سعر  حتديد 
ملنح  املبا�رشة  غري  التكلفة  ك�سعر  ا�ستخدامه 
حتتاجوا  لن  اآخر،  مبعنى  اأي   .USAID من  اأخرى 
اإبرام اتفاقية NICRA عن كل منحة. يتم  اإىل 
بعد ذلك مراجعة اتفاقيات NICRA وتعديلها 

�سنوياً.
لكم  يقدم  اأن  التفاقية  �سابط  باإمكان 
اتفاقية  واإبرام  اإعداد  كيفية  حول  الن�سائح 
الأمريكية  غري  املنظمات  حتتاج  قد   .NICRA

بعثات  ا�ست�سارة  اإىل   USAID من  املمولة 
اإذا مل يكن   .NICRA اتفاقية  الوكالة لتحديد 
مرحلة  خالل   NICRA اتفاقية  املنظمة  لدى 
التفاو�ض، باإمكانها اأن تطلبها يف تاريخ لحق.  

تب�سيط   NICRA اتفاقية  باإمكان  مالحظة: 
التكاليف  خاللها  من  ت�سرتدون  التي  الطريقة 

عن النفقات العامة يف امل�ساريع املمولة 
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منظمتكم  لدى  كان  اإذا  ولكن،   .USAID من 
اإذا  اأو  اأخرى  مانحة  جهات  من  ممولة  م�ساريع 
كانت اتفاقية NICRA تغطي فقط م�ساريف 
املقر الرئي�سي، اأو اإذا اأردمت التاأكد من اأن اتفاقية 
دقيقة  ب�سورة  تغطي  بكم  اخلا�سة   NICRA

امل�ساريف امل�سرتكة، �سيتعني عليكم تخ�سي�ض 
تكاليفكم امل�سرتكة. لهذا، بغ�ض النظر عما اإذا 
كانت لديكم اتفاقية NICRA اأم ل فاإن و�سع 
�سيا�سة لتخ�سي�ض تكاليف امل�رشوع امل�سرتكة 

يعترب اأحد املمار�سات الإدارية اجليدة.  

2.5.3 التفاقيات الفرعية واملتلقني الفرعيني

بتكوين  �سرتغبون  املنحة،  تقدمي  مرحلة  خالل 
اإعطاء  و/اأو  الفرعيني  املتلقني  مع  عالقة 
على  احل�سول  يجب  ر�سمياً.  طابعاً  العالقة 
موافقة USAID قبل اإبرام اأي اتفاقيات فرعية 
بالن�سبة  احلال  الفرعيني كما هو  املتلقيني  مع 
املتلقون  كان  اإذا  الرئي�سيني.  للموظفني 
الفرعيون مذكورين يف املقرتح واملوازنة املعتمدة 
التفاقيات  حترير  يف  قدماً  امل�سي  باإمكانكم 
الفرعيون  املتلقون  يكن  مل  اإذا  اأما  الفرعية. 
من  املوافقة  طلب  عليكم  �سيتعني  حمددين، 

�سابط التفاقية على كل متلقي فرعي اأولً
لها  تقدمون  منظمة  اأي  هو  الفرعي  املتلقي 
ممتلكات  اأو  اأموال  �سكل  على  املالية  امل�ساعدة 
الفرعي  املتلقي    .USAID من  منحة  مبوجب 
للمنحة هو كاملنظمة التي تدعوها مل�ساعدتكم 

يف تطبيق م�رشوعكم. 
ميكن  ل  جهات  عن  اأمثلة  يلي  فيما  ولكن، 
اعتبارها متلقية فرعية ول يتعني احل�سول على 

موافقة USAID عليها: 
�رشكة ت�سرتون منها لوازم مكتبية؛  •

ر�سوم مدر�سية لأيتام واأطفال م�ست�سعفني؛   •

اأو
غري  املجتمعية  املنظمة  املنتفعة/  املنظمة   •

يف  �ستدعمونها  التي  امل�ستفيدة  احلكومية 
جمال بناء القدرات. 

اإىل  بحاجة  الفرعيني  املتلقني  اأن  من  بالرغم 
للتحقق  اأبحاث  اإجراء  يجب   ،USAID موافقة 
الفرعيني  للمتلقني  الإرهابية  اخللفية  من 
عليكم  اأهليتهم،  لتوثيق  املحتملني.  والبائعني 

التحقق من عدة م�سادر: 

خ�سي�سا  املعينني  املواطنني  قائمة   )1
الأمريكية  املالية  لوزارة  التابعة  واملمنوعني 
http://www.ustreas.gov/offices/  -

enforcement/ofac/sdn/؛

اخلا�سة  وطالبان  للقاعدة  املوحدة  القائمة   )2
http://www.un.org/sc/  - املتحدة  بالأمم 

committees/1267/consolist.shtml؛ 

http://www. - قائمة الأطراف امل�ستبعدين  )3
epls.gov؛ 

 USAID تقدمها  اإ�سافية  معلومات  اإي   )4
الهيئات  اأو  الأفراد  حول  املنح  متلقي  اإىل 

املحظورة. 
 

2.5.4 املتطلبات اخلا�سة باملتلقيني الفرعيني

بها  اللتزام  عليكم  حمددة  متطلبات  هناك 
اإىل  منحتكم  من  جزء  تخ�سي�ض  يتم  عندما 

تذكروا:
لل�سلع  املــوردين  للبــائعني  بالن�سبة 
اأو اخلدمات من ال�رشوري وجود اأمر �رشاء 
من  البائعني  اختيار  ويجب  اتفاقية،  اأو 
خالل عملية تناف�سية بناًء على عملية 
منظمتكم  حتددها  التي  الإجراءات 

واملذكورة يف دليل ال�رشاء
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متلقي فرعي. 
عالقة  الرئي�سي  واملتلقي   USAID بني  جتمع 
مبوجب  الرئي�سي  املتلقي  على  يجب  تعاقدية. 
واأحكام  متطلبات  بعدة  اللتزام  التفاقية 

حمددة اأو م�سار اإليها يف التفاقية. 
واملتلقي  الفرعي  املتلقي  بني  عالقة  هناك 
املتلقي  بني  للعالقة  متاماً  مماثلة  الرئي�سي 
عالقة  يوجد  ل  اأنه  مبا   .USAIDو الرئي�سي 
يكون  الفرعي،  واملتلقي   USAID بني  مبا�رشة 
املتلقي الرئي�سي م�سوؤول عن �سمان انتقال كل 
اتفاقية  يف  الهامة  والبنود  الإلزامية  الأحكام 
طريقة  اأ�سهل  الفرعي.  املتلقي  اإىل  املنحة 
للقيام بذلك هي من خالل التفاقية الفرعية 
التي حتدد و/ اأو ت�سري اإىل املتطلبات واملمار�سات 

التي يجب على املتلقي الفرعي اللتزام بها. 

فيما يلي اأبرز املجالت التي يجب على املتلقي 
واإدارة  اختيار  عند  معها  التعامل  الرئي�سي 

املتلقي الفرعي. 

عملية اختيار املتلقي الفرعي

املتلقي  على  �سيتعني   – الختيار  عملية   •

املحددة  الختيار  عملية  ا�ستخدام  الرئي�سي 
املالئم.  بال�سكل  الختيار  قرارات  كل  وتوثيق 
ت�ستمل املمار�سات املقرتحة لختيار املتلقيني 
الطلبات  لتقدمي  دعوة  اإ�سدار  على  الفرعيني 
اأو   Request for Applications )RFA(
التي  املنظمات  من  مبا�رشة  عرو�ض  ا�ستدراج 

تتمتع باملهارات التي تبحثون عنها. 

قبل اتخاذ قرار نهائي  التقييم ما قبل املنحة –   •

ب�ساأن الختيار، قوموا بتقييم الأنظمة املالية 
والإدارية لدى املتلقي الفرعي املحتمل وقدرته 
على تطبيق الأن�سطة وتقدمي النتائج املرجوة. 
النهائيني  املر�سحني  بزيارة  اأمكن  اإذا  قوموا 

للتاأكد اأكرث من مدى مالءمتهم.

 USAID يجب اأن توافق  – USAID موافقة  •

املتلقيني  مع  التفاقيات  يف  الالزمة  البنود 
USAID الفرعيني يف امل�ساريع املمولة من

هامتني  وثيقتني  بن�رش   USAID تقوم 
ت�ساعدان يف �سياغة التفاقيات الفرعية: 

للمنظمات  املعيارية  الإلزامية  الأحكام 
غري احلكومية الأمريكية 

http://www.usaid.gov/policy/(
)ads/300/303maa.pdf

للمنظمات  املعيارية  الإلزامية  الأحكام 
غري احلكومية غري الأمريكية 

http://www.usaid.gov/policy/(
)ads/300/303mab.pdf

1. اختاروا الوثيقة ذات ال�سلة بكم وذلك بناء 
على ما اإذا كان املتلقي الفرعي اأمريكي 
كانت  لو  فيما  فرق  ل  اأمريكي.  غري  اأو 
منظمتكم اأمريكية اأم غري اأمريكية. من 
الفرعي  املتلقي  لدى  يكون  اأن  املمكن 

متطلبات خمتلفة عن متطلباتكم. 
اجلزء  »الإلزامية« يف  الأحكام  2. اأرفقوا كل 

الأول من الوثيقة.
3. اأرفقوا كل الأجزاء املدرجة حتت بند »لزم 
ح�سب القت�ساء« وذات ال�سلة باملتلقي 
الفرعي اخلا�ض بكم.  كل بند يبني الأوقات 

التي يكون فيها واجب التطبيق. 
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على املتلقي الفرعي قبل اأن يتمكن من ا�ستالم 
يف  حمدد  الفرعي  املتلقي  كان  اإذا  التمويل. 
املقرتح واملوازنة الأ�سليان، فيتم عادة املوافقة 
على  احل�سول  يجب  التفاقية.  يف  عليه 
موافقة �سابط التفاقية اإذا مل يكن املتلقي 

الفرعي مذكوراً يف التفاقية التعاونية. 

تعترب  فرعية،  منحة  تقدمي  عند   – التفاقية   •

اتفاقية املنحة املعيارية، اأو اتفاقية اللتزامات 
كان  اإذا  مالئمة  الفرعي  العقد  اأو  الثابتة، 
اأما  قانوناً،  ملزمة  اآلية  لوجود  �رشورة  هناك 
مذكرات التفاهم اأو التفاقيات الأخرى الأقل 
ر�سمية فهي لي�ست و�سيلة مالئمة لإ�رشاك 
املتلقي الفرعي لأنها غري ملزمة قانونا. قبل 
اإن�ساء عالقة تعاقدية يجب التاأكد من فهم 
جميع الأطراف لالإلتزامات القانونية املنطوية 

عليها. 

التخطيط والتطبيق

اتفاقية  من  حتققوا   – والأنظمة  املتطلبات   •

تنطبق  التي  الأخرى  الأحكام  لتعرفوا  املنحة 
معهم  وراجعوا  الفرعيني،  املتلقيني  على 
املتطلبات واأنظمة USAID ذات ال�سلة بنوع 
التفاقية الفرعية التي ت�ستخدمونها معهم. 

اأمثلة:

الفرعيني  املتلقني  اأن  من  تاأكدوا   – ال�رشاء   -
يدركون مبادئ التكاليف بالن�سبة للتكاليف 
امل�سموح بها واأن هناك اآليات لتوث يق اإجراءات 

ال�رشاء بال�سكل ال�سحيح.

�سياغة وو�سع ال�سعار - تاأكدوا من اأن املتلقني   -
الفرعيني يدركون متطلبات ال�سياغة وو�سع 

ال�سعار. 

جتميع  املمكن  من   – التكاليف  يف  امل�ساهمة   •

املتلقي  قبل  التكاليف من  اأي م�ساهمة يف 
يف  م�ساهمتكم  مع  ودجمها  الفرعي 
التكاليف، اإن وجدت. لهذا عليكم العمل مع 
املتلقني الفرعيني لت�سجيل بنود مثل �ساعات 
العينية  وامل�ساهمات  التطوعي،  العمل 

الأخرى. 

اإعداد التقارير

لت�سليم  زمني  جدول  �سعوا   – الزمنية  الأطر   •

كل التقارير الالزمة. حددوا للمتلقني الفرعيني 
يف  التقارير  فيها  ت�ستلموا  نهائية  مواعيد 
وتوحيد  مراجعتها  من  لتتمكنوا  مبكر  وقت 

 .USAID كل التقارير ليتم ت�سليمها اإىل

اإذا كان املتلقون  حددوا ما  عمليات التدقيق –   •

حد  خارجي.  تدقيق  اإىل  بحاجة  الفرعيون 
تدقيق  اإجراء  عنده  يتعني  الذي  النفقات 
هو  الأجنبية  احلكومية  غري  للمنظمات 
300،000 دولر اأمريكي اأو اأكرث يف اأي �سنة. اأما 
بالن�سبة للمنظمات غري احلكومية الأمريكية 
اأمريكي.  دولر   500،000 هو  النفقات  فحد 
التمويل  اإجمايل  على  ي�ستمل  املبلغ  هذا 
ولي�ض فقط  املقدم من احلكومة الأمريكية – 
التمويل الذي ي�ستلمه املتلقون الفرعيون من 

منظمتكم مبوجب منحتكم. 

ما بعد تقدمي املنحة

اإغالق  الفرعيني  املتلقني  يجب على   – الإغالق   •

يجب  التي  املواد  كل  واإجناز  مالياً،  املنحة 
باأي  الت�رشف  خطط  وتو�سيح  ت�سليمها، 
 .USAID مبنحة  �رشاوؤها  مت  اأو خمزون  معدات 
الفرعي  املتلقي  اأن�سطة  اإنهاء  عليكم  لهذا 

باكراً. 
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الفرعيني  املتلقني  اأن  تاأكدوا من   – ال�سجالت   •

بها  الحتفاظ  عليهم  التي  الوثائق  يعرفون 
بعد  )ثالث �سنوات عادة  بها  الحتفاظ  ومدة 

ت�سليم التقرير النهائي(. 

2.6 فهم التفاقية التعاونية

تنتهي مرحلة تقدمي املنحة عند حترير التفاقية 
 USAID قبل  من  عليها(  )التوقيع  ر�سميا 
ومنظمتكم. حتتوي هذه الوثيقة على التوقعات 

والأنظمة التي حتكم منحتكم. 

التفاقيات  على  الدليل  من  اجلزء  هذا  يركز 
التعاونية وهو نوع التفاقيات الذي ت�ستخدمه 
الوكالة  بعثات  بع�ض  توجب  عادة.   USAID

ب�سورة روتينية عقد اجتماع بعد تقدمي املنحة 
ملراجعة التفاقية التعاونية معكم. اإذا مل يكن 
هذا  مثل  عقد  طلب  باإمكانكم  كذلك،  الأمر 
الجتماع. متعنوا يف مراجعة التفاقية يف اأقرب 
وقت ت�ستلمونها فيه واحتفظوا بن�سخة منها 
للرجوع اإىل البنود دوريا. يف الواقع يجب على كل 
اأفراد فريق الإدارة يف م�رشوعكم قراءتها بعناية. 

2.6.1 اأ�سا�سيات التفاقية التعاونية
 ،USAID مع  تعاونية  اتفاقية  تربمون  عندما 
ت�سبح منظمتكم ملزمة قانوناً باتباع قواعدها 
والأنظمة  القواعد  هذه  بع�ض  واأنظمتها. 
الإ�سارة  تتم  الآخر  وبع�سها  بو�سوح  مذكورة 
وقد  بالنوعني  اللتزام  عليكم  الن�ض.  يف  اإليه 
تقع عليكم عقوبة يف حال عدم اللتزام – حتى 

لو كان ذلك غري متعمداً. 

التعاونية  التفاقية  توفر  نف�سه،  الوقت  يف 
حتظر  املثال،  �سبيل  على  اأي�سا.  لكم  احلماية 
غري  اأعباء  فر�ض   USAID على  البنود  بع�ض 

منظمتكم؛  على  التقارير  لإعداد  منطقية 
وغريها تن�ض على اأنه ل يجوز اإرغام منظمتكم 
على تطبيق برامج �سد اإرادتها. لذا فاإن معرفة 
متاما  مهم  التعاونية  التفاقية  يف  حقوقكم 

كاأهمية معرفة التزاماتكم. 
على ماذا حتتوي التفاقية التعاونية؟

و منظمتكم  بني  العالقة  اتفاقيتكم  حتدد 
USAID وتن�ض على ما يلي:

مبلغ املنحة الذي تخطط USAID لتقدميه   .1
ملنظمتكم؛

وكيف  املنحة،  خالل  من  تنجزوه  اأن  املتوقع   .2
تخططون اإىل ذلك؛

الإطار الزمني الذي تخطط USAID تقدمي   .3
الدعم فيه لربناجمكم؛

يف  رئي�سي  ب�سكل  امل�سوؤول  ال�سخ�ض   .4
منظمتكم عن جناح الربنامج؛

عن   USAID يف  امل�سوؤول  ال�سخ�ض   .5
م�ساعدتكم والإ�رشاف على الربنامج؛

على  احل�سول  لطلب  به  القيام  عليكم  ما   .6
متويل؛

به  القيام    USAID لـ  ميكن  الذي  الدور   .7
لتنفيذ برناجمكم؛

التزاماتكم جتاه USAID خالل مدة الربنامج؛  .8
التزاماتكم جتاه USAID بعد اإمتام الربنامج؛  .9

10. ال�سمانات واحلقوق املحددة التي حتتفظ بها   
      منظمتكم؛

11. اإجراءات التعامالت املختلفة بني منظمتكم    
      و USAID؛ و

ف�سلت  اإذا  الطارئة  والأمور  12.العواقب 
رغبت  اأو  التزاماتها  تلبية  يف  منظمتكم 
 USAID بالن�سحاب من التفاقية اأو قامت

باإنهاء الربنامج.  
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قليال  خمتلفة  تعاونية  اتفاقية  كل  �ستكون 
التفاقية  من  التالية  الأجزاء  تعترب  غريها.  عن 
التعاونية مبثابة مرجع عام. جتدر الإ�سارة اإىل اأن 
كل تن�ض عليه التفاقية التعاونية حتديدا ميثل 

  .USAID التزام قانوين جتاه

2.6.2 اتفاقية USAID التعاونية

حتتوي اتفاقية USAID التعاونية على اأربع اأجزاء 
رئي�سية: 

خطاب املنحة  .1
اجلدول املرفق اأ –   .2

و�سف الربنامج املرفق ب –   .3
اأحكام معيارية املرفق ج –   .4

تختلف  التعاونية  التفاقيات  اأن  من  بالرغم 
التايل  امللخ�ض  اأن  اإل  اأخرى،  اإىل  منحة  من 
مذكور  جزء  كل  يف  العامة  املحتويات  يو�سح 
املعيارية  بالأحكام  املتعلق  اجلزء  يحتوي  اأعاله. 

على الإنرتنت:
املحو�سبة،   USAID تعليمات  نظام 
والتفاقيات  املنح   –  303 الف�سل 

التعاونية للمنظمات غري احلكومية
http://usaid.gov/policy/(

)ads/300/303.pdf

اإلزامية للمنظمات غري  اأحكام معيارية 
احلكومية غري الأمريكية 

http://www.usaid.gov/policy/(
)ads/300/303mab.pdf

اإلزامية للمنظمات غري  اأحكام معيارية 
احلكومية الأمريكية 

http://www.usaid.gov/policy/(
ads/300/303maa.pdf

الهامة بني التفاقيات املربمة مع  الفروق  على 
املنظمات الأمريكية واملنظمات غري الأمريكية. 
ويحتوي  باخت�سار  الفروق  هذه  مناق�سة  متت 
امللحق 2 على اأحكام USAID املعيارية العامة.

خطاب املنحة

التالية  املعلومات  على  املنحة  خطاب  يحتوي 
عن منحتكم: 

اإىل  الإ�سارة  يجب   – التعاونية  التفاقية  رقم   -
والتقارير  واملرا�سالت  الوثائق  يف  الرقم  هذا 

الرئي�سية. 

املبلغ  اإجمايل  الرقم  هذا  ميثل   – املنحة  مبلغ   -
تقديراتها  ح�سب   USAID �ستقدمه  الذي 

خالل مدة �رشيان التفاقية التعاونية.

املنحة  مبلغ   – به  وامللتزم  املخ�س�ض  املبلغ   -
املتوفر ب�سورة جاهزة ملتلقي املنحة. ين�ض هذا 
غالباً  الأويل.  املخ�س�ض  املبلغ  على  اخلطاب 
 « مثل  بيان  على  املنحة  خطاب  يحتوي  ما 
اإىل  اأي تكاليف  رد  USAID غري م�سوؤولة عن 
متلقي املنحة تتجاوز املبلغ املخ�س�ض وامللتزم 
به.« ثم �سيدرج اخلطاب املبلغ املخ�س�ض حتت 
لهذا  به  وامللتزم  املخ�س�ض  »املبلغ  عنوان 
م�ستقبلية  زيادة  اأي  توثيق  �سيتم  الن�ساط«. 
يجريه  تعديل  خالل  من  املخ�س�ض  املبلغ  يف 
�سابط التفاقية ويحدد فيه املبلغ املخ�س�ض 
هذه  من  ن�سخ  على  �ستح�سلون  اجلديد. 
املبلغ  تتبع  التي �ست�ساعدكم يف  التعديالت 
التعديالت  تتطلب  ل  به.  امللتزم  املخ�س�ض 
زيادة  تعك�ض  التي  التعاونية  التفاقية  على 
من  مقابال  توقيعا  املخ�س�ض  املبلغ  يف 
تكاليف  رد   USAID لـ  ي�رشح  منظمتكم. 
اإىل منظمتكم اإىل احلد الذي ل يتعدى املبلغ 
اأي  عن  امل�سوؤولية  تتحمل  ول  املخ�س�ض 
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م�ساريف تتحملونها وتتجاوز هذا املبلغ. 

التفاقية  �رشيان  تاريخ   – التفاقية  تواريخ   -
الذي  التاريخ  هو  البداية  تاريخ  اأو  التعاونية، 
على  ين�ض  مل  ما  اخلطاب  اإر�سال  فيه  يتم 
عادة  يكون مذكور  النهاية  تاريخ  ذلك.  خالف 

يف ن�ض اخلطاب. 

اخلطاب  يبني   – التكاليف  يف  امل�ساهمة   -
)غري  التكاليف  يف  امل�ساهمة  »مبلغ  اأي�سا 
مبلغ  عن  عبارة  هو  املبلغ  هذا  الفيدرايل(.« 
متلقية  املنظمة  وافقت  الذي  امل�ساهمة 
وجد.  اإن  الربنامج،  اإىل  تقدميه  على  املنحة 
يف  امل�ساهمة  كانت  اإذا  عما  النظر  بغ�ض 
التكاليف عينية اأو نقدية، اأو كانت عبارة عن 
امل�سوؤولية  منظمتكم  �ستتحمل  اآخر،  متويل 
بالتكاليف.  بامل�ساهمة  بالتزامها  الوفاء  عن 
لذا يجب تتبع املجموع الرتاكمي للم�ساهمة 

يف التكاليف طوال فرتة الأداء. 

�سابط التفاقية – �سابط التفاقية هو املمثل   -
القانوين حلكومة الوليات املتحدة، ويوقع على 

اخلطاب ويقدم املنحة.

جهة الت�سال الرئي�سية فيما  مكتب الدفع –   -
يتعلق بتقدمي التقارير حول الو�سع املايل.

اجلدول املرفق اأ – 
لكل  تو�سيح  يلي  فيما  اجلدول.  هو  اأ  املرفق 
للو�سول  اإلكرتونية  وروابط  اأدناه  مبني  عن�رش 
من  اأخرى  اأجزاء  يف  التفا�سيل  من  مزيد  اإىل 

هذا الدليل. 

يربط  البند  هذا   – التعاونية  اأ.)1( غاية التفاقية 
املو�سح  والربنامج  املنحة  بني  �رشيح  ب�سكل 
يف و�سف الربنامج الذي قدمتوه. )املرفق ب(.

على  يحتوي   – التعاونية  التفاقية  مدة  اأ.)2( 
بكاملها  املنحة  وانتهاء  بداية  تاريخ  تاريخني: 

وتاريخ املبلغ املخ�س�ض الأويل من املنحة.

ميثل   – والدفع  التعاونية  التفاقية  مبلغ  اأ.)3( 
جمموع مبلغ املنحة، واملبلغ املخ�س�ض امللتزم 
اأي�سا  اجلزء  هذا  يحتوي  الدفع.  وطريقة  به، 

على تنبيه هام ب�ساأن متويل برناجمكم:

من املمكن اأن تخ�س�ض USAID دفعات متزايدة 
من املنحة اإىل حد ي�سل اإىل مبلغ التفاقية 
 USAID لدى  الأموال  توفر  مراعاة  مع  وذلك 
وا�ستمرارية  ُمر�سيا  تقدما  الربنامج  واإحراز 

التزامه بالأهداف. 

ملخ�ض   – التعاونية  التفاقية  موازنة  اأ.)4( 
على  ت�ستمل  للم�رشوع،  الإجمالية  للموازنة 

مبلغ امل�ساهمة يف التكاليف، اإن وجد.

من  قائمة   – والتقييم  التقارير  اإعداد  اأ.)5( 
متطلبات اإعداد التقارير املختلفة التي تتولون 

م�سوؤوليتها خالل مدة التفاقية التعاونية.

- تقارير مالية – التقارير الف�سلية ب�ساأن الو�سع 
.)425-SF( املايل

الف�سلية  الأداء  تقارير   – الربامج  تقارير  اإعداد   -
وخطط عمل �سنوية.

التقرير النهائي الذي يجب  - التقرير النهائي – 
ت�سليمه عند انتهاء امل�رشوع.

ذلك  كان  )اإذا  املبا�رشة  غري  التكلفة  �سعر  اأ.)6(: 

غري  التكلفة  �سعر  حول  تفا�سيل  ينطبق(- 
املبا�رشة املتفاو�ض عليه )NICRA( لتفاقيتكم 
كان  اإذا  وما  ح�سابه  كيفية  على  وي�ستمل 
هذا  اإيراد  يتم  ل  )قد  نهائي  اأو  موؤقت  �سعر 

.)NICRA البند اإذا مل يكن قد مت حتديد
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يتم  التي  املمتلكات   – املمتلكات  يف  احلق  اأ.)7( 
اأو  املركبات  مثل  التفاقية  مبوجب  �رشاوؤها 
يف  تبقى  قد  التي  الخ،  الكمبيوتر،   معدات 

منظمتكم اأو يف مكان اآخر. 

اأنظمة  تختلف   – به  امل�رشح  اجلغرايف  الرمز  اأ.)8( 
ال�رشاء يف USAID باختالف املنطقة اجلغرافية 
التي يتم فيها تطبيق امل�رشوع. الرمز اجلغرايف 
ال�رشاء  قواعد  يحدد  التعاونية  التفاقية  يف 
املتطلبات  اأي  امل�رشوع،  على  تنطبق  التي 
التي  املواد  �رشاء  )مكان  بامل�سدر  املتعلقة 
ببلد  املتعلقة  واملتطلبات  �رشاوؤها(  �سيتم 
التي  املواد  �سنع  فيها  مت  التي  )البلد  املن�ساأ 

�سيتم �رشاوؤها(. 

تلتزم  الذي  املبلغ   – التكاليف  امل�ساهمة يف  اأ.)9( 
اآخر  م�سدر  من  به  بامل�ساهمة  منظمتكم 
التزمت  اإذا  املتحدة.  الوليات  حكومة  غري 
لتطبيق  بتكاليف  بامل�ساهمة  منظمتكم 
املجموع  عن  الإبالغ  عليكم  فيتعني  امل�رشوع 
الرتاكمي للم�ساهمات يف تقارير الو�سع املايل 

الف�سلية.

اأ.)10( التدخل اجلوهري- تتوىل USAID دور حمدد 
الربنامج  يف  معينة  جوانب  ملراجعة  بو�سوح 

واملوافقة عليها، وقد ت�ستمل على ما يلي: 

تو�سح خطة  املوافقة على خطة التطبيق –   -
التي  الطريقة  العمل  خطة  اأو  التطبيق 
برناجمها  من خاللها  �ستطبق منظمتكم 
التفاقية  يف  املذكورة  الأهداف  لتحقيق 
التعاونية. بعد ت�سليم خطة العمل، �ستقوم 
USAID مبراجعتها وتقدمي املالحظات عليها. 

اإل  الربنامج  بتطبيق  املبا�رشة  ميكنكم  ل 
الر�سمية على خطة  املوافقة  ا�ستالم  بعد 
العمل  خطط  تقدمي  عادة  يجب  العمل. 
�سنوات،  لعدة  املمتدة  للمنح  عن  �سنويا 
وتن�ض التفاقية على مواعيد ت�سليم هذه 

اخلطط. 

  - املحددين  الرئي�سيني  املوظفني  على  املوافقة   -
امل�رشوع   يف  منا�سب  عدة  هناك  يكون  قد 
رئي�سية   كوظائف  اجلزء  هذا  يف  مدرجة 

على الإنرتنت:
CRF 228- 22 قواعد امل�سدر، بلد املن�ساأ،   
واخلدمات  الأ�سا�سية  لل�سلع  واجلن�سية 

 .USAID املمولة من
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/(   
text-idx?c=ecfr;sid=f410ee9353f69d

2edc3205ce8572be2b;rgn=div5;view

=text;node=22%3A1.0.2.22.27;idno=
)22;cc=ecfr

الف�سل   – املحو�سبة  التعليمات  نظام   
310 – امل�سدر، بلد املن�ساأ، اجلن�سية

http://www.usaid.gov/policy/(   
)ads/300/310.pdf
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الذين  الأفراد  اأ�سماء  بها  ومرفق   )2.5.1(
الوظائف  حاليا.  املنا�سب  هذه  ي�سغلون 
التي حتددها USAID كوظائف رئي�سية هي 
اتفاقية  فقط الوظائف ال�رشورية لتطبيق 
املنحة بنجاح. تعمل �سيا�سة USAID على 
من  معقول  عدد  على  مقت�رش  ذلك  جعل 
الوظائف بحيث ل تزيد عموما عن 5 وظائف 
اأو 5% من اإجمايل عدد املوظفني لدى متلقي 

املنحة والعاملني عليها، اأيهما كان اأكرب.

املوافقة على تعاون اأو م�ساركة متلقي املنحة – اإذا   -
 USAID كان م�رشوعكم �سي�ستفيد من خربة
الت�رشيح  التفاقية  �سابط  باإمكان  الفنية، 
املنحة  ومتلقي   USAID م�ساركة  اأو  بتعاون 
�سبب  هناك  يكون  اأن  يجب  الربنامج.  على 
كاف لتدخل الوكالة، ويجب اأن يكون التدخل 
ُم�سمماً خ�سي�ساً لدعم العنا�رش املحددة يف 
و�سف الربنامج. عند ا�ستيفاء هذه ال�رشوط، 
التفاقية ت�سمني م�ستويات  باإمكان �سابط 

مالئمة من التدخل اجلوهري كما يلي:  

1. امل�ساركة التعاونية يف اختيار اأع�ساء اللجنة 
جلنة  ي�سكل  الربنامج  كان  اإذا  ال�ست�سارية، 
الفنية  والأمور  الربامج  �سوؤون  مع  للتعامل 

ولي�ض الأمور الإدارية الروتينية. 

عليها.  والتفاق  الفرعية  املنح  على  2. املوافقة 
موافقة  على  احل�سول  املتلقني  على  يجب 
املنحة  على  امل�سبقة  التفاقية  �سابط 
اأو  املنحة  �سمن  اأعمال  نقل  اأو  الفرعية، 
مت  قد  كان  اإذا  الغري.  مع  عليها  التعاقد 
البداية  من  الفرعيني  املتلقيني  كل  حتديد 
وكانوا مدرجني يف التفاقية، تكون املوافقات 
الإ�سافية لزمة فقط يف حال تغري املتلقيني 
جدد.  فرعيني  متلقيني  اإ�سافة  اأو  الفرعيني 
عموماً  يقت�رش  التدخل  هذا  اأن  من  بالرغم 

يتوله طرف  الذي  العمل  املوافقة على  على 
ثالث، اإل اأن USAID حتتفظ باحلق يف اإعطاء 
الفرعيني  للمتلقيني  اإ�سافية  موافقات  اأي 
تدخل  على  بو�سوح  الن�ض  ويجب  العقود  اأو 
الوكالة هذا يف البند اخلا�ض بالتدخل اجلوهري 

يف التفاقية.

3. املوافقة على خطط املراقبة والتقييم اخلا�سة 
التفاقية  �سابط  على  يجب  املنحة.  مبتلقي 
املمثل  اإىل  ال�سالحية  تفوي�ض  يتم  مل  )ما 
اأي  على  املوافقة  التفاقية(  ل�سابط  الفني 
اأخرى  نواحي  اأو  املقرتحة  الأهداف  على  تغيري 
من خطة املراقبة والتقييم. على �سبيل املثال، 
اإذا اقرتح عليكم فريق البلد العمل يف منطقة 
اأن  اأدركتم  لذلك  ونتيجة  خمتلفة  جغرافية 
على  احل�سول  من  تاأكدوا  �ستتغري،  اأهدافكم 

املوافقة اخلطية قبل امل�سي قدما.  

اإعادة  اأو  التوجيه  باأنواع حمددة من  4. الت�رشيح 
التوجيه نظراً للعالقات الداخلية مع امل�ساريع 
الأخرى. يجب ت�سمني كل هذه الأن�سطة يف 
املوازنة  عليها يف  والتفاو�ض  الربنامج  و�سف 

وجعلها جزء من املنحة.    
الن�ض  البعثات  بع�ض  ت�سيف  قد  مالحظة: 

التايل اإىل بند التدخل اجلوهري عند اللزوم:
اإن�سائي  ن�ساط  اإيقاف  يف  الوكالة  »�سالحية 
على الفور« -   يجوز ل�سابط التفاقية اإيقاف 
ن�ساط اإن�سائي على الفور اإذا تقرر اأنه ل يطابق 
احلالت،  هذه  مثل  يف  له.  املحددة  املوا�سفات 
املوا�سفات  اإرفاق  التفاقية  �سابط  على  يجب 
يجب  حتريرها.  عند  املنحة  باتفاقية  املحددة 
التعامل مع اأي تغيريات مادية على املوا�سفات 

على اأنها تعديالت على املنحة. 

اأ.)11(: دخل الربنامج - اإجمايل الدخل الذي جتنيه 
املنظمة ويتولد مبا�رشة من ن�ساط 
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2.3 مرحلة ما قبل املنحة
القائمة  على  باأنها  منظمتكم  اإبالغ  عند 
منحة،  على  للح�سول  للمر�سحني  النهائية 
يتعني عليها اإكمال بع�ض املهام قبل اأن تتخذ 
USAID قراراً نهائياً ب�ساأن متويل الربنامج. يعترب 

النهائيني  املر�سحني  كاأحد  املنظمة  اختيار 
ولكن  جداً  جيدة  اإ�سارة  منحة  على  للح�سول 
كما ورد اأعاله، ذلك ل يعني اأن منظمتكم قد 

فازت باملنحة. 

 USAID قبل مناق�سة تفا�سيل املنحة �ستجري
وتطلب  املنحة  قبل  ما  ا�ستبيان  الأرجح  على 
وهي  للمنحة  �سابقة  �سمانات  تقدمي  منكم 
اأن  من  للتاأكد   USIAD تتخذها  خطوات 
للربنامج  املوارد  اإدارة  على  قادرة  منظمتكم 
الذي قمتم بت�سميمه يف الطلب، كما ي�ساعد 
لديها  منظمتكم  باأن   USAID لـ  التاأكيد  يف 
باأنظمة  اللتزام  على  والقدرة  ال�ستعداد 

 .USAID

2.3.1 ا�ستبيان ما قبل املنحة

تقييم  على  املنحة  قبل  ما  ا�ستبيان  يعمل 
واإجراءاتها  واأنظمتها  منظمتكم  �سيا�سات 
بالرغم   .USAID موارد  اإدارة  على  وقدراتها 
ق�سايا  عدة  يغطي  قد  ال�ستبيان  هذا  اأن  من 
واإدارتها   للمنظمة  التنظيمي  كالهيكل 
يكون  الرتكيز  اأن  اإل  فيها  الداخلية  احلاكمية 
وال�سوابط  وال�سيا�سات  الإجراءات  على  عادة 
ب�سيط:  لذلك  ال�سبب  الداخلية.  املالية 
فبغ�ض النظر عن نقاط القوة التي تتمتع بها 
منحة  باإعطاء   USAID تقوم  لن  منظمتكم، 
اإدارة  على  قدرتها  اإظهار  ت�ستطيع  ل  ملنظمة 
 USAID الأموال ب�سكل يتوافق متاماً مع قواعد

واأنظمتها. 
اإذا راأى �سابط التفاقية �رشورة لإجراء ا�ستبيان 
لديه  فريق  بت�سكيل  ف�سيقوم  املنحة  قبل  ما 
يتاألف  قد  ال�ستبيان.  لإجراء  الالزمة  اخلربة 

الفريق من: 

 )AOT( ع�سو يف فريق امل�ساعدة  •

�سابط التفاقية اأو ال�سابط املكلف؛  •

مكتب  اأو  الإدارة،  )مكتب  املايل  ال�سابط   •

مكتب  اأو   ،]M/CFO[ الأول  املايل  ال�سابط 
املكلف  اأو  املنطقة(  اأو  للبعثة  املايل  املراقب 

بذلك؛ 

العقود  مكتب  اأو  الإدارة،  ملكتب  اأكرث  اأو  ممثل   •

اأو  العقود،  ودعم  تدقيق  اأو ق�سم  وامل�ساعدة، 
اأو   ،)OAA/CAM( العقود  تدقيق  اإدارة  فرع 
املفت�ض الإقليمي العام املخت�ض بالتدقيق، اإذا 

لزم الأمر.

�سرياجع  فريق ال�ستبيان اأنظمة مقدم الطلب 
http://www.usaid.gov/( املعايري  �سوء  يف 
نظام  يف  الواردة   )policy/ads/300/303.pdf

التعليمات املحو�سبة ADS وي�سلم النتائج التي 
للمراجعة  التفاقية  �سابط  اإىل  اإليها  تو�سل 
والنظر فيها. يحدد �سابط التفاقية بناء على 
لتلقي  مالئم  الطلب  مقدم  كان  اإذا  ما  ذلك 

منحة.
ا�ستبيان ما قبل املنحة لتحديد مدى مالءمة 

نظام املحا�سبة
املنحة  قبل  ما  ا�ستبيان  منوذج  ا�ستخدام  يتم 
للمنظمات غري الربحية كاأ�سا�ض لتقييم قدرة 
النموذج على قائمة  املالية. يحتوي هذا  الإدارة 
من املعايري لتحديد ما اإذا كان نظام املحا�سبة 
ي�ستويف احلد الأدنى من املعايري الالزمة للتاأهل 
الوليات  حكومة  من  منحة  على  للح�سول 
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املتحدة. 
املحا�سبة  برجميات  على  املعايري  هذه  ت�ستمل 
واإجراءات  املالية  الإدارة  و�سيا�سات  املالئمة 
قبل  ما  ا�ستبيان  ينطوي  املدونة.  املحا�سبة 
يف  الأمور  هذه  توفر  ملدى  تقييم  على  املنحة 
الطالع  الرجاء  بفعالية.  وتطبيقها  املنظمة 
على النموذج املعياري 1408، »ا�ستبيان ما قبل 
املنحة لدرا�سة نظام املحا�سبة لدى املتعاقدين 
-SF بالنموذج  غالبا  اإليه  )ي�سار  امل�ستقبليني« 

1408( متوفر  على الإنرتنت على العنوان:   
http://www.acquisition.gov/far/current/
 ..html/FormsStandard41.html

فيما يلي 15 �سوؤال حول النموذج. لتقييم كل 
اأو »ل« عليها.  اإجابة »نعم«  بند يعطي املّقّيم 
باأحد  اخلا�سة  املعايري  يلبي  نظامكم  كان  اإذا 
الأرجح  على  الإجابة  ف�ستكون  جزئيا  الأ�سئلة 
هي »ل«، وقد ي�سري املقّيم يف التقرير اإىل �رشورة 
اأو  باملحا�سبني،  تتعلق  واإجراءات  �سيا�سات  توفر 
�سيا�سات  اأو  الداخلية  ال�سوابط   اأو  امل�سرتيات 
ممار�سات  وجود  لإثبات  اأخرى  هامة  واإجراءات 

مالية / اإدارية جيدة. 

مبادئ  مع  يتما�سى  املحا�سبة  نظام  1. هل 
هذه  ومطبق يف  عموما   املقبولة  املحا�سبة 

الظروف؟ 
 )GAAP( عموما  املقبولة  املحا�سبة  مبادئ   
واإعداد  للمحا�سبة  الإر�سادات  من  اإطار   هي 
املعايري،  على  وت�ستمل  املالية،  التقارير 
التفاقيات، والقواعد التي يتبعها املحا�سبون 
لت�سجيل وتلخي�ض املعامالت واإعداد البيانات 
النظام  كان  اإذا  ما  املقّيم  �سيحدد  املالية. 
مع  مقارنته  عند  »را�سب«  اأو  »ناجح«  ككل 

هذه املمار�سات املقبولة.

2. هل يق�سي نظام املحا�سبة بـ: 

2 )اأ(  – ف�سل التكاليف املبا�رشة عن التكاليف   •
غري املبا�رشة بال�سكل ال�سحيح

يجب اأن يحدد نظام واإجراءات املحا�سبة لديكم 
ب�سكل منف�سل  املبا�رشة  التكاليف  وي�سجل 
تكون  عندما  املبا�رشة.  غري  التكاليف  عن 
مب�رشوع  مبا�رشة  ب�سورة  مرتبطة  التكلفة 
مبا�رشة«.اإذا  »تكلفة  اعتبارها  يتم  حمدد، 
هناك  وكانت  م�ساريع  عدة  لديكم  كانت 
تكاليف غري مرتبطة بالتحديد مب�رشوع واحد، 
يجب  مبا�رشة«.  غري  »تكاليف  اعتبارها  يتم 
على  قادراً  لديكم  املحا�سبة  نظام  يكون  اأن 
اأن  ت�سنيف التكاليف بهذه الطريقة ويجب 
حتدد منظمتكم بو�سوح التكاليف التي يتم 
اعتبارها مبا�رشة وتلك التي يتم اعتبارها غري 
تخ�سي�ض  كيفية  حول  )لن�سائح  مبا�رشة. 
التكاليف  اأو  امل�رشوع  امل�سرتكة يف  التكاليف 
غري املبا�رشة، يرجى الطالع على اجلزء 4.3.1.6(

املبا�رشة  التكاليف  وجتميع  حتديد   - 2)ب(   •
ح�سب العقد

  بالن�سبة للتكاليف املبا�رشة املرتبطة بربنامج 
على  قادراً  نظامكم  يكون  اأن  يجب  حمدد، 
اإجمايل  عن  والإبالغ  التكاليف  هذه  تعريف 

النفقات حتى تاريخه. 
لتوزيع  وثابتة  منطقية  طريقة   - )ج(   2  •

التكاليف غري املبا�رشة على اأهداف التكاليف 
هدف  العقد  )يعترب  والنهائية  املتو�سطة 

تكلفة نهائي(.

2 )د( - جتميع التكاليف وفقا لدفرت الأ�ستاذ   •

العام

الإبالغ  على  قادراً  نظامكم  يكون  اأن  يجب    





3 بداية الربنامج
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بداية  الربنامج
3.1 ملحة عامة

3.2 البداية 
3.2.1  خم�س ن�صائح لإدارة مرحلة البداية بنجاح

3.2.2  الإطار الزمني لبدء الربنامج والقائمة املرجعية

 .USAID 3.2.3  فريقكم وفريق

3.2.4  طلب اأموال خالل مرحلة بداية الربنامج

3.3 �سيا�سات واأنظمة الإدارة
3.3.1  احلد الأدنى من املتطلبات املالية

3.3.2  معايري �صيا�صة ال�رشاء

3.3.3  �صيا�صات املوارد الب�رشية

3.4 التخطيط
3.4.1  خطة العمل

3.4.1.1  اأجزاء خطة العمل

3.4.1.2  و�صف الأن�صطة

3.4.1.3  موازنة خطة العمل

3.4.1.4  مقومات خطة العمل اجليدة

3.4.1.5  مراجعة خطة العمل واملوافقة عليها

3.4.2  البدء بنظام املراقبة والتقييم

3.4.2.1  اإن�صاء نظام للمراقبة والتقييم

3.4.2.2  الربط بني اأهداف الربنامج وموؤ�رشات الأثر
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3.5 الت�سال
3.5.1  �صياغة خطة الت�صال

3.5.2  �صياغة ال�صعار

3.5.2.1   كيف نطور �صعار من امل�صتوى الثاين لربناجمنا؟

3.5.2.2   ما هي عنا�رش �صعار برناجمنا؟

3.5.3  و�صع ال�صعار ومتطلبات اجلهة املانحة

3.5.3.1   ا�صتحداث خطة لو�صع ال�صعار

3.5.3.2   و�صع ال�صعار على املواد التي يجب على الربنامج ت�صليمها

3.5.3.3   متطلبات املتلقيني الفرعيني

3.5.3.4   متطلبات خا�صة

3.5.4  اإبراز الأثر

3.5.4.1   �رشد ق�صتكم

3.5.5  الت�صال والأخالقيات

3.6 ملخ�ص ومراجع 



3

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

مج
ربنا

 ال
ية

دا
ب

3.1 ملحة عامة

تعترب مرحلة بداية الربنامج من املراحل احلرجة 
عليهم  اأن  املدراء  بع�س  ي�صعر  برناجمكم.  يف 
املبا�رشة يف تطبيق الربنامج يف اأ�رشع وقت ممكن، 
ولكن كلما اأبديتم اهتماماً اأكرب يف اإر�صاء قاعدة 
قوية )من خالل و�صع �صيا�صات واأنظمة اإدارية 
الربنامج  وخطط للتطبيق(، كلما كان تطبيق 

اأكرث �صال�صة.

عليكم  التي  املهام  اأبرز  الف�صل  هذا  يقدم 
من  النتهاء  بني  الواقعة  الفرتة  خالل  تاأديتها 
الإعداد للمنحة والبدء بتطبيق الربنامج. اجلزء 
 ،)3.2( “البداية”  الف�صل عنوانه  الأول من هذا 
بنجاح،  الربنامج  بداية  ل�صمان  ن�صائح  ويوفر 
اإطار زمني وقائمة مرجعية  كما ي�صتمل على 
فريق  اأي�صاً  اجلزء  هذا  لكم  يقدم   .)3.2.2(
USAID )3.2.3( مل�صاعدتكم على فهم اأدوارهم 

وم�صوؤولياتهم. اأخرياً، يلقي هذا اجلزء نظرة اإىل 
الأمور العملية املتعلقة بطلب الأموال واإنفاقها 

)3.2.4( خالل مرحلة بداية الربنامج. 

 )3.3( الإدارة«  واأنظمة  »�صيا�صة  بند  يناق�س 

انتقل مبا�رشة اإىل:

الإطار الزمني والقائمة املرجعية ملرحلة   
بداية الربنامج 
الأنظمة املالية  
عملية ال�رشاء  

�صيا�صات املوارد الب�رشية  
بداية املراقبة والتقييم  

التخطيط للعمل  
خطة الت�صال  

اإبراز الأثر  

متطلبات ال�صوؤون املالية واأنظمتها و�صيا�صاتها 
الب�رشية  واملوارد   ،)3.3.2( وامل�صرتيات   ،)3.3.1(

 .)3.3.3(

)3.4( عملية �صياغة  »التخطيط«  بند  يغطي 
للمراقبة  نظام  واإن�صاء   )3.4.1( العمل  خطة 
الأخري  اجلزء  يحتوي  بينما   ،)M&E( والتقييم 
على معلومات حول ا�صتحداث خطة ل�صياغة 

ال�صعار وو�صعه )3.5.3.1(. 
 

الأهداف

بداية  مرحلة  خالل  اإجنازه  عليكم  ما  فهم  	•

الربنامج.

لأنظمة  متطلبات  من  الأدنى  احلد  معرفة   	•

الإدارة الرئي�صية.

العمل  خطط  و�صع  عملية  على  التعرف  	•
الأولية.

امل�سطلحات والخت�سارات الرئي�سية

 – ال�ستحقاق  اأ�سا�ص  على  املحا�سبة  نظام  	•
كل  ت�صجيل  مبوجبها  يتم  حما�صبة  طريقة 
الأحداث املالية بناًء على الن�صاط القت�صادي 
لطريقة  وفقاً  يتم  املايل.  الن�صاط  من  بدلً 
ت�صجيل  ال�صتحقاق  اأ�صا�س  على  املحا�صبة 
الإيرادات عند ك�صبها وحتققها بغ�س النظر 

عما اإذا كان قد مت فعلياً ا�صتالم املبلغ.

�سابط التفاقية  	•

                                                - امل�صـوؤول فـي 
اتفاقيات  اإبرام  �صالحية  لديه  الذي   USAID

اأو  و/  اإنهائها  اأو  و/  اإدارتها  اأو  و/  امل�صاعدة 
اإىل  ويتو�صل  قرارات  يتخذ  والذي  اإغالقها، 

.USAID نتائج بالنيابة عن

Agreement Officer (AO)
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املمثل الفني ل�سابط التفاقية                                                                                 	•
                                                                                                                                        
   – )كان يطلق عليه يف ال�صابق ال�صابط الفني 
 )»Cognizant Technical Officer« املخت�س 
مراقبة  عملية  يتوىل  الذي   USAID م�صوؤول 
التقدم الذي يحرزه متلقي املنحة نحو حتقيق 
�صابط  بدور  يقوم  والذي  التفاقية  غايات 
الرتباط بني متلقي املنحة و�صابط التفاقية 
)AO(. يحدد �صابط التفاقية م�صوؤوليات ممثل 
الفني ل�صابط التفاقية املذكور يف التفاقية 

التعاونية ويفو�س اإليه ال�صالحيات ب�صاأنها.

�صورة مرئية متثل املنتج اأو اخلدمة  ال�سعار –  	•

مثل الرمز اأو الر�صم الذي ميكن التعرف عليه 
ب�صهولة، وهو »العالمة املميزة« للم�رشوع. 

هوية  ت�صكيل  عملية   – ال�سعار  �سياغة  	•

ال�صور  با�صتخدام  وذلك  خدمة  اأو  ملنتج 
اإيجابية  نف�صية  فعل  ردود  لتوليد  والكلمات 
لدى امل�صتفيدين متاأثرة با�صتعمالت ال�صعار 

)الرتويج، خدمة العمالء، عمالء اآخرين، الخ(.

اأ�صلوب  نظام املحا�سبة القائم على النقد –  	•
ت�صجيل  يتم من خالله  الذي  الدفاتر  م�صك 
النقدي  التدفق  على  بناء  املالية  الأحداث 
عند  الدخل  ت�صجيل  يتم  النقدي.  واملركز 
عند  بالنفقات  العرتاف  ويتم  النقد  ا�صتالم 
اأ�صا�س  على  القائمة  املحا�صبة  يف  الدفع. 
النقد يطلق على الإيرادات وامل�رشوفات اأي�صا 
تعرتف  ل  النقدية.  واملدفوعات  باملقبو�صات 
الدفع  بوعود  النقد  على  القائمة  املحا�صبة 
امل�صتقبل  واخلدمة يف  املال  ا�صتالم  وتوقعات 
مثل الذمم الدائنة اأو الذمم املدينة اأو النفقات 
النظام  هذا  امل�صتحقة.  اأو  املدفوعة م�صبقا 
اأ�صهل بالن�صبة لالأفراد واملنظمات التي لي�س 

يف  اأو  املعامالت،  هذه  من  كبري  عدد  لديها 
احلالت التي تكون فيها الفرتة الزمنية ما بني 

بداية املعاملة والتدفق النقدي ق�صرية جدا.

عملية نقل اأفكار ومعلومات عن  الت�سال –  	•
تتعامل  التي  والق�صايا  املنظمة  طبيعة 
معها، وهو ن�صاط اأ�صا�صي ومتوا�صل وو�صيلة 

ل�صتدامة املنظمة.

تكاليف  من  جزء   – التكاليف  يف  امل�ساهمة  	•
امل�رشوع اأو الربنامج ل تغطيه حكومة الوليات 
م�صاهمات  �صكل  على  يكون  وقد  املتحدة، 

نقدية اأو عينية.

مكتب الإدارة املالية التابع   – (FMO اأو FM) 	•
.USAID لـ

جمموعة القواعد  �سيا�سات املوارد الب�رشية –  	•

والقيم اأو املبادئ الإر�صادية التي حتدد الطريقة 
التي تتعامل فيها املنظمة مع الأمور املتعلقة 
املوارد  �صيا�صات  على  يجب  الب�رشية.  باملوارد 
ال�صحيحة  املمار�صات  تعك�س  اأن  الب�رشية 
كل  على  ومعممة  مدونة  تكون  اأن  ويجب 
املنظمة وتخ�صع للمراجعة والتعديل ب�صورة 

دورية لتعك�س الظروف املتغرية. 

النقدية  غري  املوارد   – العينية  امل�ساهمة  	•
اخلدمات  على  وت�صتمل  م�رشوع  اإىل  املقدمة 
من  املمتلكات.   اأو  املعدات  اأو  التطوعية، 
املمكن اأي�صا اعتبارها جزء من امل�صاهمة يف 

التكاليف.

الأفراد الذين ي�صغلون  املوظفون الرئي�سيون –  	•
التي  الوظائف  امل�رشوع.  يف  حمددة  منا�صب 
عادة  تكون  رئي�صية«  »وظائف  عليها  يطلق 
الوظائف القيادية التي تعترب �رشورية لتطبيق 

امل�رشوع ككل بنجاح.

Agreement 
Officer’s Technical Representative (AO)
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املراقبة والتقييم   	•
 –   Monitoring and Evaluation  “

واملعلومات  البيانات  وحتليل  جمع  عملية 
لتحديد اأثر امل�رشوع وقيا�صه.

العمليات والأن�صطة التي ت�صاهم  الرتويج –  	•
يف  وت�صاعد  للمنظمة  العامة  ال�صورة  يف 
املحليني  والقادة  امل�صتفيدين  ثقة  ك�صب 
بطريقة  �صياغتها  متت  حال  يف  واملانحني 

فعالة ومت تعزيزها بالعمل اجليد للموظفني. 

رمز  اأو  تعريفي  ر�صم  و�صع   – ال�سعار  و�سع  	•

على مواد الربنامج اأو لفتة امل�رشوع للتعريف 
حتديد  وبالتايل  امل�صاهمني،  عن  بو�صوح 

املنظمات التي تدعم العمل.

الأموال املطابقة – ن�صبة مئوية اأو مبلغ ثابت  	•
تفر�س  الأمريكية  احلكومة  موارد  من  لي�س 
USAID على املتلقني تقدميها مل�رشوع ليكونوا 

موؤهلني للح�صول على منحة.

حتدده  �صقف   – ال�سغرية  امل�سرتيات  �سقف  	•

اإذا  ال�رشاء  اإجراءات  تب�صيط  ويجوز  املنظمة 
اإذا  املثال،  �صبيل  على  منه.  اأقل  مببلغ  كانت 
كان �صقف امل�صرتيات ال�صغرية لديكم 1،000 
دولر اأمريكي قد يتعني عليكم احل�صول على 
ثالثة عرو�س �صعرية على الأقل عن اأي �صيء 
يزيد ثمنه عن هذا املبلغ ولي�س على الأ�صياء 
اأو  املبلغ  لذلك  م�صاوية  قيمتها  تكون  التي 

اأقل منه. 

عليه  املتفاو�ص  املبا�رشة  غري  التكلفة  �سعر  	 	•
املنظمة  عليه  تتفاو�س  �صعر   :”NICRA“
مع USAID لتغطية التكاليف غري املبا�رشة. 
غري  التكاليف  عن  املعلومات  من  )للمزيد 
املبا�رشة واتفاقية NICRA يرجى الطالع على 
التكاليف  ب�صاأن  الف�صلى  املمار�صات  دليل 

 Best Practices Guide for“ املبا�رشة   غري 
Indirect Costing“ )http://www.usaid.
gov/business/regulations/BestPractices.

.).pdf

منوذجSF-1420 - منوذج معياري لبيان ال�صرية  	•

الذاتية للموظف املتعاقد يتم ا�صتخدامه يف 
�صلة  ذات  معلومات  جلمع  التوظيف  مرحلة 

مثل �صجل الرواتب ال�صابقة. 

فئات املوازنة املعيارية – الفئات املعيارية التي  	•

املتحدة وعلى كل  الوليات  تقرتحها حكومة 
بينها:  ومن  ا�صتعمالها  الفرعيني  املتلقيني 
املوظفني، املزايا العينية، ال�صفر/ املوا�صالت، 
اخلدمات  اللوازم،  املعدات،  امل�صت�صارين، 
تكاليف  الفرعيون(،  )املتعاقدون  التعاقدية 
»بتكاليف  اأحيانا  ا�صتبدالها  )يتم  الربنامج 
ـ  اأخرى  نفقات  اأخرى،  تكاليف  الإن�صاء«(، 

والتكاليف غري املبا�رشة. 

وثيقة تبني اأن�صطة الربنامج  خطة العمل –  	•

املخطط لها، واملوارد املرتبطة بها والأهداف. 
 

3.2 البداية  

3.2.1 خم�ص ن�سائح لإدارة مرحلة البداية 
بنجاح

1. اإبالغ كل املعنيني ب�صري العمل 
باحلما�س على  املنحة �صعورا  اأخبار    �صتعطي 
الأرجح للجميع مبا يف ذلك موظفي امل�رشوع، 
 ،USAIDو وامل�صتفيدين،  الفرعيني،  واملتلقني 
يف  املجتمع  واأفراد  احلكوميني،  وامل�صوؤولني 

مرحلة تقدمي 
الإغـالقالتطـبيقاملنحة البـــداية

املوافقة عن 
تقدمي املنحة

الإعالن عن 
تقدمي املنحة



www.ngoconnect.net

3

44

مج
ربنا

 ال
ية

دا
ب

املنطقة التي يتم فيها تطبيق امل�رشوع، ولكن 
من املمكن اأن يتحول هذا ال�صعور ب�رشعة اإىل 
حتى  اأو  لأ�صابيع  �صيء  يحدث  اإذا مل  اإحباط 
اطالع  على  اجلميع  اإبقاء  من  تاأكدوا  اأ�صهر. 
خالل مرحلة البداية واإ�رشاكهم بها للحفاظ 

على الدافع واحلما�س لديهم. 

الفرعيني  واملتلقني  املوظفني  2. اأ�رشكوا 
واملجتمعات يف عملية التخطيط – اإن اأ�صهل 
هي  باحلما�س  ال�صعور  على  للحفاظ  طريقة 
واأفراد  الفرعيني  واملتلقني  املوظفني  اإ�رشاك 
املجتمع يف اإعداد خطة العمل. قاوموا الرغبة 
فهمكم  على  بناء  العمل  خطة  كتابة  يف 
اأنتم فقط بالو�صع لأنكم تعتقدون اأن اإ�رشاك 
التطبيق.  عملية  �صيوؤخر  اأكرب  جمموعة 
يف  ا�صتثماره  يتم  الذي  الإ�صايف  الوقت  اإن 

البداية �صيعزز التحكم بالعملية وامل�رشوع. 

3. اعرفوا متطلبات USAID- يبداأ اللتزام قبل 
تاريخ بداية املنحة. ملاذا؟ لأن الإبالغ عن املنحة 
التي  الأحداث  من  �صل�صلة  بداية  اإىل  ي�صري 
املنحة،  قبل  ما  ا�صتبيان  على  ت�صتمل  قد 
املفاو�صات، والنتهاء من الإعداد للمنحة. اإن 
معرفة متطلبات USAID واملواعيد املرتبطة 
اخلطوات  اتخاذ  يف  �صي�صاعدكم  بذلك 

ال�صحيحة. 

يف  نظرائكم  مع  قوية  عالقات  ببناء  4. ابدوؤوا 
وامل�صوؤول  الفني  املوظفني  )طاقم   USAID

يف  جدد  بنظراء  �صتلتقون   – التعاقد(  عن 
الوليات املتحدة و/ اأو البعثات يهدفون جميعا 
اإىل تهيئة م�رشوعكم للتطبيق. �صي�صاعدكم 
تكوين عالقات جيدة مع كل هوؤلء الأ�صخا�س 
اأكرث  العملية مبجملها  وجعل  الثقة  بناء  يف 

�صهولة للجميع.

 – واأنظمة �صهلة التطبيق  5. اأ�ص�صوا عمليات 
ت�صتمل مرحلة البداية على �صياغة عمليات 
والتقييم  املراقبة  كاأنظمة  اأ�صا�صية  اإدارية 
تطبيق  تف�صلوا  قد  املالية.  الإدارة  واأنظمة 
ولكن قبل  التقنية  وعالية  اأنظمة حمو�صبة 
القيام بذلك خذوا بعني العتبار الأثر:  مقدار 
هل  تكاليف؟  هناك  هل  الالزم؟  التدريب 
حتتية  بنية  هناك  هل  بها؟  مبالغ  التكاليف 
مالئمة لدعم احللول عالية التقنية؟ هل لدى 
املوظفني الوقت والقدرة على التعلم واحلفاظ 
ا�صتخدام  �صيمنع  هل  الأنظمة؟  هذه  على 
هذه الأنظمة املتلقني الفرعيني من امل�صاركة 
جتربة  على  احر�صوا  والتقييم؟  املراقبة  يف 
اأنها  للتاأكد من  امليدان  اجلديدة يف  الأنظمة 

عملية ومعقولة التكلفة وم�صتدامة.

3.2.2 الإطار الزمني والقائمة املرجعية 
ملرحلة بداية الربنامج 

اتفاقية  حترير  عند  الربنامج  بداية  مرحلة  تبداأ 
املنحة وت�صتمر حتى تاريخ املوافقة على خطة 
العمل وا�صتالمكم التمويل املخ�ص�س لتطبيق 
املرحلة مع  اأن�صطة هذه  تتداخل  قد  الربنامج. 
بع�س اأن�صطة مرحلة تقدمي املنحة مثل معاجلة 
بع�س  ت�صتمر  قد  كما  املنحة.  قبل  ما  ظروف 
الأن�صطة التي كانت قد بداأت يف مرحلة البداية 
 3 ال�صكل  يقدم  الأولية.  التطبيق  مرحلة  اإىل 
اإجنازها  يجب  التي  الرئي�صية  املهام  من  قائمة 

خالل مرحلة البداية.
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المرجع االطار الزمني الوصف  الحدث/المهمة
الف�صل الثاين ت�صليم  عند  الربنامج  بدء  مرحلة  يف  املبا�رشة 

اتفاقية املنحة املوقعة اإىل ال�رشيك
اإنهاءالإعداد للمنحة

الف�صل الثاين تقدمي  مرحلة  من  م�صتمر 
املنحة

اللتفات اإىل اأية جوانب عالقة من مرحلة تقدمي 
املنحة )مثل ظروف مرحلة ما قبل املنحة(

مهام غري منجزة من 
فرتة ما قبل املنحة

اجلزء 3.2.4 ح�صب احلاجة طلب اأموال من الوكالة املانحة لتغطية تكاليف 
لتحقيق  ال�رشورية  الأنظمة  وتطوير  املوظفني 

اأهداف مرحلة بداية الربنامج.
مالحظة: ل يجوز ا�صتخدام هذه الأموال للمبا�رشة 

يف تطبيق الربنامج.

طلب متويل لتغطية 
مرحلة البداية

اجلزء 3.4.1 تبداأ 
بعد التخطيط للم�رشوع

الأوىل  لل�صنة  م�صتقلة  عمل  خطة  �صياغة 
قد  التعاونية.  التفاقية  على  بناء  للم�رشوع 
اإجراء  لذلك.  خا�س  بنموذج   USAID تزودكم 
لها  املخطط  الأن�صطة  اأن  من  للتاأكد  مقارنة 

متنا�صبة مع املبالغ املحددة يف املوازنة.

خطة العمل

اجلزء 3.3.1 اجلوانب  بع�س  اإنهاء  يجب 
قبل احل�صول على التمويل

متطلبات  يفهم  املايل  مديركم  اأن  من  التاأكد 
يلزم  املالية للمنحة ولديه كل ما  التقارير  اإعداد 
ح�صاب  فتح  املتطلبات.  من  الأدنى  احلد  لتلبية 
بنكي خم�ص�س ح�رشيا للم�رشوع واحل�صول على 

تطبيقات برامج حما�صبية عند احلاجة.

الأنظمة املالية

اجلزء 3.3.2 
الف�صل الرابع

 

قـبل  اإجنــازها  يجب 
املبا�رشة بال�رشاء

كل  اأن  من  للتاأكد  فعالة  �رشاء  عملية  اإقرار 
 USAID امل�صرتيات مبوجب املنحة تلبي متطلبات

وتعك�س ممار�صات الأعمال اجليدة.

�صيا�صات 
واإجراءات ال�رشاء

اجلزء 3.3.3 ال�صاعات  ملتابعة  اأنظمة 
الالزمــــة فورا. قــد تكون 
بع�س ال�صــيا�صات الخرى 
غري متاأثرة بعامــل الوقـت 

كثريا.

�صياغة اأي �صيا�صات لزمة للموارد الب�رشية وذلك 
مبا يتما�صى مع قوانني العمل املحلية وتعميمها 
�صيا�صات  ت�صتمل  اأن  يحب  املوظفني.  كل  على 
التالية:  الأجزاء  على  اأدنى  كحد  الب�رشية  املوارد 
تكافوؤ الفر�س وعدم التمييز، وبيئة العمل اخلالية 
بالب�رش،  الجتار  ومكافحة  والإعاقة،  املخدرات،  من 
و�صيا�صة مكان العمل فيما يتعلق بفريو�س نق�س 

.HIV املناعة املكت�صبة

�صيا�صات 
املوارد الب�رشية

اجلزء 3.4.2 مــع  بالتن�صـــيق 
خطة  �صياغة  عملــية 

العمل

و�صع تعريفات للموؤ�رشات، وعمليات واأدوات جلمع 
البيانات  جودة  باأهمية  املوظفني  واإبالغ  البيانات، 
ب�صكل  وت�صجيلها  جمعها  على  وتدريبهم 

�صحيح.

نظام 
املراقبة والتقييم

اجلزء 3.4.2.1 بالتن�صــــيق مــع عملية 
�صياغة خطـــة املراقــبة 

والتقييم

اإجراء مراجعة لنتائج التقييم الأ�صا�صي للربنامج 
والبحث عن اأي بيانات اأ�صا�صية هامة متوفرة يف 

الأ�صل. 

الأ�صا�صي  التقيــيم 
BASELINE

اجلزء 3.4.1.5 التوقيت يختلف عملكم.  خطة   USAID مراجعة  اأثناء  التجاوب 
واأبلغوا  ال�رشورة  عند  برناجمكم  بتعديل  قوموا 
املمثل الفني ل�صابط التفاقية باأي تغيريات توؤثر 

على املوازنة اأو الأهداف.

مراجعة 
خطة العمل

ال�سكل 3 – املهام الرئي�سية يف مرحلة البداية
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USAID 3.2.3 فريقكم وفريق

من املهم خالل مرحلة البداية التحكم بتوقعات 
وذلك  امل�صتفيدين  واملعنيني  امل�رشوع  فريق  كل 
واإبقائهم  التخطيط  يف  اإ�رشاكهم  خالل  من 
على اطالع بو�صع امل�رشوع. �صيوؤدي هذا اإىل اإجناز 
العمل ب�صكل اأ�رشع و�صي�صاعد املوظفني على 
ال�رشورية  القيادة  ومهارات  واخلربة  الثقة  تعزيز 
حلل امل�صاكل وحتقيق الأهداف عند امل�صي قدماً 

يف امل�رشوع. 

تطبيق  مرحلة  خالل  الفريق  اأع�صاء  �صيعمل 
املحلي  ال�صعيد  على  م�صوؤولني  مع  امل�رشوع 
كما  امل�صيفة،  الدولة  حكومة  يف  والوطني 
اأو  و/  البلد  USAID يف  بعثة  �صيتعاملون مع 
موظفيها يف وا�صنطن العا�صمة )وكالهما يف 
�صتتعاملون  املنحة  مدة  خالل  احلالت(.  بع�س 
USAID: مكتب  رئي�صية يف  ثالثة مكاتب  مع 

التفاقية، واملكتب املايل، واملكتب الفني. 

مكتب اتفاقية USAID هو املكان الذي قدمتم 
وتفاو�صتم  متويل  على  احل�صول  طلب  له 

اجلزء 3.5.3.1 منــه  النتهاء  يجــب 
قــبل مرحلة التطبيق

�صياغة خطة لو�صع ال�صعار/ الت�صال ومراجعة 
خطة USAID ل�صياغة وو�صع ال�صعار.

خطة و�صع ال�صعار/ 
الت�صالت

اجلزء 3.4.1.5 ا�صتالم اإ�صعار عند موافقة املمثل الفني ل�صابط 
التفاقية على خطة عملكم. )اإذا كنتم تعملون 
اأ�صا�س  ولي�س على  النفقات  ا�صرتداد  اأ�صا�س  على 
يف  التطبيق  بدء  باإمكانكم  امل�صبقة،  الدفعات 

هذا الوقت.(

خطة  على  املوافقة 
العمل

الف�صل الرابع �صهر  اإىل  ت�صل  لفرتة 
املبالغ  واحد لتخ�صي�س 
لفرتة  واأي�صا  الإ�صافية 
اأ�صبوعني  اإىل  ت�صل 

ل�رشف املبالغ.

اإذا مل يكن املبلغ خم�ص�صا يف الأ�صل، عليكم   .1
تكاليف  لتغطية  اأموال  على  احل�صول  طلب 
قيام  اأن  العتبار  بعني  خذوا  الأويل.  التطبيق 
USAID بتخ�صي�س الأموال قد ي�صتغرق عدة 
اأ�صابيع، لذا عليكم التخطيط مبا يتما�صى مع 

ذلك.
املنظمات   .USAID من  التمويل  ا�صتلموا   .2
العاملة على اأ�صا�س الدفعات امل�صبقة ميكنها 

البدء بالطبيق حاملا ت�صتلم الدفعة الوىل.

التمويل 
لتطبيق الربنامج

يدير  عليها.  وح�صلتم  املنحة  على  معه 
باللتزام  املتعلقة  امل�صائل  التفاقية  مكتب 
للموظف  الوظيفي  امل�صمى  التفاقية.  ببنود 
الرئي�صي يف USAID الذي �صتتعاملون معه يف 
 Agreement( هذا املكتب هو �صابط التفاقية
على  املوافقة  عن  م�صوؤول  وهو   ،)Officer AO

هذه  تفوي�س  يتم  مل  )ما  الر�صمية  الإجراءات 
املنحة.  اتفاقية  وتعديل  الغري(  اإىل  ال�صالحية 
هو  منظمتكم  من  التفاقية  �صابط  نظري 
اآخر  �صخ�س  اأو  التنفيذي  املدير  الأرجح  على 
اإبرام  �صالحية  ولديه  مماثل  قيادي  من�صب  يف 

التفاقيات القانونية بالنيابة عن املنظمة.

يف USAID املكتب املايل هو ق�صم اإدارة النقد 
يطلق  ما  غالبا  ولكن   ،)CMP( والدفعات 
لعبارة  اخت�صار  وهو   »FM« بب�صاطة  عليه 
 Office of Financial( املالية«  الإدارة  »مكتب 

.)Management

هو  احلالت  اأغلب  يف  الفني  املكتب  �صيكون 
جهة الت�صال اليومي الرئي�صية لكم. يتعامل 
املكتب الفني مع كل اجلوانب الفنية ملنحتكم. 
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الفني  املمثل  اأن  USAID على  اتفاقيات  تن�س 
ل�صابط التفاقية )AOTR( هو جهة الت�صال 
يف  حتديده  )يتم  الفني  املكتب  يف  الرئي�صية 
التفاقية اأو لحقا من قبل �صابط التفاقية(. 

مكتب التفاقية

التفاقية التعاونية

SF-270,SF-425 or SF-1034 

خطط العمل, الأهداف

املكتب املايل

املكتب الفني

امليدان

�صابط التفاقية

مكتب القتناء وامل�صاعدة

مكتب الإدارة املالية

املمثل الفني

ل�صابط التفاقية
مدير امل�رشوع

املدير املايل

املدير التنفيذي

»ممثل املنظمة املفو�س«

فريق املنظمة غري 
احلكومية

فريق حكومة 
الوليات املتحدة

3.2.4  طلب اأموال خالل مرحلة بداية 
الربنامج

واإدراجها  الربنامج  بداية  تكاليف  حتديد  يجب 
يف املوازنة املرفقة باملقرتح. مبجرد احل�صول على 
يف  قدما  امل�صي  باإمكانكم  �صيكون  املوافقة 
احل�صول  طلب  الربنامج.  لبدء  الأموال  اإنفاق 
على متويل من خالل ملء النموذج املعياري 270 
SF-270( )http://www.whitehouse.gov/(
يتم  اأنه  من  بالرغم   .)omb/grants/sf270.pdf

عموما تقدمي دفعات م�صبقة على اأ�صا�س ربعي 
قد تقت�رش اإمكانية طلب الدفعات املالية على 
مرة واحدة �صهريا. )للمزيد من املعلومات حول 
 ،USAID 270 وطلب �رشف اأموال-SF ملء منوذج

يرجى الطالع على الف�صل الرابع(

الربنامج  بدء  لأموال  ميزانية  حتديد  عليكم 
يف  تاأخري  اأي  حدث  حال  يف  بعناية  واإنفاقها 
احل�صول على املوافقة على خطة عملكم. من 

.USAID ال�سكل 4 – جهات الت�سال يف فريق املنظمة غري احلكومية وفريق

�صابط  ي�صدره  الذي  التكليف  خطاب  �صيبني 
ل�صابط  الفني  املمثل  م�صوؤوليات  التفاقية 

التفاقية.  
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املنطقي اأن تتوقعوا اأن متتد مرحلة بدء امل�رشوع 
لفرتة ثالث اأ�صهر اأو اأكرث. 

بدء  فرتة  خالل  عليه  حت�صلون  الذي  التمويل 
الربنامج هو جزء من جمموع مبلغ املنحة الكلي. 
بدء  تكاليف  لتغطية  ا�صتخدامه  باإمكانكم 
الربنامج فقط. اإذا اأنفقتم اأكرث من املبلغ املحدد 
يف املوازنة خالل هذه املرحلة، يجب خ�صم ذلك 
يعيق  وقد  املنحة  لتطبيق  املتوفر  التمويل  من 
ذلك قدرتكم على حتقيق اأهدافكم. كما اأن اأي 
امل�رشوع �صتكون  بداية  اأموال متبقية من فرتة 

متوفرة ليتم اإنفاقها خالل فرتة التطبيق. 

العمل، قد  USAID على خطة  توافق  اأن  قبل 
من  لهذا،  عليها.  تغيريات  اإجراء  منكم  تطلب 
املوافقة  على  حت�صلون  حتى  النتظار  املهم 
خذوا  اخلدمات.  بتقدمي  تبدوؤوا  اأن  قبل  اخلطية 
الأن�صطة  من  العديد  هناك  اأن  العتبار  بعني 
ت�صاهم يف تعزيز قدرتكم على تقدمي خدمات ل 
على �صبيل  تعد بال�رشورة تطبيقا للم�رشوع – 
املثال تدريب املتلقني الفرعيني على نظام املراقبة 
والتقييم لديكم، وتعيني املوظفني، والتخطيط 
هذا  وا�صتغلوا  مبتكرين  كونوا  للم�صرتيات. 
الوقت بحكمة لتهيئة منظمتكم واأي �رشكاء 
مبجرد  بالعمل  للمبا�رشة  فرعيني  ومتلقني 

املوافقة على خطة العمل. 

مرحلة  يف  التطبيق  موانع  ت�رشي  مالحظة: 
مراجعة خطة العمل فقط عند مراجعة خطة 
توؤثر مراجعات خطط  العمل الأولية، بينما لن 
على   USAID جتريها  التي  الالحقة  العمل 
احل�صول  �صيتعني  ولكن  امل�صتمرة،  الأن�صطة 

على املوافقة لتو�صعة نطاق الأن�صطة. 
يبني ال�صكل 5 اأمثلة عن النفقات اجلائزة وغري 

اجلائزة يف مرحلة بداية الربنامج: 
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ل – ل يجوز التمويل اأثناء مرحلة بداية الربنامج نعم – يجوز التمويل اأثناء مرحلة بداية الربنامج

معاجلة نتائج ا�صتبيان ما قبل املنحة 	•

الذين يعملون فقط على تطبيق  رواتب املوظفني 

الربنامج )على �صبيل املثال: تقدمي اخلدمات(
رواتب اأو جزء من رواتب املوظفني الذين ي�صاركون  	•

يف اأداء مهام بداية الربنامج، مثل اإعداد خطة 

العمل، اأو تاأ�صي�س الأنظمة املالية، اأو بناء نظام 

للمراقبة والتقييم.

الإعالن عن وظائف �صاغرة يف امل�رشوع، وتعيني  	•

م�رشوطة  عمل  عرو�س  وتقدمي  املوظفني، 

باملوافقة على خطة العمل 

من  التاأكد  يجب  خدمات.  وبدل  اإيجار  دفعات  	•

اأو  م�صبقة  كدفعات  دقيق  ب�صكل  ت�صجيلها 

م�صتحقة يف نظام املحا�صبة ولي�س كم�صاريف 

وذلك حتى يتم حتملها فعليا.

تدريبv املتلقني الفرعيني الذين مل تتم املوافقة  	•

�صعيد  على  تدريبية  دورات  اإجراء  اأو  عليهم 

جمتمعي.

تدريب املوظفني واملتلقني الفرعيني املحددين يف  	•

التفاقية التعاونية

حزمات  مثل  الربنامج،  لتطبيق  اأمور  �رشاء  	•

ملرحلة  خم�ص�صة  مواد  طباعة  اأو  الختبارات، 

تطبيق الربنامج. 

�رشاء الأمور ال�رشورية لإجناز املهام املرتبطة ببدء  	•

الربنامج، مثل املعدات واللوازم املكتبية 

ال�سكل 5- ال�ستعمالت ال�سحيحة لالأموال املخ�س�سة ملرحلة بداية الربنامج. 

3.3 �سيا�سات واأنظمة الإدارة

يجب اأن يكون هناك عدة اأنظمة اإدارية لتطبيق 
بالأنظمة  التزامه  و�صمان  بنجاح  برناجمكم 

التي حتكم منحتكم. 

يبني هذا اجلزء العوامل الهامة واحلد الأدنى من 
متطلبات كل نظام، مبا يف ذلك:

احلد الأدنى من متطلبات النظام املايل )3.3.1( 	•

معايري �صيا�صة ال�رشاء )3.3.2( 	•

�صيا�صات املوارد الب�رشية )3.3.3( 	•

املراقبة والتقييم )3.4.2( 	•

التقييم الأ�صا�صي )3.4.2.1( 	•
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3.3.1 احلد الأدنى من متطلبات النظام املايل

الفدرالية  لالأنظمة  الأمريكية  املدونة  حتتوي 
)CFR( على جمموعة من املتطلبات الدنيا التي 
يتعني على نظامكم املايل ا�صتيفاوؤها لتتمكن 
من احل�صول على متويل من USAID. مت ت�صميم 
املتطلبات ل�صمان اإدارة اأموال USAID بال�صكل 
لها  املحددة  الأغرا�س  يف  وا�صتخدامها  املالئم 
الأموال حتى  ا�صتخدام  بتوثيق  واأنكم تقومون 

يتمكن املدقق من مراجعتها )عند القت�صاء(.

كيف �صي�صاعد هذا برناجمنا؟
الأهمية.  غاية  ال�صحيحة يف  املالية  الإدارة  اإن 
اإذا مت اكت�صاف اأية اأدلة على �صوء الإدارة املالية 
يف منظمتكم، ف�صي�صبب ذلك ال�رشر ل�صمعة 
على  ح�صولكم  اإمكانية  ويعيق  منظمتكم 

التمويل يف امل�صتقبل.

عليكم تاأ�صي�س اأنظمتكم و�صيا�صاتكم املالية 
ملنحتكم.  املالية  املتطلبات  مع  يتما�صى  مبا 
ت�صتمل هذه املتطلبات على التاأكد من ت�صنيف 
ومتابعتها،  ال�صحيح،  بال�صكل  التكاليف 

وحتميلها وتقدمي املعلومات املالية بدقة. 

يبني اجلزء التايل بع�س املتطلبات الدنيا لالإدارة 
حمل  حتل  ل  املتطلبات  هذه  ملنحتكم.  املالية 
طاقم  �صمن  اجليد  املايل  املدير  اأو  املحا�صب 
املوظفني ول يغطي كل احتياجات الإدارة املالية 

العامة يف املنظمة غري احلكومية. 

خ�سائ�ص النظام

تتطلب الإدارة املالية اجليدة:
برجميات حما�صبة؛ 	•

�صيا�صات مالية مكتوبة يفهمها املوظفون؛  	•

موظفون حمرتفون وحا�صلون على التدريب. 	•

من  الأدنى  للحد  الأ�سا�سية  النقاط 
املتطلبات اخلا�سة بالنظام املايل

تنطبق على: جميع متلقي منح احلكومة 
التدقيق  عمليات  مراعاة  مع  الأمريكية 

ال�صنوية

احل�صول  طلبات  املالية،  التقارير  لـ:  لزمة 
على متويل، وعمليات التدقيق

يتم التحـقق منـها بوا�سطـة: التدقيق 
ال�صنوي

لالأنظمـة  الأمريكـية  املـدونـة  حتكمها: 
املتطلبات  من  الأدنى  “احلد  الفدرالية 

اخلا�صة بالنظام املايل”
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/(
text-idx?c=ecfr&sid=b3c3841e5bbf2cb

2e94dc6312c427ef2&rgn=div8&view=t

         ext&node=22:1.2.22.25.3.54.2&id

)no=22

 ا�ستبيان النظام املايل قبل تقدمي املنحة

USAID ا�صتبيان ما قبل املنحة  اأجرت  اإذا 
)راجع الف�صل الثاين(، يكون املدقق قد حتقق 
الأدنى من  احلد  يلبي  اإذا كان نظامكم  مما 
املتطلبات، اأما اإذا مل يلبي تلك املتطلبات، 

�صتتلقون تقريرا حول اأوجه الق�صور. 
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اإىل  اأدناه  املتطلبات  من  الأدنى  احلد  ي�صري 
وعليكم  املالية،  وال�صيا�صات  الربجميات  ميزات 
على  تعملون  الذي  تدريب  اأي  يف  ت�صمينها 

تقدميه  ملوظفيكم. 

تفر�س USAID على النظام املايل يف منظمتكم 
اأن يقوم مبا يلي:

للتو�صل  الأداء  ببيانات  املالية  البيانات  ربط  	•
الوحدات وذلك ح�صب  بيانات عن تكلفة  اإىل 

القت�صاء.

م�صدر  تبني  التي  بال�صجالت  الحتفاظ  	•
الأموال واإنفاقها على الأن�صطة التي ترعاها 
ال�صجالت  هذه  حتتوي  اأن  يجب   .USAID

احلكومة  منح  بكل  متعلقة  معلومات  على 
الأر�صدة  اللتزامات،  التفوي�صات،  الأمريكية، 
والنفقات،  واملوجودات،  املخ�ص�صة،  غري 

والدخل، والفائدة.

الأموال،  على  وم�صاءلة  فعالة  رقابة  اإظهار  	•
واملمتلكات، واملوجودات الأخرى. يجب اأن يكون 
املوجودات  كل  حماية  على  قادراً  نظامكم 
فقط  يقت�رش  ا�صتخدامها  اأن  من  والتاأكد 

على الأغرا�س التي متت املوافقة عليها.

مقارنة النفقات مببالغ املوازنة )لكل منحة اإذا  	•

لزم الأمر(.

كانت  اإذا  ما  لتحديد  مكتوبة  اإجراءات  توفر  	•
التكاليف معقولة، وميكن حتميلها، وم�صموح 
مبادئ  اأحكام  مع  يتما�صى  مبا  وذلك  بها 
USAID ب�صاأن التكاليف و�رشوط وبنود املنحة 

معايري  3.3.2 حول  اجلزء  على  الطالع  )يرجى 
�صيا�صة ال�رشاء اأدناه(.

ذلك  يف  مبا  املحا�صبة،  ب�صجالت  الحتفاظ  	•
�صجالت ح�صاب التكاليف وتدعيمها بالوثائق 

الأ�صلية الدالة عليها. 

عليكم اإيداع اأموال USAID يف ح�صاب بنكي  	•

اأن  ويجب  فائدة  ويحمل  م�صتقل وخم�ص�س 
تكون الأموال منف�صلة عن كل الأموال الأخرى 
ال�صتثناء   .USAID الأخرى من  الأموال  حتى 
الوحيد هو يف حال تلقت منظمتكم )اأو اأحد 
املتلقني الفرعيني( مبلغ اأقل من 120،000 دولر 
اأمريكي يف ال�صنة اأو اإذا كان احل�صاب البنكي 
احلد  يكون  اأن  يتطلب  فائدة  يحمل  الذي 
ي�صبح  بحيث  جداً  عال  فيه  للر�صيد  الأدنى 

ا�صتعماله غري عملي. 

يحققه  الذي  الفائدة  مبلغ  رد  عليكم   -
دولر   250 عن  والزائد  البنكي  احل�صاب 
)باإمكانكم   .USAID اإىل  ال�صنة  يف  اأمريكي 
اأمريكي  اإىل 250 دولر  الحتفاظ مببلغ ي�صل 
وا�صتخدامها لتغطية التكاليف الإدارية(. اإذا 
رد  عليكم  ف�صيتعني  فرعيني  متلقني  كنتم 
مبلغ الفائدة الزائد اإىل املتلقي الرئي�صي الذي 

.USAID صيقوم بدورة بت�صليمه اإىل�

يف  الأمريكي  بالدولر  املبلغ  اإيداع  يجب   -
الحتياطي  جمل�س  لدى   USAID ح�صاب 
بوا�صطة   )FRBNY( نيويورك  يف  الفدرايل 

حوالة مالية. 

مالية  حوالة  لكل  لزمة  التالية  املعلومات   -
وقبلتها  تلقتها   FRBNY اأن  من  للتاأكد 

وقيدتها بال�صكل ال�صحيح..

لإكمال  و�رشورية  دقيقة  بيانات  اإ�صدار  	•
ذلك  يف  مبا  املالية  التقارير  اإعداد  متطلبات 
حول  املعلومات  من  )للمزيد   .425-SF منوذج 
اإعداد التقارير املالية، راجعوا الف�صل اخلام�س.(
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اإعداد التقارير املالية على اأ�صا�س ال�صتحقاق   -
با�صتخدام   USAID ت�صمح   – اأ�صا�س نقد  اأو 
ال�صتحقاق  اأ�صا�س  على  املحا�صبة  نظام 
منظمتكم  كانت  اإذا  النقد.  اأ�صا�س  على  اأو 
فلي�س  النقد  اأ�صا�س  على  ب�صجالت  حتتفظ 
على  املحا�صبة  نظام  ا�صتخدام  عليكم 
اأ�صا�س ال�صتحقاق. يجب الأخذ بعني العتبار 
ل  النقد  اأ�صا�س  على  القائمة  املحا�صبة  اأن 
تطابق مبادئ املحا�صبة املقبولة عموماً وغري 
لإعداد  الدولية  املعايري  مبوجب  بها  معرتف 
التقارير املالية. يُن�صح ب�صدة ا�صتخدام نظام 

املحا�صبة على اأ�صا�س ال�صتحقاق.
  بالإ�صافة اإىل ذلك، قد تطلب USAID تقدمي 

)Federal Reserve Bank New York )FRBNYاأ
33 Liberty Street

New York، New York 10045

TREAS/NYC Funds Transfer Division

ABA # 0210-3000-4

 :RI : Receiver Financial Institution يعرف اأي�صا بـ (
املوؤ�ص�صة املالية املتلقية( 

USAID ALC = 72000001ب

 .)USAID ميثل  ح�صاب(

النوع / رمز النوع الفرعي – ج
U.S Fedwire Participant Commercial Bank 10

FRB 15 بنك مركزي اأجنبي مع ح�صاب

املبلغ بالدولر الأمريكيد

اأو هـ اأجنبي  مركزي  )بنك  املر�صلة  املالية  املوؤ�ص�صة 
م�صارك يف احلوالت الأمريكية( 

املبلغ املحدد )بالدولر الأمريكي اأو عملة اأجنبية( و
�صعر ال�رشف )عند القت�صاء(

معلومات عن امل�صتفيد )املوؤ�ص�صة الو�صيطة(ز

ال�صم، ح التعريف،  املر�صلة:  املالية  املوؤ�ص�صة  امل�صدر/ 
العنوان

م�صدر املعلومات عن امل�صتفيد )الغر�س(ي

يتوفر لدى  اإذا مل  الأمانة  �صمان �صد خيانة 
م�صالح  حلماية  كاف  تاأمني  منظمتكم 
الأمانة  خيانة  �صد  )ال�صمان   .USAID

احلماية  اأنواع  من  نوع  هو   »Fidelity Bond«

نظام املحا�سبة على اأ�سا�ص ال�ستحقاق

ت�صجيل  مبوجبها  يتم  حما�صبة  طريقة 
الن�صاط  على  بناء  املالية  الأحداث  كل 
على  املايل.  الن�صاط  من  بدل  القت�صادي 
املحا�صبة  لطريقة  وفقا  يتم  املثال  �صبيل 
الإيرادات  اأ�صا�س ال�صتحقاق ت�صجيل  على 
عند ك�صبها وحتققها بغ�س النظر عما اإذا 

كان قد مت فعليا ا�صتالم املبلغ.

نظام املحا�سبة القائم على النقد 

اأ�صلوب م�صك الدفاتر الذي يتم من خالله 
التدفق  على  بناء  املالية  الأحداث  ت�صجيل 
ت�صجيل  يتم  النقدي.  واملركز  النقدي 
العرتاف  ويتم  النقد  ا�صتالم  عند  الدخل 
بالنفقات عند الدفع. يطلق على الإيرادات 
على  القائمة  املحا�صبة  يف  وامل�رشوفات 
واملدفوعات  باملقبو�صات  النقد  اأ�صا�س 
النقدية. ل تعرتف املحا�صبة القائمة على 
املال  ا�صتالم  وتوقعات  الدفع  بوعود  النقد 
واخلدمة يف امل�صتقبل مثل الذمم الدائنة اأو 
النفقات املدفوعة م�صبقا  اأو  الذمم املدينة 
اأو امل�صتحقة. هذا النظام اأ�صهل بالن�صبة 
عدد  لديها  لي�س  التي  واملنظمات  لالأفراد 
كبري من هذه املعامالت، اأو يف احلالت التي 
بداية  بني  ما  الزمنية  الفرتة  فيها  تكون 

املعاملة والتدفق النقدي ق�صرية جدا.
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التي توؤمن املنظمة �صد اخل�صائر النا�صئة عن 
املوظفني(.  قبل  من  الأمينة  غري  الت�رشفات 
تاأكدوا  اإذا تعني عليكم تقدمي ذلك ال�صمان، 
من احل�صول عليه من �رشكة ت�صتويف معايري 

.USAID

3.3.2 معايري �سيا�سة ال�رشاء

لدى USAID اأنظمة لل�رشاء حتدد لكم ما يجوز 
ال�رشاء  لكم  يجوز  التي  والأماكن  �رشاوؤه  لكم 
منها والطريقة التي ميكنكم من خاللها �رشاء 
املواد و�صحنها، بالإ�صافة اإىل ال�رشائب املطبقة 
والوثائق الالزمة. يتناول الف�صل الرابع الأنظمة 
اجلزء  هذا  يناق�س  ولكن  ال�رشاء،  ب�صاأن  املحددة 
ال�رشاء  عمليات  حتكم  التي  ال�رشاء  �صيا�صات 

اخلا�صة بكم.

كيف �صي�صاعد هذا برناجمنا؟

نظراً لكونكم حتمون اأموال USAID، فيجب اأن 
يكون اأحد اأهدافكم التاأكد من اأن منظمتكم 
ت�صتخدم هذه الأموال بال�صكل املالئم والفعال 
لتقدمي اخلدمات الالزمة للم�صتفيدين. املق�صود 
اإ�صاءة  التاأكد من عدم  هو  ال�رشاء  اأنظمة  من 

�سيا�سة  معايري  يف  الأ�سا�سية  النقاط 
ال�رشاء

واملتلقيني  ال�رشكاء  جميع  على:  تنطبق 
الفرعيني ملنح احلكومة الأمريكية 

لزمة لـ: التدقيق ال�صنوي
التدقيق  بوا�صطة:  منه  التحقق  يتم 

ال�صنوي

حتكمها: جمموعة من القوانني الأمريكية، 
اأنظمة USAID، وبنود اتفاقيتكم

اإدارة الأموال اأو ا�صتخدامها ل�رشاء �صلع خطرة اأو 
متدنية اجلودة وت�صبب الأذى اأكرث من املنفعة. اإن 
اإيجاد عملية �رشاء منا�صبة �صي�صاهم يف حماية 
ال�صفافية  ويعزز  منها،  واملنتفعني  منظمتكم 
وامل�صاءلة، وي�صاعد يف �صمان ا�صتخدام الأموال 

بكفاءة لتقدمي اخلدمات الالزمة. 

اأ�سا�سيات النظام

ال�صلوك  معايري  كتابة   – ال�سلوك  معايري  	•

الذين  منظمتكم  يف  وال�صباط  للموظفني 
يقومون باختيار ال�صلع واخلدمات وامل�صت�صارين 
وي�رشفون على عملية ال�رشاء. ت�صتهدف مدونة 
يف  ي�صرتكون  لأنهم  املوظفني  كل  ال�صلوك 
اأو باآخر، وت�صتمل على  عملية ال�رشاء ب�صكل 

ما يلي: 

يجب على املوظفني عدم  ت�سارب امل�سالح –   -
امل�صاركة يف عملية الختيار اأو الإ�رشاف على 
ال�رشاء اإذا كان هناك تعار�س م�صالح فعلي 
التي  احلالت  على  ذلك  ي�صتمل  ظاهري.  اأو 
يكون فيها للموظف، اأو لأي فرد من عائلته 
اأو  مالية  م�صلحة  ل�رشيكه  اأو  املبا�رشة، 
م�صلحة اأخرى يف ال�رشكة التي مت اختيارها. 
اأو  توظف  منظمة  اأي  على  ذلك  ي�صتمل 
ب�صدد اأن توظف ذلك املوظف اأو اأي فرد من 

عائلته اأو �رشيكه.

املكافاآت – يجب على املوظفني عدم طلب اأو   -
قبول مكافاآت اأو هدايا اأو خدمة اأو اأي �صيء 
اتفاقية  يف  متعاقد  من  نقدية  قيمة  له 
ولكن،  للمنحة،  فرعيني  متلقني  اأو  فرعية 
تكون  التي  للحالت  املعايري  حتديد  ميكنكم 
فيها امل�صالح املالية غري كبرية اأو الهدايا غري 

م�صتدرجة وذات قيمة عادية. 
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معايري  تبني  اأن  يجب   – التاأديبية  الإجراءات   -
املنطبقة على  التاأديبية  الإجراءات  ال�صلوك 

املوظفني الذين يخالفون هذه القواعد.

عليكم الت�صجيع  املناف�سة احلرة واملفتوحة –   -
اأق�صى  اإىل  واملفتوحة  احلرة  املناف�صة  على 

حد ممكن.

يجب   – املناف�سة  يف  العادلة  غري  الأف�سلية   -
منع البائعني الذين ي�صاعدوكم يف �صياغة 
التناف�س  يف  امل�صاركة  من  العمل  بيانات 

بتقدمي عرو�س لذلك العمل.

تبني  اأن  يجب   – الوا�سحة  التقييم  معايري   -
التي  املعايري  العرو�س  ل�صتدراج  الدعوات 
تقييم  يف  منظمتكم  �صت�صتخدمها 

العرو�س. 
ال�رشاء  �صيا�صة  يف   – العامة  ال�رشاء  اإجراءات  	•

اخلا�صة بكم:

جتنبوا �رشاء اأمور غري �رشورية.  -

لال�صتئجار  البدائل  العتبار  بعني  خذوا   -
وال�رشاء، حيث اأمكن

اأ�صيفوا يف الدعوة ل�صتدراج العرو�س بنود   -
كالبنود التالية:

و�صف املتطلبات الفنية؛ 	•

املعايري امل�صتخدمة لتقييم العرو�س؛ 	•

احلد الأدنى ملعايري الأداء املقبولة؛ 	•
املزايا اخلا�صة للمواد املطلوبة؛ 	•

تف�صيل املنتجات واخلدمات التي ت�صتخدم  	•
النظام املرتي يف القيا�س؛

ا�صتهالك  يف  القت�صادية  املواد  تف�صيل  	•
املوارد  التي حتافظ على  واملنتجات  الطاقة 

الطبيعية. 

ملكيتها  تعود  التي  الأمريكية  الأعمال  م�ساريع   •
الوليات  يف  العمل  عند   – والن�ساء  لالأقليات 
الأمريكيني  املنح  متلقي  على  يجب  املتحدة، 
م�صاريع  مع  التعامل  يف  الأف�صلية  اإعطاء 
ذلك  يف  مبا  ال�صغرية  الأمريكية  الأعمال 

HUBZone

http://www.sba.gov/hubzone/aboutus/(  
قدامى  ميلكها  التي  وال�رشكات   )index.html

املحاربني يف اجلي�س، وقدامى املحاربني من ذوي 
وال�رشكات  اخلدمة،  اأداء  عن  الناجتة  الإعاقات 
اململوكة من قبل الأقليات والن�صاء. لتحقيق 

ذلك، يجب على �صيا�صاتكم:

الأخذ بعني العتبار يف عملية التقييم ما اإذا   -
كانت ال�رشكة تهدف اإىل اإبرام عقد فرعي مع 

م�رشوع �صغري مملوك من قبل اأقلية اأو ن�صاء.

ائتالفات  مع  عقود  اإبرام  على  الت�صجيع   -
امل�صاريع ال�صغرية اململوكة من قبل الأقليات 
ول  الن�صاء عندما يكون العقد كبرياً جداً  اأو 

ميكن ل�رشكة واحدة اأن تتحمله مبفردها.

واملنظمات  الوكالت  خدمات  ا�صتخدام   -
مثل  الأمريكية  للحكومة  التابعة  املختلفة 
تنمية  وكالة  يف  ال�صغرية  امل�صاريع  اإدارة 
م�صاريع اأعمال الأقليات التابعة لوزارة التجارة 

يف عملية ا�صتدراج العرو�س. 

فيها  يتم  التي  احلالت  حددوا   – ال�رشاء  اأدوات  	•
ال�صعر  عقود  مثل  �رشاء  اأداة  كل  ا�صتخدام 
لال�صرتداد،  القابلة  التكاليف  وعقود  الثابت، 
حتظر  اأن  يجب  احلوافز.  وعقود  ال�رشاء،  واأوامر 
مثل  تعاقد  طرق  ا�صتخدام  �صيا�صاتكم 
“التكلفة زائد ن�صبة من التكلفة” اأو “ن�صبة 

من تكلفة الإن�صاء”.
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يجب اأن ت�رشحوا بو�صوح  تقييم املتعاقدين –  	•
اأنكم �صتربمون عقود فقط مع البائعني الذين 
العمل  اإنهاء  على  قادرين  اأنهم  تعتقدون 
�صيا�صاتكم  تاأخذ  اأن  يجب  بنجاح.  املطلوب 
اأدائه  �صجل  اأو  املتعاقد،  نزاهة  العتبار  بعني 
اإمكانية  اأو  والفنية،  املالية  املوارد  اأو  ال�صابق، 
اأن  يجب  ال�رشورية.  املوارد  على  احل�صول 
من  يتم  عملية  على  �صيا�صاتكم  ت�صتمل 
خاللها التاأكد من اأن املوردين غري مدرجني على 
 ،)www.epls.gov( قائمة الأطراف امل�صتبعدين
http://www.( والقائمة املوحدة لالأمم املتحدة

un.org/sc/committees/1267/consolist.
shtml( وقــائمـــة وزارة املـالـــية الأمريكية 

باملواطنني املعينني 
http://www.ustreas.gov/offices/(   

من  )للمزيد   )/enforcement/ofac/sdn

يرجى  املوؤهلني،  غري  املوردين  حول  املعلومات 
الطالع على 4.3.2.4(.

اأو  الأ�صعار  حتليل  �صجلوا   – التوثيق  اإجراء  	•
التكاليف املرتبطة بكل عملية �رشاء. يجب اأن 
ي�صتمل حتليل التكاليف على اختبار لتحديد 

�سقف امل�سرتيات ال�سغرية: 

تب�صيط  ويجوز  املنظمة  حتدده  �صقف 
منه.  اأقل  مببلغ  كانت  اإذا  ال�رشاء  اإجراءات 
على �صبيل املثال، اإذا كان �صقف امل�صرتيات 
قد  اأمريكي  دولر   1،000 لديكم  ال�صغرية 
عرو�س  ثالثة  على  احل�صول  عليكم  يتعني 
�صعرية على الأقل عن اأي �صيء يزيد ثمنه 
التي  الأ�صياء  على  ولي�س  املبلغ  هذا  عن 
تكون قيمتها م�صاوية لذلك املبلغ اأو اأقل 
منه. ل حتدد حكومة الوليات املتحدة ذلك 

ال�صقف. 

اإذا كانت التكاليف م�صموح بها )راجعوا  ما 
.)4.3.2.1

يجب   – الكبرية  بامل�سرتيات  اخلا�سة  ال�سجالت  	•
على  حتتوي  ب�صجالت  الحتفاظ  اأدنى  كحد 
ال�رشاء  عمليات  كل  حول  التالية  املعلومات 
امل�صرتيات  �صقف  قيمتها  تتجاوز  التي 

ال�صغرية: 

اأ�صا�س الختيار؛  -

عدم  حال  يف  مناف�صة  وجود  عدم  تربير   -
احل�صول على عرو�س �صعرية مناف�صة؛

اخللفية  عن  والتحري  البحث  لإثبات  وثائق   -
الإرهابية؛ 

واأ�صا�س تكلفة اأو �صعر العطاء.   -

لديكم  تكون  اأن  يجب   – العقود  اإدارة  نظام  	•
عملية لتقييم اأداء املتعاقد بحيث توثق ما اإذا 
كان املتعاقد يلتزم ببنود و�رشوط وموا�صفات 

العقد. 

املنحة  تقدمي  قبل   USAID التي جتريها  املراجعة  	•

– اإذا مل يكن لدى منظمتكم �صيا�صة �رشاء 
تلبي احلد الأدنى من املعايري املبينة اأعاله )على 
التي  النتائج  من  ذلك  كان  اإذا  املثال،  �صبيل 
اإليها يف ا�صتبيان ما قبل املنحة  مت التو�صل 
 USAID عليكم  تفر�س  قد  ملنظمتكم( 
تتم  التي  امل�صرتيات  على  اإ�صافية  مراقبة 
عليكم  تفر�س  كاأن  املنحة،  مبوجب  لديكم 
لوثائق  مراجعة  اإجراء  املثال  �صبيل  على 
والتكاليف  العرو�س،  ا�صتدراج  خمتلفة )مثل 
اأي عمليات �رشاء بقيمة  التقديرية، الخ( عن 

10،000 دولر اأمريكي اأو اأكرث.
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من املهم اأن تلتزموا بدقة ب�صيا�صة ال�رشاء يف 
 .)USAID متطلبات  تلبي  )والتي  منظمتكم 
يعترب عدم اللتزام ب�صيا�صة ال�رشاء يف املنظمة 
على  ال�صائعة.   التدقيق  عمليات  نتائج  اأحد 
�صبيل املثال، اإذا كانت منظمتكم تطلب ثالث 
عرو�س �صعرية على الأقل لأي عملية �رشاء تزيد 
اأمريكي من ال�رشوري احل�صول  عن 1،000 دولر 
على ثالث عرو�س �صعرية اأو اأكرث خطياً اأو اأن يتم 
ثالث  احل�صول على  لعدم  �صبب مقبول  توثيق 

عرو�س �صعرية.

3.3.3 �سيا�سات املوارد الب�رشية

اإىل  تتطرق   USAID للـ  اأنظمة  عدة  هناك 
ق�صايا ذات �صلة باملوارد الب�رشية )HR(. )الرجاء 
ت�صارب  ب�صاأن  الأداء  معايري  على  الطالع 
امل�صالح، املكافاآت، والإجراءات التاأديبية، يف اجلزء 

3.3.2  ملعايري �صيا�صة ال�رشاء(. 

كيف ت�صاعد �صيا�صات املوارد الب�رشية برناجمنا؟

املوجودات يف منظمتكم.  اأثمن  الأفراد  ي�صكل 
يقّيد  لن  الب�رشية  للموارد  �صيا�صات  و�صع  اإن 
�صي�صاعد  بل  لديكم  واملتطوعني  موظفيكم 
على  قادرين  ليكونوا  وحمايتهم  اإر�صادهم  يف 

امل�صاهمة بال�صكل الأمثل.

بع�س �صيا�صات للموارد الب�رشية اإلزامية مبوجب 
اأو  املتحدة  الوليات  قانون  اأو  املحلي  القانون 
الآخر  البع�س  بينما  لكم،  املانحة  الوكالة 
عملي اأو �رشوري لإدارة املنظمة بفعالية. بغ�س 
النظر عن امل�صدر، فاإن و�صع �صيا�صات وا�صحة 
اإىل  فقط  يوؤدي  لن  الب�رشية  للموارد  ومتكاملة 
تعزيز الت�صال  بني املدراء واملوظفني وتو�صيح 
املوظفني على  و�صمان معاملة كل  التوقعات 

حماية  اإىل  اأي�صا  يوؤدي  ولكنه  امل�صاواة  قدم 
منظمتكم من التظلمات والدعاوى الق�صائية 

يف حال ن�صوئها. 

الب�رشية  املوارد  �صيا�صات  مراجعة  املفيد  من 
 .USAID لديكم فيما يتعلق بتلبية متطلبات
�صتمكنكم هذه العملية من حتديد الثغرات اأو 
نواحي الت�صارب وحلها. يجب على منظمتكم 

جتميع دليل للموظفني وتعميمه عليهم. 

اأ�سا�سيات ال�سيا�سة

على  يجب  املحلية-  العمل  واأنظمة  قوانني  	•

املحلية  العمل  بقوانني  اللتزام  املنظمات 
موظفني.  فيها  يعينون  التي  الأماكن  يف 
اأنظمة  هناك  يكون  قد  املثال،  �صبيل  على 
توفري  تفر�س  اأو  التوظيف  يف  التمييز  متنع 
للمنظمات  اأي�صاً  املهم  من  حمددة.  مزايا 
واملوظفني على حد �صواء اأخذ �صورة وا�صحة 
عن الإجراءات التاأديبية/ عملية اإنهاء اخلدمة، 
والأ�ص�س  العمل،  و�صاحب  املوظفني  وحقوق 
التي تعتمد عليها الإجراءات التاأديبية / اإنهاء 

اخلدمة. 

ال�صلوك  معايري  اإقرار  يتم   – ال�سلوك  معايري  	•

املهنية  والت�رشفات  ال�صلوكيات  اإىل  للتطرق 
اأداء عمله  التي توؤثر على قدرة املوظف على 
بال�رشاء  املتعلقة  املعايري  املنظمة.  ومتثيل 
)3.3.2( مبينة اأعاله، ولكن قد ترغبون بتو�صيع 
نطاقها بحيث ي�صتمل على اللتزام مبواعيد 
العمل  بيئة  ودعم  الواجبات،  واأداء  الدوام، 
مثل  العامة  العمل  ومعايري مكان  ال�صحية 

منع امل�صايقة اجلن�صية اأو التمييز. 
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يتعني لعملية التدقيق  متابعة �سجل الدوام –  	•

املوظفني  لكل  دوام  �صجالت  توفري  ال�صنوي 
 USAID اأموال  من  اأجورهم  دفع  يتم  الذين 
مبا يف ذلك املتعاقدين واملوظفني بدوام جزئي. 
املتطوعني  من  تطلبوا  اأن  اأي�صاً  املفيد  من 
ملء مناذج �صجل دوام مب�صطة حتى تتمكنوا 
من تتبع �صاعات العمل وح�صاب الن�صبة من 

امل�صاهمة يف التكاليف )اإذا كانت موجودة(. 

اأن  يجب   – التوظيف  قرارات  يف  الالزم  الجتهاد  	•
املر�صح  موؤهالت  عن  ملخ�س  لديكم  يكون 
الذاتية(  )ال�صرية  العملية  وخربته  الأكادميية 
مبوجب  تعيينه  يتم  موظف  كل  عن  وذلك 
املنحة للتحقق من �صجله الوظيفي و�صجل 
التفاقية  عليكم  تفر�س  ل  ال�صابقة.  رواتبه 
 –  1420-SFالنموذج ا�صتعمال  التعاونية 
)منوذج  املتعاقد”  للموظف  الذاتية  “ال�صرية 
AID –1420-17، http://www.usaid.gov/

النموذج  وهو   ،)forms/AID1420-17.doc

الرواتب  �صجل  لتوثيق  امل�صتخدم  املعياري 
ال�صابقة للموظفني واملتعاقدين، ولكن غالباً 
التوظيف  عملية  خالل  ا�صتخدامه  يتم  ما 
على  للح�صول  �صهلة  طريقة  لكونه 
اأنه  اإىل  الإ�صارة  جتدر  ال�صلة.  ذات  املعلومات 
بالرغم من اأن هذا النموذج غري اإلزامي اإل اأن 
USAID غالباً ما تطلبه للم�صاعدة يف تربير 

الرواتب. 

�سمانات التوظيف يف املنظمات الدينية –  مبوجب  	•

العمل،  فر�س  لتكافوؤ  الأمريكية  القوانني 
يحق للمنظمات الدينية التي تطبق برناجما 
بتمويل من USAID تعيني اأفراد ينتمون لنف�س 
دين املنظمة وذلك لتنفيذ اأن�صطتها. اإذا اخرتمت 

القيام بذلك، عليكم التاأكد من اأن �صيا�صات 
املوارد الب�رشية لديكم وا�صحة بهذا ال�صاأن.

�سيا�سة مكان العمل اخلايل من املخدرات – توجب  	•

التفاقية التعاونية عليكم وعلى كل متلقني 
اإ�صدار  منظمتكم  خالل  من  الفرعيني  املنح 
املخدرات.  من  اخلايل  العمل  مكان  حول  بيان 
التوقيع  املنظمة  يجب على كل موظف يف 
على بيان ال�صيا�صة هذا. من املمكن ا�صتيفاء 
خالل  من  ال�صيا�صة  على  التوقيع  متطلب 
اإرفاق وثيقتني: الأوىل يف دليل املوارد الب�رشية، 
والثانية كورقة م�صتقلة يوقع عليها املوظف 

ويتم حفظها يف ملفات املوظفني. 

اخلا�صة  الإلزامية  املعيارية  لالأحكام  وفقا 
بيان  ي�صتمل  اأن  يجب  الأمريكية،  باحلكومة 

مكان العمل اخلايل من املخدرات على ما يلي:

اأو ال�رشف،  اأو توزيع،  ت�رشيح يحظر الت�صنيع،   -
ملواد  امل�رشوع  غري  ال�صتعمال  اأو  احليازة،  اأو 

خا�صعة لقيود.

�صد  منظمتكم  �صتتخذها  حمددة  اإجراءات   -
املوظفني الذين يخالفون هذا احلظر؛ 

�رشوط التوظيف مبوجب اأي منحة والتي توجب   -

على املوظف:

المتثال لبنود البيان،  	•

مبخالفة  اإدانته  حال  يف  خطياً  اإبالغكم  	•
العمل  مكان  املخدرات يف  مكافحة  قانون 
تاريخ  اأيام من  يتعدى خم�صة  يف موعد ل 

الإدانة. 

منظمتكم  على  يتعني  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة 
البيئة  عن  للتوعية  م�صتمر  برنامج  ت�صكيل 
اخلالية من املخدرات وذلك لإعالم املوظفني مبا يلي:
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خطورة ا�صتخدام املخدرات يف مكان العمل؛  -
من  اخلايل  العمل  مكان  ب�صاأن  �صيا�صتكم   -

املخدرات؛
النف�صية  لال�صت�صارة  متوفرة  برامج  اأي   -
التاأهيل،  اإعادة  وبرامج  املخدرات،  جمال  يف 

وم�صاعدة املوظفني؛ 
التي قد تفر�صوها على خمالفات  العقوبات   -

ا�صتعمال املخدرات يف مكان العمل. 

والربنامج  هذا  ال�صيا�صة  بيان  يكون  اأن  يجب 
تاريخ  اأق�صى من  يوم كحد   30 متوفران خالل 

�رشيان اتفاقية املنحة.

يتعني عليكم اإبالغ USAID فوراً يف حال اتهام 
املخدرات  ا�صتخدام  خمالفة  بارتكاب  موظف 
اإ�صعار خطي  اإر�صال  عليكم  العمل.  يف مكان 
خالل 10 اأيام من تاريخ التهام وحتديد من�صب 
التي  املنحة  ورقم  الوظيفي  وم�صماه  املوظف 

يعمل عليها. 

عليكم القيام باإحدى الأمرين التاليني خالل 30 
يوم من تاريخ اتهام املوظف:

اتخاذ الإجراء املنا�صب �صد املوظف وقد ي�صل   -
يتالءم  )مبا  اخلدمة  اإنهاء  على  وي�صتمل  اإىل 
منظمتكم  يف  الب�رشية  املوارد  �صيا�صات  مع 

وقوانني العمل املعمول بها(، اأو
يف  ُمر�صي  ب�صكل  ي�صارك  املوظف  جعل   -
برنامج م�صاعدة اأو اإعادة تاأهيل من املخدرات 
اأو هيئة  اأو حملية  معتمد لدى هيئة وطنية 
اأو وكالة  اإنفاذ قانون  اأو وكالة  �صحة حملية 

اأخرى مالئمة. 

متنعكم  املحلية  القوانني  كل  كانت  حال  يف 

الأمريكية  اتباع تفوي�س �صيا�صة احلكومة  من 
ب�صاأن مكان العمل اخلايل من املخدرات، عليكم 
اإعالم �صابط التفاقية اأو املمثل الفني ل�صابط 

التفاقية وطلب الإر�صاد منه. 

ال�سيا�سة اخلا�سة بفريو�ص نق�ص املناعة املكت�سبة  	•
HIV/ حتدد �صيا�صة – AIDS مر�ص الإيدز /HIV

الأفراد  توظيف  اإزاء  املنظمة  موقف   AIDS

امل�صابني بفريو�س HIV اأو مر�س الإيدز واملعاملة 
من  بالرغم  العمل.  مكان  يف  لهم  املتوقعة 
اإلزامياً  لي�س   HIV/AIDS �صيا�صة  وجود  اأن 
اجليدة   املمار�صات  من  اأنه  اإل  املنظمة  يف 
جمال  يف  العاملة  للمنظمات  وخ�صو�صاً 
ب�صكل  ال�صيا�صة  هذه  تبني   .HIV/AIDS

HIV/ مع  بالتعامل  املنظمة  التزام  ر�صمي 
بفريو�س  امل�صابني  للموظفني  ودعمها   AIDS

اأو  الرعاية  مزايا  الإيدز كتوفري  مر�س  اأو   HIV

اأمكن،  العمل حيث  وتعديل مهمات  العالج، 
و�صمان الأمن الوظيفي. اإن �صياغة �صيا�صة 
�صي�صاعد   HIV/AIDS ب�صاأن  �صاملة 
منظمتكم يف الحتفاظ باملوظفني املوهوبني 

وال�صتفادة منهم. 

بقوانني  منظمتكم  التزام  من  التاأكد  عليكم 
العمل الوطنية واملحلية فيما يتعلق بتوظيف 
امل�صابني بفريو�س HIV/ مر�س الإيدز. يف بع�س 
على  منظمتكم  �صيا�صة  تتفوق  قد  احلالت، 
التي  الدول  القانون، وخ�صو�صاً يف  ما يفر�صه 
امل�صابني  توظيف  حول  قوانني  فيها  يوجد  ل 

.HIV بفريو�س
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تاأليف كتيب للموظفني

مبجرد اأن تنتهوا من �صياغة ومراجعة �صيا�صات 
املوارد الب�رشية يف منظمتكم، قوموا بطباعتها 
وجتميعها يف كتيب وتقدميه للموظفني. تاأكدوا 
من توقيع كل املوظفني على بيان يفيد باأنهم 
باأنهم  ويدركون  وراجعوه،  الكتيب  ا�صتلموا 
ملزمون بالمتثال ل�صيا�صة املنظمة. قدموا مع 
ل�صيا�صة  مراجعة  باملنظمة  التعريف  عملية 

�صوؤون املوظفني فيها. 

3.4 التخطيط 

اأهم ما يجب ت�صليمه واأهم اأداة تطبيق يتعني 
عليكم ا�صتحداثها خالل مرحلة بداية الربنامج 
اجليدة  العمل  خطة  تقوم  العمل.  خطة  هي 
واملايل  والتنظيمي  الفني  التخطيط  بتوليف 
لربناجمكم، فهي تاأخذ و�صف الربنامج املعتمد 
خطة  اإىل  وترتجمه  التعاونية  التفاقية  يف 
موافقة  على  احل�صول  يتعني  �صنوية.  تطبيق 

USAID عليها قبل بدء العمل. 

خطة  اإعداد  عملية  مبناق�صة  اجلزء  هذا  يبداأ 
تريدون  التي  اجلوانب  ذلك  ويغطي  العمل، 
بعد  حتقيقها.  تنوون  ومتى  وكيف  حتقيقها 
ذلك �صتتعرفون على عملية املراقبة والتقييم 
هذا  ينتهي  وهامة.  �رشورية  م�صاألة  باعتبارها 
ت�صليمه  يجب  اآخر  اأمر  حول  بنقا�س  الف�صل 
اإىل USAID وهو خطة �صياغة وو�صع ال�صعار 

 .)3.5.2(

3.4.1 خطة العمل

خطة العمل هي �رشح مف�صل يبني بالتحديد 
من  الأوىل  ال�صنة  لتطبيق  تخططون  كيف 
منحتكم  اأداء  فرتة  اأن  من  بالرغم  برناجمكم. 

قد متتد لعدة �صنوات، اإل اأنكم عموما ت�صعون 
�صنوي  ب�صكل  وتقدموها  العمل  خطط 
الربنامج  على  تعديالت  اإجراء  من  لتتمكنوا 
العمل  خطط  ت�صتند  اأخرى.  اإىل  �صنة  من 
التعاونية.  التفاقية  يف  الربنامج  و�صف  على 
بالرغم من اأن الو�صف يبني الإجنازات التي تنوون 
حتقيقها خالل مدة املنحة، اإل اأن خطة العمل 

هي التي تقدم التفا�صيل.  

من  اأ�صا�صيا  جزءا  العمل  خطة  ت�صكل 
وجتاه   USAID جتاه  ال�صنوية  م�صوؤوليتكم 
الإدارة الداخلية للم�رشوع، وتعترب و�صيلة لإعالم 
USAID بالطريقة التي �صتنفذون بها الربنامج. 

تعترب خطة العمل اأداة ممتازة لال�صتخدام داخل 
ب�صكل  لالأن�صطة  واإدارة  تخطيط  املنظمة يف 

اأف�صل. 

3.4.1.1 اأجزاء خطة العمل
ا�صتخدام  اأحيانا   USAID عليكم  تفر�س  قد 
�صيغة معينة ولكن غالبا ما �صتقومون بو�صع 
خطة العمل مبفردكم. فيما يلي خم�صة اأجزاء 

هامة قد ت�صتمل عليها خطة العمل: 
I.  امللخ�س التنفيذي

II.  خطة التطبيق

     اأ . م�صفوفة خطة العمل
III. خطة املراقبة والتقييم.

IV. املوازنة

V.   الإدارة وتعيني املوظفني

غالباً ما حتتوي خطط العمل بالإ�صافة اإىل ذلك 
على مالحق ومواد داعمة ومعلومات اأخرى عن 

الربنامج. 
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I. امللخ�ص التنفيذي

التنفيذي عادة عن �صفحتني،  امللخ�س  يزيد  ل 
كيفية  وعن  للم�رشوع  عاما  و�صفاً  ويقدم 
املوازنة  اإجمايل  على  ي�صتمل  كما  تطبيقه، 
الأن�صطة  ح�صب  مق�صمة  لل�صنة  الالزمة 
الرئي�صية  وجدول يلخ�س الأهداف التي تنوون 
تطبقون  كنتم  اإذا  ال�صنة.  خالل  حتقيقها 
م�رشوعاً يف عدة دول، عليكم اإرفاق ملحة عامة 
اإذا كنتم  اأما  ومن ثم ملحة خا�صة عن الدولة، 
باإمكانكم  برناجما ميتد لعدة �صنوات  تطبقون 
امل�رشوع  يف  العمل  �صري  عن  ملخ�س  تقدمي 
العمل  بخطة  مرتبط  ذلك  لأن  تاريخه  حتى 
احلالية. على �صبيل املثال، باإمكانكم اأن ت�رشحوا 
الأوىل  ال�صنة  يف  البطيئة  البداية  اأثرت  كيف 
خطة  ا�صتملت  وكيف  الأ�صلية  اخلطط  على 
ل�صمان  تعديالت  على  الثانية  لل�صنة  العمل 
بقاء الربنامج موجهاً نحو نف�س الهدف. ولكن، 
ل عن �صري العمل؛  جتنبوا اخلو�س يف نقا�س مف�صّ
وخ�ص�صوا ذلك لتقارير الأداء الف�صلية. جتنبوا 
تفا�صيل مطولة عن كيفية  اخلو�س يف  اأي�صا 
تعديل كل ن�صاط، ولكن اأرفقوا تلك التفا�صيل 

يف و�صف الأن�صطة يف خطة التطبيق. 

II. خطة التطبيق 

العمل،  خطة  �صميم  التطبيق  خطة  متثل 
ن�صاط.  لكل  مف�صل  و�صف  على  وحتتوي 
باإمكانكم اتباع اأ�صاليب خمتلفة لتنظيم هذا 
التي ي�صمها  الدول  بناء على عدد  وذلك  اجلزء 

برناجمكم وبنية الأن�صطة فيه.
م�صتوى  على  باأن�صطة  ال�رشكاء  بع�س  يبداأ 
التدريب  مواد  ك�صياغة   – الرئي�صي  املقر 
اإىل  الربامج  حتليل  يتم  ثم  املثال.  �صبيل  على 
�صاملة،  واأهداف   ،)SO( اإ�صرتاتيجية  اأهداف 

بو�صف  املدى مرتبطة مبا�رشة  واأهداف طويلة 
الربنامج يف اتفاقيتكم التعاونية.  يندرج و�صف 
الأن�صطة حتت فئة الأهداف الإ�صرتاتيجية كما 
هو مبني يف ال�صكل 6. يجب اأن تكون اأن�صطتكم 
على  احر�صوا  اأهدافكم.  مع  عموما  متوازية 
بتحقيقها.  التزمتم  التي  الأهداف  كل  و�صف 
اإذا كنتم تخططون لالإبالغ يف التقرير عن اأحد 
الأهداف فيجب اأن يكون هناك و�صف لن�صاط 
اجلزء  )راجعوا  الهدف  ذلك  حتقيق  كيفية  يبني 

3.4.1.2 حول و�صف الأن�صطة(. 

م�صفوفة خطة العمل اأ . 

التطبيق على م�صفوفة  ت�صتمل خطة    قد 
بالأطر  الأن�صطة  تربط  التي  العمل  خطة 
عادة  امل�صفوفة  تكون  والأهداف.  الزمنية 
 7 ال�صكل  يف  املبني  للجدول  م�صابهة 
ومدرجة بنف�س الرتتيب الذي تندرج فيه خطة 
والأن�صطة(.  الإ�صرتاتيجية  )الأهداف  العمل 
ال�صهر  يف  املخرجات  اإدراج  ن�صاط  لكل  يتم 
ع�رش.   والثاين  والتا�صع،  وال�صاد�س،  الثالث، 
�صهراً  ع�رش  الثني  عن  املخرجات  تكون 
تراكمية، وتبني م�صفوفة خطة العمل اأي�صاً 
اأهدافكم، واملتلقني الفرعيني، واملوقع اجلغرايف 

لكل ن�صاط. 
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ال�سكل 6 – تطبيق خطة العمل

وال�ساد�ص,  الثالث,  ال�سهر  يف  للمراأة  �سغري  م�رشوع  لربنامج  العمل  خطة  م�سفوفة  منوذج   –  7 ال�سكل 
والتا�سع, والثاين ع�رش. 

املخرجات الن�ساط
يف ال�سهر 

الثالث

املخرجات 
يف ال�سهر 

ال�ساد�ص

املخرجات 
يف ال�سهر 

التا�سع

املخرجات 
يف ال�سهر 
الثاين ع�رش

املتلقني املوؤ�رشاتالهدف
الفرعيني

املوقع

كينيا

اخلطة الإ�صرتاتيجية 1: متكني املراأة من خالل اجلمعيات املولدة للدخل

الن�صاط 1:
ت�صكيل 

جمعيات املراأة

اإن�صاء 3 
جمعيات 

ت�صم كل 
واحدة منها 

10 ن�صاء

اإ�صافة 3 
جمعيات 

)املجموع 6( 
ت�صم كل 

واحدة منها 
10 ن�صاء

اإ�صافة 3 
جمعيات 

)املجموع 9( 
ت�صم كل 

واحدة منها 
10 ن�صاء

اإ�صافة 3 
جمعيات 

)املجموع 12( 
ت�صم كل 

واحدة منها 
10 ن�صاء

اإ�رشاك 120 
امراأة يف 
التوا�صل 

مع املجتمع 
لت�صكيل 12 
جمعية مدرة 

للدخل

عدد الن�صاء 
امل�صرتكات

حتالف 
ال�صباب 
النريوبي

نريوبي

الن�صاط 2:
قادة 

املمار�صات 
الف�صلى 

لالعمال

تدريب 10 
ن�صاء من 

قادة املجتمع

تدريب 10+ 
ن�صاء من 

قادة املجتمع

تدريب 10+ 
ن�صاء من 

قادة املجتمع

تدريب 10+ 
ن�صاء من 

قادة املجتمع 
)املجموع 40(

تدريب 40 
امراأة على 

ممار�صات 
الأعمال 
الفعالة 
واملهارات 

املهنية.

عدد الن�صاء 
املتدربات

جمتمعات 
عاملية

نريوبي
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خطة املراقبة والتقييم  .III

العنا�رش  على  والتقييم  املراقبة  خطة  حتتوي 
التالية )يرجى الطالع على اجلزء 3.4.2(: 

املنطقة  املوقع/  ح�صب  مف�صلة  موؤ�رشات  	•

اجلغرافية والن�صاط؛

موؤ�رشات اإ�صافية حملية للـUSAID مف�صلة  	•

ح�صب املوقع والن�صاط؛

ملراقبة  ا�صتعمالها  تنوون  اإ�صافية  موؤ�رشات  	•

املنطقة  ح�صب  مف�صلة  وتكون  الربامج 
اجلغرافية والن�صاط؛

والتقييم  املراقبة  عملية  يبني  مف�صل  �رشح  	•

اخلا�صة بكم؛ 

تعريف دقيق لقيا�س الأهداف. 	•

يجب اأن ي�صتمل ال�رشح على معلومات حول:

طريقة جمع البيانات؛ 	•

كيفية اإدخالها اإىل نظام املراقبة والتقييم؛ 	•

مدى تكرار عملية جمع البيانات واإدخالها؛ 	•

دقة  ل�صمان  املطبقة  التدابري  اأو  ال�صوابط  	•
البيانات وجودتها؛

لتح�صني  البيانات  �صت�صتخدمون  كيف  	•

برناجمكم؛ 

�صتقوموا  الذي  التدريب  عن  عامة  ملحة  	•

بتقدميه للموظفني املعنيني بجمع البيانات.

عن  دقيقة  تعريفات  ترفقوا  اأن  عليكم  اأخرياً، 
كل املوؤ�رشات. على �صبيل املثال، عندما تعتربون 
اأو  اختبار  هناك  هل  »متدرب«  باأنه  ما  �صخ�صاً 
هل هناك عدد من الدرو�س التي يجب على ذلك 
حكومية  مقايي�س  هناك  هل  ح�صورها؟  الفرد 

واعتمادات عليكم اللتزام بها؟

املوازنة  .IV

ي�صتمل اجلزء اخلا�س باملوازنة على �رشح للموازنة 
جدول  على  يجب  كمرجع.  مرفقة  وموازنة 
فئات  اإىل  املوازنة  تق�صيم  املوازنة  و�رشوحات 

.USAID معيارية تتما�صى مع

عامة  ملحة  على  ال�رشح  ي�صتمل  اأن  يجب 
موؤلفة من فقرة اأو فقرتني عن الإنفاق الكلي. 
حيث  من  ال�صحيح  امل�صار  على  الربنامج  هل 
الإنفاق؟ اإذا كانت الإجابة ل، فلماذا؟ هل تنوون 

تغيري عملية الإنفاق اأو اإبطائها اأو ت�رشيعها؟ 

اإعادة  �رشورة  توقعتم  اإذا  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة 
اإذا كانت  اأن حتددوا ما  املوازنة عليكم  ت�صكيل 
اإعادة  �صقف  اإىل  ت�صل  التغيريات  هذه  قيمة 
يتطلب  والذي   %10 البالغ  املوازنة  ت�صكيل 
موافقة USAID وكيف �صتعو�صون عن العجز 

يف الفئات التي تنقلون منها الأموال. 

V. الإدارة والتوظيف

الهيكل  على  والتوظيف  الإدارة  جزء  ي�صتمل 
ويحدد  الإدارة  ت�صل�صل  يبني  الذي  التنظيمي 
يبني  �رشح  هناك  يكون  قد  كما  املوظفني، 
�صيا�صات التوظيف مثل خطط تعيني املتطوعني 
والحتفاظ بهم، والتدريب، واإ�صرتاتيجيات الإدارة 

يف البلد اأو اإدارة املتلقني الفرعيني. 

بالن�صبة لالتفاقيات املمتدة لعدة �صنوات، من 
املمكن اأن تركز خطة العمل بعد ال�صنة الأوىل 
على اأي تغيريات حديثة اأو م�صتقبلية يف هيكل 
الوظائف واأثر ذلك على خطط ال�صنة القادمة. 
على  دائما  يكون  اأن  يجب  تركيزكم  اأن  تذكروا 

الأثر الواقع على التطبيق يف ال�صنة القادمة.
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املالحق

تختلف  عملكم  بخطة  مالحق  اإرفاق  عملية 
ب�صورة كبرية ح�صب اختالف ال�رشكاء والربامج. 
من الأمثلة على الوثائق التي قد ترغبوا باإرفاقها 

يف امللحق:
دجمها  ال�صعب  من  اأخرى  ب�صيغ  وثائق  	•
املثال،  �صبيل  )على  الرئي�صية  بالوثيقة 
اإك�صل  برنامج  العمل ب�صيغة  موازنة خطة 

Microsoft Office Excel(؛

	ر�صومات بيانية مثل الهياكل التنظيمية؛ 	•
معلومات تكميلية تعطي تفا�صيل اإ�صافية  	•

اأو  املناهج  ملخ�صات  مثل  برناجمكم،  عن 
جداول اأعمال الدورات التدريبية؛ 

معلومات اإ�صافية عن املتلقيني الفرعيني مبا  	•

يف ذلك مذكرات التفاهم.

ت�صمني  ولكن جتنبوا  املالحق مفيدة  تكون  قد 
اإذا  الواحد.  امللحق  يف  جداً  كثرية  معلومات 
اأن حجم خطة العمل �صيت�صاعف بعد  راأيتم 
اإرفاق املالحق، فكروا فيما اإذا كان املمثل الفني 

ل�صابط التفاقية �صي�صتفيد منها حقاً. 

بدل من ذلك، باإمكانكم اإرفاق قائمة خمت�رشة 
قائمة  مع  برناجمكم  ي�صتخدمها  التي  باملواد 
املحتويات اأو ملخ�س عن كل بند. من املمكن اأن 
ت�صتمل هذه القائمة على مناذج جمع البيانات، 
التوزيع،  اأوراق  املعلومات،  التدريب، كتيبات  اأدلة 
الخ. اأ�صيفوا معلومات عن اللغة امل�صتخدمة، 
الوثائق،  كتبت  التي  واجلهة  ال�صفحات،  وعدد 
واآخر مرة متت فيها مراجعة الوثائق. قد يطلب 
منكم املمثل الفني ل�صابط التفاقية ن�صخة 

من الوثيقة الكاملة عند احلاجة. 

3.4.1.2 و�صف الأن�صطة

خطة  يف  اأ�صا�صياً  الأن�صطة  و�صف  يعترب 
عملكم، لذا من املف�صل اأن تبدوؤوا بكتابها اأولً 

ومن ثم بناء بقية خطة العمل عليها. 
اخلطوة الأوىل هي حتليل العمل املخطط له اإىل 

"اأن�صطة" و "اأهداف". 

الأن�سطة والأهداف 
يتم ت�صنيف الأن�صطة يف خطط العمل حتت 
امل�صتوى  عالية  غاية  هو  الهدف  الأهداف.  بند 
ومت�صل  حتقيقها،  اإىل  اأن�صطتكم  ت�صعى 
بو�صف الربنامج يف اتفاقيتكم التعاونية. تقع 
الغاية  تلك  حتقيق  نحو  تعمل  التي  الأن�صطة 

حتت خانة الهدف. 

لها  التي  املهام  من  �صل�صلة  هو  الن�صاط 
تكون  اأن  يجب  رئي�صيتان.  نتيجتان  اأو  نتيجة 
مبا�رشة  ب�صورة  مرتبطة  النتائج  النتيجة/ 
باجلهة امل�صتهدفة. اإذا كان لديكم عدة جهات 
م�صتهدفة يف الن�صاط الواحد حاولوا حتليلها. 
ب�صكل  معاً  مرتبطة  الن�صاط  يف  املهام  هل 
الغاية؟  نف�س  نحو  جميعها  ت�صري  وهل  وثيق 
تنظيم  اإعادة  يف  فكروا  ل،  الإجابة  كانت  اإذا 
الأن�صطة  اإحدى  تندرج  مل  اإذا  اأن�صطتكم. 
حاولوا  حمدد،  هدف  حتت  وب�صهولة  تلقائياً 
املثال،  �صبيل  على  الرئي�صية.  النتيجة  حتديد 
ويرفع  للو�صاطة،  ويروج  برعايتكم  يتم  ن�صاط 
النزاعات،  حلل  الر�صمية  غري  بالطرق  الوعي 
عن  معلومات  ويقدم  الفعال،  ال�صتماع  ويعزز 
الأ�صا�صية  الغاية  ولكن  ال�صخ�صية،  امل�صاحلة 
اأهداف  لديكم  كانت  اإذا  الو�صاطة.  هي  منه 
اإ�صرتاتيجية اأخرى للنماذج املحلية حلل النزاعات، 
ال�صخ�صية  وامل�صاحلة  الفعال،  وال�صتماع 
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هذا  يرتبط  كيف  تذكروا  اأن  دائما  باإمكانكم 
الأخرى يف  الإ�صرتاتيجية  الأهداف  مع  الن�صاط 

و�صف الن�صاط. 

كتابة و�سف الن�ساط

يقدم الو�صف اجليد للن�صاط املعلومات التالية:

ما تخططون القيام به؛ 	•

الطريقة التي تخططون للقيام بالعمل من  	•
خاللها؛

املدة الالزمة؛ 	•

من �صيقوم بالعمل؛ 	•

اإىل من اأو مع من �صيتم القيام بالعمل؛ 	•

اأين �صيتم تنفيذ الن�صاط )مواقع متعددة اأو  	•
موقع واحد(؛

اإما  اأخرى،  باأن�صطة  الن�صاط  يرتبط  كيف  	•

اأخرى  �رشيكة  اأو م�صاريع  امل�رشوع  �صمن هذا 
)مبا يف ذلك �صبكات الإحالة(؛

اأبرز التكاليف املرتبطة باأداء هذا العمل؛  	•

وكيف  تتوقعونها  التي  والنتائج  املخرجات  	•
تخططون لقيا�صها.

عر�س  هو  الن�صاط  لو�صف  الأ�صا�صي  الغر�س 
عليكم  التي  الزمن  واأطر  الفنية  التفا�صيل 
املجالت  حتتاج  ل  معمق.  ب�صكل  تغطيتها 
واملراقبة  واملوازنة،  املوظفني،  )تعيني  الأخرى 
والتقييم( اإىل اأن تكون �صاملة بهذا القدر حيث 
خطة  يف  الأجزاء  تلك  اإىل  �صريجع  القارئ  اأن 
مدى  مناق�صة  جداً  املفيد  من  ولكن،  العمل، 

�صلة ن�صاط حمدد بتلك الأجزاء.

اإىل  الإ�صارة  ن�صاط  و�صف  كل  يف  عليكم 
تخططون  التي  املناهج  اأو  املواد  اأو  ال�رشكاء، 
العمل معها اأو ا�صتخدامها. اأ�صيفوا تفا�صيل 
عن املتلقيني الفرعيني اأو مناهج اأخرى تقرتحون 
لتجنب  وذلك يف ملحق م�صتقل  ا�صتخدامها 
البتعاد كثرياً عن مناق�صة مو�صوع التطبيق. 

خمطط و�سف الن�ساط ومثال عليه

فيما يلي خمطط لو�صف الن�صاط:

ا�صم الن�صاط 	•

نوع الربنامج/ جمال ن�صاط الربنامج 	•

النطاق اجلغرايف للن�صاط؛  	•

الو�صف الفني للم�رشوع 	•

الو�صع احلايل للن�صاط )هل هو ن�صاط جديد  	•
اأم م�صتمر؟(.

اخلطوات  هي  فما  جديد،  الن�صاط  كان  اإذا   -
التي  املدة  ما  الن�صاط؟  لبدء  الالزمة 

�صي�صتغرقها بدء الن�صاط؟

اأي  هناك  هل  م�صتمر،  الن�صاط  كان  اإذا   -
تغيريات/ تو�صعات هذا العام؟

�رشورية  اأخرى  حمددة  خطوات  اأي  اأ�صيفوا  	•
للتو�صل اإىل اجلهات امل�صتهدفة هذه ال�صنة، 
تعيني  اأو  وتوظيف  املواقع،  مثل �رشورة حتديد 
املتطوعني، و�صياغة املواد، والنتهاء من اأهم 
بالإ�صافة  الخ...  )املركبات(،  الأخرى  امل�صرتيات 

اإىل اأطر الزمن التقديرية لإجناز العمل. 

اأبرز التكاليف املرتبطة بالن�صاط. 	•
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ن�صاط الرعاية املنزلية املجتمعية هو برنامج يديره املتطوعون من املجتمع 
املحلي، وي�صتهدف 20 جمتمع ريفي يف الأمم اجلنوبية )SNNPR( يف اأثيوبيا. 

ي�صتخدم هذا الربنامج مواد تدريب "الرعاية املنزلية يف اأثيوبيا" التي طورتها 
على  الأثيوبية  احلكومة  وافقت  والتي  احلكومية،  غري   "XYZ" منظمة 
ا�صتخدامها. متت ترجمة املواد اإىل اللغة املحلية املنت�رشة يف الأمم اجلنوبية. 

�صيبداأ هذا الن�صاط مبجرد احل�صول على املوافقة على خطة العمل. اأنهت 
مديرة التدريب لدينا، اأملز هيلو، وهي ممر�صة معتمدة ولديها خم�س �صنوات 
من اخلربة يف الرعاية ال�صحية املنزلية التدريب على املنهاج يف اآب. �صتنتقل 
واإجراء  لتاأ�صي�س  الآن  اأثيوبيا خالل �صهر من  اجلنوبية يف  الأمم  اإىل منطقة 
اأول تدريب للمدربني. عقدنا �رشاكة مع مكتب ال�صحة الإقليمية يف الأمم 
تاألف  والأمهرية.   املحلية  اللغة  يعرفون  ممن  مدربني   10 لتدريب  اجلنوبية 
التدريب من دورة مدتها اأ�صبوعني بالإ�صافة اإىل اأ�صبوعني اآخرين من الرعاية 
املنزلية املبا�رشة اخلا�صعة لالإ�رشاف. بعد اإنهاء التدريب، �صيتم اإر�صال املدربني 
�صخ�صني،  من  جمموعة  كل  تتاألف  جمموعات  خم�س  يف  قرية   20 اإىل 
و�صيم�صون �صهرا واحدا تقريبا يف كل قرية خالل ال�صنة. و�صيجرون زيارة 

واحدة اإىل كل قرية.

عند زيارة القرى، �صيعمل املدربون مع املجتمعات املحلية على حتديد الأفراد 
الذين يحتاجون اإىل الرعاية و�صي�صكلون جلان للرعاية ال�صحية املنزلية، بدءا 
من عائالت امل�صابني بفريو�س HIV/ مر�س الإيدز )PLWHA(، و�صيعملوا مع 
اللجان على  تدريب املتطوعني وحتديد احلاجات الإ�صافية كالغذاء، العالج، 
والفحو�صات. مبا اأن املدربني من مكتب ال�صحة الإقليمية ف�صيعتمدوا على 
املوارد املحلية لإحالة احلالت.مبجرد النتهاء من تدريب الع�رش اأفراد نتوقع من 
اآخرين يف كل قرية  كل منهم التوا�صل مع ما ل يقل عن 10 متطوعني 
بحيث ي�صل اإجمايل عدد املتدربني اإىل 210. نتوقع بناء على البيانات احلالية 
ال�صائدة اأن هناك 25 م�صاب بفريو�س HIV/ مر�س الإيدز تقريبا يف كل قرية. 
حتديدهم  بعد  م�صاب  لكل  الأقل  على  اأ�صبوعية  زيارات  اإجراء  هو  هدفنا 
وتدريب املتطوعني، اأي اأننا �صنتكمن من توفري الرعاية ال�صحية املنزلية  اإىل 
ما يقارب من 500 فرد.�صتتدرب جلان الرعاية ال�صحية املجتمعية على اأ�ص�س 
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�صيجري  زيارة.  مللئها خالل كل  ب�صيطة  مناذج  و�صيتلقوا  ال�صجالت  حفظ 
البيانات  جلمع  قرية  اإىل  ال�صهر  يف  واحدة  زيارة  والتقييم  املراقبة  موظفو 
اإفادات �صفوية من املجتمعات حول و�صع براجمهم. �صيكون هوؤلء  واأخذ 
املوظفون قادرون اأي�صا على اإعادة تقدمي الرعاية ال�صحية املنزلية والإجابة 
على اأية اأ�صئلة لدى املتطوعني. �صيبقى املوظفون امليدانيون يف كل قرية 
ملدة اأ�صبوع و�صيجرون زيارة اإىل عدة منازل خالل الزيارات ل�صمان التحكم 

باجلودة.

كما �صنعمل اأي�صا مع مكتب ال�صحة الإقليمي ملراقبة الآثار وذلك من خالل 
اأنواع اأخرى من العالج، والفحو�صات، وبرامج الأيتام والأطفال  الإحالة اإىل 

امل�صت�صعفني. 

3.4.1.3 موازنة خطة العمل

يحب اأن ت�صتمل موازنة خطة العمل على �صتة 
عنا�رش:

ملخ�س جدول املوازنة؛ 	•

جدول موازنة تف�صيلي؛ 	•

�رشوحات املوازنة؛ 	•

حتديد رحالت ال�صفر الدولية؛ 	•

حتديد البنود التي تتطلب تنازل اأو موافقة؛  	•

التكاليف/  يف  امل�صاهمة  عن  تفا�صيل  	•
مطابقتها. 

امللخ�س   – املوازنة  جداول  تكون  اأن  يجب 
 Microsoft« والتف�صيل - ب�صيغة برنامج اإك�صل
Office Excel« ومن املف�صل و�صعها يف ملف 

كما  جدول،  لكل  منف�صلة  مفاتيح  مع  واحد 
ملفتاح  تابع  امللخ�س  مفتاح  يكون  اأن  يف�صل 

جدول املوازنة املف�صلة. 

ملخ�ص جدول املوازنة 
يبني ملخ�س املوازنة املجموع الكلي لكل فئة 
اأن  يجب   .USAID لـ  وفقا  املوازنة  معيارية يف 
اأو  التكاليف  يف  امل�صاهمة  اأي�صاً  اجلدول  يبني 
الأموال املطابقة حيث يلزم. تكون فئات املوازنة 
يف  املوازنة  جدول  ملخ�س  مدرجة يف  املعيارية 

ال�صكل 9.
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  ملخ�ص موازنة   
  ملنظمتنا غري احلكومية

امل�ساهمة يف 
التكاليف 
(اإن وجدت)

جمموع تكاليف 
امل�رشوع

ال�سنة 3ال�سنة 3املجموعال�سنة 3ال�سنة 2ال�سنة 1

45،00047،25049،612141،86250،000191،862املوظفون   اأ.

9،0009،4509،92228،3725،00033،372املزايا العينية  ب.

10،00010،50011،02531،52531،325امل�صت�صارون   ج.

ال�صفر،    د.
22،00023،10024،25569،35569،355املوا�صالت

40،0000040،0006،53546،798املعدات  هـ.   

4،9908829266،7986،798اللوازم   و.

اخلدمات    ز.
التعاقدية 

)املتعاقدين 
135،000141،750148،837425،587425،587الفرعيني(

تكاليف    ح.
75،00078،75082،688236،438143،634380،072الربنامج

م�صاريف اأخرى   ط.
25،00026،25027،56378،81378،813)مثل التدقيق(

التكاليف غري   ي.
00000املبا�رشة

365,990337,932354,8281,058,750205,1691,263,919الإجمايل

ال�سكل 9 –  منوذج مللخ�ص املوازنة

ال�سكل 10 – منوذج موازنة مف�سلة

Level of Effort م�ستوى اجلهد -LOE *

موازنة مف�سلة لل�سنة الأوىل (1 كانون ثاين 2010 اإىل 31 كانون الأول 2010).

عدد الأ�سهر الأجر يف ال�سهراملن�سباملوظفني  اأ.
(م�ستوى اجلهد * 

 (LOE

اإجمايل ال�سنة الأوىل

12،000$1،00012$مدير امل�رشوعدارلني، مدير   1.

10،800$90012$املدير املايلفرانك، مايل   2.

9،600$80012$�صابط برامجبول، برامج   3.

7،800$65012$م�صاعد برامجبي�صن�س، م�صاعد برامج  4.

2،400$4006$موظف ال�صتقبالروبي، ا�صتقبال  5.

2،400$4006$ال�صائقديفيد، �صائق  6.

45,000$املجموع
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جدول املوازنة املف�سل

اأكرث  التكاليف  املف�صل  املوازنة  جدول  يحلل 
الوحدة.  �صعر  على  بند  ي�صتمل كل  اأن  ويجب 
املوازنة  جدول  يف  املجاميع  ح�صاب  الأمثل  من 
ربطها  يتم  حمددة،  �صيغ  على  بناًء  املف�صل 
مبا�رشة باجلدول التلخي�صي. هذا �صي�صاعدكم 

ب�صكل كبري اإذا اأردمت اإعادة ت�صكيل املوازنة. 

جدول  من  واحد  جلزء  منوذج   10 ال�صكل  ميثل 
)اأ(  احلكومية:  غري  ملنظمتنا  املف�صل  املوازنة 

املوظفني.

�رشح املوازنة

اأن ي�صري �رشح املوازنة اإىل جداول ملخ�س  يجب 
يبداأ  اأن  يجب  التف�صيلية.  واملوازنة  املوازنة 
واإعطاء  املعيارية  املوازنة  بنود  كل  مبراجعة 
و�صف خمت�رش للتكاليف الرئي�صية التي �صيتم 
حتملها. حتتاج بع�س فئات املوازنة اإىل املزيد من 

ال�رشح كالتايل:
حددوا املوظفني الرئي�صيني ون�صبة  املوظفني –  	•

الوقت املخ�ص�س للم�رشوع. 
من ال�رشوري اأن حتددوا ب�صكل  املزايا العينية –  	•
م�صتقل املزايا العينية التي يحق ملوظفيكم 
احل�صول عليها حتى تفهم USAID ال�صلة 
بني �صيا�صة املوارد الب�رشية واملوازنة. اإذا كانت 
منظمتكم تتبع �صيا�صة دفع مكافاأة نهاية 
اخلدمة للموظفني يف نهاية العقد، يجب اأن 
ينعك�س ذلك يف املوازنة واإي�صاحاتها(. تذكروا 
املحا�صبة  نظام  يف  امل�صتحقات  تتتبعوا  اأن 

لديكم اإذا كان قائم على اأ�صا�س النقد.
من املمكن اأن ت�صتمل على اأ�صماء  العقود –  	•
ال�صتعانة  تنوون  الذين  الفرعيني  املتلقيني 
التكاليف  كل  اأ�صيفوا  امل�رشوع.  يف  بهم 

البند  هذا  حتت  الفرعيني  للمتلقني  املتوقعة 
)وثم اأ�صيفوا موازنتهم املف�صلة واإي�صاحات 
موازنتهم يف مالحق منف�صلة( بدلً من اإدراج 
بنودهم التي مت حتديد املوازنة لها )مثل الرواتب، 
واملزايا العينية، وال�صفر، الخ( يف البنود اخلا�صة 
تذكروا  للم�صت�صارين،  بالن�صبة  مبنظمتكم. 
اإيراد تربير لالأجر )مثل الأجر اليومي بناًء على 
�صجل الرواتب ال�صابقة املحدد واملثبت اأو منوذج 
بيان ال�صرية الذاتية SF-1420( بالإ�صافة اإىل 

تربير الوحدة )مثل عدد الأيام، الخ(.
ال�سفر – حددوا رحالت ال�صفر الدولية وقدموا  	•

املربرات لها.
املعدات – حددوا املعدات التي تتطلب احل�صول  	•
على تنازلت اأو موافقات كاملركبات، مع تقدمي 
املربرات املتعلقة بها. كما يجب حتديد الإجراءات 
التي �صيتم اتباعها عند ال�رشاء )احل�صول على 

عدة عرو�س �صعرية على �صبيل املثال(.
امل�صاريف  حددوا   – الأخرى  املبا�رشة  التكاليف  	•
الأخرى التي ميكن ن�صبها مبا�رشة اإىل امل�رشوع 
والتي ل يتم ت�صمينها يف بنود املوازنة املبينة 
اأخرى  اإىل  منظمة  من  هذا  �صيختلف  اأعاله. 
الإيجار،  وقد ي�صتمل على تكاليف مثل بدل 
القابلة  واملعدات  واللوازم،  اخلدمات،  وبدل 
ت�صتند  اأن  املمكن  من  الخ.  لال�صتهالك، 
جتربة  على  الأمور  لهذه  الوحدة  تكلفة 
ذات  الربامج  تطبيق  يف  ال�صابقة  املنظمة 

النطاق واحلجم امل�صابه.
حتديد ال�رشكاء واإرفاق و�صف  املنح الفرعية –  	•
�صتطبقوها معهم  التي  لالأن�صطة  خمت�رش 

اأو �صتجعلونهم يطبقونها.
الالزمة  التكاليف   – املبا�رشة  غري  التكاليف  	•
ن�صبها  ال�صعب  من  ولكن  م�رشوع،  لتنفيذ 
اأو بدل  اإىل م�رشوع حمدد مثل بدل اخلدمات، 
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اإذا  الإدارية.  امل�صاعدة  موظفي  اأو  الإيجار، 
ال�صعر  اأ�صيفوا   NICRA اتفاقية  كان هناك 
كان  اإذا  ما  اأي�صاً  اذكروا  ح�صابه.   وطريقة 
اأو النهائي.  �صعر NICRA هو ال�صعر املوؤقت 
غري  التكاليف  حول  املعلومات  من  )للمزيد 
من  وللمزيد   ،)4.3.1.6( اجلزء  راجعوا  املبا�رشة 
راجعوا   NICRA �صعر  حتديد  عن  املعلومات 

اجلزء)2.5.2(.

يجب اأن يتناول ال�رشح اأي�صا حالة الإنفاق الكلي 
للربنامج. هل الربنامج على امل�صار ال�صحيح من 
حيث الإنفاق؟ اإذا كانت الإجابة ل، ما الذي تنوون 

تغيريه اأو اإبطاوؤه اأو ت�رشيعه.

حتديد الأ�سياء التي تتطلب احل�سول على 
تنازلت اأو موافقات

اخلا�صعة  الأ�صا�صية  بال�صلع  قائمة  اأ�صيفوا 
لقيود مثل املركبات، واملواد ال�صيدلنية، وغريها 
تنازلت  على  احل�صول  تتطلب  التي  الأمور  من 

و/ اأو موافقات.

امل�ساهمة يف التكاليف/ مطابقتها

قدموا �رشح خمت�رش عن م�صاهمات منظمتكم 
يف امل�رشوع والتي ت�رشي عليه  التزام امل�صاهمة 

يف التكاليف اأو مطابقة التكاليف، اإن وجد. 

امل�ساهمة يف التكاليف باملقارنة مع الأموال 
املطابقة

يتم ا�صتخدام م�صطلح "الأموال املطابقة" 
تقدمي  منحة  متلقي  على  يتعني  عندما 
مبلغ حمدد من اأموال لي�صت من حكومة 
للح�صول  للتاأهل  وذلك  املتحدة  الوليات 
املتحدة،  الوليات  من حكومة  منحة  على 

اأما امل�صاهمة يف التكاليف فت�صري اإىل كل 
تخ�صي�س  فيها  يتم  التي  الأخرى  احلالت 
الأمريكية  احلكومة  من  لي�صت  اأموال 

للربنامج.
يجب الأخذ بعني العتبار حجم امل�صاهمة 
املطابقة   التكاليف  اأو  التكاليف  يف 
على  قادرة  منظمتكم  �صتكون  التي 
يف  امل�صاهمة  اقرتاح  مبجرد  بها.  اللتزام 
اأو التكاليف املطابقة واملوافقة  التكاليف 
و�صتتحمل  قانونا  ملزمة  �صتكون  عليها، 
منظمتكم امل�صوؤولية عن امل�صاهمة بذلك 

املبلغ. 

من املهم اأي�صاً حتديد العملة التي �صيتم 
اقرتاح  املحلية. عند  للنفقات  ا�صتخدامها 
عليكم  التكاليف،  يف  م�صاهمة  مبلغ 
الأمريكي  بالدولر  اإذا كانت  اإىل ما  النتباه 

اأو بالعملة املحلية.

3.4.1.4 مقومات خطة العمل اجليدة

خطة  متيز  التي  الثالثة  اخل�صائ�س  يلي  فيما 
العمل اجليدة:

1. ت�رشح خطة العمل الأن�صطة ب�صكل مف�صل 
وكامل بحيث ي�صتطيع من لي�س له معرفة 

بها فهمها.

مت�صلة  العمل  خطة  يف  املختلفة  2. الأجزاء 
و�صف  اإذا حدد  املثال،  �صبيل  على  ببع�صها. 
الن�صاط باأنه �صيتم الو�صول اإىل 50 �صخ�س 
الطريقة  والتقييم  املراقبة  جزء  ف�صي�صف 
اإذا مت الو�صول  التي �صيت�صح من خاللها ما 
جزء  �صيبني  بينما  �صخ�س،  خم�صني  اإىل 
املوازنة تكلفة الو�صول اإىل اخلم�صني �صخ�س، 
�صتقوم  كيف  التوظيف  جزء  و�صيو�صح 
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املنظمة بتعيني وتدريب موظف للو�صول اإىل 
اخلم�صني �صخ�س. 

واملوازنة  الزمني،  الإطار  املقرتحة،  3. الأن�صطة 
واقعية وميكن حتقيقها. 

3.4.1.5 مراجعة خطة العمل واملوافقة 
عليها

مبجرد اأن تكملوا م�صودة خطة العمل، عليكم 
التعاونية.  التفاقية  لتعليمات  وفقاً  ت�صليمها 
املمثل  اإىل  اإلكرتونياً  ت�صليمها  عادة  يعني  هذا 
بدوره  �صيقوم  الذي  التفاقية،  ل�صابط  الفني 
من  خرباء  مع  فنية  مراجعة  لإجراء  بالتن�صيق 
USAID. قد يُطلب منكم اإجراء تغيريات على 

الربنامج ترتاوح من ت�صويبات ب�صيطة اإىل اإعادة 
تنظيم الربنامج بكامله. يُطلب منكم عموماً 
الأن�صطة  اإذا كانت  تغيريات كبرية فقط  اإجراء 
التي قمتم باقرتاحها غري متوافقة مع اإر�صادات 
كانت  اإذا  امل�صيفة.  الدولة  اأو خطط   USAID

امل�صتهدفة  اجلهات  على  توؤثر  التغيريات  هذه 
لديكم اأو املوازنة، تاأكدوا من تنبيه املمثل الفني 
ل�صابط التفاقية. قد تتطلب التغيريات الكبرية 
التي ت�صتدعي اإعادة ت�صكيل املوازنة اأو تغيري يف 

النطاق اأو الأهداف اإىل تعديل التفاقية. 

الأوىل  لل�صنة  املراجعة  عملية  �صت�صتغرق 
عموماً وقتاً اأطول وتنطوي على اإجراء تعديالت 

اأكرث من املراجعات الالحقة. 

مبجرد اأن تنتهوا من التغيريات املطلوبة منكم، 
التفاقية  ل�صابط  الفني  املمثل  �صيجري 
خطة  على  ر�صمية  موافقة  وي�صدر  مراجعة 
املرحلة  هذه  يف  تخططون  كنتم  اإذا  العمل. 

للعمل على اأ�صا�س ا�صرتداد التكاليف باإمكانكم 
على  تعملون  كنتم  واإذا  التطبيق،  يف  املبا�رشة 
املمثل  ف�صيقوم  امل�صبقة  الدفعات  اأ�صا�س 
لتح�صلوا  برتتيبات  التفاقية  ل�صابط  الفني 
ت�صتطيعون  اإ�صافية  خم�ص�صات  على 
املبلغ  تخ�صي�س  ي�صتغرق  قد  عليها.  العتماد 
�صهراً بالإ�صافة اإىل اأ�صبوعني اآخرين حتى ت�صل 
الأموال اإىل ح�صابكم البنكي. تاأكدوا من و�صع 
خطط مبا يتما�صى مع ذلك والتحكم بتوقعات 

املعنيني بامل�رشوع.

اإذا  اإليه:  هناك اعتبار واحد هام يجب اللتفات 
املنحة  قبل  ما  مرحلة  يف  ظروف  هناك  كانت 
مل تعاجلها املنظمة بحلول الوقت الذي تكونوا 
ل  قد  املنحة،  بتطبيق  للمبا�رشة  فيه  مهيئني 
با�صتالم  ت�رشيح  ملنظمتكم   USAID متنح 
ما  ظروف  عن  املعلومات  من  )للمزيد  الأموال. 

قبل املنحة، راجعوا الف�صل الثاين(. 

البدء بنظام املراقبة والتقييم  3.4.2

يف  التفكري  املف�صل  من  اأنه  التجارب  اأظهرت 
املراقبة والتقييم منذ البداية. ي�صمع الكثريون 
عن عمليات تقييم تتم يف نهاية امل�رشوع، ولكن 
يجب اأي�صاً اإجراء تقييم يف بداية امل�رشوع لتكون 
العتماد  يتم  اأ�صا�صي  خط  اأو  انطالق  نقطة 
اأنه يجب جمع بيانات  اأي  عليه لقيا�س التغيري. 

قبل بداية العمل.

بالرغم من اأن م�صطلحي املراقبة والتقييم غالباً 
ما يُذكران معاً، اإل اأنهما ن�صاطني خمتلفني عن 
بع�صهما، ومت�صلني ولكنهما لي�صا متطابقني. 
اخلا�صية امل�صرتكة بينهما هي اأنهما يهدفان اإىل 
ك�صب املعرفة من خالل العمل وطريقة العمل.
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ت�صتمل عملية املراقبة على متابعة �صري عمل 
ب�صورة  املعلومات  وحتليل  جمع  اأي  امل�رشوع 
منتظمة عن العمل الذي تقومون به واجلهات 
التي ت�صلون اإليها وما اإذا كانت الأن�صطة تتم 
وفقا للخطة. توفر املراقبة اأ�صا�س للتقييم. يف 
املقابل، التقييم هو مقارنة اأثر امل�رشوع الفعلي 
التي  الأمور  اإىل  وينظر  عليها،  املتفق  باخلطط 
خططتم لتنفيذها وما اأجنزتوه والطريقة التي 

اأجنزتوه فيها. 

حول  املعلومات  والتقييم  املراقبة  نظام  يجمع 
تتمكنوا  حتى  برناجمكم  يف  النواحي  ع�رشات 
كل  فعالية  وحتليل  العمل  �صري  متابعة  من 

ن�صاط.

كيف ي�ساعد هذا برناجمي؟

اإن�صاء نظام للمراقبة والتقييم اأكرث من  يعترب 
عليكم  بيانات.  قاعدة  اأو  جدول  اإن�صاء  جمرد 
اأن تدركوا الأهداف الكلية وكيفية تتبع  اأي�صا 
حتقيقكم  من  للتاأكد  العمل  و�صري  الأن�صطة 
وتقييم  مراقبة  نظام  ت�صميم  عند  لالأهداف. 
ال�صتعمال  �صهل  جعله  على  واحلر�س  بعناية 
ويتجاوب مع حتديات العمل يف امليدان، �صتتوفر 
لديكم اأداة قوية ملتابعة �صري العمل واأثر الربنامج 

بالإ�صافة اإىل بيانات لإر�صاد عملية التنقيح. 

املراقبة  نظام  لإن�ساء  الأ�سا�سية  النقاط 
والتقييم

ينطبق على: كل املتلقيني

اإلزامية من اأجل: اإعداد تقارير الأداء

واأنظمة  التعاونية  اتفاقيتكم  يحكمها: 
 .USAID

3.4.2.1 اإن�صاء نظام للمراقبة والتقييم

يبني اجلزء التايل عدة اعتبارات هامة يجب تذكرها 
هناك  والتقييم.  للمراقبة  نظام  اإن�صاء  عند 
والتقييم  باملراقبة  اخلا�صة  امل�صادر  العديد من 
عدد  على  املراجع  جزء  ويحتوي  الإنرتنت  على 
منها للمطالعة الإ�صافية.  �صي�صاعدكم اجلزء 
ال�صندوق  )انظروا  الأ�صا�صي  بالتقييم  اخلا�س 
يف  الأ�صا�صية(  التقييمات  عن  يتحدث  الذي 

املبا�رشة بجمع البيانات. 

1. خططوا لالإطار الزمني للمراقبة والتقييم

ت�صليمها  يجب  التي  الأمور  اأهم  هي  ما 
وما  والتقييم  املراقبة  نظام  بها  وي�صاهم 

موعد ت�صليمها؟
على �صبيل املثال:

والتقييم  املراقبة  تقارير  ت�صليم  موعد  ما  	•

اإعداد  )راجع الف�صل اخلام�س حول متطلبات 
التقارير(؟

متطلبات اإعداد التقارير يف الدولة  امل�صيفة؛  -

متطلبات USAID لإعداد تقارير الأداء؛   -

التقرير النهائي.  -

بها  �صت�صتخدمون  التي  الأخرى  الطرق  ما  	•

البيانات لإدارة الربنامج داخلياً؟

ال�صنوية  املوازنة  اإعداد  يف  للم�صاهمة   -
وخطة العمل؛

تقييم منت�صف املدة؛  -

التقييم النهائي؛  -

متطلبات مراقبة الربنامج الأخرى؛  -

كو�صيلة ل�صنع القرار.   -
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يجب اأن ت�صتند الأهداف والغايات الفنية طويلة 
املدى على الأداء واملالحظات الراجعة من امليدان، 
مبا يف ذلك املالحظات الراجعة من امل�صتفيدين 
 USAID متطلبات  عن  بعيداً  امل�صتهدفني. 
اأن  )مبا يتوافق مع اخلطط الإ�صرتاتيجية( يجب 
ت�صتمل خطط املراقبة والتقييم على موؤ�رشات 
ال�صتدامة  حتقيق  نحو  العمل  �صري  ملتابعة 
الإطار  على  البنود  هذه  وزعوا  املدى.  طويلة 
لتقدمي  مهياأ  نظامكم  اأن  من  للتاأكد  الزمني 

البيانات التي حتتاجونها يف الوقت املنا�صب.

2. ا�صتخدموا اأهداف الربنامج لتحديد املوؤ�رشات

من  جزء  حتدد  موؤ�رشات  الربنامج  يفر�س  قد 
الدولة  تطلب  وقد  جتمعونها،  التي  البيانات 
يف  تقارير  تقدمي  الربامج  من  اأي�صاً  امل�صيفة 
ذلك،  اإىل  بالإ�صافة  حمددة.  موؤ�رشات  �صوء 
بكم  اخلا�صة  املوؤ�رشات  بع�س  اختيار  عليكم 
اأن�صطة  اأثر  لقيا�س  �صت�صتخدموها  والتي 
برناجمكم. يجب اأن توازوا بني موؤ�رشات الربنامج 
هذه واأهدافكم ويجب اأن ت�صاعدكم يف قيا�س 

مدى جناحكم يف حتقيقها. 

 Baseline الأ�سـا�ســـية  التقييـــــمات 
Assessments

التقييم الأ�صا�صي ملحة عامة عن  يعطي 
امل�صتفيدة  امل�صتهدفة  الفئة  اأو  املجتمع 
ي�صتمل  قد  امل�رشوع.  بداية  قبل  وذلك 
التقييم على بيانات حول املجتمعات، و/ اأو 
الأ�رش، و/ اأو الأفراد بناًء على اأهداف حمددة.

قبل  البيانات  هذه  ا�صتخدام  املمكن  من 
ت�صميمه.  لتنقيح  وذلك  الربنامج  تطبيق 
يتم تكرار التقييم خالل مدة امل�رشوع لقيا�س 
التقدم يف �صري العمل وامل�صاعدة يف اإجراء 

تعديالت وقيا�س الأثر الكلي للم�رشوع عند 
عن�رشا  الأ�صا�صي  التقييم  يعترب  نهايته. 

هاما يف نظام املراقبة والتقييم.
املاأخوذة  البيانات  ت�صاهم  اأن  املمكن  من 
من امل�صادر املحلية يف التقييم الأ�صا�صي، 
احلكومية  غري  املنظمات  لدى  يكون  وقد 
وموؤ�ص�صات املجتمع املدين العاملة الأخرى 

بيانات يقدمونها لكم.
ولكن، تعترب تلك البيانات مكملة للم�صح 
التي  املجتمعات  على  به  �صتقوموا  الذي 
هذا  يركز  اأن  يجب  فيها.  العمل  تنوون 
جمع  على  بالتحديد  التقييم  من  اجلانب 

البيانات املتعلقة مب�رشوعكم.
اإبرام عقود مع مقّيم م�صتقل  باإمكانكم 
خارجي لإجراء التقييم الأ�صا�صي خ�صو�صاً 
طاقم  البداية  يف  لديكم  يتوفر  مل  اإذا 
الأدوات  كل  اأ�صيفوا  والتقييم.  للمراقبة 
لحقا  لي�صتخدموها  للمقيمني  والنماذج 

يف اإجراء تقييمات ن�صفية ونهائية.   

3. اختاروا الطرق املنا�صبة جلمع البيانات

  �صتعطي خطة املراقبة والتقييم املعززة ملحة 
عن عدد امل�صتفيدين الذين يتلقون الدعم من 
امل�رشوع والتغيريات التي يحدثها هذا الدعم يف 
املختلفة  البيانات  حياتهم. تعمل طرق جمع 
على جمع معلومات جتيب على هذين ال�صوؤالني، 
ومن املهم اتخاذ قرارات مدرو�صة حول نوع طرق 
جمع البيانات التي يجب ا�صتخدامها لالإبالغ 

عن نتائج م�رشوعكم.

البيانات املوؤ�رشات  اأن تطابق طرق جمع    يجب 
مالئمة  تكون  واأن  للربنامج،  تطويرها  مت  التي 

لل�صياق العام و�صهلة ال�صتعمال. 
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   خذوا بعني العتبار الأنظمة التي تتيح اإمكانية 
امل�صاركة على امل�صتوى املجتمعي وتاأكدوا من 
اإبالغ املنفذين يف امليدان بكل التحليالت حتى 

يتمكن اجلميع من ال�صتفادة من البيانات. 

4. �صمموا اأوراق العمل اأولً

اإىل امل�صتفيدين،  زيارة    عندما يجري املوظفون 
ما هي البيانات التي �صيتعني عليهم احل�صول 
عليها؟ كيف �صيجمعون تلك البيانات؟ كيف 
�صي�صجلون البيانات؟ كيف �صتوحدون وحتللون 

البيانات لإعداد التقارير؟

با�صتخدام  بخطوة  خطوة  العملية  �صمموا   
اأو  اأمتتة  اأولً. بعد ذلك، باإمكانكم  مناذج ورقية 

حو�صبة عنا�رش حمددة منها.

5. اتبعوا منهجية �صهلة التطبيق

  ما هي التحديات التي تواجه منظمتكم يف 
املناطق  يف  املوقع  اإىل  النتقال  هل  امليدان؟ 
هل  طويالً؟  وقتا  وي�صتغرق  مكلف  الريفية 
هناك معدات تعمل على الكهرباء اأو الطاقة 
ال�صم�صية؟ هل يتوفر لديكم الإنرتنت ب�صكل 
تتوقعونها  التي  التعليم  جيد؟ ما م�صتويات 
مبا يف  امليدانيني،  املوظفني  اأو  املتطوعني  لدى 

ذلك معرفة ا�صتخدام الكمبيوتر؟
تواجه  التي  الأمور  العتبار  بعني  اأخذمت  اإذا   
امليدان،  يف  الواقع  اأر�س  على  �رشكائكم 
باإمكانكم ا�صتعمال فنيات ب�صيطة لت�صهيل 
ا�صتخدام نظامكم امليداين. ا�صتخدموا على 
�صبيل املثال ال�صور والرموز بدلً من الكلمات 
القراءة   على  القدرة  معدلت  كانت  اإذا 
ورقية  مناذج  ا�صتخدموا  حمدودة؛  والكتابة 
يف  للم�صاعدة  الكمبيوتر  لنماذج  مطابقة 

واأن�صئوا نظام دعم احتياطي  البيانات؛  اإدخال 
الكمبيوتر  نظام  اأ�صبح  اإذا  اإليه  للجوء  ورقي 

غري متوفر ب�صكل موؤقت. 

6. ب�ّصطوا العمليات واجعلوها موؤمتتة حيث يلزم
    مبجرد اأن تتكون لديكم ملحة عامة عن النظام، 
باإمكانكم تب�صيط العمليات واأمتتتها ح�صب 
اأو  موؤمتت  نظام   USAID تتبع  قد  القت�صاء. 
واجهة ويب مع بع�س امل�صاريع وتوجب عليهم 
ا�صتخدامها لت�صجيل البيانات و/ اأو تقدميها؛ 
بينما ت�صتخدم امل�صاريع الأخرى مناذج جداول. 
واأنكم قادرين  اأن نظامكم مالئم  تاأكدوا من 
على اإدخال البيانات مبا�رشة يف هذه الأنظمة 

اإذا كان اخليار متوفرا.  

7. �صمموا مواد تدريبية و/ اأو مرجعية عن جمع 
البيانات

�صعوا  النظام،  ت�صميم  من  النتهاء  مبجرد   
خذوا  للموظفني.  ومرجعية  تدريبية  مادة 
قد  التي  اخلا�صة  التحديات  العتبار  بعني 
الإر�صاد  وقدموا  امليدانيني  املوظفني  تواجه 
من  قائمة  املفيدة  املواد  من  مل�صاعدتهم. 
التعريفات الوا�صحة ملوؤ�رشاتكم واإر�صادات حول 
ما يجب بالتحديد احت�صابه وطريقة احل�صاب. 
املتلقيني  واإر�صاد  بتدريب  قوموا  ذلك،  بعد 
لنظام  املعلومات  يجمعون  الذين  الفرعيني 

املراقبة والتقييم اخلا�س بكم.

8. افح�صوا نظامكم 

جتريبية  ب�صورة  نظامكم  تطبيق  �صي�صاعد   
النهاية يف حتديد م�صاكل  البداية وحتى  من 
وذلك  الأخرى  الفنية  وامل�صاكل  البيانات  جمع 

ملعاجلتها قبيل التطبيق الفعلي. 
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واإرفاق  املجتمع  اإىل  التحليل  فر�س  9. نقل 
املالحظات الراجعة

  غالباً ما تعمل اأنظمة املراقبة والتقييم على 
من  اأي  ت�صاعدية  ب�صورة  املعلومات  تقدمي 
املجتمعات اإىل مكاتب الربامج التي يتم فيها 
التعلم والتحليل، ولكنهم ل ينقلوها بدورهم 
واملتلقيني  املجتمعات  ت�صتفيد  املجتمع.  اإىل 
الفرعيني ب�صورة كبرية من املالحظات الراجعة 
ا�صتعمال  كيفية  تعلم  ومن  يتلقونها  التي 
للربنامج. ل حتتاج هذه  لإجراء حتليل  البيانات 
للبيانات.  معقدة  اأدوات  اإرفاق  اإىل  الأنظمة 
باإمكان جمموعة �صغرية يف املجتمع ا�صتخدام 
لوح قالب ب�صيط مع الأن�صطة وامل�صتفيدين 
كل  اخلدمات  يتلقون  الذين  العمالء  ملعرفة 

�صهر. 

3.4.2.2 ربط اأهداف الربنامج مبوؤ�رشات 
الأثر

من العتبارات الأخرى الهامة حتديد الطريقة التي 
بحيث يتم اإبراز التغيريات  �صتربزون فيها الأثر – 
اأو  امل�صتهدف  اجلمهور  يف  وامل�صتدامة  الهامة 
الأثر  يختلف  العمل.  النتهاء من  بعد  املجتمع 
عن قيا�س املخرجات. على �صبيل املثال، ح�صاب 
الو�صول  مت  الذين  الأفراد  وعدد  املتدربني  عدد 

اإليهم يف اأعمال حمددة، الخ.

http://www.outcomema - )مما يختلف الأثر 
)ping.ca/resource/resource.php?id=189

�صلوكية  اآثار  هي  التي  النتائج  اإىل  النظر  عن 
متو�صطة  اإىل  ق�صرية  وجمتمعية  موؤ�ص�صية 
املدى وميكن مالحظتها ملخرجات عملية التدخل. 
موؤ�رشات الأثر تعنى بالتغيري احلقيقي الذي يتم 
كان  اإذا  ما  قيا�س  اإىل  وت�صعى  الزمن،  مرور  مع 

امل�صتفيدين من  اأثر على نوعية حياة  لعملكم 
برناجمكم. 

قبل اإطالق عملية التدخل، حددوا الأ�صا�س وذلك 
بجمع بيانات حول كل موؤ�رش. عند اإعطاء �صورة 
�صابقة واأخرى لحقة عن كل موؤ�رش ت�صتطيعوا 

حينها اإبراز الأثر.

�صبيل  على  باأهدافكم.  الأثر  موؤ�رشات  ترتبط 
تطوعي  برنامج  تطبقون  كنتم  اإذا  املثال، 
الفح�س  وتقدمي خدمة  لال�صت�صارات  خم�ص�س 
املتعلق بفريو�س HIV/ مر�س الإيدز، فاإّن الإجابة 
عن ال�صوؤال "ملاذا نحاولن اإخ�صاع الأفراد لفحو�س  
�صتحدد الأهداف التي تريدون حتقيقها  املر�س؟" 

من برنامج ال�صت�صارة والفح�س التطوعي:

من يتبني من الفح�س اأنهم م�صابون بفريو�س  	•

HIV �صي�صعون لتلقي العالج.

من يتبني من الفح�س اأنهم م�صابون بفريو�س  	•

HIV �صيتخذون خطوات ملنع انت�صار الفريو�س.

م�صابني  غري  اأنهم  الفح�س  من  يتبني  من  	•

ا�صتخدام  يوا�صلوا  اأو  �صيبداأوا   HIV بفريو�س 
تدابري الوقاية حلماية اأنف�صهم وجتنب الإ�صابة. 

حالتهم  معرفة  على  الأفراد  م�صاعدة  اإن  	•
�صحة  على  احلفاظ  با�صتطاعتهم  وكيف 
جيدة والبقاء منتجني �صت�صاعد الربنامج يف 
العار  وو�صمة  املر�س  �صد  التمييز  مكافحة 

املرتبطة به.

اأثر  لتتبع  الأهداف  هذه  ا�صتعمال  باإمكانكم 
الأفراد  متابعة  املثال،  �صبيل  على   – املوؤ�رشات 
 HIV بفريو�س  اأنهم م�صابني  يكت�صفون  الذين 

وتلقوا ال�صت�صارة ملعرفة كيف قام الكثريون:
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بال�صعي لتلقي العالج 	•

ا�صتخدام الواقي الذكري 	•

الحتفاظ بوظائفهم، اأو 	•

اأبلغوا عن معاناتهم اأو التمييز �صدهم. 	•

اإن ربط موؤ�رشات الأثر بالأهداف �صي�صاعدكم يف 
مراقبة حجم العمل الذي يوؤديه برناجمكم وجودة 
عمليات التدخل التي يقوم بها. من املمكن اأن 
ت�صاعد اأي�صا يف حت�صينها وبالتايل حت�صني حياة 

امل�صتفيدين.

3.5 الت�سال

اأي  يف  الرئي�صية  املكونات  اأحد  الت�صال  ميثل 
العالقات مع  ببناء  برنامج، فهو ل يقوم فقط 
الآخرين،  واملعنيني  وامل�صتفيدين  املانحة  اجلهات 
ولكنه اأي�صاً يلفت انتباه الأفراد اإىل العمل الرائع 
لتلبية احتياجات  به ويعترب هاماً  الذي تقومون 
املانحني. اإن اإ�صرتاتيجية الت�صال الفعالة تعني 
القادة  بني  الدعم  تعزيز  الطويل  املدى  على 
املحليني، واحل�صول على متويل اإ�صايف من املانحني.

يف حني اأن الأن�صطة املختلفة املتعلقة بالت�صال 
وتتوا�صل  املنحة  مراحل  من  العديد  يف  تدخل 
طوال مدة الربنامج، اإل اأنه من املف�صل املبا�رشة 
يف التخطيط لها خالل مرحلة بداية الربنامج. 
كلما بداأمت يف الإعداد خلطة الت�صال وتطبيقها 
يف وقت باكر، كلما كان عدد الأ�صخا�س الذين 
�صت�صلون اإليهم و�صي�صتفيدون من برناجمكم 

اأكرب.

نفكر  ما  غالبا  فنحن  "بالت�صال"  نفكر  عندما 

يف الإعالن عن منتجات معرو�صة للبيع اأو اإر�صال 
بيانات �صحفية، ولكنه يف الواقع ينطوي على 
اأكرث من ذلك بكثري. ففي اأي وقت حتاولون نقل 
ر�صائل اإىل جمموعة من الأفراد خارج املنظمة من 

املمكن اعتبار ذلك ات�صال. ي�صتمل ذلك على: 

اإعالم امل�صتفيدين املحتملني عن اخلدمات التي  	•
تعملون على تقدميها؛

للم�صاهمة  املحتملني  املتطوعني  جذب  	•

بوقتهم يف الربنامج؛

عر�س ق�ص�س جناحكم على جمتمع املنظمات  	•

غري احلكومية وال�رشكاء املحتملني؛

اإخبار العامة عن عملكم، والإ�صارة اإىل اجلهات  	•
املانحة لكم. 

من  رئي�صية  مفاهيم  عدة  التايل  اجلزء  يتناول 
و�صياغة   ،)3.5.1( الت�صال  خطة  اإعداد  بينها 
ال�صعار )3.5.2(، ومتطلبات و�صع ال�صعار )3.5.3( 
 .)3.5.5( الت�صال  واأخالقيات   ،)3.5.4( الأثر  واإبراز 
اأحد  املوا�صيع  هذه  من  مو�صوع  كل  ي�صكل 
مكونات اإ�صرتاتيجية الت�صال اخلا�صة بكم التي 

تعزز قدرة املنظمة على موا�صلة اأن�صطتها.

كيف ي�ساعد هذا برناجمنا؟ 

الت�صــال على قنـــوات، وطــــرق،  ي�صتــمل 
وا�صرتاتيجيات متنوعة ترتاوح من و�صع الالفتات 
اإن�صاء موقع  اإىل  الأن�صطة  وا�صت�صافة  والرموز 
�صورة  جمتمعة  الأمور  هذه  تعزز  اإلكرتوين. 
منظمتكم لدى العامة و�صت�صاعدكم يف ك�صب 
ثقة امل�صتفيدين والقادة املحليني واجلهات املانحة 
بالعمل  )ودعمها  بفعالية  تطويرها  مت  حال  يف 

اجليد الذي يوؤديه املوظفون يف منظمتكم(. 
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تطوير خطة ات�سال  3.5.1

ليكون الت�صال فعالً، من املفيد التخطيط ملا 
تريدون حتقيقه من الت�صال وما عليكم القيام 
اإىل  اخلطة  هذه  �صتوجهكم  ذلك.  لتحقيق  به 
على  الطلب  وخلق  �صورتكم  ت�صكيل  كيفية 
خدماتكم وبناء العالقات مع اجلهات امل�صتهدفة 

الرئي�صية.

ولكن  يتطلب جهداً،  الت�صال  كتابة خطة  اإن 
مبجرد وجود خطة مكتوبة �صي�صبح كل �صيء 
اأكرث �صهولة و�صي�صاعد ذلك يف حتديد الأوليات، 
الأخرية،  اللحظات  يف  التوتر  من  وتخلي�صكم 
وتنظيم وتركيز الأن�صطة التي يكون جناحها اأو 

ف�صلها غري م�صمون. 

تت�صابه عملية تطوير خطة الت�صال مع عملية 
الإ�صرتاتيجية  اخلطة  اأو  العمل  خطة  تطوير 

)الف�صل الثامن(، فهي اأي�صاً ت�صتمل على:

1. اأهداف اإ�صرتاتيجية؛

2. اأن�صطة اأو تكتيكات لتحقيق هذه الأهداف؛

3. كيف يتم دعم هذه الأهداف والأن�صطة؛ 

4. النتائج املتوقعة )"الأهداف"( التي ميكن قيا�س 
جناح الن�صاط بناءً عليها. 

قد ت�صتمل خطة الت�صال اأي�صاً على �صيا�صات 
خا�صة بالت�صال، مبا يف ذلك الإر�صادات الأخالقية 
)3.5.5(، التي يتناولها جزء لحق من هذا الف�صل. 

خم�ص خطوات لالت�سال املعزز

1. ت�صكيل فريق للتخطيط لالت�صال

�صمان  يف  فر�صكم  وحت�صني  قدماً  للم�صي   

الأفراد  باإ�رشاك  قوموا  العمل،  خطة  فعالية 
الذين �صيتولون امل�صوؤولية عن تطبيق اخلطة. 
اأن  يجب  ات�صال،  مدير  املنظمة  يف  كان  اإذا 
يتوىل هو قيادة العملية. اإن مل يكن هناك مدير 
املوظفني  اختيار �صخ�س من  ات�صال، عليكم 
لديه خربة يف هذا املجال لإر�صاد الفريق خالل 

العملية.

2. حددوا نطاق العمل وخ�ص�صوا الوقت للعملية

  حددوا بو�صوح الأدوار التي يتولها كل م�صارك. 
خ�ص�صوا لذلك ثالثة اإىل خم�صة اأيام – دفعة 
وتولوا  واحدة اأو موزعة على فرتة من الزمن – 
ف�صل  املهم  من  الأوىل.  املرة  يف  ذلك  اأنتم 
العمل  عن  به  القيام  ميكنكم  الذي  العمل 
الذي يتوجب عليكم القيام به. حددوا الأهداف 
القيام به  التي تركز على ما يتوجب عليكم 

وتاأكدوا من اأن هذه الأهداف قابلة للتحقيق. 

3. اأجروا مراجعة لالت�صال

   ادر�صوا ما تقومون به وما تقولونه الآن للجماهري 
واملانحني،  امل�صتفيدين،  ذلك  يف  مبا  املختلفة 
واملتطوعني  الأخرى،  احلكومية  واملنظمات غري 
املحتملني. للمبا�رشة يف ذلك، اجمعوا اأية اأخبار 
وعينات من كل املواد املتوفرة مثل الرتوي�صات، 
والن�رشات، والكتيبات، وما اإىل ذلك. األقوا نظرة 
اأي�صا على ما يتم تناقله يف البيئة اخلارجية 
حول قطاعكم/ ق�صيتكم مع معرفة اجلهة 

املناف�صة التي تطرح ذلك. 

اأي�صا  هذا  اأي خطة،  اإعداد  عند  احلال  هو  كما 
يعني الإجابة على بع�س الأ�صئلة الأ�صا�صية:

ملاذا نريد التوا�صل مع اجلماعات خارج منظمتنا  	•

)الأهداف(؟
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ما الذي ناأمل حتقيقه )النتائج(؟ 	•

اإىل من نريد اإي�صالها )اجلمهور(؟ 	•

ما الذي نريد اإي�صاله )الر�صالة(؟ 	•

اخلدمة التي نعر�صها؛  -

كيف  )اأي  اخلدمات  هذه  اإىل  يحتاجون  ملاذا   -
�صي�صتفيدون منها(؛ و

من الذي يدعم هذا العمل ويجعل اأداوؤه ممكنا   -
احلكومة  اأو  املانحة  اجلهة  اإىل  الإ�صارة  )اأي 

امل�صيفة(.
من الذي �صيو�صل الر�صالة )املر�صلون(؟ 	•

كيف نريد اإي�صالها )القنوات(؟ 	•

ما اللغة/ اللغات التي يتحدثونها؟  -

اأين وكيف ميكنكم التوا�صل معهم – مبعنى   -
اآخر، ما هي اأف�صل طريقة "لعر�س ر�صالتنا 

ملاذا نريد التوا�صل مع جمموعات خارج منظمتنا )الأهداف(؟الهدف/ الأهداف
ما الذي ناأمل حتقيقه )النتائج(؟

ما هي الأولويات؟

يجب التحديد )اخرت من القائمة(اجلمهور/ اجلماهري من هو اجلمهور امل�صتهدف؟ – 
       امل�صتفيدون

       املتربعون
       قادة الراأي

       و�صائل الإعالم
       عامة اجلمهور

       امل�رشعون/ الهيئات احلكومية الأخرى _______
       معنيون اآخرون )ا�رشح___________(

ما و�صف كل منهم؟
ما اللغة/ اللغات التي يتحدثونها؟__________ 	•

ما العتبارات الثقافية التي يجب النتباه اإليها؟ 	•

اأمامهم"؟

النتباه  يجب  التي  الثقافية  العتبارات  ما   -
اإليها؟

اأكرث  �صاملة  قائمة  على   11 ال�صكل  يحتوي 
بالأ�صئلة.

ال�سكل 11- منوذج مراجعة الت�سال
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التكتيكاتالتطبيق
اأي من الطرق )التكتيكات( التالية ا�صتخدمنا لرتويج منظمتنا ور�صالتها الأ�صا�صية خالل 

الإثتي ع�رش �صهراً املا�صية؟ هل لدينا اأمثلة؟

       الكتيبات
       الن�رشات

       املل�صقات
       لفتات العر�س

       البيانات ال�صحفية
       املوقع الإلكرتوين

       العرو�س التقدميية

   الر�صائل الإخبارية
   الأن�صطة

   الإعالنات يف ال�صحف املحلية
   الإعالن يف الإذاعة املحلية

   بطاقات العمل
   الربيد الإلكرتوين

   غري ذلك_________

ما هي اأف�صل الطرق )التكتيكات( للو�صول اإىل جمهورنا )جماهرينا( امل�صتهدفة- اأي مبعنى 
اآخر ما هي اأف�صل طريقة لعر�س ر�صالتنا اأمامهم؟ )اربط بني اجلماهري والتكتيكات الفعالة 

اأعاله.( 

       امل�صتفيدون
       املتربعون

       قادة الراأي
       و�صائل الإعالم
       عامة اجلمهور

       امل�رشعون/ الهيئات احلكومية الأخرى _______
       معنيون )ا�رشح___________(

ما الذي نريد اإي�صاله لكل فئة من اجلمهور )الر�صالة(؟
اخلدمة التي نعر�صها؛  -

�صبب حاجتهم اإىل هذه اخلدمات )اأي كيف �صي�صتفيدون منها(؛   -
من الذي يدعم هذا العمل ويجعل اأداوؤه ممكنا )اأي الإ�صارة اإىل اجلهة املانحة اأو احلكومة   -

امل�صيفة(.

من الذي �صيو�صل الر�صالة )املر�صلون(؟
كيف نريد اأن نو�صلها )الطرق/ التكتيكات(؟

ما هي املوارد املتاحة لنا الآن للتطبيق؟
كيف يتم تخ�صي�س هذه املوارد.

ما املوارد التي نفتقر اإليها؟ الوقت، املواد، املال؟
ما املجدي؟

ما هو غري املجدي؟
هل هناك مهارات/ قدرات نعتقد اأنها �صت�صاعدنا يف اأداء عملنا ب�صورة اأف�صل؟

اإذا كانت الإجابة نعم، فما هي؟  -
كيف ميكننا احل�صول عليها؟  -

مراجعة
من عليه مراجعة اأي منتجات/ مواد ات�صال خارجية والتوقيع عليها؟
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املراجعة  اأ�صئلة  على  الإجابات  �صت�صكل   
اأ�صا�س خطة العمل. جربوا ت�صميم  اأن�صطة 
التي  وهي   »SMART »ا�صرتاتيجية  ات�صال 
وقابلة  للقيا�س،  وقابلة  تتميز بكونها حمددة، 
زمني  باإطار  ومرتبطة  وواقعية،  للتحقيق، 
اإىل  ت�صيفوا  اأن  تن�صوا  ل  الثامن(.  )الف�صل 
املتعلقة  العتبارات  الت�صال  خطة  موازنة 
لتطبيق  الكايف  املوظفني  وعدد  باملوازنة 

الأن�صطة املخطط لها.

5. طبقوا اخلطة

  بناء على ما تعلمتموه، اأنتم الآن م�صتعدون 
ر�صائلكم.  ر�صالتكم/  ون�رش  املواد  ل�صياغة 
اأجروا  جهودكم.  وتقييم  مراقبة  من  تاأكدوا 
تعديالت على خطة العمل كل ب�صعة اأ�صهر، 

وعلى منهجية العمل ح�صب احلاجة. 

�صاقة،  مهمة  العمل  يف  البداية  كانت  اإذا   
فتناولوا مهمات ب�صيطة اأولً. اإّن الدافع املتولد 
حتفيز  يف  �صي�صاعد  قليل  تقدم  حتقيق  من 

منظمتكم على مواجهة حتديات اأكرب. 

3.5.2 �سياغة ال�سعار

�صياغة ال�صعار هي ا�صتخدام ال�صور والكلمات 
مثل الرموز والعبارات املميزة للتعريف عن منتج 
اأو خدمة. تهدف عملية �صياغة ال�صعار اإىل اإيجاد 
هوية ميكن التعرف عليها وت�صاعدكم يف ك�صب 
ثقة امل�صتفيدين واإعانتهم على ربط اأفكار وقيم 
حمددة ب�صعاركم. يعترب تطوير �صعار ملنظمتكم 

وبرناجمكم اأ�صا�س الرتويج للمنظمة. 

عادة ما نعتقد اأن العالمات و�صياغة ال�صعارات 
يقت�رش فقط على الأعمال التجارية، ولكن بداأت 
اأن  فاأكرث  اأكرث  تدرك  احلكومية  غري  املنظمات 
براجمهم  ال�صعار يف  فنيات �صياغة  ا�صتخدام 

�صيعود مبنافع كبرية عليها، مثل:

الرموز  ت�صاعد   – ال�سعار  خالل  من  وعود  تقدمي  	•
وال�صعارات يف اإعطاء امل�صتفيدين فكرة عما 
عليهم اأن يتوقعوه من اخلدمات التي يقدمها 
برناجمكم كاجلودة، وال�رشية، والرعاية الفائقة. 

ت�سكيل هوية ال�سعار – من خالل عملية �صياغة  	•
الذين  امل�صتفيدون  �صي�صبح  الثابتة  ال�صعار 
يعرفون اأحد جوانب برناجمكم وتتولد لديهم 
على  ب�صهولة  التعرف  على  قادرون  به  الثقة 
منافذ خدماتكم الأخرى و�صي�صعون للح�صول 

كيف نراقب النجاح )على �صبيل املثال، ال�صتبيانات، والبيانات ال�صحفية(؟املراقبة والتقييم
ما هو اأكرث تكتيك ات�صال فعال ا�صتخدمناه؟

كيف نقي�س اأثر جهودنا؟
ما هي اأبرز العقبات يف الو�صول بفعالية اإىل اجلمهور/ اجلماهري امل�صتهدفة بر�صائلنا؟

اذكر �صيئاً باإمكان املنظمة القيام به لتح�صني الت�صال فورا.

ما هو اأكرب حتدي واجهته املنظمة يف جمال الت�صال خالل الإثني ع�رش �صهراً املا�صية؟عام
ما هي اأبرز التحديات التي نعتقد اأنها �صتواجه منظمتنا يف ال�صنة القادمة؟
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على خدماتكم يف امل�صتقبل. باإمكانكم اتخاذ 
�صعار  و�صياغة  الأمام  اإىل  اإ�صافية  خطوة 

ل�صبكة من اخلدمات. 

اإيجاد قيمة لل�سعار – مع ازدياد �صهرة �صعاركم  	•
القادة  ثقة  واكت�صابكم  عليه  التعرف  وقدرة 
املحليني، واملانحني وامل�صتفيدين، �صتزيد قيمة 
ال�صعار. يوؤدي ال�صعار الذي له قيمة اإىل تعزيز 
اأهداف  تلبية  يف  وي�صاعد  الربنامج  ا�صتدامة 
على  ال�صعار.  �صياغة  ب�صاأن  املانحة  اجلهة 
له  م�رشوع  بت�صليم  قمتم  اإذا  املثال،  �صبيل 
حملية  جهة  اإىل  كبرية  بقيمة  يتمتع  �صعار 
للتطبيق، باإمكانها العتماد على قدرتكم يف 
واملتربعني  واملانحني  امل�صتفيدين  مع  الت�صال 
ومنحهم بداية اطالقة جيدة لتجديد التمويل. 

ال�صعار على  باإمكانكم تطبيق مبادئ �صياغة 
اإىل  بالإ�صافة   )1 )امل�صتوى  منظمتكم  ا�صم 
يفعل  كما  متاما   ،)2 )امل�صتوى  الفردية  الربامج 
خطوط  يف  املختلفة  ال�صعارات  مع  امل�صنع 
هذا   ،12 ال�صكل  يبني  وكما  املختلفة،  الإنتاج 
اأي�صا ما يفعله برنامج هيئة حماية الطبيعة 
" Nature Conservancy" مع حماور برناجمه.  مبا 

اأن اأغلب املنظمات لديها �صعار جاهز. مبا اأن اأغلب 
التنظيمية،  لهويتها  �صعارات  لديها  املنظمات 
�صياغة  على  رئي�صي  ب�صكل  التايل  اجلزء  يركز 

�صعار على م�صتوى الربنامج )امل�صتوى الثاين(.

3.5.2.1 كيف نطور �صعار من امل�صتوى 
الثاين لربناجمنا؟

ا�صاألوا نف�صكم الأ�صئلة التالية كخطوة اأوىل:
من هم امل�صتفيدون الرئي�صيون من الربنامج؟   اأ. 
ما هي اللغة، والثقافة، ونواحي القلق الأخرى 
التي قد تكون لديهم حول طلب احل�صول على 

خدماتنا؟
 ب. ما هو الهدف الأ�صا�صي للربنامج؟

حيال  امل�صتفيدون  ي�صعر  اأن  نريد   ج.كيف 
برناجمنا؟ ما هي القيم والأفكار التي نريدهم 

اأن يربطوها بخدماتنا؟

من هم امل�صتفيدون؟

عند اإدراج املجموعات امل�صتفيدة، اأ�صريوا اإىل اأي 
خا�صة.  علمية  اأو  لغوية،  اأو  ثقافية،  اعتبارات 
يجب على الربامج الكبرية التي تطبق اأعمالها 
الفرعية  املجموعات  كل  اإدراج  مناطق  عدة  يف 
التي قد ي�صتهدفونها مثل الن�صاء، اأو الأطفال، 
اأو اجلماعات املعر�صة مل�صتوى عال من اخلطر، اأو 
اأو املجموعات  املجموعات يف املناطق املختلفة، 
خلفيات  اأو  تقاليد  اأو  ثقافة  اأو  دين،  تتبع  التي 

اقت�صادية اجتماعية خمتلفة.  
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الن�صالوعد  املقدم من خالل ال�سعارا�سم ال�سعارامل�ستوى

ال�صعار الأم اأو الرئي�صي :  1.
ا�صم املنظمة

حماية الطبيعة
 The Nature

Conservancy

الرائد يف حماية الأرا�صي واملياه 
الهامة بيئيا حول العامل.

حماية الطبيعة
احلفاظ على احلياة

ال�صعار الأم اأو الرئي�صي :  2.
ا�صم املنظمة 

الطبيعة املذهلة
™Nature Rocks

مبادرة الأهايل التي متنح الأهايل 
ومقدمي الرعاية غري املتفرغني 

اأدوات، وتعليمات ون�صائح 
http://www.naturerocks.(
)org/getting-started.aspx

للح�صول بطريقة �صهلة 
و�رشيعة وغري مكلفة )اأو جمانية(

على اأن�صطة لتم�صية اأوقات 
ممتعة مع العائلة يف الطبيعة.

لنكت�صف

ال�صعار البن اأو الفرعي: 3.
الربنامج/ امل�رشوع/ اخلدمة

دليل التخطيط 
�صيف  للطبيعة – 

2009

اأداة خم�ص�صة مل�صاعدة الأهايل 
ومقدمي الرعاية

متعة لكل العائلة

لحظوا اأن اأي نواحي قلق خا�صة لدى امل�صتفيدين 
من برناجمكم قد تتعلق بطلب اخلدمات، مثل 
التمييز.  اأو  الإحراج  وجتنب  ال�رشية  على  احلفاظ 
�صبيل  على  املحتمل  امل�صتفيد  يرغب  ل  قد 
لفتة  يحمل  مكتب  اإىل  بثقة  بالدخول  املثال 
 HIV/ AIDS جمال  يف  »خدمات  عليها  كتب 

للمعر�صني بدرجة كبرية خلطر الإ�صابة.«

ب .ما هي اأهداف برناجمكم؟

  اخلطوة التالية هي تلخي�س ر�صالة برناجمكم 
تلخي�س  حماولة  خالل  من  واحدة  جملة  يف 

هدفها الرئي�صي. على �صبيل املثال:

    ي�صعى م�رشوع _____ اإىل حت�صني حياة 
الأفراد يف منطقة » XYZ« من خالل تزويدهم 
باملعلومات واملهارات ال�رشورية لتح�صني فر�صة 

احل�صول على مياه نظيفة.

ج. كيف تريدون اأن يرى امل�صتفيدون برناجمكم؟
نظر  وجهة  من  برناجمكم  اإىل  انظروا   

امل�صتفيدين. كيف تريدونهم اأن ي�صعروا حيال 
برناجمكم؟ من الأمثلة على ذلك »اآمن، جدير 
بالثقة، يحافظ على ال�رشية، مفيد، متجاوب 

مع الثقافة، يك�صبنا �صعورا اأف�صل« الخ.

3.5.2.2 ما هي عنا�رش �صعار الربنامج؟

اأ�صا�س  اأعاله  الأ�صئلة  على  اإجاباتكم  متثل 
يف  التفكري  هي  التالية  اخلطوة  ال�صعار.  بناء 
وتركيب  ال�صعار،  ل�صورة  الرئي�صية  العنا�رش 
اأهداف الربنامج مع امل�صاعر التي تريدونها لدى 
امل�صتفيدين اإزاء الربنامج، مع الأخذ بعني العتبار 
على الدوام اعتبارات اللغة، والثقافة والعتبارات 

الهامة الأخرى لدى امل�صتفيدين. 

ا�سم الربنامج

اخلطوة الأوىل نحو تطوير ال�صعار هي اإطالق ا�صم 
اأو  للربنامج. من املمكن اأن يكون ا�صماً ب�صيطاً 
اخت�صار، ومن املمكن اأن يكون باللغة الإجنليزية اأو 
اللغة الأم يف البلد الذي تطبقون فيه الربنامج. 
فيما يلي بع�س الن�صائح حول ت�صمية الربنامج:

ال�سكل 12 – حتليل الت�سل�سل الهرمي لل�سعار
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يكون  اأن  يجب  جداً.  الطويلة  الأ�صماء  جتنبوا  	•

الأفراد قادرون على تذكر ا�صمكم ب�صهولة.

كان  اإذا  ما  لتعرفوا  الإنرتنت  على  بحثاً  اأجروا  	•
اإذا وجدمت  اآخر ي�صتخدم ال�صم.  هناك برنامج 
برنامج اآخر يحمل نف�س ال�صم قوموا بتغيري 

ا�صمكم.

ما  ال�صم  اإىل  "موؤ�ص�صة"  كلمة  ت�صيفوا  ل  	•

اأخرى  منظمات  على  الأموال  توزيع  يكن  مل 
من �صمن خطتكم. توحي كلمة "موؤ�ص�صة" 
�صمناً بتوفر الأموال، لذا قد ل ي�صدق املانحون 

باأنكم بحاجة اإىل املال.

جتنبوا الأ�صماء غري امل�صيئة اأو الغريبة )من حيث  	•

العتبارات الثقافية، والدينية، والجتماعية يف 
املنطقة التي تريدون العمل بها(.

رمز الربنامج

غالبا ما يعترب ت�صكيل رمز لربناجمكم اأكرث جانب 
خ�صو�صا  ال�صعار،  �صياغة  عملية  يف  مربك 
بالن�صبة لغري الفنانني اأو من ل يعتربوا اأنف�صهم 

مبدعني.

اأو  ا�صمه  من  م�صتمد  الربنامج  رمز  يكون  قد 
�صور حملية �صهرية تقتب�صونها. هل هناك زهرة، 
اأو �صجرة اأو حيوان ي�صكل رمزا ملا حتاولون متثيله؟

قوموا بذلك واأنتم ت�صتمتعون. اإذا تعذر عليكم 
ب�صيط  رمز  ا�صتخدموا  �صيء،  اأي  اإىل  التو�صل 
اإذا  جميل.  بخط  الربنامج  ا�صم  من  موؤلف 
تو�صلتم فيما بعد اإىل فكرة عن الرمز، باإمكانكم 

اإ�صافته لحقاً. 

الن�سو�ص, ال�سور الإ�سافية, الخ. 

اإىل ا�صم  اأكرث واإ�صافة املزيد  باإمكانكم التعبري 
ورمز الربنامج، خ�صو�صا بالن�صبة للربامج اجلديدة 
باإمكانكم  الكثري.  الأفراد  عنها  يعرف  ل  التي 
اإىل جانب الرمز.  اأو �صورة  اأو عبارة  اإ�صافة ن�س، 
الذي يقدم  الربنامج  باإمكان  املثال،  على �صبيل 
النف�صية  امل�صاعدة  وخدمات  �صحية  ثقافة 
ا�صم  جانب  اإىل  ق�صرية  )عبارة  ن�س  اإ�صافة 
الربنامج مثل "اأطفال اأ�صحاء، اأذكياء و�صعداء"(.

عليكم اأي�صا اأن تاأخذوا بعني العتبار متطلبات 
�صياغة ال�صعار التي حتددها اجلهة املانحة، والتي 
غالبا ما توجب عر�س رمز اجلهة املانحة بجانب 

ا�صم برناجمكم. 

احر�صوا على عدم اإ�صافة الكثري من الكلمات 
وا�صحاً  �صعاركم  يكون  اأن  يجب  وال�صور. 

وخمت�رشاً قدر الإمكان. 

اخلطوات التالية

اختربوا ال�صعار خ�صو�صاً اإذا كنتم ت�صتخدمون 
لغة وثقافة خمتلفة عن لغتكم الأم. اعر�صوا 
الرمز وا�صم الربنامج على اأ�صخا�س لغتهم الأم 
هي اللغة امل�صتخدمة يف الرمز وال�صم، وخذوا 
مالحظاتهم عليها، فقد ل تعرفوا ما هي الرموز 
العبارات  اأو  ا�صتعمالها  يحظر  التي  الثقافية 
النتهاء  مبجرد  تف�صريها.  اإ�صاءة  يتم  قد  التي 
لربناجمكم،  الأ�صا�صي  ال�صعار  �صياغة  من 
اإرفاقه مع �صعاركم يف مرا�صالتكم  باإمكانكم 
العامة وو�صع الرمز على املواد التي يجب على 

برناجمكم ت�صليمها. 
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3.5.5  و�سع ال�سعار ومتطلبات اجلهة 
املانحة

بعني  تاأخذوا  اأن  ال�صعار  تطوير  عند  تن�صوا  ل 
العتبار متطلبات و�صع ال�صعار واأهداف اجلهة 
املانحة واملنظمات ال�رشيكة. يطلق على عملية 
و�صع الرمز على املواد التي يجب على الربنامج 
من  ويتم   ،"marking ال�صعار  "و�صع  ت�صليمها 
خاللها التعريف بربناجمكم والإ�صارة اإىل اجلهة 
املمولة، الداعمة واملطبقة له. اإن و�صع ال�صعار 
مطبقي  بني  ال�رشاكات  يعزز  املالئم  بال�صكل 
الربنامج وي�صري اإىل اأن اجلهة املانحة لها الف�صل 

يف تطبيق الربنامج.  

ال�صعار جمرد فكرة جيدة  ل تعد عملية و�صع 
على  تن�س   USAID اتفاقيات  ولكن  فح�صب، 

متطلبات حمددة ب�صاأن و�صع ال�صعار. 

3.5.3.1 ا�ستحداث خطة لو�سع ال�سعار

مبتطلبات  التزامكم  ل�صمان  طريقة  اأف�صل 
ال�صعار  لو�صع  خطة  ا�صتحداث  هي   USAID

واأين  ومتى  عليه  ال�صعار  و�صع  �صيتم  ما  حتدد 
وكيف �صت�صعون ال�صعار على املواد التي يجب 

ت�صليمها يف الربنامج، واملواقع، والأن�صطة.

اإ�صرتاتيجية  تقدمي  عليكم   USAID توجب 
اإىل  ال�صعار  لو�صع  وخطة  ال�صعار  ل�صياغة 
�صابط التفاقية بحيث ت�صف كيف �صتطبقون 
يجب  برناجمكم.  يف  ال�صعار  و�صع  متطلبات 
على �صابط التفاقية مراجعة اخلطة واملوافقة 

عليها قبل تنفيذ اتفاقية املنحة. 

ت�صف خطة و�صع ال�صعار اجليدة ما يلي: 

ال�صيء الذي �صت�صعون ال�صعار عليه - كل  	•
التي  وال�صلع  والأن�صطة،  والوثائق،  املواقع، 
التفاقية  من  كجزء  تنتجونها  اأو  ت�صرتونها 
يف  الالفتات  املثال،  �صبيل  )على  التعاونية 

الأن�صطة، واملل�صقات على املعدات، الخ(.

ال�صعار  نوع   – ال�صعار  �صت�صعون  كيف  	•

ومتلقي   USAID رمز  على  الالفتة  )ت�صتمل 
اأدخلوا الرموز ب�صكل jpeg على منوذج  املنحة؛ 

غالف الكتيبات. 

الوقت الذي �صت�صعون فيه ال�صعار – يف حال  	•
مل ت�صعوا ال�صعار ب�صورة دائمة على ال�صيء 
م�رشوع  موقع  املثال،  �صبيل  )على  مبا�رشة 
قيد الإن�صاء(، �صف اأي خطط موؤقتة لو�صع 
ال�صعار وخطط و�صع ال�صعار ب�صورة نهائية. 

�صفوا حجم وموقع  اأين �صت�صعون ال�صعار –  	•
رمز USAID واأي رموز مرافقة له. 






ال�سكل 13 – منوذج على هوية ال�سعار
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3.5.3.2 و�صع ال�صعار على املواد التي 
يجب على الربنامج ت�صليمها

يجب  التي  املواد  على  ال�صعار  و�صع  عليكم 
 USAID بـ  للتعريف   ت�صليمها  الربنامج  على 
لن  ولكن،  اإليهم،  والإ�صارة  الربنامج  ومطبقي 
على  ال�صعار  لو�صع  الطريقة  نف�س  اتباع  يتم 
كل املواد التي يجب ت�صليمها. من املمكن و�صع 
ال�صعار على املواد الهامة كالعيادة الطبية على 
�صبيل املثال من خالل و�صع رموز كل ال�رشكاء يف 
تطبيق الربنامج واملانحني. يف املقابل، باإمكانكم 
الأ�صغر  ال�صلع  على   USAID رمز  و�صع  فقط 
اأجهزة  مثل  للربنامج  �رشاوؤها  مت  والتي  حجما 

الكمبيوتر اأو املعدات املكتبية   

املنهجية  ال�صعار  و�صع  خطة  حتدد  اأن  يجب 
ت�صليمها  يجب  التي  املواد  ملختلف  املتبعة 
ويجب كحد اأدنى اأن تلبي كل متطلبات اجلهة 
يجب  التي  املواد  على  اأمثلة  يلي  فيما  املانحة. 
على الربنامج ت�صليمها والتي يجب و�صع �صعار 

 :USAID  عليها ي�صتمل على رمز

مواقع امل�رشوع؛ 	•

املواد  مثل  واملطبوعة  الإلكرتونية  الوثائق  	•
ال�صمعية  والعرو�س  والرتويجية،  الإعالمية 
واملواقع  العامة،  اخلدمة  واإعالنات  الب�رشية، 

الإلكرتونية، الخ؛

وور�صات  التدريبية،  الدورات  مثل  الأن�صطة  	•
العمل، واملوؤمترات ال�صحفية؛ 

ال�صلع الأ�صا�صية، مبا يف ذلك املعدات، واللوازم،  	•
واملواد الأخرى.

ال�ستثناءات على و�سع ال�سعار

هناك بع�س احلالت التي لي�س من املنطقي فيها 
و�صع ال�صعار. قد ل ترغبوا بو�صع الرموز اإذا كان 

ا�صتخدامها �صيوؤدي اإىل:

اإعاقة اأداء ال�صيء؛ 	•

حتمل تكاليف كبرية اأو كان غري عملي؛ 	•

والجتماعية  الثقافية  العادات  اإىل  ي�صيء  	•
املحلية اأو كان يعترب غري مالئم؛

يزيد اخلطر على اأمن املتطوعني، اأو املوظفني، اأو  	•
امل�صتفيدين؛ 

ي�صبب الإحراج اأو اأي متييز بحق املتلقيني. 	•

اأ�صيفوا اأي ا�صتثناءات متوقعة اإىل خطة و�صع 
عليكم  متوقع  غري  ظرف  اأي  ن�صاأ  اإذا  ال�صعار. 

طلب تنازل من �صابط التفاقية. 

3.5.3.3 متطلبات املتلقني الفرعيني

على  اأي�صاً  ال�صعار  و�صع  متطلبات  تنطبق 
الواجب يف  )ومن  املفيد  الفرعيني. من  املتلقني 
اتفاقيات  يف  ن�س  اإ�صافة  احلالت(  من  العديد 
املانحة  اجلهة  رمز  و�صع  يوجب  الفرعية  املنح 
على  يجب  التي  املواد  يف  اأي�صاً(  رمزكم  )ورمبا 

الربنامج ت�صليمها. 

3.5.3.4 متطلبات خا�صة

قد يطلب �صابط التفاقية مراجعة املرا�صالت 
العامة ومواد الربنامج املمولة من USAID قبل 
و�صع  خلطة  مطابقتها  من  للتاأكد  اإ�صدارها 
ال�صعار. ات�صلوا باملمثل الفني ل�صابط التفاقية 
قبل الطباعة لتعرفوا ما اإذا كانت USAID ترغب 

مبراجعة املنتج النهائي. 
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اأي مرا�صالت عامة ممولة من  اأن تت�صمن  يجب 
 USAID مل يتم احل�صول على موافقة USAID

على حمتواها بيان اإخالء امل�صوؤولية التايل: 

املادة  التقرير/  الدرا�صة/  هذه  اإ�صدار  مت 
تثقيفي/  منتج  املرئية/  املادة  ال�صمعية/ 
من  �صخي  بدعم  ]يجب حتديده[  اآخر  اإعالمي 
ال�صعب الأمريكي من خالل الوكالة الأمريكية 
]اأدخل  تتحمل   .)USAID( الدولية  للتنمية 
املادة  حمتوى  عن  امل�صوؤولية  املنظمة[  ا�صم 
اأو   USAID اآراء  بال�رشورة  تعك�س  ل  وهي 

حكومة الوليات املتحدة الأمريكية.

ل�صابط  الفني  املمثل  تزويد  اأي�صاً  عليكم 
التفاقية بن�صخ من كل مواد ومرا�صالت الربنامج 

التي يتم اإ�صدارها مبوجب املنحة.

www.ngoconnect.net ال�صفحة الإلكرتونية لـ

ال�سكل 14- منوذج تطبيق �سياغة وو�سع ال�سعار

احلا�سية العلوية: 

A. ن�س املنتج – تبادل امل�صادر واملعرفة يف جمتمع 
املنظمات غري احلكومية العاملي

 Sharing Resources and Knowledge  "  
"Among the Global NGO Community

 - الثالث(  )امل�صتوى  والرمز  املنتج  B.ا�صم 
NGOConnect.Net

C.�صعار ورمز الربنامج )امل�صتوى الثاين( – برنامج 
 Capable Partners" القادرون  ال�رشكاء 

"Program

احلا�سية ال�سفلية

D. بيان اإخالء م�صوؤولية اجلهة املانحة 

E. رمز/ �صعار متلقي املنحة الرئي�صي والفرعي 
AED، MSI – )امل�صتوى الأول(

USAID – صعار/ رمز اجلهة املانحة� .F

اإبراز الأثر  3.5.3

ال�صعار  و�صع  اإ�صرتاتيجيات  ا�صتحداث  عند 
املنظمة  تركيز  اإبقاء  من  تاأكدوا  والت�صالت، 
على  اإيجابي  اأثر  ترك  وهو  املجال  نف�س  على 
تقدم  التي  املجتمعات  يف  امل�صتفيدين  حياة 
فيها اخلدمة. هذه ق�صتكم والق�صة التي يريد 
املانحون دعمها. يعترب اإبراز الأثر اأداة مفيدة جدا 
عند تطبيقها مبو�صوعية وبا�صتخدام اإح�صاءات 
من برنامج املراقبة والتقييم. على �صبيل املثال، 
بدل من القول اإن "براجمنا متّكن املزيد من الفتيات 
ا�صتخدام  املدر�صة،"عليكم  اإىل  الذهاب  من 
بيانات تقارنون فيها التقييم الأ�صا�صي باأحدث 
بيانات للم�رشوع لإظهار ن�صبة الفتيات اللواتي 
كن يذهنب اإىل املدر�صة قبل م�رشوعكم مقارنة 

بن�صبة الفتيات احلالية. 
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يتعدى الأثر كونه جمرد درا�صة لن�صبة الفتيات 
اللواتي يذهنب اإىل املدر�صة، فباإمكانكم البحث 
ب�صكل  الفتيات  حياة   على  املدر�صة  اأثر  يف 
عام. هل اأ�صبحت �صحة الفتيات اأف�صل؟ هل 
املواقف  يف  اأف�صل  قرارات  يتخذون  اأ�صبحوا 
الجتماعية؟ هل �صاهمت اإمكانية احل�صول على 
عند  لذاتهن؟  الفتيات  تقدير  زيادة  يف  التعليم 
ت�صميم مل�صقات، اأو ن�رشات اأو موقع اإلكرتوين، 
وا�صتخدام �صور واإح�صاءات وق�ص�س خمتارة من 
املجتمع �صيكون با�صتطاعتكم  الإبالغ عن الأثر 
الذي اأحدثتموه واإبراز مدى تاأثري برناجمكم ب�صكل 
اإيجابي على اأفراد املجتمع. ت�صاعد اإ�صرتاتيجية 
توجيه  امل�صتفيدين يف  على  تركز  التي  الرتويج 

اأن�صطة الت�صال يف املح�صلة. 

3.5.4.1 �رشد ق�صتكم

من  هاماً  جزءاً  الق�صة  �رشد  ي�صكل  اأن  يجب 
وال�صبب  لها.  والرتويج  املنظمة  ات�صال  خطة 
هامة  اأدوات  وال�صور  الق�ص�س  اأّن  هو  ذلك  يف 
لتوعية املانحني، وال�رشكاء امل�صتقبليني، والعامة 
حول براجمكم واإبراز اأثرها الإيجابي على املجتمع. 
برناجمكم ميكنكم  عن  الق�ص�س  �رشد  اأن  كما 
�رشيحة  اإىل  والو�صول  املانحني  اإىل  الإ�صارة  من 
اأكرب من الداعمني املحتملني. قوموا بكتابة ون�رش 
اأو اثنتني على الأقل عن كل  ق�صة جناح واحدة 

برنامج تطبقونه. 

املختلفة.  النجاح  ق�ص�س  من  العديد  هناك 
ال�صوء على  الق�ص�س �صيوعاً  اأكرث هذه  تلقي 
اأثر الربنامج من خالل �رشح الطريقة التي اأحدث 
تلقي  قد  ولكن،  الأفراد.  حياة  يف  فرقاً  فيها 
اأو  معني  حدث  على  اأي�صاً  ال�صوء  الق�ص�س 
تتناول اأداة اأو توجه قام الربنامج يف تطبيقه. قد 

ت�صهب ق�ص�س النجاح يف تقدمي معلومات يف 
تقارير الأداء، واإعادة �صياغتها وتقدميها ل�رشيحة 

اأو�صع من اجلمهور. 

جيدة  جناح  ق�صة  على  للح�صول  الو�صيلة  اإن 
هي القدرة على حتويل البيانات التي تثبت نتائج 
برناجمكم اإىل ق�صة �صخ�صية ممتعة يهتم بها 
كل القراء ويفهمونها. على �صبيل املثال، يو�صح 
مركز Wema يف كينيا املنهجية التي يتبعها يف 
اإنقاذ اأطفال ال�صوارع وذلك من خالل ق�صة عن 
http://www.ngoconnect.( مراهق  حياة  حتول 
اإن�صانياً  طابعا  الق�صة  ت�صفي   .)net/wema

على الأدلة الإح�صائية لأثر الربنامج. 

العثور على ق�سة جيدة

به  تقومون  الذي  العمل  النجاح  تلخ�س ق�صة 
الذي  التح�صن  حول  حمددة  ق�صة  ب�رشد  وذلك 
طراأ على حياة امل�صتفيدين الذين تقدمون لهم 
تظهر  تبذلونه.  الذي  اجلهد  خالل  من  اخلدمة 

على الإنرتنت:
للمواقع  الرجوع  باإمكانكم  يرغب  ملن 
فيها  تت�صارك  التي  الطرق  ملعاينة  التالية 
جناحها  بق�ص�س  احلكومية  غري  املنظمات 

على هذه املواقع:
NGOConnect.Net  

http://www.ngoconnect.net/success

One Shared World  
http://onesharedworld.org/success/
index.html

PEPFAR Stories of Hope  
http://www.pepfar.gov/press/c19597.
htm
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ومن  التطبيق،  فرتة  مدار  على  عادة  الق�ص�س 
املف�صل كتابة روؤو�س اأقالم عنها مبجرد حدوثها 
والحتفاظ بها يف ملف ميكنكم الرجوع اإليه يف 

وقت لحق لكتابتها بالتف�صيل.

من الأفكار التي ت�صاعد يف كتابة ق�صة جيدة 
ما يلي:

اطلبوا من املوظفني واملتلقيني الفرعيني اقرتاح  	•
م�صتفيدين من برناجمكم من املمكن ذكرهم 

يف ق�صة جناح.

يف  ت�صتخدمونها  مبتكرة  منهجية  وثقوا  	•
الربنامج تتميز بكونها مكنتكم من الو�صول 
اإىل اأ�صخا�س جدد اأو تلبية حاجة مل ت�صتطيعوا 

تلبيتها يف ال�صابق. 

اإىل  الو�صول  من  مكنكم  حدث  ناق�صوا  	•
اأ�صخا�س جدد.

قوموا بالبناء على الأخبار اجليدة عن برناجمكم  	•

على  وتبعث  املكتب  يف  تناقلها  يتم  التي 
احلما�س لدى املوظفني.

عادة  تروونها  ق�صة  بالتف�صيل  ا�رشحوا  	•
لزمالئكم اأو اجلهات املانحة وجذبت انتباههم. 

كتابة الق�سة

لي�س هناك �صيغة حمددة لكتابة ق�صة النجاح، 
والأدوات  الإ�صرتاتيجيات  بع�س  يلي  فيما  ولكن 
العتبار  بعني  اأخذها  باإمكانكم  التي  ال�صائعة 

جلعل ق�صة النجاح ممتعة ومثرية لالهتمام:

ا�صتخدام  اإن  و�صور:  اقتبا�صات  ا�صتخدموا  	•
ق�صتكم  يف  عنهم  و�صور  الأفراد  عبارات 
�صيعطيها طابعاً �صخ�صياً اأكرث مما ي�صد القرّاء 
ويجذبهم، ولكن عليكم النتباه اإىل اأنه بالرغم 
من اأن الأفراد يحبون عادة �رشد ق�ص�صهم اإل 

الق�صة.  يف  خ�صو�صيتهم  احرتام  يجب  اأنه 
ا�صتخدام  يف  نيتكم  عن  بالتحديد  اأخربوهم 
بجعلهم  اخلطي  اإذنهم  واطلبوا  ق�صتهم 
با�صتخدام  يخولكم  تنازل  على  يوقعون 
اأ�صمائهم و�صورهم. �صي�صمن ذلك معرفتهم 
باأنكم تريدون ا�صتخدام الق�صة بن�رشها على 
الإنرتنت على �صبيل املثال اأو تقدميها اإىل و�صائل 
)راجعوا  اأو غري ذلك  املانحة  اأو اجلهات  الإعالم 

اجلزء 3.5.5(. 

حتدثوا عن الو�صع قبل الربنامج وبعده وحتدثوا  	•

اأي�صاً عن امل�صتقبل: من اأف�صل الطرق لإبراز 
برناجمكم يف  ياأمل  التي  امل�صكلة  �رشح  الأثر 
معاجلتها وذلك من خالل اإعطاء ملحة عن احلياة 
قبل الربنامج. يجب اأن تبني ق�صتكم الطريقة 
التي تعاملتم بها مع ذلك التحدي من خالل 
و�صف ما حدث بعد تطبيق الربنامج. باإمكانكم 
اأي�صاً التحدث عن امل�صتقبل: اخلطط لتو�صيع 

نطاق الربنامج اأو جعله م�صتداماً. 

ل تن�صوا البيانات: بالرغم من اأن هذه الق�ص�س  	•

الأفراد  من  جمموعة  اأو  فرد  على  غالباً  تركز 
ت�صتثنوا  ل  اإن�صانياً،  طابعاً  العمل  لإعطاء 
البيانات.  تقدمها  التي  العامة  ال�صورة 
ا�صتخدموا ر�صم بياين اأو جدول جلعل البيانات 

ممتعة اأكرث للقراء. 

اأ�صريوا اإىل اجلهات الداعمة: تاأكدوا من الإ�صارة  	•
اذكروا  الربنامج.  دعمت  التي  اجلهات  اإىل 
من  واملانحني.  ال�رشكاء،  الرئي�صني،  املوظفني 
املمكن اأن يكون ذلك يف ن�س اأو من خالل و�صع 
يف  املعنية  الأخرى  واملنظمات  املانحني  رموز 

الن�صخة املطبوعة اأو الإلكرتونية للق�صة. 

اذكروا عناوين الت�صال: غالبا ما تكون ق�ص�س  	•
اأو  �صفحة  من  موؤلفة   - ق�صرية  النجاح 
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�صفحتني )200 اإىل 500 كلمة( كاأق�صى حد. 
من  الكثري  الأرجح  على  هناك  ال�صبب،  لهذا 
املعلومات التي لي�س لها مت�صع يف الق�صة. اإّن 
اإرفاق عناوين الت�صال لالآخرين يتيح للمهتمني 
بالق�صة املتابعة معكم للح�صول على املزيد 

من املعلومات. 

التن�سيق مع املانحني

ات�صلوا  النجاح،  تبدوؤوا ب�صياغة ق�صة  اأن  بعد 
ل�صابط  الفني  املمثل  يرغب  قد   .USAIDبـ
للق�صة من  الرتويج  التفاقية م�صاعدتكم يف 
اأو  الإلكرتوين   USAID موقع  على  ن�رشها  خالل 
بع�س  يرغب  املطبوعات.  اأو  بالعرو�س  اإرفاقها 
املانحني مراجعة الوثيقة قبل ن�رشها، وقد يكون 
لهم متطلبات اأخرى تتعلق بتوثيق الربامج التي 
ميولونها ب�صكل عام. تتيح هذه العملية للمانحني 
فر�صة ال�صرتاك يف الق�صة، ف�صعادتهم بدعم 

عملكم اجليد ت�صاهي افتخاركم بربناجمكم. 

الرتويج لق�ستكم

قدموها  الق�صة،  كتابة  من  النتهاء  مبجرد 
لتعميم  اجلماهري  من  خمتلفة  ملجموعات 
اأولً  ابدوؤوا  ممكن.  نطاق  اأو�صع  على  جناحاتكم 
قدموها  ثم  ومن  املانحني  على  الق�صة  بعر�س 

اإىل ال�رشكاء وامل�صتفيدين وعامة اجلمهور. 

خذوا الإ�صرتاتيجيات التالية حول عر�س الق�ص�س 
بعني العتبار:

 – الإلكرتوين  املوقع  على  ق�صتكم  �صعوا  	•

موقعكم، وموقع ال�رشيك، وموقع اجلهة املانحة.
اكتبوا بيان �صحفي وقدموا الق�صة اإىل و�صائل  	•

الإعالم املحلية.
تطبيق  مناطق  يف  وان�رشوها  ن�صخ  اطبعوا  	•

الربنامج )عند اللزوم(.
ومنتديات  موؤمترات  يف  ق�صتكم  قدموا  	•

الفني  واملمثل  احلكومية  غري  املوؤ�ص�صات 
ل�صابط التفاقية.

ومنتديات  موؤمترات  يف  ق�صتكم  قدموا  	•

املوؤ�ص�صات غري احلكومية التي قد يُطلب منكم 
فيها تقدمي املزيد من التفا�صيل عن برناجمكم 

جلهات تنفذ برامج اأخرى. 
وموظفيكم،  �رشكائكم  اإىل  ق�صتكم  قدموا  	•

فهذه طريقة رائعة للح�صول على املزيد من 
الق�ص�س من فريقكم. 

3.5.5 الت�سال والأخالقيات

يف اأغلب الأوقات ي�صمح لكم الأفراد بكل �رشور 
اأن تقوموا بت�صويرهم فوتوغرافياً اأو ت�صجيلهم 
بالفيديو ويت�صوقون ل�رشد  اأو ت�صويرهم  �صوتيا 
ولكن  للغري،  تنقلوها  حتى  اأمامكم  ق�صتهم 
اأن  اأخالقية هامة ومن ال�رشوري  هناك اعتبارات 
الذين  الأفراد  كل  وخ�صو�صية  حقوق  حترتموا 
ت�صجيل  اأو  فوتوغرافياً  ت�صويرهم  يف  ترغبون 
حديثهم �صوتياً، اأو ت�صويرهم بالفيديو خ�صو�صاً 
املر�صى يف العيادات والأطفال وغري القادرين على 

اتخاذ قراراتهم بنف�صهم. 

لتباع اإر�صادات حول ت�صوير الأ�صخا�س فوتوغرافياً، 
 USAID من  املمول   INFO م�رشوع  ا�صت�صريوا 
للح�صول على قائمة بالق�صايا الأخالقية وعينة 
http://www.photo share.( من مناذج طلب اإذن

عند   .)org/phototips/developethics.php

كتابة مدونات قواعد ال�صلوك للموظفني حاولوا 
اإرفاق هذه الإر�صادات بها. ل تهدف هذه العتبارات 
ال�صور بل ت�صاهم يف  اأخذ  الأفراد من  اإىل منع 

تعزيز الحرتام حلقوق وخ�صو�صية الأفراد. 
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3.6 ملخ�ص ومراجع

بالتطبيق،  املبا�رشة  يود  اجلميع  اأن  من  بالرغم 
بداية  مرحلة  اإنهاء  يف  التعجل  عدم  عليكم 
املوظفني  لإعداد  جداً  هام  وقت  هذا  امل�رشوع. 
وال�رشكاء من خالل التخطيط وتهيئة الأنظمة 

الالزمة لإدارة الربنامج بفعالية.

اإجنازها  عليكم  التي  املهام  الف�صل  هذا  راجع 
الأدنى  احلد  وناق�س  الربنامج  بداية  خالل مرحلة 
من متطلبات USAID لأنظمة الإدارة الرئي�صية 
بني  والتقييم.  واملراقبة  املحا�صبة  اأنظمة  مثل 
هذا الف�صل اأي�صا عملية التخطيط للربنامج 
وا�صتمل ذلك على �صياغة خطة العمل الأولية. 

تود USAID التاأكد من اأن الربامج التي تدعمها 
واملوظفني  وال�صيا�صات  الأنظمة  فيها  تتوفر 
خدمات  لتقدمي  الربنامج  تطبيق  قبل  واخلطط 
اأخذ  اإن  للم�صتفيدين.  وفعالة  اجلودة  عالية 
امل�رشوع  بداية  اأن�صطة  اأداء  يف  الكايف  الوقت 
برنامج  اأف�صل  تقدمي  على  قدرتكم  �صيح�صن 

ممكن ملجتمعكم.

البداية  مرحلة  خالل  توؤ�ص�صوها  التي  القاعدة 
التالية  املرحلة  اإىل  النتقال  عند  �صت�صاعدكم 
الف�صل  يناق�س  التطبيق.  الربنامج: مرحلة  من 
التايل و�صائل اإدارة برنامج فعال وملتزم بالأنظمة. 

املراجع

املوارد الب�رشية
املوارد  اإدارة  لنظام  رئي�صية  وم�صادر  اأدوات  	•

 )HRM( الب�رشية
http://www.ngoconnect.net/c/doc - 
ment_library/get_file?p_l_id=177

76&folderId=38677&name=DLFE-5176.
pdf

التعزيز والت�سال

 Photoshare :امل�صدر 	•
http://www.photoshare.org

جمال  يف  الفوتوغرايف  الت�صوير  اأخالقيات  	•
التنمية 

http://www.photoshare.org/phototips/
developethics.php

هذه  التدقيق على الت�صالت الإ�صرتاتيجية –  	•
املذكرة املخت�رشة ت�صاعد املنظمات غري الربحية 

على فهم وتقييم قدراتهم على الت�صال. 
http://www.mediaevaluationproject.org/
WorkingPaper1.pdf

املراقبة والتقييم
The Evaluation Wiki 	•

تاأ�ص�صت يف عام 2006 من قبل منظمة غري ربحية 
 )Evaluation Resource Institute" )ERI"

توفري خال�صة معلومات  ر�صالتها يف  وتتمثل 
اأو  امل�صرتكني  لكل  وحديثة  جمانية  وم�صادر 

املهتمني يف علم وممار�صات التقييم. 
http://www.evaluationwiki.org/index. 
php/Main_Page



www.ngoconnect.net

3

90

مج
ربنا

 ال
ية

دا
ب

اأ�سا�سيات املراقبة والتقييم 	•

برنامج  اأ�صا�صيات  املخت�رشة  املادة  هذه  تغطي 
ال�صكان،  برامج  �صياق  يف  والتقييم  املراقبة 
م�صرتكة  بنود  حتدد  كما   التغذية.  ال�صحة، 
وتناق�س الأ�صباب التي جتعل املراقبة والتقييم 

�رشورية يف اإدارة الربامج.
http://www.cpc.unc.edu/measure/
training/mentor/me_fundamentals

اأخبار املراقبة والتقييم 	•
خدمات الأخبار هذه تركز على اآخر التطورات يف 

طرق املراقبة والتقييم.
/http://mande.co.uk

اأدلة بناء القدرة يف جمال املراقبة والتقييم التابعة  	•
MEASURE لتقييمات

http://www.cpc.unc.edu/measure/
tools/monitoring-evaluation-systems/
capacitybuilding-guides

حول   USAID من  الإنرتنت  على  تدريبية  مادة  	•

مراقبة وتقييم الأداء 

لإجراء  اإطار  تتناول  وحدات  على  املادة  ت�صتمل 
و�صمان  العمل،  نطاق  و�صياغة  التقييمات، 

جودة البيانات، ومراجعة ون�رش تقييم النتائج.
http://communities.usaidallnet.gov/fa/

  node/1901





4 اإدارة برنامج فّعال 
ومن�ضبط
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اإدارة برنامج فّعال ومن�ضبط 
4.1 ملحة عامة

4.2 البداية
4.2.1 خم�س ن�ضائح ل�ضمان االلتزام

4.2.2 منوذج التطبيق اخلا�س بكم

4.3 الإدارة التنفيذية
4.3.1 االإدارة املالية

4.3.1.1 طلب اأموال من USAID واإنفاقها

SF-270 4.3.1.2 كيفية النموذج

SF-1034 4.3.1.3 كيفية النموذج

4.3.1.4 مراقبة مبلغ املنحة غري امل�رصوف ومعدل ال�رصف

4.3.1.5 اإعادة ت�ضكيل املوازنة 

4.3.1.6 تخ�ضي�س التكاليف امل�ضرتكة للم�رصوع

4.3.2 ال�رصاء

4.3.2.1 اختبار التحقق من اأّن التكاليف م�ضموحة

4.3.2.2 التكاليف امل�ضموحة

4.3.2.3 القيود املتعلقة بامل�ضدر/ املن�ضاأ

4.3.2.4 املوردين غري املوؤهلني/ قائمة االأطراف امل�ضتبعدين

4.3.2.5 املعدات غري اال�ضتهالكية

4.3.3   ال�ضفر

4.3.3.1  متطلبات ال�ضفر

4.3.3.2 و�ضع �ضيا�ضة خطية لل�ضفر

USAID 4.3.4 ا�ضتعمال املمتلكات املمولة من

4.3.5 طلب اإجراء تعديالت على االتفاقية

4.4 الإدارة الفنية للربنامج
4.4.1 �ضري عمل املراقبة والتقييم

4.4.2 التعلم وتبادل املعرفة

4.5 ملخ�ص
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4.1 ملحة عامة  

من  املمولة  للربامج  الفعالة  االإدارة  تتطلب 

USAID ما يلي:

حتقيق االأهداف املحددة اأو ما يزيد عنها 	•

تقدمي خدمات عالية امل�ضتوى لها اأثر اإيجابي  	•

ميكن قيا�ضه وحتديد حجمه

USAID تقدمي خدمة عالية امل�ضتوى لـ 	•

يف  عامة  مل�ضكلة  اال�ضتجابة  يف  دور  لعب  	•

البلد، من خالل تقدمي اخلدمات واإجراء االإحاالت 

املنا�ضبة وتبادل اخلربات والت�ضبيك والتعاون مع 

خدمات  وتاأ�ضي�س  الواقع  اأر�س  على  االآخرين 

�ضاملة عند اللزوم

االحتياجات  مع  تتاأقلم  مبتكرة  برامج  و�ضع  	•

املتغرية

قدرة  تبني  م�ضتدامة  ا�ضتجابات  خلق  	•

املجتمعات ومنفذي امل�ضاريع املحليني

اإنفاق االأموال بحكمة 	•

حفظ الوثائق الفنية واملالية بال�ضكل املالئم 	•

اإعداد وتقدمي التقارير يف االأوقات املنا�ضبة 	•

االلتزام باالأنظمة التي تن�س عليها االتفاقية  	•

التعاونية؛ 

واإعداد  م�ضداقية  وذات  فّعالة  منظمة  بناء  	•

طاقم موظفني وفريق م�رصوع قوي

فئتني  اإىل  االإدارة  مهام  الف�ضل  هذا  يق�ضم 
واالإدارة   )4.3( التنفيذية  االإدارة  وهما:  عامتني 

الفنية والرباجمية )4.4(. 

االأموال  طلب  على  التنفيذية  االإدارة  ت�ضتمل 
باأنظمة  وااللتزام   ،)4.3.1.1( واإدارتها  واإنفاقها 
ال�رصاء )4.3.2( واأنظمة املنحة  االأخرى، واالمتثال 

لبنود اتفاقيتكم )4.3.5(.

املراقبة  على  للربنامج  الفنية  االإدارة  ت�ضتمل 
املعلومات  وتبادل  والتعلم   )4.4.1( والتقييم 

)4.4.2( يف  منظمتكم وبني ال�رصكاء.

ي�ضري هذا الف�ضل اإىل بنود  اتفاقيتكم يف عدة 
االأحكام  حول  املعلومات  من  للمزيد  مواقع. 
املعيارية يف اتفاقيات USAID التعاونية، يرجى 

االطالع على امللحق II من هذا الدليل.

الأهداف

التي  التنفيذية  االإدارة  متطلبات  معرفة  	•

 ،USAID تن�س عليها االتفاقيات املمولة من
واإدارة  املالية  باالإدارة  يتعلق  فيما  خ�ضو�ضاً 

امل�ضرتيات واملمتلكات وال�ضفر.

درا�ضة اأ�ض�س اإدارة اأموال ووثائق املنحة مبا يف  	•
ذلك التعديالت على االتفاقية والتغيريات على 

املوازنة.

النتقال مبا�رشة اإىل:

االإدارة املالية
ال�رصاء
ال�ضفر

USAID ا�ضتخدام املمتلكات املمولة من
طلب اإجراء تعديالت على االتفاقية

التعاونية.
�ضري اإجراءات املراقبة والتقييم

التعلم وتبادل املعلومات



97 USAIDدليل املنظمات غري احلكومية الأ�ضا�ضي لإدارة املنحة املقدمة من

4

مج
ربنا

 ال
ية

دا
ب

للربنامج  الفنية  االإدارة  متطلبات  فهم  	•

واملمار�ضات الف�ضلى يف هذا املجال.

امل�ضطلحات والخت�ضارات الرئي�ضية

دعم  عن  املرتتبة  التكلفة  املحّملة:  التكلفة  	•
منحة اأو ت�ضيريها. 

التكلفة امل�ضموح بها- التكلفة املرتتبة والتي  	•
تعترب مقبولة ويجوز حتميلها على املنحة. 

فئة اخلدمة امل�رشح بها – ما مل يخ�ضع ال�ضفر  	•

تكلفة  تكون  اأن  يجب  حمددة،  ال�ضتثناءات 
رحالت ال�ضفر املمولة من احلكومة االأمريكية 

عادية )الدرجة ال�ضياحية اأو ما يعادلها(.

معدل  ال�رشف – املعدل الذي تنفقون به اأموال  	•

�ضهرياً عادة. املنحة على اأ�ضا�س دوري – 

التي  الطريقتني  اإحدى   – التعاونية  التفاقية  	•
تتبعهما احلكومة االأمريكية لتقدمي امل�ضاعدة. 
الطريقة  هذه  االأمريكية  احلكومة  ت�ضتخدم 
يف  جوهري  ب�ضكل  بالتدخل  ترغب  عندما 

امل�رصوع.

تكاليف  من  جزء   – التكاليف  يف  امل�ضاهمة  	•
تغطيه حكومة  ال  الذي  الربنامج  اأو  امل�رصوع 
�ضكل  على  يكون  وقد  املتحدة،  الواليات 

م�ضاهمات نقدية اأو عينية.

التكاليف املبا�رشة – ال�ضلع واخلدمات التي يتم  	•
�رصاوؤها بالتحديد ملنفعة م�رصوع واحد ب�ضكل 

ح�رصي ويتم حتميلها على ذلك امل�رصوع. 

بيانات  قاعدة   – امل�ضتبعدين  الأطراف  قائمة  	•

للح�ضول  املوؤهلة  غري  واملنظمات  باالأفراد 
اأخرى  وكالة  اأي  اأو   USAID من  اأمول  على 
متلقو  يتحمل  االأمريكية.  للحكومة  تابعة 
البيانات  قاعدة  ا�ضتعمال  م�ضوؤولية  املنح 

البائعني  من  للتحقق  االإنرتنت  على  املوجودة 
اأي  قبل  الطلبات  ومقدمي  وامل�ضت�ضارين 
http://www.( تعيني  قرار  اأو  �رصاء  عملية 

على  متوفرة  اأخرى  م�ضادر  هناك   .)epls.gov

بينها  من  االأهلية  من  للتحقق  االإنرتنت 
http://www.( القائمة املوحدة لالأمم املتحدة

consolist./1267/un.org/sc/committees

التابعة  املعينني  املواطنني  وقائمة   ،)shtml

http://www.( االأمريكية  املالية  لوزارة 
ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/

 .)/sdn

مالية   �ضنة  اي�ضا  ت�ضمى  ال�رشيبية-  ال�ضنة   	•
املالية  البيانات  حل�ضاب  م�ضتخدمة  فرتة 
واملنظمات  االأعمال  م�ضاريع  يف  ال�ضنوية 
ال�ضنة  نف�س  تكون  ال  قد  او  قد  االأخرى. 
التقوميية اأي من 1 كانون الثاين اإىل 31 كانون 
احلكومة  يف  املالية  ال�ضنة  تغطي  االأول. 
ت�رصين   1 من  تبداأ  �ضهر   12 فرتة  االأمريكية 
االأول وتنتهي يف 30 اأيلول من ال�ضنة التالية. 

 Fly قانون ال�ضفر على اخلطوط اجلوية الأمريكية  •

America Act- نظام مطبق على كل رحالت 

ال�ضفر املمولة من احلكومة االأمريكية يوجب 
ا�ضتخدام الناقالت اجلوية االأمريكية مع وجود 

بع�س اال�ضتثناءات. 

لـ  التابع  املالية  االإدارة  مكتب   –  )FMO( 	•
.USAID

امل�ضاريف النرثية – امل�ضاريف التي يتم حتملها  	•
واالإكراميات  املكافاآت  بدل  مثل  ال�ضفر  اأثناء 
ودورات  امل�ضبغة  ا�ضتخدام  اخلدمات،  مقابل 

املياه، الخ.

تتبعها  البيانات  يف  حمدد  عامل   - املوؤ�رش  	•
املنظمة ملراقبة �ضري عمل الربنامج. 
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الالزمة  التكاليف   - املبا�رشة  غري  التكاليف  	•

مل�رصوع  ن�ضبها  لكن ال ميكن  لتنفيذ م�رصوع 
اأو  الكهرباء  ذلك  على  االأمثلة  من  حمدد. 

املوظفني االإداريني امل�ضاندين.

النقدية  غري  املوارد   – العينية  امل�ضاهمة  	•
على  ت�ضتمل  قد  والتي  م�رصوع  اإىل  املقدمة 
املمتلكات.   اأو  املعدات  التطوعية،  اخلدمات 
من املمكن اأي�ضا اعتبارها جزء من امل�ضاهمة 

يف التكاليف.

ال�ضفر الدويل – اأي رحلة �ضفر بني بلدين. 	•

واالفراد  االأفراد  مواقع   – الرئي�ضيون  املوظفون  	•
امل�رصوع.  منا�ضب حمددة يف  ي�ضغلون  الذين 
الوظائف التي يطلق عليها "وظائف رئي�ضية" 
تعترب  التي  القيادية  الوظائف  عادة  تكون 

�رصورية لتطبيق امل�رصوع ككل بنجاح.

 )M&IE( الوجبات وامل�ضاريف النرثية 	•
   Meals and Incidentals Expenses– التكاليف 
مثل  ال�ضفر  رحلة  خالل  حتملها  يتم  التي 
تكاليف االإفطار، والغداء والع�ضاء واملكافاآت 
خدمات  وبدل  اخلدمات،  بدل  واالإكراميات 

امل�ضبغة ودورات املياه الخ. 

اتفاقية �ضعر التكلفة غري املبا�رشة املتفاو�ص عليه  	•
 NICRA” Negotiated Indirect Cost Rate”

�ضعر تتفاو�س عليه املنظمة   –  Agreement

مع USAID لتغطية التكاليف غري املبا�رصة. 
غري  التكاليف  عن  املعلومات  من  )للمزيد 
املبا�رصة واتفاقية NICRA يرجى االطالع على 
دليل املمار�ضات الف�ضلى ب�ضاأن التكاليف غري 
 Best Practices Guide for Indirect " املبا�رصة
http://www.usaid. املوقع  على   "Costing

gov/business/regulations/BestPractices.
.).pdf

الذي  املبلغ   – اللتزام  اأو  املخ�ض�ص  املبلغ  	•
هناك  لي�س  للم�رصوع.   USAID خ�ض�ضته 
�ضمانات باأن تعيد USAID اإىل متلقي املنحة 

اأي م�رصوفات تزيد عن مبلغ االلتزام.

بلد املن�ضاأ – املكان الذي مت فيه زراعة اأو �ضناعة  	•
ال�ضلعة.

الذي  للمبلغ  االأق�ضى  احلد   - اليومي  البدل  	•
ت�ضمح احلكومة االأمريكية برده اإىل الفرد عن 
والوجبات  االإقامة  نفقات  لتغطية  يوم  كل 
بالنيابة  ال�ضفر  رحالت  النرثية يف  وامل�ضاريف 

عن امل�رصوع.

مبلغ املنحة غري املنفق Pipeline – مبلغ االلتزام  	•

بعد،  اإنفاقه  يتم  ومل  للربنامج  املخ�ض�س 
ويتم ح�ضابه من خالل جمع كل االأموال التي 
مت اإنفاقها حتى تاريخه وطرح ذلك املبلغ من 
اإجمايل مبلغ االلتزام املخ�ض�س حتى تاريخه. 

دخل الربنامج – االأموال التي يك�ضبها الربنامج  	•
على  الدخل  يتولد  نف�ضه.  الربنامج  ملنفعة 
على  ر�ضوم  فر�س  خالل  من  املثال  �ضبيل 
اخلدمات اأو بيع �ضلع. ومن املمكن حتقيق الدخل 
اأي�ضا من خالل بيع معدات مت �رصاوؤها باأموال 
الربنامج ومل يعد هناك حاجة اإليها. مالحظة: 
املولدة  االأن�ضطة  عن  خمتلف  الربنامج  دخل 
للدخل والتي ميكن للم�ضتفيدين من الربنامج 

االحتفاظ مبوجبها باأي دخل يحققوه.

املواد املحظورة: ال�ضلع اأو اخلدمات التي ال ميكن  	•
�رصاوؤها باأموال من احلكومة االأمريكية حتت اأي 

ظرف.

التكلفة املعقولة – التكلفة العادية وال�رصورية  	•
اأداء  خالل  احلكيم  ال�ضخ�س  يتحملها  والتي 

اأعماله االعتيادية. 
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الأ�ضا�ضية  ال�ضلع  )اأو  لقيود  اخلا�ضعة  املواد  	•

ال  التي  اخلدمات  اأو  ال�ضلع  لقيود(-  اخلا�ضعة 
يجوز �رصاوؤها من دون اإذن خطي خا�س وم�ضبق. 

م�ضبقة  دفعة  طلب  منوذج   –  270-SF منوذج  	•

اأو  منحة  مبالغ  لطلب  ا�ضتخدامه  ويتم 
اتفاقية تعاونية. 

الفدرايل  املايل  التقرير  منوذج   -425-SF منوذج  	•

ويتم ا�ضتخدامه الإعداد التقارير املالية للمنح 
اأو االتفاقية التعاونية. 

النموذج -SF-1034 ق�ضيمة عامة للم�ضرتيات  	•
ويتم  ال�ضخ�ضية  غري  االأخرى  واخلدمات 
دفعات  وت�ضفية  اأموال  لطلب  ا�ضتخدامه 

م�ضبقة ملنحة اأو اتفاقية تعاونية.

التي  واخلدمات  ال�ضلع   – امل�ضرتكة  التكاليف  	•
للبائع  ت�ضتفيد منها عدة م�ضاريع وال ميكن 
عنها.  م�رصوع  لكل  م�ضتقلة  فاتورة  اإ�ضدار 
لهذا، يتم حتميل التكلفة على جميع امل�ضاريع 
امل�ضتفيدة بناًء على �ضيغة حمددة م�ضبقاً. 

تغيري املوازنة ب�ضكل كبري – نقل اأموال من فئة  	•
ال�ضقف  تتجاوز  بن�ضبة  املوازنة  اأخرى يف  اإىل 

.USAID الذي حددته

اأو  �ضلعة  �رصاء  يتم  الذي  املكان   – امل�ضدر  	•
خدمة منه بغ�س النظر عن بلد املن�ضاأ )البلد 
الذي �ضنع اأو زرع فيه(. وهو عادة املوقع الذي 

يتواجد فيه البائع.

التي  الفئات املعيارية   – املعيارية  املوازنة  فئات  	•

وعلى  املتحدة  الواليات  حكومة  تقرتحها 
ومن  ا�ضتعمالها  الفرعيني  املتلقيني  جميع 
وال�ضفر/  العينية،  واملزايا  املوظفني،  بينها: 
واللوازم،  واملعدات،  وامل�ضت�ضارين،  املوا�ضالت، 
الفرعيون(،  )املتعاقدون  التعاقدية  واخلدمات 

اأحيانا  ا�ضتبدالها  )يتم  الربنامج  وتكاليف 
"بتكاليف االإن�ضاء"(، وتكاليف اأو نفقات اأخرى 

ـ والتكاليف غري املبا�رصة. 

به  حتتفظ  الذي  احلق   – اجلوهري  التدخل  	•
مداخالت  عمل  املتحدة يف  الواليات  حكومة 
اتفاقية  اأي م�رصوع م�ضاعدة ممول مبوجب  يف 
القدرة  عادة على  احلق  ي�ضتمل هذا  تعاونية. 
واملوازنات،  العمل،  املوافقة على خطط  على 
املراقبة  وخطط  الرئي�ضيني،  واملوظفني 
والتقييم، واملتلقيني الفرعيني. حتدد االتفاقية 

التعاونية جماالت التدخل اجلوهري.

التكلفة  اإجمايل   – املقدرة  التكلفة  اإجمايل  	•
االتفاقية  يف  الواردة  للم�رصوع  املتوقعة 

التعاونية للمنظمة. 

4.2 البداية 

اأكرث اجلوانب الفريدة يف املنهجية التي تتبعها 
USAID للعمل مع ال�رصكاء هي منح املنظمات 

واملتلقيني  براجمهم  واإدارة  ت�ضميم  يف  احلرية 
ب�ضكل  اال�ضتجابة  الوقت  نف�س  ويف  الفرعيني 
مرتابط ومتنا�ضق مع اأي م�ضاألة. لهذا ال�ضبب، 
التعاونية  االتفاقية  عموماً   USAID ت�ضتخدم 
)التي  التمويل بدالً من ا�ضتخدام العقود  ملنح 
اأو  امل�رصوع(  بتوجيه  خاللها  من   USAID تقوم 

املنح )التي ال تتدخل USAID مبوجبها كثرياً(.

التدخل   USAID لـ  التعاونية  االتفاقية  تتيح 
http://www.( ب�ضورة جوهرية يف م�رصوعكم 

 ،)usaid.gov/policy/ads/300/303.pdf

االإغالقالتطبيقمرحلة البدايةمرحلةتقدمي 
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خطط  على  املوافقة  يف  احلق  لها  اأّن  اأي 
التطبيق )خطط العمل(، واملوازنات، واملوظفني 
الرئي�ضيني، وخطط املراقبة والتقييم، واملتلقني 
الفرعيني. ت�ضعى USAID من خالل االحتفاظ 
مرتبطاً  برناجمكم  بقاء  �ضمان  اإىل  احلق  بهذا 
وحلكومة   USAID ل  االإ�ضرتاتيجية  باالأهداف 
ت�ضمح  نف�ضه  الوقت  ويف  امل�ضيفة،  الدولة 
باالبتكار،  ملنظمتكم  التعاونية  االتفاقيات 
ت�ضميم  �ضالحية  للمنظمة  تعطي  فعندما 
�رصاكاتها  وتكوين  بها  اخلا�س  التطبيق  منوذج 
الثقافة  تالئم  التي  ا�ضرتاتيجياتها  وتبني 
وال�ضياق العام، فهي بذلك متنحها اال�ضتقاللية 
يف تنفيذ امل�ضاريع وتقدمي خدمات عالية اجلودة 

للم�ضتفيدين. 

تعد امل�ضاءلة �رصورية لبقاء منظمتكم بحالة 
يجب  اأنه  اأي  فّعال،  برناجمها  كما جتعل  جيدة 
قيم  مع  يتوافق  مبا  الت�رصف  اجلميع  على 
اتباع  وجتنب  ر�ضالتها  لتحقيق  وذلك  املنظمة 
طرق خمت�رصة قد تلحق ال�رصر باأهداف املنظمة.

باالإ�ضافة اإىل ذلك، فاإن اإدارة الربنامج املمول من 
تطبيق  بني  توازن  حتقيق  يف  تتلخ�س   USAID

التحديات  يتجاوب بطريقة مبدعة مع  برنامج 
املحلية ويلبي احتياجات امل�ضتفيدين واملجتمع، 
حكومة  توقعات  مع  الوقت  نف�س  يف  ويتوافق 
منفذي  مع  روابط  وين�ضئ  امل�ضيفة  الدولة 

امل�ضاريع االآخرين وامل�ضتهدفني واملعنيني. 

واإدارة  توازن  حتقيق  طريقة  الوحدة  هذه  تتناول 
لالتفاقية التعاونية. عند  الربنامج بنجاح وفقاً 
معرفة وفهم ما ميكن وما ال ميكن ملنظمتكم 
القيام به باملنحة �ضتتمكنوا من زيادة كفاءته 

والتاأثري ب�ضكل اإيجابي على حياة امل�ضتفيدين. 

4.2.1 خم�ص ن�ضائح ل�ضمان اللتزام

امل�ضاعدة  على  واح�ضلوا  االتفاقية  1. افهموا 
عند احلاجة.

التفا�ضيل.  اتفاقيتكم على الكثري من   حتتوي 
اقروؤوها وتاأكدوا من فهمكم لها واأّن جمل�س 
على  االإداري  الفريق  واأع�ضاء  لديكم  االإدارة 
دراية ببنود االتفاقية املتعلقة بهم بالتحديد. 

تلبية  اأو  فهم  يف  امل�ضاعدة  اإىل  احتجتم  اإذا   
امل�ضاعدة.  اطلبوا   ، اتفاقيتكم  متطلبات  
االتفاقية  ل�ضابط  الفني  املمثل  باإمكان 
)AOTR( اأو �ضابط االتفاقية )AO( امل�ضاعدة 
عند  باإمكانكم  االأ�ضئلة.  على  االإجابة  يف 
تعيني  اأو  الفنية  امل�ضاعدة  طلب  ال�رصورة 
م�ضت�ضار لو�ضع عمليات واأنظمة اإدارية تلبي 
البنود  )لالطالع على �رصح  املنحة.  متطلبات 

 ).II العامة يف االتفاقية، راجعوا امللحق

2. حّدثوا وثائق اتفاقيتكم با�ضتمرار
  قد تطراأ تغيريات خالل مدة املنحة توؤثر على 
التغيريات  بينها  من  االأ�ضلية  االتفاقية  بنود 
على التمويل، واالأهداف، والتغطية اجلغرافية، 
واملوظفني الرئي�ضيني. تاأكدوا من احل�ضول على 
املوافقات امل�ضبقة املنا�ضبة وتوثيق التغيريات 
دائما جاهزة. حتى لو كانت  واجعلوها  خطياً 
ل�ضابط  الفني  باملمثل  جيدة  عالقتكم 
االتفاقية، �ضيكون هناك على االأرجح تغيريات 
على املوظفني خالل مدة املنحة )داخل املنظمة 
اإبقاء  ال�رصوري  من  اأي�ضا(،   USAID ويف 
والتغيريات  القرارات  بكل  املتعلقة  وثائقكم 
جيد.  ب�ضكل  املنحة منظمة  على  توؤثر  التي 
مع  اخلطية  املرا�ضالت  كل  على  حافظوا 
ل�ضابط  الفني  واملمثل  االتفاقية  �ضابط 
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االتفاقية منظمة بعناية يف ملفات خا�ضة 
بحيث  املو�ضوع،  اأو  و/  التاريخ  ح�ضب  وذلك 
يكون هناك �ضجل موؤ�ض�ضي عن االتفاقيات 
والقرارات يكون با�ضتطاعة املوظفني الرجوع 
اإليه خالل مدة املنحة. من املف�ضل االحتفاظ 

بن�ضخ احتياطية عن الوثائق يف موقع اآخر. 

3. اعرفوا نطاق املرونة.

   لتعزيز االإبداع ومنحكم القدرة على التجاوب 
تنفيذ  جماالت  جمال/  يف  التغيريات  مع 
الإدارة  املرونة  بع�س  لكم  تتوفر  الربنامج، 
يف  للمرونة  حدود  هناك  ولكن،  منحتكم. 
واملوظفني،  واملوازنة  الربنامج  على  التغيريات 

وال�رصاكات.
اإذن  على  احل�ضول  اأحياناً  عليكم  �ضيتعني   
اأو  االتفاقية  ل�ضابط  الفني  املمثل  من 
كما  التغيريات،  اإجراء  قبل  االتفاقية  �ضابط 
جتاوزها  ميكن  ال  حدوداً  اأحياناً  هناك  �ضيكون 
معرفة  يف  الف�ضل  هذا  �ضي�ضاعدكم  اأبداً. 
مع  التاأقلم معها  من  لتتمكنوا  احلدود  هذه 
باأحكام  ملتزمني  نف�ضه  الوقت  يف  بقائكم 

اتفاقية املنحة.

4. على املتلقني الفرعيني اأي�ضاً االلتزام باالأنظمة
   يتوىل املتلقون الرئي�ضيون امل�ضوؤولية عن اإبقاء 
منظمتهم ملتزمة وعليهم اأي�ضاً التاأكد من 
التزام املتلقيني الفرعيني. عليكم العمل مع 
املتلقيني الفرعيني للتاأكد من فهمهم ملا هو 
مطلوب منهم وا�ضتغالل هذه الفر�ضة لبناء 

قدرتهم اأي�ضاً.

5. ال تن�ضوا امل�ضتفيدين
متطلبات  بكل  االلتزام  حماولتكم  اأثناء 
االأ�ضا�ضي  الغر�س  تن�ضوا  ال  منحتكم، 

للمنحة، وهّي: م�ضاعدة امل�ضتفيدين منها.

4.2.2. منوذج التطبيق اخلا�ص بكم 

ت�ضتخدمونه  الذي  النموذج  يجمع  اأن  يجب 
لتنفيذ الربنامج ما بني االإدارة التنفيذية والفنية 
اإدارة  ت�ضكل  النتائج.  لتحقيق  وذلك  للربنامج 
اليومي  العمل  اأ�ضا�س  بكفاءة  التنفيذ  منوذج 

ملدير الربنامج. 

بالرغم من اأن منوذج التنفيذ يختلف من منظمة 
اإىل اأخرى اإال اأن منوذجكم يجب اأن يحتوي على 

ثالثة عوامل رئي�ضية )مبينة يف ال�ضكل 15(:

اأو من خالل  العمل الذي تقومون به مبا�رصة  	•
املتلقني الفرعيني )اأن�ضطة حمددة يف مناطق 

جغرافية معينة(

املدخالت  من  وغريها  )املوارد  اإجنازه  متطلبات  	•

االأخرى(؛  

املخرجات املتوقعة )النتائج و االأهداف( 	•
باأن�ضطة  مبا�رصة  الثالث  العوامل  هذه  تت�ضل 
توؤثر  فقد  وخمرجاتها.  ومواردها  عملكم  خطة 
على  املثال،  �ضبيل  على  املوازنة،  يف  التغيريات 
قدرتكم على حتقيق املخرجات اأو تتطلب منكم 

تعديل اأن�ضطتكم. 

ال�ضكل 15 – العنا�رش الرئي�ضية يف منوذج التطبيق

املوارد

الأن�ضطةاملخرجات
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يجب عليكم وعلى فريقكم خالل مدة الربنامج 
تطوير النموذج با�ضتمرار. بحيث جترون تعديالت 
�ضتتعرفون  ما  مع  يتما�ضى  مبا  اأن�ضطتم  على 
والتجارب  الر�ضمية  التقييمات  من  عليه 
اليومية وقد تتو�ضلوا اإىل اكت�ضاف طرق اأف�ضل 
اأكرب  عدد  اإىل  خدماتكم  الإي�ضال  تكلفة  واأقل 

من االأ�ضخا�س.

4.3 الإدارة التنفيذية

تتيح املهام املرتبطة باالإدارة التنفيذية للربنامج 
ببنود  وااللتزام  ب�ضال�ضة  قدماً  للم�ضي  املجال 
عدة  على  ت�ضتمل  التي  االتفاقية  و�رصوط 

وظائف روتينية مثل:

االإدارة املالية )4.3.1( 	•

تعديالت املوازنة )4.3.1.5( 	•

ال�رصاء )4.3.2( 	•

ال�ضفر )4.3.3( 	•

اإدارة املمتلكات )4.3.4( 	•

التعديالت على االتفاقية )4.3.5( 	•

4.3.1 الإدارة املالية

4.3.1.1 طلب اأموال من USAID واإنفاقها

املنح  ملتلقي  املالية  املبالغ   USAID ت�رصف 
يجوز  املدفوعة.  النفقات  مقابل  او  اما مقدما 
للعديد من املتلقني طلب احل�ضول على دفعات 
ا�ضرتداد  طلب  اأي�ضا  لهم  ويجوز  م�ضبقة 
اموالهم  ا�ضتعملوا  اذا  املدفوعة  النفقات 

اخلا�ضة لتغطية م�ضاريف امل�رصوع.

دفعات  طلب  مبدئيا  باإمكانكم  يكون  قد 

يجب  مرة.  كل  يف  واحد   ل�ضهر  م�ضبقة 
الذي  للمبلغ  خم�ض�س  طلب  كل  يكون  اأن 
تتوقعون اإنفاقه خالل فرتة الثالثني يوم القادمة. 
اإ�ضافية  احتجازاأموال  او  طلب  لكم  يجوز  ال 
"طارئة"، ولكن اإذا مت تاأجيل عملية �رصاء خمطط 

لها، فباإمكانكم تدوير االأموال اخلا�ضة بعملية 
ال�رصاء هذه اإىل ال�ضهر التايل. اإذا مت اإلغاء ن�ضاط 
على  له  املخ�ض�ضة  االأموال  اإنفاق  باإمكانكم 

ن�ضاط اآخر يف خطة العمل املعتمدة.

يف  املحدد  النموذج  بتعبئة  االأموال  طلب  يتم 
-SF( االتفاقية التعاونية: اإما النموذج املعياري
ا�ضرتداد  اأو طلب  دفعة م�ضبقة  طلب   –  )270
 )1034-SF( املعياري  النموذج  اأو   – نفقات 
غري  واخلدمات  للم�ضرتيات  عامة  ق�ضيمة   –

وت�ضليمه  النموذج  تعبئة  يجب  ال�ضخ�ضية. 
 .USAID يف   )FMO( املالية  االإدارة  مكتب  اإىل 
اإذا كان لديكم عدة منح من USAID عليكم 

تعبئة منوذج م�ضتقل لكل منحة.
 

وت�ضليمه  النموذج  تعبئة  عليكم  عام،  ب�ضكل 
ال�ضهر  من  اأق�ضى  كحد  واحدا  اأ�ضبوع  قبل 
الذي حتتاجون فيه االأموالويكون من املتوقع عادة 

يف هذا اجلزء:

طــلب واإنفــاق اأمــوال من احلكومـــة 
االمريكية

SF-270 كيفية تعبئة منوذج
SF-1034 كيفية تعبئة منوذج

مراقبة اأموال املنحة غري املنفقة ومعدل 
ال�رصف

اإعادة ت�ضكيل املوازنة

تخ�ضي�س التكاليف امل�ضرتكة للم�رصوع
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من  اأ�ضبوعني  اأو  اأ�ضبوع  خالل  االأموال  ا�ضتالم 
ت�ضليم النموذج. 

مع مرور الوقت واإثبات كفاءتكم باإنفاق االأموال  
تتاأخرون  اأو  واأنكم ال تت�رصعون  التي طلبتموها 
يف اإنفاقها، قد تتمكنون من طلب دفعات على 
الفني  املمثل  �ضيقرر  /ربعي.  ف�ضلي  اأ�ضا�س 
ذلك  املالية  االإدارة  ومكتب  االتفاقية  ل�ضابط 
عند مراجعة البيانات الواردة يف تقاريركم املالية 
SF- 425، ومنوذج طلب-SF الفدرالية الف�ضلية
270 اأو SF-1034 حل�ضاب مبلغ املنحة غري املنفق 

"Pipeline" ومعدل ال�رصف. 

تقدير مبلغ الدفعات امل�ضبقة

عند تقدير مبلغ الدفعة امل�ضبقة التي تطلبونها، 
ال تقوموا فقط بتق�ضيم املوازنة ال�ضنوية على 
12 �ضهر؛ بل عليكم ح�ضاب املبلغ الذي تعتقدون 
بالتحديد اأنكم �ضتنفقوه خالل ال�ضهر القادم 
وذلك بناًء على خطة العمل املعتمدة وجداول 
التنفيذ التف�ضيلية. باإمكانكم تق�ضيم بع�س 
االأ�ضهر  جميع  على  بالت�ضاوي  املوازنة  عنا�رص 
)كالرواتب على �ضبيل املثال(، ولكن هناك بع�س 
النفقات التي قد تتم مبجملها يف �ضهر واحد 
بداية  )عند  اال�ضتهالكية  غري  املعدات  ك�رصاء 
امل�رصوع على �ضبيل املثال(. خذوا بعني االعتبار 
االأموال املتوفرة لديكم حالياً وتاأكدوا من املبالغ 
املتلقني  لدى  متوفرة  تكون  قد  التي  املتبقية 

الفرعيني قبل تقدمي اأي طلب.

الربنامج مع متلقني فرعيني  تنفذون  اإذا كنتم 
)الأغرا�س الدفعات امل�ضبقة ن�ضري اإليهم مبتلقي 
املنح الفرعيني(، عليكم العمل معاً الإدارة طلبات 
التمويل وعمليات االإنفاق حتى ال تنفذ االموال 

لدى اأي طرف باكراً. يف �ضبيل ذلك، اطلبوا من 
املتلقني الفرعيني تقدمي تقديرات التمويل على 
)عند  ف�ضلي  اأ�ضا�س  على  اأو  �ضهري  اأ�ضا�س 
خطط  على  بناًء  وذلك  ذلك(  على  املوافقة 
التف�ضيلية.  التنفيذ  وجداول  املعتمدة  العمل 
قد ترغبوا اأي�ضاً با�ضتحداث عملية مع املتلقيني 
النفقات  وا�ضرتداد  امل�ضبقة  للدفعات  الفرعيني 

.USAID م�ضابهة للعملية التي تتبعوها مع

SF-270 4.3.1.2 كيفية تعبئة النموذج

حتتوي ال�ضفحات التالية على تو�ضيح لكيفية 
تعبئة منوذج SF 270 لطلب دفعات م�ضبقة اأو 
ا�ضرتداد نفقات من USAID. الهدف لي�س جعل 
هذه اخلطوات بديالً لتعليمات USAID املوجودة 
على االإنرتنت اأو االإر�ضادات التي يقدمها مكتب 
االأ�ضئلة  بع�س  على  االإجابة  بل  املالية،  االإدارة 

التي قد يثريها من ميالأ النموذج للمرة االأوىل.

اخلطوة االأوىل هي تنزيل منوذج SF 270 ب�ضيغة 
http://www.whitehouse. املوقع  من   PDF

.pdf.gov/omb/grants/sf270

كاحل�ضاب  النماذج  ميزات  بع�س  ال�ضتغالل 
لديكم   يتوفر  اأنه  من  تاأكدوا  االأوتوماتيكي 
 Adobe ريدر  "اأدوبي  برنامج  من  ن�ضخة  اأحدث 
من  جماناً  تنزيله  ميكنكم  والذي   "®Reader

http://www.adobe.com/products/ املوقع 
 .html.acrobat/readstep2

يتاألف النموذج من �ضفحتني. حتتوي ال�ضفحة 
اجلزء العلوي  اأجزاء رئي�ضية –  االأوىل على ثالثة 
وطلبكم؛  منحتكم  عن  ملعلومات  خم�ض�س 
الدفعة  فيه ح�ضاب  الذي ميكنكم  الثاين  اجلزء 
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امل�ضبقة اأو مبلغ النفقات التي تريدون ا�ضرتدادها؛ 
لطلب  فقط  ال�ضفلي  اجلزء  ا�ضتخدام  ويتم 
الدفعات امل�ضبقة. حتتوي ال�ضفحة الثانية على 

تعليمات ومكان خم�ض�س للتوقيع.

اجلزء العلوي

مبا�رص  العلوي  اجلزء  اأغلب  اأن  من  بالرغم 
التي  الن�ضائح  بع�س  يلي  فيما  ولكن  ووا�ضح 
الرئي�ضية  ال�ضناديق  لتعبئة  �ضت�ضاعدكم 

)راجعوا ال�ضكل 16(.

عليكم  العلوي،  اجلزء  تعبئة  من  االنتهاء  بعد 

ال�ضندوق a(1( - نوع الدفعة املطلوبة �ضتكون 
لنفقات.  ا�ضرتداد  اأو  م�ضبقة  دفعة  اإما 
عن  م�ضبقة  دفعة  عام  ب�ضكل  �ضتطلبون 
ا�ضرتداد  طلب  يتم  ال�ضهرية.  االأق�ضاط 
النفقات فقط عندما تنفقون مالكم اخلا�س 
على اأ�ضياء يف موازنة خطة العمل املعتمدة 

وتطلبون ا�ضرتداد هذه االأموال.
ال�ضندوق b(1( - عليكم دائما اختيار "الدفعة 
االأخرى  الطلبات  كل  عن  وذلك  اجلزئية" 

با�ضتثناء الطلب يف نهاية املنحة.
ال�ضندوق 2- يعتمد اأ�ضا�س الطلب على نوع 

نظام املحا�ضبة الذي ت�ضتخدمه.

حتديد ما اإذا كنتم بحاجة اإىل تعبئة اجلزء الذي 
يقع يف املنت�ضف املخ�ض�س للح�ضاب الكامل 
املب�ّضط  باحل�ضاب  املتعلق  ال�ضفلي  اجلزء  اأو 

للدفعات امل�ضبقة. 
قوموا بتعبئة اجلزء املخ�ض�س للح�ضاب الكامل 
للدفعات امل�ضبقة وا�ضرتداد النفقات اأو اإذا كان 
لديكم اأي دخل من برنامج )راجعوا ال�ضكل 17(.

اإذا مل يكن الطلب يتعلق با�ضرتداد نفقات ومل 
يكن لديكم دخل من برنامج انتقلوا مبا�رصة اإىل 
فقط  امل�ضبقة  للدفعات  املخ�ض�س  النموذج 

واملو�ضح اأدناه.

ADVANCE

FINAL PARTIAL

CASH

ACCRUAL

Advances required by
month, when requested
by Federal grantor
agency for use in making
prescheduled advances

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

هذا  يغطيها  التي  "الفرتة   -  8 ال�ضندوق 
واحد  ميالدي  �ضهر  تكون  اأن  يجب  الطلب" 
)على �ضبيل املثال: من 1 كانون الثاين، 2010 
يوعز  مل  ما   )2010 الثاين  كانون   31 حتى 
بخالف   FMO املالية  االإدارة  مكتب  اإليكم 

ذلك(.  

1a

1b
 2

 8

SF-270 ال�ضكل 16- اجلزء العلوي من منوذج
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اجلزء املخ�ض�ص للح�ضاب

للح�ضاب  املخ�ض�س  الرئي�ضي  اجلزء  ي�ضتمل 
)اأ�ضطر معنونة من a- j، مبينة يف ال�ضكل 17( 
على ثالثة اأعمدة يف اجلزء العلوي )a-c( وعمود 
للمبلغ االإجمايل. قوموا بتعبئة طلب احل�ضول 
كنتم  اإذا  فقط  االأعمدة  هذه  يف  اأموال  على 
قد ف�ضلتم تكاليف املقر الرئي�ضي، اأو املتلقي 
ال�ضنوية املعتمدة  املوازنة  البلد يف  اأو  الفرعي، 
الفني  املمثل  ي�ضاعد  هذا  الطريقة.  بهذه 
ل�ضابط االتفاقية يف تتبع طلباتكم ونفقاتكم 
ح�ضب املوازنة، اإال اأن مكتب االإدارة املالية عموما 
ال يلزمكم بذلك. اإذا كانت موازنتكم مق�ضمة 
الفني  املمثل  فا�ضاألوا  اأكرث من ثالث فئات  اإىل 
فائدة  االأكرث  الت�ضنيف  االتفاقية عن  ل�ضابط 

بالن�ضبة اليهم. 

التاريخ  هذا  حتى  الربنامج  نفقات  a.اإجمايل 
)ال�ضف a(: كل نفقات برناجمكم مبا يف ذلك 
بداية  منذ  التكاليف  يف  امل�ضاهمة  حجم 
فرتة الطلب. اأي مبعنى اآخر، اإذا كان طلبكم 
عن الفرتة من 1 اإىل 31 كانون الثاين 2009، 
عليكم ذكر اإجمايل النفقات اعتباراً من 31 

كانون االأول 2008.

يك�ضبها  التي  االأموال   – الربنامج  دخل 
يتولد  نف�ضه.  الربنامج  ملنفعة  الربنامج 
فر�س  خالل  من  املثال  �ضبيل  على  الدخل 
ر�ضوم على اخلدمات اأو بيع �ضلع اأ�ضا�ضية، 
ومن املمكن حتقيق الدخل اأي�ضا من خالل 
بيع معدات مت �رصاوؤها باأموال الربنامج ومل 

يعد هناك حاجة اإليها. 

عن  الربنامج  دخل  يختلف  مالحظة:  
ميكن  والتي  للدخل  املولدة  االأن�ضطة 
االحتفاظ  الربنامج  من  للم�ضتفيدين 

مبوجبها باأي دخل يحققونه

b.ناق�ص: دخل الربنامج الرتاكمي )ال�ضف b( : اإذا 
عليكم  دخل  اأي  حقق  قد  برناجمكم  كان 

ذكره هنا.
c.�ضايف نفقات الربنامج )ال�ضف a ناق�ص ال�ضف 

.)b
d.النفقات النقدية املقدرة لفرتة الدفعة امل�ضبقة: 
ما املبلغ الذي �ضتحتاجونه يف فرتة الدفعة 

 a

 a

 b  c

 b
 c

 d
 e

 f
 g

 h
 i

 j

SF-270 ال�ضكل 17- اجلزء املخ�ض�ص للح�ضاب يف منوذج
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امل�ضبقة )يف املثال 1-31 كانون الثاين 2009( 
امل�ضاهمة  ذلك  )مبا يف  الالزم  التمويل  وكل 
يف التكاليف(، بغ�س النظر عن اأي نقد يف 

ال�ضندوق مت تدويره.
املبلغ  كل   :)d و    cال�ضفني )جمموع  e.الإجمايل 
التاريخ  هذا  اأنفقته منظمتكم حتى  الذي 
حتى  اإنفاقه  تتوقعون  الذي  اإىل  باالإ�ضافة 

نهاية فرتة الدفعة امل�ضبقة.  
من  لي�ص  الذي   e ال�ضطر  يف  املبلغ  من  f.اجلزء 
ال�ضابقة  امل�ضاهمات  كل  الفدرالية:  الأموال 
يف التكاليف باالإ�ضافة اإىل كل امل�ضاهمات 
لتقدميها  تخططون  التي  التكاليف  يف 
غري  كنتم  )اإذا  امل�ضبقة.  الدفعة  فرتة  خالل 
التي  التكاليف  امل�ضاهمة يف  متاأكدين من 
�ضت�ضتطيعون االلتزام بها خالل فرتة الدفعة 
امل�ضبقة. ال باأ�س من كتابة US$0 يف منوذج 
املالئم  بال�ضكل  تربرون  اأنكم  SF-270 طاملا 

امل�ضاهمة الفعلية يف التكاليف الواردة يف 
منوذج SF-425 الالحق.

اإىل  والعائد   e ال�ضطر  املذكور يف  املبلغ  g.اجلزء من 
الذي  االإجمايل  املبلغ  اأموال فدرالية: هذا هو 

الدفعات امل�ضبقة فقط

البديلة  باحل�ضابات  املتعلق  اجلزء  لتعبئة 
املبلغ  امل�ضبقة فقط قوموا بح�ضاب  للدفعات 
الذي حتتاجونه لل�ضهر القادم واأنق�ضوا منه اأي 
USAID وتبقت لديكم  مبالغ غري منفقة من 
من الدفعة امل�ضبقة التي تلقيتوها يف ال�ضابق 
الفرتة.  عن  تطلبونه  الذي  املبلغ  اإىل  للتو�ضل 
خالل الفرتة ال�ضابقة، اإذا كنتم قد اأنفقتم مبلغ 
فقد  الفرتة  تلك  يف  امل�ضبقة  الدفعة  يتجاوز 
يظهر الرقم يف اخلانة املخ�ض�ضة لالأموال غري 

املنفقة بال�ضالب. 

هذا  حتى  للم�رصوع   USAID من  طلبتوه 
املطلوبة  االأموال  على  وي�ضتمل  التاريخ 
لفرتة الدفعة امل�ضبقة. يراجع مكتب االإدارة 
يطابق  اأنه  من  للتاأكد  الرقم  هذا  املالية 
االأخري.   SF-270 النموذج  يف  املذكور  املبلغ 
من املمكن التحقق من ذلك من خالل جمع 

.i و h ال�ضطرين
ال�ضابق:  يف  طلبها  مت  التي  الفدرالية  h.املبالغ 
اإجمايل كل املبالغ التي طلبتوها حتى االآن 

.USAID من
i.املبلغ الفدرايل املطلوب حاليا )ال�ضطر g ناق�ص 
جمموع  هي  النتيجة  �ضتكون   :)h ال�ضطر 
املبالغ التي حتتاجونها من  USAIDلل�ضهر 
اأي مبالغ غري  ناق�س  الطلب(،  )فرتة  القادم 

منفقة من USAID متوفرة لديكم.
j.الدفعات امل�ضبقة املطلوبة �ضهرياً: ا�ضتخدموا 
ال�ضطر االأخري فقط يف احلاالت التي تطلبون 
ولكن  ف�ضلي  اأ�ضا�س  على  اأموال  فيها 

ت�ضتلمونها على اأ�ضا�س اأق�ضاط �ضهرية. 

ا�ضرتداد النفقات

تكاليف  ال�ضرتداد   270-SF منوذج  تعبئة  عند 
عملكم  خطة  موازنة  يف  مدرجة  م�ضرتيات 
املعتمدة، هناك ب�ضعة اأمور عليكم القيام بها 

ب�ضكل خمتلف.  
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ال�ضندوق 8: الفرتة التي يغطيها هذا الطلب: 
يجب اأن يغطي الفرتة التي تطلبون ا�ضرتداد 

اأموال منفقة فيها.
Formatting must be the same

D

 8  8

SF-270 ال�ضكل 18- طلب ا�ضرتداد نفقات على النموذج

ال�ضف D- النفقات النقدية املتوقعة يف فرتة 
الدفعة املقدمة: يجب اأن يكون املبلغ املذكور 
دفعة  هنا  تطلبون  ال  الأنكم   ،0$US هو  هنا 
م�ضبقة. اإذا كنتم بحاجة اإىل دفعة م�ضبقة 
اأخرى  مناذج  ملء  عليكم  نفقات  وا�ضرتداد 

منف�ضلة. 
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 SF-270 ت�ضليم منوذج

االأوىل،  ال�ضفحة  تعبئة  من  االنتهاء  مبجرد 
لديها  اأخرى  جهة  اأو  امل�رصوع  مدير  من  اطلبوا 
التوقيع  منظمتكم  يف  الت�ضديق  �ضالحية 
عليها.  التاريخ  وكتابة  الثانية  ال�ضفحة  على 
واإر�ضال  النموذج  بت�ضوير  قوموا  ذلك  بعد 
اإىل مكتب  االإلكرتوين  بالربيد  امل�ضورة  الن�ضخة 
 ei@usaid.gov على العنوان FMO االإدارة املالية
واأ�ضيفوا اإىل قائمة م�ضتلمي الربيد االإلكرتوين 
املمثل الفني ل�ضابط االتفاقية. احتفظوا دائما 
االأ�ضل  باإر�ضال  وقوموا  ملفكم  يف  بن�ضخة 
بالربيد اإىل مكتب االإدارة املالية. اإذا مل تتلقوا ردا 
من مكتب االإدارة املالية خالل 10 اأيام، عليكم 

متابعة امل�ضاألة.  
 

  SF-1034 4.3.1.3 كيفية تعبئة النموذج

-SF النموذج  ت�ضتخدم  منظمتكم  كانت  اإذا 
م�ضبقة  دفعات  وت�ضفية  اأموال  لطلب   1034
من USAID، عليكم اتباع اخلطوات املبينة اأدناه. 
كما هو احلال بالن�ضبة الإر�ضادات تعبئة النموذج 
الن�ضائح  هذه  حتل  اأن  لي�س  فالهدف   270-SF

الواردة  االأمريكية  احلكومة  تعليمات  حمل 
املالية  االإدارة  مكتب  اإر�ضادات  اأو  االإنرتنت  على 
اأ�ضئلة  على  االإجابة  اإىل  تهدف  ولكنها   FMO

م�ضتخدمي منوذج SF-1034 للمرة االأوىل. 

م�ضبقة  دفعة  على  احل�ضول  طلب  لتقدمي 
عليكم تعبئة ثالث مناذج SF-1034 لطلب ثالث 
القادم  ال�ضنة  ربع  فرتة  عن  منف�ضلة  دفعات 
)منوذج واحد لكل �ضهر- دفعة م�ضبقة مدورة 
لثالث اأ�ضهر(. يجب ت�ضليم كل النماذج الثالثة 
مت  �ضنة.  ربع  كل  بداية  من  ايام عمل   10 قبل 
منظمتكم  لتحافظ  النموذج  هذا  ت�ضميم 

على تدفق نقدي موحد. للبدء بتعبئة الطلب، 
عليكم التاأ�ضري يف اأعلى منوذج SF-1034 للداللة 

على "طلب دفعة م�ضبقة".

�ضهر  كل  نهاية  من  يوم   15 خالل  عليكم 
الدفعة  لت�ضفية  اآخر   SF-1034 منوذج  ت�ضليم 
دفعة  "ت�ضفية  بعبارة  والتاأ�ضري عليه  امل�ضبقة 
م�ضبقة"، وذلك لتحديد مبلغ التمويل )اإن وجد( 
الذي اأنفقته منظمتكم من الدفعة امل�ضبقة 
التي ا�ضتلمتها عن ذلك ال�ضهر. مبا اأنه ال ميكن 
يقدم  حتى  جديدة  م�ضبقة  دفعات  اإ�ضدار 
املتلقي منوذج الت�ضفية هذا، يجب ت�ضليمه يف 

الوقت املنا�ضب �ضهريا. 

واحدة  �ضفحة  من   SF-1034 منوذج  يتاألف 
وعليكم فقط تعبئة اجلزء العلوي منها )راجعوا 
النموذج  باقي  بتعبئة  تقوموا  ال   .)19 ال�ضكل 
الوكالة  �ضتقوم  حيث  فيه  االأخرى  والفراغات 

املمولة بذلك. 
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رقم الق�ضيمة – ابدوؤوا من الرقم 1 وثم �ضريوا  	•
ح�ضب الت�ضل�ضل بعد ذلك بحيث يتغري الرقم 
النموذج.  بتعبئة  فيها  تقومون  مرة  كل  يف 
مالحظة: اكتبوا كلمة "نهائية" اإذا كانت هذه 

اآخر ق�ضيمة.اآخر ق�ضيمة.
الأمـــريكــية  املوؤ�ضــ�ضة  اأو  املكـتب،  الوزارة،  	•
املايل  املكتب  وعنوان  ا�ضم  اأدخل   – وموقعها 
يف  موجودة  التفا�ضيل  العالقة.  �ضاحب 

االتفاقية. 
كتابة  دائماً  تذكروا   – الق�ضيمة  اإعداد  تاريخ  	•

تاريخ اإعداد النموذج.
رقم وتاريخ العقد – اكتبوا الرقم والتاريخ كما  	•

هو مبني يف االتفاقية.
رقم وتاريخ الطلب، رقم اجلدول، تاريخ الدفع، تاريخ  	•
ا�ضتالم الفاتورة، بنود اخل�ضم، رقم ح�ضاب متلقي 
اإليه،  منه/  الإر�ضال  مت  الذي  العنوان  الدفعة، 
بولي�ضة ال�ضحن احلكومية – ال متلئوا الفراغات 

املخ�ض�ضة لهذه املعلومات.

SF-1034 ال�ضكل 19 – اجلزء العلوي من النموذج

ا�ضم  اأرفقوا   – الدفعة  متلقي  وعنوان  ا�ضم  	•
يف  يرد  كما  بريدها  وعنوان  منظمتكم 

االتفاقية التعاونية.
رقم وتاريخ الأمر – اتركوه فارغ 	•

واليوم  ال�ضهر  اكتبوا   – اخلدمة  تقدمي  تاريخ  	•
وال�ضنة لبداية ونهاية الفرتة التي مت بها حتمل 

التكاليف املطلوب ا�ضرتدادها. 
بنود اخلدمة – اأرفقوا و�ضف خمت�رص لالأن�ضطة  	•
التي من املتوقع اإقامتها ) للدفعة املقدمة( 
اأو التي مت االنتهاء منها )لت�ضفية الدفعة(. 
و�ضف  املانحة  الوكالة  تطلب  قد  مالحظة: 

مف�ضل ب�ضكل اأكرب لالأن�ضطة.
اأرفقوا املبلغ الذي تطلبونه )للدفعة   – املبلغ  	•
املقدمة( اأو املبلغ الذي اأنفقتموه من الدفعة 
امل�ضبقة التي ا�ضتلمتمـوهـا هـــذا ال�ضـهر 

)لت�ضفية الدفعة(.
ل يجوز ملتلقي الدفعة الكتابة يف الفراغ اأدناه – ال  	•

تطبعوا اأو تكتبوا اأ�ضفل هذا اخلط. 
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SF-1034 ت�ضليم منوذج

االتفاقية  يف  املف�ضلة  التعليمات  راجعوا 
 .1034-SF التعاونية حول كيفية تقدمي النموذج
يجب على املنظمة ت�ضليم االأ�ضل وثالث ن�ضخ 
من منوذج SF-1034 اإىل مكتب الدفعات املالية 

املذكور يف االتفاقية.  

املنفق  غري  املنحة  مبلغ  مراقبة   4.3.1.4
ومعدل ال�رصف

م�ضوؤولية  منظمتكم  يف  املايل  املدير  يتوىل 
مبوجب  املنظمة  تنفقها  التي  املبالغ  مراقبة 
لتغطية  الكايف  املال  توفر  من  والتاأكد  املنحة 
تتبع  اأن  منظمتكم  على  القادمة.  النفقات 
باأموال  تتعلقان  هامتان  ح�ضابيتان  عمليتان 
كما  ال�رصف،  ومعدالت   املنفقة  غري  املنحة 
مبراقبة  االتفاقية  ل�ضابط  الفني  املمثل  يقوم 

اللتزام  مبلغ  �ضقف  اإىل  انتبهوا 
املخ�ض�ص ملنحتكم! 

معاملة  لتنفيذ  امل�ضتغرق  الوقت  يرتاوح 
من  عادة   SF-1034 اأو   SF-270 النموذج 
اأن هناك مبلغ  اأ�ضبوعني، طاملا  اإىل  اأ�ضبوع 
كاف خم�ض�س ملنحتكم. اإذا طلبتكم اأموال 
تزيد عن �ضقف املبلغ املخ�ض�س ملنحتكم 
فقد ي�ضتغرق االأمر �ضهراً لتعديل االتفاقية 
بحيث يتم تخ�ضي�س مبلغ اإ�ضايف قبل اأن 
من   FMO املالية  االإدارة  مكتب  يتمكن 

.SF-1034 تنفيذ معاملة النموذج 270 اأو

االلتزام  مبلغ  تراقبوا  اأن  املف�ضل  من 
�ضابط  اإبالغ  من  تتاأكدوا  واأن  املخ�ض�س، 
مبالغ  تخ�ضي�س  تطلبوا  واأن  االتفاقية 

اإ�ضافية مبجرد اإنفاق %75 من ذلك املبلغ. 

املنتظمة  املرا�ضالت  �ضتجنبكم  االأرقام.  هذه 
مع املمثل الفني ل�ضابط االتفاقية احلاجة اإىل 
تاأخري العمليات ريثما تنتظرون تخ�ضي�س اأموال 

اإ�ضافية. 
مبلغ  "Pipeline"هي  املنفقة  غري  املنحة  اأموال 
بعد،  اإنفاقه  يتم  مل  الذي  املخ�ض�س  االلتزام 
اأي املبلغ الذي ال يزال متوفر لديكم. باإمكانكم 
االأموال  املبلغ من خالل جمع كل  ح�ضاب هذا 
مبلغ  اإجمايل  من  وطرحها  اأنفقتموها  التي 

االلتزام املخ�ض�س.  

احل�ضاب:
املبلغ غري املنفق من املنحة = مبلغ اللتزام املخ�ض�ص 

– اإجمايل املبلغ الذي مت اإنفاقه. 
تنفقون  الذي  املعدل  يح�ضب  ال�رصف  معدل  
فيه االأموال التي تلقيتموها. احل�ضاب االأ�ضا�ضي 
ملعدل  ال�رصف هو املبلغ الذي اأنفقتموه مق�ضم 

على عدد االأ�ضهر التي مت االإنفاق فيها. 
احل�ضاب: 

معدل ال�ضتنفاذ = اإجمايل املبلغ املنفق/ عدد اأ�ضهر 
العمل حتى تاريخه.  

االتفاقية  ل�ضابط  الفني  املمثل  �ضي�ضتخدم 
ملعرفة  الربعية   الف�ضلية/   425-SF تقارير 
با�ضتخدام  ترغبون  قد  ولكن  ال�رصف  معدل  
يف  ي�ضاعدكم  تقرير  الإعداد  املالية  اأنظمتكم 

متابعة نفقاتكم ال�ضهرية الفعلية.
اأي�ضاً  باإمكانكم  ال�رصف  معدل   ح�ضاب  عند 
واحدة  تتم مرة  التي  اخلا�ضة  امل�ضاريف  ف�ضل 
يف  ذلك  ي�ضاعد  حيث  املركبات  �رصاء  مثل 
اإعطائكم  فكرة اأف�ضل عن املبالغ التي �ضيتم 

اإنفاقها يف م�رصوعكم يف االأ�ضهر القادمة. 
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مثال )يرجى مراجعة ال�ضكل 20(.

على   X احلكومية  غري  املنظمة  ح�ضلت  	•

اتفاقية تعاونية بقيمة اإجمالية تبلغ  000،1 
التزام  مبلغ  على  ح�ضلنا  اأمريكي.  دوالر 
خم�ض�س مبدئي بقيمة 10 دوالرات اأمريكية. 
عندما متت املوافقة على خطة العمل تلقينا 
خم�ض�س  التزام  كمبلغ  اأمريكي  دوالر   300
االلتزام  مبلغ  اإجمايل  و�ضل  وبالتايل  اإ�ضايف 

املخ�ض�س اإىل 310 دوالر اأمريكي.

تعمل املنظمة غري احلكومية X منذ 4 اأ�ضهر  	•
واأنفقت حتى االآن 145 دوالر. 

عند تنقي�س مبلغ االلتزام املخ�ض�س الكلي  	•

 145( النفقات  اإجمايل  من  دوالر(   310( من 
دوالر( �ضنح�ضل على مبلغ املنحة غري املنفق 

وهو 165 دوالر. 

عند تق�ضيم املبلغ الذي مت اإنفاقه )145 دوالر(  	•

على عدد االأ�ضهر التي مت االإنفاق فيها )اأربعة 
�ضهري  معدل�رصف  على  �ضنح�ضل  اأ�ضهر( 

وهو )36.25 دوالر(.

X







    
US145 US30 US35 US55 US25




US145               US165 US310 
US36.25 US4145

US36.25 US165



4.5

1000 US
10 US
300 US
310 US






X

ال�ضكل 20 – حتليل مبلغ املنحة املقدمة اإىل منظمة
 X غري احلكومية 

ال�رصف  ومعدل   املنفق  غري  املبلغ  با�ضتخدام 
باإمكانكم ح�ضاب عدد االأ�ضهر املتبقية لديكم 
تخ�ضي�س  اإىل  بحاجة  ت�ضبحوا  اأن  قبل  تقريباً 
غري  املبلغ  ق�ّضموا  اإ�ضافية.  التزام  اأموال 
على  و�ضتح�ضلوا  ال�رصف  معدل  على  املنفق 
االلتزام  مبلغ  نفاذ  قبل  املتبقية  االأ�ضهر  عدد 
املخ�ض�س وذلك مع افرتا�س بقاء االإنفاق على 
اأعاله،  املذكور  املثال  نف�س  يف  املعدل.  نف�س 
ح�ضب   X احلكومية  غري  املنظمة  �ضتنفق 
تقديرها مبلغ االلتزام املخ�ض�س املتبقي خالل 
معدل   اأن  الحظوا  ولكن  ون�ضف.  اأ�ضهر  اأربعة 
كل  يف  االأرجح  على  �ضيتغري  الفعلي  ال�رصف 

�ضهر وذلك بناء على اأن�ضطة الربنامج املنفذة.

خذوا هذه االأرقام بعني االعتبار وراقبوا نفقاتكم 
اأبطاأ  اأو  اأ�رصع  مبعدل  تتم  ال  اأنها  من  لتتاأكدوا 
لديكم  كان  اإذا  املثال،  �ضبيل  على  الالزم.  من 
جتعلوا  اأن  فيجب  �ضنوات  ثالث  مدتها  منحة 
وترية االإنفاق متوافقة مع االإطار الزمني املحدد 

لتحقيق االأهداف.

4.3.1.5 اإعادة ت�ضكيل املوازنة

تنق�ضم املوازنة املعتمدة اإىل ت�ضع فئات معيارية، 
على  تعديالت  الإجراء  املرونة   USAID وتتيح 
املثال،  )على �ضبيل  الفئات  املوازنة �ضمن هذه 
ت�ضوير  اآلة  ل�رصاء  املوازنة  مبلغ يف  خ�ض�ضتم 
ولكن قررمت بدالً من ذلك ا�ضتعمال املبلغ ل�رصاء 
مبلغ  نقل  لكم  يجوز  ولكن  كمبيوتر(،  طابعة 
حمدود فقط من فئة اإىل اأخرى �ضمن التكاليف 
على  احل�ضول  عليكم  يتعني  اأن  قبل  املبا�رصة  
التعديل على  اإذا جتاوز حجم   .USAID موافقة 
املوازنة هذا احلد فيتم اعتباره تعديل كبري على 

املوازنة.  
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قواعد USAID ب�ضاأن تعديل املوازنة

عن   USAID من  مقدمة  منحة  كل  تختلف 
غريها، فبينما تعترب بع�س اتفاقيات املنح التغيري 
بني  الرتاكمية  التغيريات  هو  املوازنة  يف  الكبري 
اإجمايل  من   %10 تتعدى  بن�ضبة  املوازنة  فئات 
املوازنة خالل مدة املنحة، اإال اأن بع�س اتفاقيات 
ملعرفة  بكثري.  اأقل  �ضقف  حتدد  االأخرى  املنح 
لتعديل  منحتكم  على  املنطبقة  القواعد 

املوازنة راجعوا االتفاقية التعاونية. 

على �ضبيل املثال، اإذا كان احلد املخ�ض�س الإجراء 
تعديل كبري على موازنة منحة قيمتها 2 مليون 
املنحة  متلقي  باإمكان   ،%10 هو  اأمريكي  دوالر 
  200،000 اإىل  ي�ضل  حد  اإىل  املوازنة  تعديل 
مدة  طوال  املوازنة  فئات  بني  ما  اأمريكي  دوالر 
املنحة من دون طلب موافقة. �ضيتعني عليكم 
على  تغيريات  اأي  على  املوافقة  على  احل�ضول 

املوازنة تتجاوز ذلك احلد. 

هذه التغيريات تراكمية، ويف هذا املثال اإذا قمتم 
ال�ضنة  خالل  املوازنة  يف  دوالر   50،000 بتعديل 
الثانية  ال�ضنة  خالل  دوالر  و150،000  االأوىل، 
ف�ضيتعني احل�ضول على موافقة م�ضبقة على 
اأي تغيريات بني فئات املوازنة يف ال�ضنة الثالثة 
عليها مهما كانت �ضغرية. ل�ضابط االتفاقية 
اإذا  املوازنة  تعديل  اإمكانية  من  احلد  يف  اخليار 

كانت التغيريات غري �رصورية اأو غري منطقية. 

طلب املوافقة

تتجاوز  تغيريات  الإجراء  تخططون  كنتم  اإذا 
على  الكبرية  للتعديالت  املخ�ض�س  ال�ضقف 
االأن�ضطة  على  كبري  تغيري  اإىل  توؤدي  اأو  املوازنة 
املنفذة، اكتبوا مذكرة اإىل املمثل الفني ل�ضابط 

املوافقة،  لطلب  االتفاقية  و�ضابط  االتفاقية 
واأرفقوا باملذكرة ما يلي:

�رصح ل�رصورة تعديل املوازنة )على �ضبيل املثال،  	•

�رصح التكاليف اأو الظروف غري املتوقعة(
على  ال�ضابقة  التعديل  العمليات  حتديد كل  	•

موازنة املنحة.
تفا�ضيل م�ضدر االأموال )اأي ما هي التكاليف  	•

التي لن تنفقونها لتتمكنوا من توفري املال(
تفا�ضيل الطريقة التي �ضيتم بها ا�ضتعمال  	•
املبالغ التي خ�ضعت الإعادة التعديل يف املوازنة.

�رصح اأية اآثار تتوقعونها نتيجة تعديل املوازنة  	•

مثل التغيريات على االأهداف.
التي  لالأموال  اأخرى  م�ضادر  مناق�ضة  	•

ح�ضب  عجز،  اأي  لتعوي�س  �ضت�ضتخدمونها 
االقت�ضاء

مبجرد و�ضولكم اإىل ال�ضقف املخ�ض�س لتعديل 
االتفاقية  �ضابط  يعطي  اأن  يجب  املوازنة، 
على  التعديل  عمليات  جميع  على  املوافقة 
اإذا كنتم  املوازنة بغ�س النظر عن املبلغ. لهذا، 
تعديالت  اإجراء  املوافقة على  اإىل طلب  بحاجة 
الالزمة  التغيريات  كل  تقدير  حاولوا  اإ�ضافية، 
دفعة  عليها  املوافقات  وطلب  امل�رصوع  الإمتام 

واحدة.

امل�ضرتكة  التكاليف  تخ�ضي�س   4.3.1.6
للم�رصوع

م�رصوع  من  اأكرث  لديها  التي  املنظمة  تتحمل 
واحد ثالث فئات من النفقات:

املرتبطة  التكاليف   – املبا�رشة  امل�رشوع  تكاليف  	•
تكاليف موظف  بو�ضوح مب�رصوع حمدد مثل 
امل�رصوع  ذلك  يف  ح�رصي  ب�ضكل  يعمل 
موظفو  ي�ضتعملها  التي  املكتبية  وامل�ضاحة 
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امل�رصوع اأو املعدات واللوازم امل�ضتعملة فقط 
من قبل م�رصوع واحد. 

الالزمة  التكاليف   – تكاليف امل�رشوع امل�ضرتكة  	•
ربطها  ال�ضعب  من  لكن  م�رصوع  لتنفيذ 
اأو  الكهرباء  تكاليف  مثل  حمدد  مب�رصوع 

امل�ضاعدين االإداريني. 
التكاليف   – بامل�رشوع  املرتبطة  غري  التكاليف  	•
مرتبطة  تكون  ال  والتي  للمنظمة  امل�رصوعة 
باأي م�رصوع حمدد اأو التكاليف غري "امل�ضموحة" 
االأمريكية،  احلكومة  من  املمولة  امل�ضاريع  يف 

مثل جمع التربعات والرتفيه.

تاأتي اأغلب نفقاتكم �ضمن فئة تكاليف امل�رصوع 
املرتبطة  غري  التكاليف  تكون  بينما  املبا�رصة 
بامل�رصوع وا�ضحة، ولكن قد تكمن ال�ضعوبة يف 

التعامل مع التكاليف امل�ضرتكة.

التكاليف  مع  باملقارنة  املوارد  يف  الت�ضارك 
امل�ضرتكة اأو التكاليف غري املبا�رشة

التي ميكن الأكرث من  املوارد  هناك فرق هام بني 
اأو  امل�ضرتكة  والتكاليف  بها  الت�ضارك  م�رصوع 

التكاليف غري املبا�رصة. 

غالباً ما تاأتي املوارد التي يت�ضارك فيها اأكرث من 
لناأخذ  املبا�رصة.  التكاليف  فئة  �ضمن  م�رصوع 
على �ضبيل املثال موظف يوزع وقت عمله على 
اأكرث من م�رصوع.  مبا اأنه يتم تتبع �ضاعات عمل 
املوظف من خالل �ضجل الدوام، �ضت�ضتطيعون 
امل�رصوع  العمل على  عدد �ضاعات  معرفة متاماً 
باإمكانكم  لهذا،  "ب".  امل�رصوع  مع  باملقارنة  "اأ" 
تخ�ضي�س عدد حمدد من ال�ضاعات لكل م�رصوع 

كتكاليف مبا�رصة.  

�ضيارة  منظمتكم  لدى  كان  اإذا  اآخر:  مثال 
فباإمكان اأكرث من م�رصوع ا�ضتخدامها للتنقل، 
ولكن يجب ت�ضجيل كل رحلة يف �ضجل رحالت 
املركبة بحيث يتم تخ�ضي�س النفقات املرتبطة 

بكل رحلة كتكاليف مبا�رصة لكل م�رصوع.

غري  اأو  امل�ضرتكة  التكاليف  تكون  املقابل،  يف 
لتلبية  حتملها  مت  التي  التكاليف  هي  املبا�رصة 
حاجة م�ضرتكة للم�رصوع. ومن االأمثلة امل�ضاريف 
اخلدمات  بدل  للم�رصوع  امل�ضرتكة  املكتبية 
امل�ضتهلكة  املكتبية  واللوازم  االإنرتنت  واأجور 
االأمثلة  وبعك�س  االأوراق،  وم�ضابك  االأوراق  مثل 
حتميلها  يجب  التي  املبالغ  تكون  ال  ال�ضابقة، 

مبا�رصة على كل م�رصوع وا�ضحة متاماً. 

 USAID مع  عملية  املنظمات  بع�س  تتبع 
للتعامل  وا�ضتخدامه   NICRA �ضعر  لتحديد 
اأغلب  ولكن  التكاليف،  من  النوع  هذا  مع 
املنظمات لي�س لديها �ضعر NICRA )اأو لديها 
فقط(،  الرئي�ضي  املقر  لنفقات   NICRA �ضعر 
توزيع  كيفية  ملعرفة  طريقة  اإىل  �ضتحتاج  لذا 

هذه التكاليف.  

منوذج �ضيغة حل�ضاب التكاليف امل�ضرتكة

ميكن  ال  التي  التكاليف  مع  التعامل  �ضيتعني 
ربطها مب�رصوع واحد كتكاليف مبا�رصة بوا�ضطة 
هي  بذلك  للقيام  الطرق  اأحد  معينة.  �ضيغة 
ا�ضتخدام ن�ضبة مئوية بناًء على عدد املوظفني 
يف امل�رصوع الواحد مقابل اإجمايل عدد املوظفني 

اأو امل�ضاحة املكتبية املخ�ض�ضة. 

يف  املخ�ض�ضة  االأماكن  معرفة  اأوالً  عليكم 
املخ�ض�س  املكان  مثل  م�رصوع  لكل  املكتب 
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للموظفني العاملني ب�ضكل ح�رصي على م�رصوع 
حمدد واالأماكن امل�ضرتكة بني امل�ضاريع مثل قاعة 
بالن�ضبة  اال�ضتقبال.  منطقة  اأو  االجتماعات 
عليكم  حمدد،  مل�رصوع  املخ�ض�ضة  لالأماكن 
ح�ضاب االأمتار املربعة املخ�ض�ضة لكل م�رصوع. 
املخ�ض�ضة  امل�ضاحة  ق�ضمة  اأي�ضاً  باإمكانكم 
من  اأكرث  على  عمله  وقت  يوزع  موظف  لكل 
م�رصوع بناًء على الن�ضبة التي يخ�ض�ضها لكل 
املخ�ض�ضة  امل�ضاحة  بجمع  قوموا   م�رصوع. 
لكل م�رصوع وح�ضاب الن�ضبة املخ�ض�ضة لكل 

م�رصوع.

مكتبا  م�ضاحة  اأّن  املثال  �ضبيل  على  لنفرت�س 
تبلغ 1،000 مرت مربع وي�ضم م�رصوعان ويخ�ض�س 
وامل�ضاحة  لهما  امل�ضاحة  من  مربع  مرت   800
املتبقية م�ضرتكة. مت تخ�ضي�س 600 مرت مربع 
مل�رصوع واحد و200 مرت مربع للم�رصوع االآخر. اأي 
الكلية على  امل�ضاحة  يتم حتميل 75% من  اأنه 
للم�رصوع  و%25  مربع(،  )750 مرت  االأول  امل�رصوع 
ا�ضتخدام  املمكن  من  مربع(.  مرت   250( الثاين 
هذه الن�ضب كاأ�ضا�س لتوزيع التكاليف للنفقات 

امل�ضرتكة االأخرى.

فقط  واحدة  �ضحيحة  طريقة  هناك  لي�س 
لتوزيع التكاليف امل�ضرتكة، ولكن يجب اأن تكون 
الطريقة التي تتعامل فيها منظمتكم مع هذه 
التكاليف وا�ضحة، فهذا ي�ضاعد يف التاأكد من 
اأنكم ت�ضتخدمون اأموال امل�رصوع بحكمة واأنكم 
توزعون التكاليف بطريقة عادلة. تذكروا اأي�ضاً 
اأن عليكم تغيري ال�ضيا�ضة التي تتبعونها لتوزيع 
التغيريات  مع  يتما�ضى  مبا  امل�ضرتكة  التكاليف 

التي تطراأ على م�ضارات متويل امل�ضاريع.
 

امل�ضرتكة  بالنفقات  خا�ضة  �ضيا�ضة  �ضعوا 
)وحدثوها دائماً(

و�ضعوا  االعتبار،  بعني  االإر�ضادات  هذه  خذوا 
�ضيا�ضة حتدد ما يلي:

التكاليف واملوارد التي يتم اعتبارها "م�ضرتكة"؛ 	•

منظمتكم  بها  تق�ضم  التي  الطريقة  	•
التكاليف امل�ضرتكة على امل�ضاريع املختلفة؛ 

االأوقات التي يتم فيها تعديل ال�ضيا�ضة. 	•

تبدي USAID ا�ضتعدادها لدفع "ح�ضة عادلة" 
من تكاليف تنفيذ امل�رصوع. باإمكان منظمتكم 
توزيع  يف  ثابت  اأ�ضلوب  تتبع  اأنها  من  التاأكد 
التكاليف على امل�ضاريع املختلفة و/ اأو اجلهات 
املانحة املختلفة �ضهرياً من خالل و�ضع �ضيا�ضة 
مع  التعامل  يتم  بحيث  امل�ضرتكة  للتكاليف 
وبدون  الطريقة  بنف�س  التمويل  م�ضادر  جميع 
متييز. يعترب التوزيع اخلاطئ  للتكاليف امل�ضرتكة 
اأحد النتائج ال�ضائعة لعمليات التدقيق لذا من 

التكاليف امل�ضرتكة عموماً يف املكتب 

اإيجار املكتب وبدل اخلدمات  

من  )ا�ضتثناء:  الهاتف  خدمات  اأجور   

غري  للمكاملات  بند  تخ�ضي�س  املمكن 

امل�رصوع  قبل  من  وت�ضديدها   املحلية 

الذي حتمل نفقات تلك املكاملات.

والروتينية  امل�ضتهلكة  املكتب  لوازم   

)االأقالم، االأوراق، امل�ضابك، الخ(؛ 

املوظفني امل�ضاندين )امل�ضاعدين االإداريني،   

واملحا�ضبني، وموظفي اال�ضتقبال، الخ( 

الذين يعملون على كل امل�ضاريع.
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�ص: هل نحتاج اإىل اتفاقية �ضعر تكلفة غري 
مبا�رصة )NICRA(؟

ج: بينما حتتاج املنظمات اإىل طريقة ملعرفة 

اأو  املبا�رصة  غري  التكاليف  توزيع  كيفية 

امل�ضرتكة، لكن لي�س بال�رصورة اأن تكون 

NICRA. تتبع بع�س املنظمات عمليات 

 NICRA �ضعر  اتفاقية  اإىل  للتو�ضل 

هذه  اأّن  جتد  املنظمات  اأغلب  لكن 

العملية ت�ضتغرق وقتاً طويالً واأن هناك 

طرق اأخرى اأكرث كفاءة.

القيام  الدقة عند  القيام بها وتوخي  ال�رصوري 
بذلك.

املكاتب املتعددة

مواقع  يف  مكاتب  عدة  ملنظمتكم  كان  اإذا 
خمتلفة، عليكم حتديد اإر�ضادات عامة وعليكم 
اأن تطلبوا من كل مكتب و�ضع �ضيا�ضة خا�ضة 
به بناًء على امل�ضاريع والنفقات يف املوقع. يجب 
اأن تكون ال�ضيا�ضات مدونة خطياً الأن املدققني 
�ضيا�ضتكم  ومقارنة  مبراجعة  �ضيقومون 
ال�ضنوي.  التدقيق  خالل  املتبعة  باملمار�ضات 
فـي  تت�ضـارك  التـي  امل�ضــاريع  بعــ�س  تقـوم 

)MOU( املكــاتب ب�ضـياغة مـذكرة تفــاهم
ت�ضتمل    Memorandum of Understanding

على اتفاقيات مف�ضلة حول موا�ضيع اإ�ضافية 
مثل االأمور املتعلقة باملوجودات امل�ضرتكة واالأجور 
والرواتب، واملوارد الب�رصية. هذا �ضائع يف احلاالت 
امل�ضتقلة تعمل يف  امل�ضاريع"  "فرق  التي تكون 
منظمات  تتبع  اأو  خمتلفة  ت�ضغيلية  وحدات 

خمتلفة متاماً. 

4.3.2 ال�رشاء

ت�ضمن اأنظمة ال�رصاء يف USAID قيام متلقي 
االأمريكية  احلكومة  اأموال  با�ضتخدام  املنح 
بحكمة  واإنفاقها  املنحة  من  الغر�س  لتحقيق 
خدمات  اأو  مواد  �رصاء  يف  ا�ضتعمالها  وعدم 
ال�ضبب،  لهذا  العامة،  امل�ضلحة  مع  تتعار�س 
ال�رصاء  �ضيا�ضات  مراجعة  عليكم   يتعني 
توافقها  ل�ضمان  بعناية  مبنظمتكم  اخلا�ضة 

 .USAID مع متطلبات

ال�رشاء 

واللوازم  ال�ضلع  على   احل�ضول  عملية 

واخلدمات مبا يف ذلك: 

اأن�ضطة  ولوازم  الغيار،  وقطع  ال�ضلع،   

الربنامج.

املعدات، واالأثاث املكتبي، واللوازم ملكاتب   

امل�رصوع.

اأو  و/  االأفراد  من  اال�ضت�ضارة  خدمات   

املنظمات. 
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ال�ضكل  21- مراحل ال�رشاء 

لعملية  مب�ضطة  خطة   21 ال�ضكل  يو�ضح 
ال�رصاء ويق�ضمها اإىل ثالث مراحل:

مرحلة ما قبل ال�رشاء – قبل البدء ب�رصاء ال�ضلعة،  	•

يجب اأن يكون لديكم موازنة معتمدة ويجب 

اأن تكون واردة يف الفئات املعيارية للموازنة ما 
اإذا مل تكن  مل يتطلب ذلك موافقة حمددة. 
اإذا  املوازنة.  تعديل  عليكم  يتعني  قد  كذلك، 
 )4.3.1.5( كبرية  تغيريات  ميثل  التعديل  كان 
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كانت  اإذا  املوافقة.  طلب  عليكم  �ضيتوجب 
التحقق  املوازنة عليكم  ال�ضلعة مذكورة يف 
اإذا كانت ال�ضلعة م�ضموح بها وذلك  اأوال مما 
من خالل االختبار اخلا�س بذلك )4.3.2.1( قبل 

بدء عملية ال�رصاء. 
مرحلة ال�رشاء – هذه هي العملية التي ت�ضبق  	•

التمويل  ال�رصاء مبا�رصة عندما يكون لديكم 
وتبدوؤون بالتخطيط لعملية ال�رصاء من خالل 
معلومات  على  واحل�ضول  العرو�س  ا�ضتدراج 
املختلفني.  البائعني  ومراجعة  االأ�ضعار  عن 
بكم  اخلا�ضة  الداخلية  ال�رصاء  �ضيا�ضات 

�ضرت�ضدكم يف اأغلب هذه العملية.
واالتفاق  البائع  اختيار  مبجرد   - ال�رشاء  عملية  	•

على ال�ضعر، عليكم اإجراء مراجعة اأخرية وبعد 
ذلك ميكنكم ال�رصاء. بعد اإمتام عملية ال�رصاء، 
بالتوثيق  تقومون  اأنكم  من  التاأكد  عليكم 
واأنكم اأدخلتم كل املعلومات ذات ال�ضلة يف 

نظام متابعة املخزون، اإن وجد. 
املف�ضلة �ضمن كل  اخلطوات  املزيد من  هناك 
اأغلب  لدى  املثال،  �ضبيل  على  رئي�ضية.  خطوة 
وتقييم  ال�ضتدراج  خا�ضة  عملية  املنظمات 
تكلفتها  تبلغ  التي  الكبرية  لل�ضلع  العرو�س 
اأكرث-  �ضقف التكلفة  اأو  اأمريكي  3،000 دوالر 
الذي تقرتح USAID احل�ضول على ثالث عرو�س 
�ضعرية ب�ضاأنه. باإمكان منظمتكم حتديد �ضقف 
املثال  اأكرث مثل 500 دوالر على �ضبيل  تقييدي 

ل�ضمان العدالة والقيمة االأف�ضل وامل�ضاءلة. 

دوالر   5،000 عن  تزيد  �ضلعة  تكلفة  كانت  اإذا 
على  احل�ضول  من  تاأكدوا  للوحدة،  اأمريكي 
ا�ضتهالكية يف  غري  معدات  باعتبارها  املوافقة 
موازنتكم املوافق عليها. يتم اعتبار املواد التي 
تزيد قيمتها عن 5،000 دوالر ولها عمر اإنتاجي 

تتطلب احل�ضول  يزيد عن �ضنة واحدة "معدات" 
على موافقة م�ضبقة من USAID وذلك وفقاً 
اإذا   .)CFR 230  2( االأمريكية  احلكومة  لنظام 
كانت ال�ضلعة غري مدرجة يف املوازنة املعتمدة 
خطي  ت�رصيح  على  احل�ضول  عليكم  �ضيتعني 
بعني  خذوا  �رصائها.  قبل  االتفاقية  �ضابط  من 
االعتبار اأنه بالرغم من وجود بع�س املعدات غري 
اال�ضتهالكية التي تزيد قيمتها عن 5،000 دوالر 
خادم  املثال،  �ضبيل  )على  املعتمدة  املوازنة  يف 
احل�ضول  يتطلب  قد  �رصاءها  اأّن  اإال  كمبيوتر( 
اإذا مل تكونوا   .USAID على ت�رصيح خا�س من
مع  ذلك  من  التحقق  املف�ضل  من  يقني،  على 

�ضابط االتفاقية. 

يتعني اإجراء فحو�س طوال عملية ال�رصاء للتحقق 
�رصاوؤها  يتم  التي  واخلدمات  ال�ضلع  كل  اأن  من 
م�ضموح بها. اإذا مل يكن لديكم  �ضيا�ضة �رصاء 
�ضيا�ضة  منظمتكم  تعتمد  اأن  ال�رصوري  فمن 
ال�ضلع  اأن  من  للتاأكد  و�ضائل  على  ت�ضتمل 
م�ضموحة  �ضتكون  ت�ضرتيها  التي  واخلدمات 

مبوجب املنحة. 

مو�ضوع  حول  هامة  اإلكرتونية  روابط 
ال�رشاء

 ADS Chapter 260 – Geographic Codes

)الرموز اجلغرافية( 
http://usaid.gov/policy/ads/200/260.pdf

ADS Chapter 310 – Source )امل�ضدر( 

http://usaid.gov/policy/ads/300/310.pdf

USAID Acquisition Regulation )AI-
)DAR

http://usaid.gov/policy/ads/300/
aider.pdf



www.ngoconnect.net 118

4

مج
ربنا

 ال
ية

دا
ب

Buy America Act )قانون �رصاء املنتجات 

االأمريكية( 
http://usinfo.state.gov/products/

pubs/trade/glossac.htm#buyam

2CRF 226

http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/
text-idx?c=ecfr&tpl=/ecfrbrowse/
Title22/22cfr226_main_02.tpl

)2CRF 230 )A-122

http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/
text-idx?c=ecfr&tpl=/ecfrbrowse/

Title02/2cfr230_main_02.tpl

Excluded Parties List )قائمة االأطراف 

امل�ضتبعدين( 
http://ww.epls.gov

UN Consolidated List)القائمة املوحدة 

لالأمم املتحدة( 
http://www.un.org/sc/commit-

tees/1267/consolist.shtml

U.S Department of Treasury’s Desig-
nated Nationals List

http://www.ustreas.gov/offices/en-
forcement/ofac/sdn

املتطلبات املتعلقة باملتلقني الفرعيني

املتلقي  التي تنطبق على  ال�رصاء  اأغلب قواعد 
الفرعي  املتلقي  على  اأي�ضاً  تنطبق  الرئي�ضي 
اأن  يجب   USAID ملتطلبات  وفقاً  للمنحة. 
املتلقي  بني  الفرعية  االتفاقيات  ت�ضتمل 
ال�ضلع  �رصاء  ب�ضاأن  الفرعي  واملتلقي  الرئي�ضي 
اأو اخلدمات مبا يزيد عن املبلغ املحدد ملنظمتكم 
على اأحكام معيارية متعلقة بال�رصاء من بينها 
ب�ضاأن   USAID "قواعد  امل�ضمى  املعياري  البند 

ملحة عامة عن اأنظمة ال�رشاء

من  العديد  على   )CFR 226  2( نظام  يحتوي 
ما  ب�ضاأن   USAID عليها  تن�س  التي  االأحكام 
احلكومة  اأموال  اإنفاق  يف  يجوز  ال  وما  يجوز 

االأهلية لل�ضلع واخلدمات" التي حتدد ال�ضيا�ضات 
وال�ضلع  للقيود  اخلا�ضعة  بال�ضلع  املتعلقة 
املوؤهلني  غري  واملوردين  املوؤهلة  غري  واللوازم 

واملتطلبات اخلا�ضة بامل�ضدر/ املن�ضاأ. 

وتاأكدوا  بعناية  بال�رصاء  املتعلقة  البنود  راجعوا 
من فهم املوظفني واملتلقني الفرعيني للعملية 
واالإجراءات، وتذكروا اأي�ضاً القيام مبراقبة عملية 

التطبيق. 

املمار�ضات اجليدة يف ال�رشاء 

�رصاء  واإجراءات  �ضيا�ضات  واتباع  حتديد   
خطية

ي�ضتمل  لل�رصاء  �ضنوي  تخطيط  اإجراء   
املكتب  وخدمات  ولوازم  معدات  على 

والربنامج.
و�ضع  بعمليات  لل�رصاء  التخطيط  ربط   

املوازنة وخطة العمل.
قدر  املفتوحة  للمناف�ضة  املجال  اإتاحة   

االإمكان.
احل�ضول على عرو�س �ضعرية ومراجعتها   
واال�ضتعانة  املحددة  املعايري  �ضوء  يف 
الختيار  املربرات  واإعطاء  التقييم  بلجان 

البائع.
توثيق عملية ال�رصاء  

املعدات  بكل  جرد  بقائمة  االحتفاظ   
التي يتم �رصاوؤها وحتديثها دورياً واالإ�ضارة 

اإىل حالة االأ�ضناف ومكان وجودها. 
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االأمريكية،وي�ضتمل اأي�ضاً على قيود حول:

�ضلع وخدمات حمددة؛ 	•

مكان �ضنع اأو �رصاء ال�ضنف؛ 	•

اجلهة التي ميكن �رصاء ال�ضلع واخلدمات منها؛  	•

اإىل  امل�ضرتيات  فيها  ت�ضحنون  التي  الطريقة  	•
موقع م�رصوعكم.

للقيود  اخلا�ضعة  االأ�ضناف  اجلزء  هذا  يغطي 
واالأ�ضناف املحظورة )4.3.2.2(، القيود املتعلقة 
املتعلقة  والقيود   ،)4.3.2.3( واملن�ضاأ  بامل�ضدرة 

بالبائعني )4.3.2.4(.

4.3.2.1 اختبار التحقق من اأن التكاليف 
�ضمن النطاق امل�ضموح به

 USAID اأهم مفهوم يف عمليات ال�رصاء يف منح
هو معرفة التكاليف امل�ضموح بها والتكاليف 
غري امل�ضموح بها. كون املوازنة معتمدة ال يعني 
اأن جميع االأ�ضناف املذكورة فيها م�ضموح بها. 
يجب التاأكد من خ�ضوع كل �ضنف اإىل اختبار 
حتديد ما اإذا كان م�ضموح به مبوجب املوازنة اأم 
اأو خدمات مبوجب املنحة  ال قبل �رصاء اأي �ضلع 

من ال�رصوري.

يف اتفاقيتكم 

على  التعاونية   USAID اتفاقيات  حتتوي 

حتت  وذلك  بال�رصاء  متعلقة  متطلبات 

بالتحديد  عليكم  املعيارية.  االأحكام  بند 

مراجعة االأحكام املعيارية التي حتمل عنوان 

و"ال�ضلع  املوؤهلة"  غري  واخلدمات  "ال�ضلع 

اخلا�ضعة للقيود".

يف  اأ�ضا�ضية  اأ�ضئلة  اأربعة  يطرح  االختبار  هذا 
حتديد ما اإذا كان باإمكانكم �رصاء �ضنف حمدد. 
التكاليف  كل  على  االأ�ضئلة  هذه  تنطبق 
املرتبطة باملنحة مبا يف ذلك التكاليف املبا�رصة 

وغري املبا�رصة.

1. هل التكلفة معقولة؟
  هل التكلفة م�ضابهة للتكلفة التي تدفعها 
اأو  ال�ضلعة  نف�س  مقابل  االأخرى  املنظمات 
اخلدمة؟ هل اتبعتم �ضيا�ضات ال�رصاء اخلا�ضة 
واحل�ضول  �ضعرية  عرو�س  لطلب  مبنظمتكم 

على �ضعر عادل؟

هذه  على  التكلفة  حتميل  باإمكانكم  2. هل 
املنحة بالتحديد؟

متعلق  عمل  لتنفيذ  الزمة  التكلفة  هل   
باملنحة؟

3. هل التكاليف ثابتة؟
  هل اتبعتم اأ�ضلوب ثابت يف حتديد التكاليف 
لكل االأعمال التي تقوم بها منظمتكم بغ�س 
النظر عن م�ضدر التمويل؟ على �ضبيل املثال، 
هل ال�ضعر الذي تدفعونه لنف�س امل�ضت�ضارين 
مقابل اأن�ضطة مماثلة يقومون بها يف امل�ضاريع 
الذي  ال�ضعر  نف�س  هو   USAID من  املمولة 
جهات  من  املمولة  امل�ضاريع  يف  دفعة  يتم 

مانحة اأخرى؟

واإجراءات  قواعد  مع  متما�ضية  التكلفة  4. هل 
الربنامج؟

واال�ضتثناءات  باحلدود  التكاليف  تلتزم  هل   
املبينة يف �رصوط وبنود املنحة؟ هل نفذ االأفراد 
امل�ضوؤولون عن االإنفاق عملية ال�رصاء باأ�ضلوب 

اأخالقي؟
عليكم  الكبرية،  ال�رصاء  لعمليات  بالن�ضبة 
االأ�ضئلة  لهذه  اأجريتموها  التي  املراجعة  توثيق 
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خالل عملية ال�رصاء. �ضعوا االأ�ضئلة على منوذج 
واملبلغ  ال�ضلعة  فيه  لتحددوا  فراغاً  وحددوا 
يف  وال�ضخ�س  والتاريخ  املوازنة  يف  املخ�ض�س 
واأي  االإجابات  النموذج. دونوا  املنظمة الذي مالأ 
النماذج  بهذه  واحتفظوا  �رصورية  مالحظات 

للرجوع اإليها م�ضتقبالً الأغرا�س التدقيق.

4.3.2.2 التكاليف امل�ضموح بها

التي  االأ�ضياء  هي  بها  امل�ضموح  التكاليف 
املال عليها مبوجب  اإنفاق  اأو  يجوز لكم �رصاوؤها 
وغري  امل�ضموحة  االأ�ضياء  حتديد  يتم  االتفاقية. 
و�ضيا�ضات  االأمريكي،  القانون  يف  امل�ضموحة 
واالأنظمة  لكم  املنحة  قدمت  التي  الوكالة 
التي حتكم الربنامج الذي تتلقون متويالً مبوجبه 
عليها  ت�ضتمل  قد  التي  االإ�ضافية  والقيود 

اتفاقية املنحة. 

بح�ضب الظروف، تعترب التكاليف م�ضموحة اأو غري 
م�ضموحة بناءً على ما اإذا كانت �رصورية لتلبية 
اأهداف اأحد االأن�ضطة اأو معقولة اأو ميكن حتميلها 
امل�ضموح  التكاليف  تخ�ضع  كما  املنحة.  على 
الواليات  قوانني  بينها  فئات حمددة من  اإىل  بها 
املتحدة واأنظمة USAID. من الطرق التي ميكن 
و�ضع  القيود هي  لتتبع هذه  اتباعها  للمتلقني 
قوائم باالأ�ضناف غري امل�ضموح بها مثل الوثيقة 
املبينة يف ال�ضكل 22 خم�ض�ضة فقط لالأ�ضناف 
غري امل�ضموح بها. باإمكانكم تعديل هذه القائمة 
 USAID مبا يتما�ضى مع االأمور املحددة من قبل
بع�س  اأن  �ضتالحظون  التعاونية.  واتفاقيتكم 
االأ�ضناف خا�ضعة لقيود اأي اأنها م�ضموحة فقط 
باإذن خطي )كاملركبات على �ضبيل املثال( واأ�ضناف 
اأخرى تعترب حمظورة وال ميكنكم �رصاوؤها حتت اأي 

ظرف )كمعدات االإجها�س على �ضبيل املثال(. 

تعد هذه القائمة هي اخلطوة االأوىل يف حتديد 
ما اإذا كانت التكلفة م�ضموح بها اأم ال ولكن 
مدرج  غري  �رصاوؤه  تنوون  الذي  ال�ضنف  كان  اإذا 
على قائمة االأ�ضناف غري امل�ضموح بها �ضتبقوا 
ملزمني مبعرفة ما اإذا كانت عملية ال�رصاء جتتاز 
الفح�س الذي يتم من خالله حتديد ما اإذا كان 
بالبحث  وذلك   )4.3.2.1( ال  اأم  بها  م�ضموح 
اأن  من  لتتاأكدوا  وبرناجمكم  ال�رصاء  ظروف  يف 

التكلفة معقولة وذات �ضلة بربناجمكم. 

ال�ضلع اخلا�ضعة لقيود

ال�ضلع اخلا�ضعة للقيود هي ال�ضلع التي يجوز 
يتعني  ولكن   USAID باأموال  �رصاوؤها  لكم 
عليكم احل�ضول على موافقة خطية م�ضبقة 
ال�ضلع  اأكرث  من  االتفاقية.  �ضابط  من  عليها 

اخلا�ضعة لقيود �ضيوعا ما يلي:

ال�ضلع الزراعية؛ 	•

املركبات؛ 	•

املواد ال�ضيدالنية؛ 	•

املبيدات احل�رصية؛ 	•

املعدات امل�ضتعملة؛ 	•

ممتلكات USAID الزائدة عن احلاجة؛  	•

االأ�ضمدة  	•

كل  ا�ضتيفاء  حال  يف  تنازل  منح  املمكن  من 
لو  حتى  )مالحظة:  التالية  الثالثة  ال�رصوط 
ا�ضتوفيتكم كل املعايري الثالث لن تكون املوافقة 
من  املوافقة  بطلب  ملزمني  و�ضتبقوا  تلقائية؛ 

�ضابط االتفاقية(:

الواليات  هو  ال�ضنف  من�ضاأ  بلد  م�ضدر/  	•

املتحدة.
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حددمت ال�ضنف واأدرجتموه يف و�ضف الربنامج  	•

اأو التعديالت على املنحة.

يف  بال�ضنف  ال�ضلة  ذات  التكلفة  اأرفقتم  	•
موازنة املنحة املعتمدة. 

ال�ضكل 22- اأمثلة على التكاليف غري امل�ضموح بها

تنطبق علىاأمثلة على املحدداتالوثيقة الناظمةالفئة

القانون 
االأمريكي

OMB Circular A-122 املحظورات: معدات االإجها�س، املعدات الع�ضكرية، معدات
الرقابة، معدات التحكم بالطق�س، ومعدات القمار.

USAID كل اتفاقيات

اأنظمة 
USAID

USAID AIDS )نظام 
التعليمات املحو�ضبة يف 

)USAID

االأ�ضناف اخلا�ضعة لقيود: املواد ال�ضيدالنية، املركبات، 
وال�ضلع الزراعية. 

USAID كل اتفاقيات

االتفاقية التعاونية اخلا�ضة قيود االتفاقية
بكم

تختلف ح�ضب االأ�ضناف اخلا�ضعة لقيود: االأ�ضناف غري املذكورة يف املوازنة. 
االتفاقية

اإذا وافق �ضابط االتفاقية ف�ضيزودكم بتفوي�س 
احل�ضول  ال�ضنف قبل  ب�رصاء  اإذا قمتم  خطي. 
على  ذلك  يكون  فقد  اخلطي  التفوي�س  على 

نفقتكم اخلا�ضة.

الوثائق املتعلقة بال�رشاء: 
 SOW(Scope( بيان العمل اأو املوا�ضفات  

of Work

عليه  موقع  عليه/  موافق  �رصاء  طلب   
)ح�ضب االقت�ضاء(

طلب  امل�ضدر،  حول  ال�ضوق  يف  اأبحاث   
RFQ(R - �ضعرية  عرو�س  )��ضتدراج 

quest for Quotations  اأو دعوة لتقدمي 

   RFP(Request for Proposals( مقرتحات
ت�ضتمل على االإعالنات على االإنرتنت ويف 

ال�ضحف.
مت  التي  املقرتحات  اأو  ال�ضعرية  العرو�س   

ا�ضتالمها )ثالثة على االأقل(.
اأبحاث حول قائمة االأطراف  اإجراء  اإثبات   
املعينني  املواطنني  قائمة  امل�ضتبعدين، 
التابعة لوزارة املالية االأمريكية، والقائمة 

املوحدة لالأمم املتحدة. 
اإظهار  )يجب  ال�ضعرية  للعرو�س  حتليل   
االأ�ضعار  اأن  الإثبات  نوعي  كمي/  حتليل 
البائع  ميزات  ميزة/  واإظهار  منطقية 

الذي وقع عليه االختيار(
مع  ترتافق  اأن  )يجب  امللف  يف  مذكرة   
التحليل وتو�ضح خطيا اخللفية والعملية 

التناف�ضية واملربرات الختيار البائع(.
موافقة و/ اأو  تنازل من USAID، )ح�ضب   

االقت�ضاء(.
)ح�ضب  املنظمة  من  معتمد  توقيع   

االقت�ضاء(. 
اأمر �رصاء موقع او العقد  
تاأكيد ا�ضتالم ال�ضلعة  

املمتلكات  اإدارة  بخ�ضو�س  موقع  كتاب   
اأخرى غري  املنحة جهة  )اإذا كان متلقي 

املنظمة(
ختم  )حتمل  البائع  فاتورة  من  ن�ضخة   

يفيد ت�ضديد  الدفع(.
املذكرات،  املرا�ضالت،   – �ضلة  ذات  وثائق   
ر�ضائل الفاك�س، ر�ضائل الربيد االإلكرتوين، 
جمعها  مت  التي   – املحادثات  �ضجالت 

طوال عملية ال�رصاء.
حالة ال�ضلع وموقعها.   
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الأ�ضناف املحظورة

 USAID ال يجوز �رصاء االأ�ضناف التالية باأموال
حتت اأية ظروف:

املعدات  اأو  ال�ضلع   – الع�ضكرية  املعدات  	•
لتلبية  ا�ضتخدامها  يتم  التي  الع�ضكرية 

املتطلبات الع�ضكرية للدولة املتعاونة؛

معدات مثل امليكروفونات،  معدات املراقبة –  	•

اأجهزة االإر�ضال، واأجهزة الت�ضجيل )ال ت�ضتمل 
ذات  والب�رصية  ال�ضمعية  املعدات  على 
غاية  هناك  اأن  طاملا  العامة  اال�ضتعماالت 

وحاجة وا�ضحة لها يف برناجمكم(؛

ال�ضلع واخلدمات مل�ضاندة الأن�ضطة ال�رصطة اأو  	•
هيئات اإنفاذ القانون االأخرى؛

معدات وخدمات االإجها�س؛ 	•

ذلك  يف  مبا  القمار  ومعدات  الفاخرة  ال�ضلع  	•
اأو االأقم�ضة  امل�رصوبات الكحولية، املجوهرات، 

باهظة الثمن 

معدات التحكم بالطق�س  	•

اأنواع قيود اأخرى

ترد القيود واملحظورات االأخرى التي تنطبق على 
املتحدة يف نظام  الواليات  اأغلب منح حكومة 
الربحــية"  التكاليــف للمنظمات غري  "مبادئ 

 .)A-122 ي�ضار اإليه عادة بالتعميم ،CFR 230 2(
الذي يو�ضح بالتف�ضيل القواعد اخلا�ضة بـ 56 
وال  ميكن  التي  واحلاالت  حمددة  وخدمة  �ضلعة 
باأموال من احلكومة  ميكن فيها ت�ضديد ثمنها 
�ضاملة  نظرة  اأخذ  املف�ضل  من  االأمريكية. 
ذات  املواد  كل  على  والتعرف  القائمة  هذه  اإىل 

ال�ضلة بربناجمكم.
املواد  بكل  اطالع  على  للبقاء  طريقة  اأف�ضل 

اإن�ضاء  هي  املحظورة  واملواد  لقيود  اخلا�ضعة 
االتفاقية  يف  ورد  ما  على  بناًء  وملئه  جدول 
برناجمكم.  على  املنطبقة  االإر�ضادية  والوثائق 
اإذا تلقيتم متويالً من عدة منح قد جتدون قيود 
خمتلفة على نواحي التمويل املختلفة. تاأكدوا 
عليها  ينطبق  التي  االتفاقية  اإىل  االإ�ضارة  من 

كل قيد.  

ا�ضتخدام الأموال اخلا�ضة

خا�ضة  م�ضادر  من  اأموال  ت�ضتخدمون  عندما 
التزامكم  من  كجزء  وخدمات  �ضلع  ل�رصاء 
القيود  بع�س  ت�ضبح  بالتكاليف،  بامل�ضاهمة 
بن�ضبة  منظمتكم  تلتزم  عندما  �ضارية.  غري 
املوازنة  �ضمن  التكاليف  يف  امل�ضاهمة  من 
ميكنكم  ال  للربنامج.  مالئمة  تكون  اأن  فيجب 
اعتبار االأموال اخلا�ضة امل�ضتخدمة ل�رصاء مواد 

حمظورة )كالكحول( م�ضاهمة يف التكاليف. 

ا�ضتغالل  احلاالت  بع�س  يف  املمكن  من  لكن 
مبتكرة  بطريقة  التكاليف  يف  امل�ضاهمة 
بفعالية  اأموالكم  ا�ضتخدام  من  لتتمكنوا 
اأكرث. فعلى �ضبيل املثال، باإمكانكم �رصاء �ضيارة 
 USAID م�ضتعملة باأموال خا�ضة ونقل اأموال
لتغطية تكاليف اأخرى يف الربنامج. اإذا نتج عن 
املوازنة قد يتعني عليكم  ذلك تغيري كبري على 

احل�ضول على موافقة م�ضبقة. 

USAID عواقب اإ�ضاءة ا�ضتخدام اأموال

منكم  تطلب  اأن  يف  باحلق   USAID حتتفظ 
�رصوط  مبوجب  اإنفاقها  يتم  مبالغ مل  اأي  اإعادة 
وبنود املنحة )اأي التكاليف غري امل�ضموحة وفقاً 
بال�ضجالت  االحتفاظ  من  تاأكدوا  لالأنظمة(. 
لثالث �ضنوات على االأقل بعد ت�ضليم تقريركم 
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النهائي يف حال اإجراء تدقيق.

4.3.2.3 القيود املتعلقة بامل�ضدر/ املن�ضاأ

يتعلقان  ال�رصاء  على  اإ�ضافيان  قيدان  هناك 
 - بامل�ضدر  اإليه  ي�ضار   – ال�ضنف  �رصاء  مبكان 
وباملكان الذي متت فيه زراعة اأو �ضناعة ال�ضنف 

– ي�ضار اإليه باملن�ضاأ. 

قيود عامة على امل�ضدر واملن�ضاأ

تنطبق قيود خمتلفة حول امل�ضدر واملن�ضاأ على 
اتفاقيات USAID املختلفة.

تخ�ضع املنظمات العاملة يف الواليات املتحدة 
 Buy اإىل اأحكام قانون �رصاء املنتجات االأمريكية
ل�رصاء  االأولوية  يعطي  الذي   American Act

ال�ضلع واخلدمات امل�ضنعة يف الواليات املتحدة. 
قد ينطبق هذا على عمليات ال�رصاء التي يقوم 
بها مقر رئي�ضي يف الواليات املتحدة ل�رصاء �ضلع 

لال�ضتخدام املحلي. 
ال�رصاء  عمليات  حتكم  خمتلفة  اأنظمة  هناك 
منح  متلقي  على  يجب  اخلارج.  يف  تتم  التي 
USAID الرجوع اإىل نظام USAID ب�ضاأن �رصاء 

)AIDAR( العقود

 ""


 ""
 ""


 ""




منح  ملتلقي  خم�ض�س  جغرايف"  "رمز  هناك 
ب�رصاء  لهم  يجوز  التي  الدول  يحدد   USAID

�ضلع وخدمات منها. هناك اأربعة رموز جغرافية 
 .941  ،935  ،899  ،000 وهي:  عادة  م�ضتخدمة 
تبني االتفاقية التعاونية الرمز اجلغرايف املنطبق 

على م�رصوعكم.

الرمز اجلغرايف  000

�رصاء  املنح  ملتلقي   000 اجلغرايف  الرمز  ي�ضمح 
املتحدة  الواليات  من  فقط  واخلدمات  ال�ضلع 
االأمريكية مبا يف ذلك اأي والية/ واليات اأمريكية، 
ومقاطعة كولومبيا  واملناطق التابعة ل�ضيادة 
املقاطعات،  )الكومنولث،  املتحدة  الواليات 

املمتلكات(. 

الرمز اجلغرايف 899

�رصاء  املنح  ملتلقي   899 اجلغرايف  الرمز  ي�ضمح 
الدولة  با�ضتثناء  دولة  اأي  واخلدمات من  ال�ضلع 
التالية  والدول  التعاونية  االتفاقية  يف  املعنية 
اخلارجية  ال�ضيا�ضة  مبوجب  لقيود  اخلا�ضعة 

اعتبارا من اأيار 2010:

كوبا                   •			ليبيا 	•

العراق                •			كوريا ال�ضمالية 	•

اإيران                   •			�ضوريا 	•

الو�س 	•
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الرمز اجلغرايف 935

�رصاء  املنح  ملتلقي   935 اجلغرايف  الرمز  ي�ضمح 
الدول  با�ضتثناء  دولة  اأي  من  واخلدمات  ال�ضلع 
املذكورة اأعاله واخلا�ضعة لقيود مبوجب ال�ضيا�ضة 

اخلارجية اعتباراً من اأيار 2010.

الرمز اجلغرايف 941

�رصاء  املنح  ملتلقي   941 اجلغرايف  الرمز  يخّول 
الدول  با�ضتثناء  دولة  اأي  من  واخلدمات  ال�ضلع 
اخلارجية  ال�ضيا�ضة  مبوجب  لقيود  اخلا�ضعة 
والدول  التعاونية  االتفاقية  يف  املعنية  والدول 

التالية وذلك اعتبارا من اأيار 2010:

األبانيا
 اأندورا
 اأنغوال
 اأرمينيا
النم�ضا
اأ�ضرتاليا
اأذربيجان

جزر الباهاما
البحرين
بلجيكا

البو�ضنة والهر�ضك
بلغاريا

رو�ضيا البي�ضاء
كندا

كرواتيا
قرب�س

جهورية الت�ضيك
الدمنرك
ا�ضتونيا
فنلندا

الذي  ال�ضنف  مكونات  من  مكون  اأي  كان  اإذا 
تريدون �رصاوؤه م�ضنوع يف اأحد الدول اخلا�ضعة 
للقيود، يعترب ال�ضنف غري موؤهل لل�رصاء باأموال 
الدول  على  دورية  تغيريات  هناك   .USAID

املدرجة لكل رمز. لالطالع على اأحدث املعلومات 
املتعلقة بال�ضيا�ضة اخلارجية  - الدول اخلا�ضعة 
لقيود، يرجى مراجعة اجلزء CFR228.03 22 على 

املوقع
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/texti

dx?c=ecfr&rgn=div6&view=text&node=22:
.1.0.2.22.27.1&idno=22

االأنظمة التي تنطبق على منظمتكم وت�ضتمل 
على اجلدول )امللحق اأ( من االتفاقية التعاونية.

فرن�ضا
الغابون
جورجيا

اأملانيا
اليونان

هوجن كوجن
هنغاريا
اأي�ضلندا
ايرلندا

اإيطاليا
اليابان

كازاخ�ضتان
الكويت

قريغي�ضتان
التفيا

ليختن�ضتاين
لتوانيا

لوك�ضمبورغ
مقدونيا

مالطا

مولدوفا
موناكو
منغوليا

اجلبل االأ�ضود
هولندا

نيوزيلندا
الرنويج

جمهورية ال�ضني ال�ضعبية

بولندا
الربتغال

قطر
رومانيا
رو�ضيا

�ضان مارينو
ال�ضعودية

�رصبيا

�ضنغافورة
اجلمهورية ال�ضلوفاكية

�ضلوفينيا
اأفريقيا اجلنوبية

اأ�ضبانيا
ال�ضويد
�ضوي�رصا

تايوان
طاجاك�ضتان
تركمان�ضتان

اأوكرانيا
االإمارات العربية املتحدة

اململكة املتحدة
اأوزباك�ضتان

مدينة الفاتيكان.



125 USAIDدليل املنظمات غري احلكومية الأ�ضا�ضي لإدارة املنحة املقدمة من

4

مج
ربنا

 ال
ية

دا
ب

القواعد والتنازلت لل�ضلع املحددة اخلا�ضعة 
لقيود

اأي  �رصاء  لكم  يجوز   ،935 اجلغرايف  للرمز  وفقاً 
من  املالية  موازنتكم  تقريبا يف  وخدمات  �ضلع 
اأي دولة يف العامل تقريبا فيما عدا اال�ضتثناءات 
اأمريكية  تكون  اأن  يجب  التي  التالية  الثالث 

املن�ضاأ:

ال�ضلع الزراعية 	•

املركبات 	•

امل�ضتح�رصات ال�ضيدالنية 	•

كما هو مبني فاإن هذا القيد ينطبق فقط على 
باإمكانكم �رصاء هذه ال�ضلع من  اأنه  اأي  املن�ضاأ 
اأي م�ضدر موؤهل، مما يعني اأنه باإمكانكم �رصاء 

مركبة اأمريكية ال�ضنع من تاجر حملي. 

من املمكن طلب احل�ضول على تنازل من �ضابط 
االتفاقية ل�رصاء هذه ال�ضلع التي مت ت�ضنيعها 
اأو زراعتها خارج الواليات املتحدة، ولكن �ضيتعني 
غري  ال�ضلعة  الختيار  �ضبب  تقدمي  عليكم 

االأمريكية. 

قد  التي  االأ�ضباب  اأحد  من  املثال  �ضبيل  على 
ملنح  االعتبار  بعني  االتفاقية  �ضابط  ياأخذها 
غري  االأمريكي  املنتج  يكون  اأن  هو  التنازل 
منتج  يتوفر  بينما  املحلية  ال�ضوق  يف  متوفر 
توؤدي  قد  احلالة  هذه  اأمريكي. يف  غري  له  مماثل 
تكلفة  زيادة  اإىل  االإ�ضافية  ال�ضحن  تكاليف 
�رصاء املنتجات االأمريكية ال�ضنع ب�ضورة كبرية. 
التقديرية قبل  التكاليف  وتوثيق  عليكم جمع 

االت�ضال ب�ضابط االتفاقية. 
�ضابط  اأي�ضاً  يُلزمكم  قد  الظروف،  بع�س  يف 

االتفاقية ب�رصاء املنتجات اأمريكية بغ�س النظر 
االإ�ضافية. قد ينطبق هذا على  التكاليف  عن 
اإذا  بع�س امل�ضتح�رصات ال�ضيدالنية خ�ضو�ضاً 
كان هناك قلق اإزاء جودة اأو �ضالمة م�ضتح�رصات 
الواليات  خارج  م�ضنعة  حمددة  �ضيدالنية 

املتحدة. 

الأخرى  اجلغرافية  الرموز  الفرعية،  املنح 
وامل�ضرتيات املحلية

قد يختلف تطبيق االأنظمة املتعلقة بامل�ضدر/ 
بالن�ضبة  املحلية  امل�ضرتيات  واأنظمة  املن�ضاأ 
كاأن  احلالية،  منحتكم  من  الفرعني  للمتلقني 
يكون مقر املتلقي الرئي�ضي يف الواليات املتحدة 
وبينما يقع مقر املتلقي الفرعي يف دولة اأخرى 

على �ضبيل املثال. 
قواعد  جتدوا  قد  امل�ضتقبلية،  املنح  يف  اأي�ضاً 
يتم  وقد  واملن�ضاأ  بامل�ضدر  تتعلق  خمتلفة 
لالإطالع  لكم.  رمز جغرايف خمتلف  تخ�ضي�س 
على �رصح كامل لقواعد USAID ب�ضاأن امل�ضدر/ 
وقواعد  اجلغرافية  الرموز  ذلك  يف  مبا  املن�ضاأ 
امل�ضرتيات املحلية، يرجى مراجعة الف�ضل 310 
 ADS Chapter( من نظام التعليمات املحو�ضبة

امل�ضدر واملن�ضاأ واجلن�ضية   – )310
http://www.usaid.gov/policy/(
.)ads/300/310.pdf

قائمة  املوؤهلني/  غري  املوردين   4.3.2.4
االأطراف امل�ضتبعدين

باالإ�ضافة اإىل القواعد املتعلقة باالأ�ضناف التي 
ميكنكم �رصاوؤها واالأماكن التي ميكنكم ال�رصاء 
منها، لدى USAID اأنظمة ب�ضاأن اجلهات التي 
قيام  عدم  ل�ضمان  وذلك  منها،  ال�رصاء  ميكن 
حيث  من  دعم  بتقدمي   USAID منح  متلقي 
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منظمات  اأو  اأ�ضخا�س  اأي  اإىل  املوارد  اأو  املواد 
ترتكب اأو تهدد بارتكاب اأعمال عنف اأو تدعمها.

امل�ضادر  مراجعة  عليكم  االلتزام،  هذا  لتلبية 
من  ال�رصاء  قبل  النتائج  وتوثيق  التالية  الثالث 

البائع:
1. قائمة االأطراف امل�ضتبعدين، وهي قاعدة 

بيانات ميكن البحث فيها عن االأفراد 
وال�رصكات واملنظمات غري املوؤهلة للح�ضول 

على اأموال احلكومة االأمريكية. تقع 
م�ضوؤولية ا�ضتخدام هذا النظام للتحقق 
من الباعة عليكم مبوجب بند عدم متويل 
االإرهاب  يف االأحكام املعيارية )املدرجة يف 

امللحق اأ- اجلدول( يف االتفاقية التعاونية - 
;www.epls.gov

2. قائمة املواطنني املحددين واالأ�ضخا�س 
املمنوعني التابعة لوزارة املالية االأمريكية - 

http://www.ustreas.gov/offices/enforce-
ment/ofac/sdn/؛ و

3. القائمة املوحدة لالأمم املتحدة ب�ضاأن القاعدة 
http://www.un.org/sc/co -  ططالبان -

 mittees/1267/consolist.shtml

اأن وظيفة البحث خمتلفة ب�ضكل  بالرغم من 
ال�ضهل  من  اأنه  اإال  موقع  كل  يف  طفيف 
اأو  املوظف  اأو  امل�ضت�ضار  كان  اإذا  مما  التحقق 
البائع اأو املتعاقد الفرعي امل�ضتقبلي غري موؤهل. 
علــى  بالبحــث  للبـدء  املثــال،  �ضبيل  على 
على  ال�ضغط  عليكم   www.epl.gov املوقــع 
مفتاح »بحث متقدم )Advanced Search(« يف 
اجلزء العلوي يف الناحية الي�رصى من ال�ضفحة 
�ضفحة  يف  املعلومات  قراءة  بعد  الرئي�ضية. 
يف  املتقدم  البحث  حول  هامة  »معلومات 
اإ�ضارة يف  وو�ضع  امل�ضتبعدين«  االأطراف  قائمة 
ال�ضندوق املوجود يف اأ�ضفل ال�ضفحة، ي�ضبح 
باإمكانكم اإجراء بحث ح�ضب ال�رصكة، اأو الهيئة، 
اأو ال�ضفينة، اأو الفرد وذلك يف قائمة البحث يف 

االأ�ضماء. 

ال�ضكل 23- البحث املتقدم يف قائمة الأطراف امل�ضتبعدين
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اإذا ح�ضلتم على تطابق تام، عليكم البحث عن 
عملية  يف  قدماً  امل�ضي  اخرتمت  اإذا  جديد.  بائع 
ال�رصاء، �ضتكون التكاليف غري م�ضموح بها ولن 

تقوم احلكومة االأمريكية بردها اإليكم.

اأنه  الوا�ضح  وكان من  جزئي،  تطابق  وجدمت  اإذا 
البحث  باإمكانكم  تريدونه،  الذي  املورد  لي�س 
على  االقتبا�س  عالمات  با�ضتخدام  اأخرى  مرة 
على  تام.  تطابق  على  للح�ضول  اال�ضم  نف�س 
 So and" املورد  على  البحث  عند  املثال،  �ضبيل 
�ضتعطيكم قاعدة البيانات نتيجة تطابق   "So

و�ضع  عند  لويزيانا.  يف   "John Tes-So Ning"

مثل  اال�ضم  من  جزء  على  االقتبا�س  عالمات 

اأية  البيانات  لن تعطيكم قاعدة   "So and So"

نتائج. اإذا ح�ضلتكم على نتائج ولكن مل تكونوا 
متاأكدين عليكم االت�ضال على الرقم 866-1-
االإلكرتوين  بالربيد  ر�ضالة  اإر�ضال  اأو   3757-472
من  للمزيد   support@epls.gov العنوان   على 

امل�ضاعدة. 

اإذا مل حت�ضلوا على اأية نتائج مطابقة، عليكم 
طباعة ال�ضفحة واالحتفاظ بها يف ملفاتكم 
ال�ضفحة  هذه  تبني  البحث.  عملية  لتوثيق 
تاريخ ووقت البحث والعبارات التي اأجريتم بحث 

عليها، كما هو مبني اأدناه يف ال�ضكل 24

4.3.2.5 املعدات غري اال�ضتهالكية 

املعدات هي االأ�ضناف امللمو�ضة التي لها عمر 
تكلفة  حتديد  ويتم  �ضنة  عن  يقل  ال  اإنتاجي 
الوحدة الواحدة فيها وفقاً ل�ضيا�ضات املنظمة 
مبلغ  االأمريكية  احلكومة  حتدد  واإجراءاتها. 
5،000 دوالر اأمريكي كتكلفة الوحدة التي ميكن 
ت�ضنيفها كمعدات. باإمكان منظمتكم حتديد 
قيمة اأقل ولكن ال ميكنها اأن تتجاوز مبلغ 5،000 
دوالر. لذا، اإذا �ضنفتم املعدات )التي لها قواعد 
واإجراءات �رصاء خا�ضة( ك�ضلع تزيد قيمتها عن 
ب�ضكل  ال�ضلع  كل  اإدراج  عليكم  دوالر   1،000

وتطبيق  املوازنة  املعدات يف  بند  م�ضتقل حتت 
قواعد �رصاء وا�ضتخدام املعدات عليها. ي�ضتمل 
خمتلفة   �ضعرية  عرو�س  عدة  جمع  على  ذلك 
كجزء من عملية ال�رصاء واإدخال هذه ال�ضلع اإىل 

نظام اإدارة املخزون.

التي  االأ�ضناف  �رصاء  عملية  اإدارة  املف�ضل  من 
من  اأقل  تكلفتها  ولكن  "معدات"  تعتربونها 
اأو  الكمبيوتر  اأجهزة  اأمريكي )مثل  5،000 دوالر 
تديرون  التي  الطريقة  بنف�س  النارية(  الدراجات 
التي تبلغ تكلفتها  بها عملية �رصاء االأ�ضناف 
املثال  �ضبيل  على  اأكرث  اأو  اأمريكي  دوالر   5،000
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االأ�ضناف  لهذه  �ضعرية  عرو�س  عدة  كجمع 
واإدراجها يف نظام اإدارة املخزون. 

4.3.3 ال�ضفر

اأو خارجها  الدولة  داخل  ال�ضفر  يكون  ما  غالباً 
اأو  زيارة ميدانية  اإجراء  اأو  �ضواء حل�ضور موؤمتر   –

�رصورياً  اآخر  غر�س  الأي  اأو  عمل  ور�ضة  ح�ضور 
لتنفيذ املنحة املمولة من احلكومة االأمريكية. 
تتعلق  بنود  على  التعاونية  االتفاقية  حتتوي 
ال�ضفر  رحالت  يف  بها  االلتزام  ويتعني  بال�ضفر 
قبل  مراجعتها  يجب  ولهذا  للم�رصوع  الدولية 

عمل اأي ترتيبات. 

4.3.3.1 متطلبات ال�ضفر

املوافقة امل�ضبقة على ال�ضفر الدويل

عليكم احل�ضول على موافقة خطية م�ضبقة 
من �ضابط االتفاقية )ما مل يتم تفوي�س املمثل 
الفني ل�ضابط االتفاقية بذلك( قبل كل رحلة 
يف  مذكورة  دولية  �ضفر  رحلة  اأي  تعترب  �ضفر. 
موافق  التعاونية  التفاقيتكم  املعتمدة  املوازنة 
عليها، وعليكم خالف ذلك تقدمي طلب خطي. 
عند طلب املوافقة على رحلة ال�ضفر الدولية، 

يجب تقدمي املعلومات التالية:

تاريخ ال�ضفر والعودة؛ 	•

الدولة اأو الدول املق�ضد؛  	•

الغر�س والهدف من الرحلة.  	•

التي  اخلطية  باملوافقة  االحتفاظ  يجب 
بريد  بر�ضالة  االتفاقية  �ضابط  ير�ضلها  قد 
امل�ضتقبل  يف  اإليها  للرجوع  ب�ضيطة  اإلكرتوين 
�ضابط  باإمكان  وثائقكم.  اإىل  اإ�ضافتها  ويجب 
االتفاقية ال�ضماح لكم بدالً من ذلك بت�ضليم 

قائمة بالرحالت التي �ضيتم القيام بها �ضمن 
املوافقة  واإعطاوؤكم  ال�ضنوية  العمل  خطة 
اإىل  االنتباه  "يرجى  واحدة.  دفعة  عليها جميعا 
وجوب املوافقة على كل رحلة �ضفر بدرجة رجال 

 .USAID االأعمال ب�ضكل منفرد من قبل

التنويه بال�ضفر

االأمريكية  ال�ضفارة  اأو   USAID بعثة  توجب  ال 
على موظفي متلقي منح USAID اأو املتلقيني 
خا�س  ت�رصيح  على  احل�ضول  منهم  الفرعيني 
 ،"Country Clearance" لل�ضفر اإىل دولة حمددة
ولكن اإذا كان الغر�س االأ�ضا�ضي من الرحلة هو 
العمل مع موظفي USAID يف البلد اأو كنتم 
تتوقعون احل�ضول على دعم اإداري اأو براجمي كبري 
من USAID، �ضيتعني عليكم اإبالغ البعثة قبل 

وذلك باأ�ضبوعني على االأقل.  ال�ضفر – 
يجب اأن ي�ضتمل التنويه على رقم املنحة، وا�ضم 
املمثل الفني ل�ضابط االتفاقية، وا�ضم امل�ضافر، 
وتاريخ الو�ضول، والغر�س من الرحلة. باإمكانكم 
عليكم  ولكن  االإلكرتوين  بالربيد  التنويه  اإر�ضال 
يف  التنويه  عن  بن�ضخة  االحتفاظ  من  التاأكد 
يف   USAID بعثة  اإليكم  �ضرت�ضل  �ضجالتكم. 
الرحلة  اإذا مت رف�س  اأيام  رداً خالل خم�ضة  البلد 
رداً خالل خم�ضة  اإذا مل ي�ضتلم املتلقي  فقط. 
اأيام عمل �ضيتم اعتباره م�ضتوف ملعايري التنويه 

ويجوز له ال�ضفر.
يف حال وجود خماوف اأمنية يف دولة حمددة، من 
تواجد  عن  االأمريكية  ال�ضفارة  اإبالغ  املف�ضل 
يعترب  اإليها.  و�ضوله  مبجرد  الدولة  يف  امل�ضافر 
للمهمات  بالن�ضبة  االأمر مهم خ�ضو�ضاً  هذا 

طويلة املدى. 
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قانون ال�ضفر على اخلطوط اجلوية الأمريكية 
"The Fly America Act"

على  ال�ضفر  وجوب  على  القانون  هذا  ين�س 
اجلوية  الناقالت  اأو  االأمريكية  اجلوية  الناقالت 
مع  م�ضرتك  رمز  اتفاقية  لها  التي  االأجنبية 
اخلطوط اجلوية االأمريكية طاملا كانت ت�ضافر اإىل 

املق�ضد الذي تريدونه، وذلك با�ضتثناء ما يلي: 

اإذا مل يكن هناك اأي ناقل جوي اأمريكي يوفر  	•
الرحلة،  من  حمدد  جزء  يف  ال�ضفر  خدمات 
اجلوي  النقل  خدمات  ا�ضتعمال  لكم  فيجوز 
االأجنبي فقط لالنتقال من واإىل اأقرب نقطة 

ربط بخدمات النقل اجلوي االأمريكي.

اإذا  اأجنبي  ناقل جوي  ال�ضفر على  باإمكانكم  	•
كانت مدة اخلدمة املقدمة منها ثالث �ضاعات 
اأو اأقل وكان ا�ضتعمال الناقل اجلوي االأمريكي 
�ضيوؤدي على االأقل اإىل م�ضاعفة مدة �ضفركم.

خدمة  يوفر  االأمريكي  اجلوي  الناقل  كان  اإذا  	•
)بدون  املبا�رص  ال�ضفر  اأو  توقف  بدون  ال�ضفر 
نقطة  اإىل  املغادرة  نقطة  تغيري طائرات( من 
اجلوي  الناقل  ا�ضتخدام  عليكم  الو�ضول 
مدة  اإطالة  اإىل  ذلك  يوؤدي  مل  ما  االأمريكي، 
�ضفركم وتاأخريكم يف نقطة املغادرة ملدة 24 

�ضاعة اأو اأكرث.  

اإذا كان الناقل اجلوي االأمريكي ال يوفر خدمة  	•
)بدون  املبا�رص  ال�ضفر  اأو  توقف  بدون  ال�ضفر 
تغيري الطائرات( ما بني نقطة املغادرة ونقطة 

 :Fly America Act مالحظة حول قانون

غري  جوي  ناقل  ا�ضتعمال  تربير  يجوز  ال 
اأمريكي فقط بناًء على توفري التكاليف

اجلوي  الناقل  ا�ضتخدام  عليكم  الو�ضول 
فيه  تتوفر  الذي  الطريق  طوال  االأمريكي 
االأمور  اإحدى  اإىل  ذلك  يوؤدي  مل  ما  اخلدمة 
التالية على االأقل باملقارنة مع ا�ضتخدام ناقل 

جوي اأجنبي:
زيادة عدد مرات تغيري الطائرات خارج الواليات   -

املتحدة مبرتني اأو اأكرث؛ اأو
�ضت  عن  يقل  ال  مبا   ال�ضفر  فرتة  متديد    -

�ضاعات اأو اأكرث؛ اأو
- اأن ت�ضتغرق فرتة الربط على نقطة تقاطع 

يف اخلارج اأربع �ضاعات اأو اأكرث. 

ال�ضياحية يف كل  الدرجة  وجوب  ا�ضتعمال 
رحالت ال�ضفر

بالن�ضبة لل�ضفر املحلي والدويل لغايات ر�ضمية 
مت  اإذا  )اإال  ال�ضياحية  الدرجة  ا�ضتعمال  عليكم 
اأو من خالل  الرحلة �ضخ�ضياً  تكاليف  ت�ضديد 

مزايا ال�ضفر املتكرر(. 
 ت�ضتمل اال�ضتثناءات التي متكنكم من ال�ضفر 

على درجة رجال االأعمال على الظروف التالية:

رحالت الطريان املنتظمة بني نقطة املغادرة/  	•
الربط(  نقطة  ذلك  يف  )مبا  الو�ضول  نقطة 
رجال  ودرجة  االأوىل  بالدرجة  فقط  متوفرة 

االأعمال. 

خالل  ال�ضياحية  الدرجة  يف  مكان  يتوفر  ال  	•

التي  امل�ضتعجلة  املهمة  الإمتام  الالزم  الوقت 
اإ�ضافة  من  التاأكد  )يجب  تاأجيلها  ميكن  ال 
امل�ضتعجلة  ال�ضفة  تثبت  التي  الوثائق 

للمهمة ودرجة اأهميتها(.

ال�ضفر بدرجة رجال االأعمال �رصوري للتعامل  	•
لديكم  خا�ضة  احتياجات  اأو  اإعاقات  اأي  مع 
مثبتة  بتقرير خطي من هيئة طبية خمت�ضة.  
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اال�ضتثنائية  الظروف  اأو  االأمنية  الغايات  	•
التي حتددها الوكالة جتعل ا�ضتخدام ترتيبات 
لنجاح  �رصوريا  االأعمال  رجال  بدرجة  ال�ضفر 

تاأدية الوكالة ملهمتها.

الدرجة ال�ضياحية على منت ناقل جوي اأجنبي  	•
النظافة  معايري  توفر  ال  معتمد  به/  م�رصح 

وال�ضحة املالئمة.  

جتدر االإ�ضارة اإىل اأن هذه اال�ضتثناءات، على الرغم 
من وجودها فعلياً، اإال اأنها ال ت�ضعى باأي حال اإىل 
الرتويج لل�ضفر بدرجة رجال االأعمال والتي يجب 

ا�ضتخدامها فقط يف الظروف اال�ضتثنائية.

الوثائق املتعلقة بال�رشاء لل�ضفر

خدمة  اأو  �ضلعة  اأي  �رصاء  عند  احلال  هو  كما 
اتباع  عليكم  االأمريكية،  احلكومة  باأموال 
بال�رصاء  املتعلقة  االأمريكية  احلكومة  اأنظمة 
وتوثيق عملية �رصاء تذاكر ال�ضفر اجلوي بعناية. 
اأي اأن عليكم تقدمي دليل باأن �رصاء التذاكر قد مت 
من خالل عملية تناف�ضية، واإثبات اأنكم �ضافرمت 
فعالً اإىل املق�ضد وذلك بت�ضليم بطاقات العبور 

على منت الطائرة واأرومة التذاكر. 
الطريان  قانون  ا�ضتثناءات  تطابقت  اإذا  اأي�ضاً، 
ت�ضتخدموا  رحلة �ضفركم ومل  االأمريكي على 
واأي  �ضهادة  تقدمي  عليكم  اأمريكي  جوي  ناقل 
تقبل  لن  املانحة.  للوكالة  الزمة  اأخرى  وثائق 
الوكالة املانحة اأي تكاليف نقل ملنظمتكم من 

دونها. ت�ضتمل ال�ضهادة على ما يلي:  

ا�ضم امل�ضافر؛ 	•

تواريخ ال�ضفر؛ 	•

نقطة املغادرة ونقطة الو�ضول؛ 	•

اجلوي،  الناقل  وا�ضم  املف�ضل،  الرحلة  برنامج  	•

ورقم كل جزء من الرحلة؛ 

اأحد  عليكم  انطبقت  كيف  يو�ضح  بيان  	•
من  ن�ضخة  اأو  اأعاله  املحددة  اال�ضتثناءات 
اأن  اعتبار  على  اخلطية  وكالتكم  موافقة 

خدمات الناقل االأجنبي �رصورية. 

اإعداد تقرير عن الرحلة

ل كتابة  بعد رحلة ال�ضفر الدويل )واملحلي( يف�ضّ
امل�ضتفادة  االأمور  فيه  تبينون  خمت�رص  تقرير 
لي�س  ب�ضهولة.  لالآخرين  تقدميه  وت�ضتطيعون 
هناك �ضيغة حمددة اأو بروتوكول خا�س لكتابة 
تقرير الرحلة، ولكن يو�ضح التقرير عادة املكان 
واملرافقني  ذهابكم  و�ضبب  اإليه  ذهبتم  الذي 

والعمل الذي قمتم به واالأمور امل�ضتفادة. 
عند كتابة التقرير، تخيلوا كيف �ضي�ضتخدمه 
وي�ضتفيد منه القّراء. فيما يلي بع�س االإر�ضادات: 

من  الغر�س  تو�ضح  ق�ضرية  بفقرة  ابدءوا  	•
الرحلة )ملاذا(

باخت�ضار  الرحلة  يف  اأن�ضطتكم  خل�ضوا  	•

عادة  يهتم  ال  القارئ  اأّن  تذكروا  وواقعية. 
بالتفا�ضيل الدقيقة لالأحداث. عليكم كتابة 
)اأين،  الرحلة  عن  ووا�ضح  خمت�رص  تلخي�س 

ومتى، ومن، وكيف(.

يجب  اأنه  تعتقدون  هامة  معلومات  اذكروا  	•
)الدرو�س  عليها  الرتكيز  اأو  ال�ضوء  اإلقاء 

امل�ضتفادة(.

قدموا يف النهاية تو�ضيات واأي متابعات يجب  	•

القيام بها اإذا كان ذلك مالئم. 

4.3.3.2 و�ضع �ضيا�ضة �ضفر خطية

 USAID ب�ضيا�ضات  االلتزام  اإىل  باالإ�ضافة 
�ضيا�ضتها  احلكومية  غري  ملنظمتكم  كان  اإذا 



131 USAIDدليل املنظمات غري احلكومية الأ�ضا�ضي لإدارة املنحة املقدمة من

4

مج
ربنا

 ال
ية

دا
ب

عليكم  ال�ضفر  ب�ضاأن  بها  اخلا�ضة  اخلطية 
مراجعتها عند عمل اأي ترتيبات لل�ضفر، ولكن 
اإن مل يكن لديها �ضيا�ضة فمن املف�ضل اأن تقوم 
للموظفني  ال�ضيا�ضات  هذه  تتيح  ب�ضياغتها. 
لغايات  ر�ضمية  �ضفر  برحالت  ي�ضافرون  الذين 
التي  التكاليف  ا�ضرتداد  ودولياً  حملياً  العمل 
والوجبات  واملبيت  التنقل  مقابل  حتملوها 

وامل�ضاريف النرثية والبدالت االأخرى. 

قائمة مرجعية ل�ضيا�ضة ال�ضفر

اخلا�ضة  ال�ضفر  �ضيا�ضة  على  يجب 
باملنظمة اأن تقوم مبا يلي كحد اأدنى:

تكاليف  حتديد  لطريقة  اإجراءات  و�ضع   
ال�ضفر )على �ضبيل املثال، البدل اليومي، 

امل�ضاريف الفعلية، الخ.(
على  للموافقة  داخلية  متطلبات  اإقرار   

ال�ضفر
لكل  واخلارجي  املحلي  ال�ضفر  تغطية   
كانت  اإذا  عما  النظر  بغ�س  املوظفني 

ممولة من حكومة الواليات املتحدة.
بها  امل�ضموح  اجلوي  النقل  درجة  حتديد   

يف الظروف اخلا�ضة.
على  ال�ضفر  قانون  مبتطلبات  االلتزام   
 Fly America اخلطوط اجلوية االأمريكية

Act
موافقات  اأو  تنويهات  اأي  على  الن�س   

.USAID لل�ضفر تطلبها منحة
مبوجب  بها  امل�ضموح  التكاليف  حتديد   
مبادئ  يتما�ضى  مبا  وذلك  ال�ضيا�ضة 
اأقرها  التي  بها  املعمول  التكاليف 

مكتب االإدارة واملوازنة االأمريكي
 http://www.usaid.gov/policy/
ads/300/30359s1.pdf  why isn’t it 
blue، like other websites

الت�رصيح  اإجراءات  اجليدة  ال�ضفر  �ضيا�ضة  حتدد 
تكاليف  �ضبط  يف  وت�ضاعد  الر�ضمي،  لل�ضفر 
وا�ضحة  اإر�ضادات  وتوفر  العمل،  لغايات  ال�ضفر 
اأنواع ومبالغ امل�ضاريف التي ميكن قبولها.  عن 
واملوثقة  املكتوبة  ال�ضفر  �ضيا�ضة  اأن  كما 
املوظفني  كافة  معاملة  �ضمان  يف  ت�ضاعد 

بعدل واإن�ضاف. 

يجب اأن تتناول �ضيا�ضة ال�ضفر امل�ضائل التالية:

املوافقة 	•

املوظف  خاللها  من  يقوم  التي  العملية   -
مبا  ال�ضفر،  على  املنظمة  موافقة  بطلب 
امل�ضافر  على  يجب  الذي  النموذج  ذلك  يف 
وال�ضخ�س  النموذج،  ت�ضليم  ووقت  تعبئته، 

الذي يجب ت�ضليم النموذج اإليه. 

الدفعات امل�ضبقة 	•

تدفع  التي  املبالغ  ح�ضاب  �ضيتم  كيف   -
�ضبيل  على  ال�ضفر.  ال�ضتعماالت  م�ضبقاً 
عدم  على  ال�ضيا�ضات  بع�س  تن�س  املثال، 
اإمكانية اإ�ضدار دفعات م�ضبقة تزيد قيمتها 
التقديرية  ال�ضفر  تكاليف  اإجمايل  من 

بن�ضبة معينة. 

من  م�ضبقاً،  املدفوعة  املبالغ  ت�ضوية  عند   -
دفعة  من  اأكرث  هناك  يكون  ال  اأن  االأف�ضل 
ويجب  الوقت،  نف�س  يف  واحدة  م�ضبقة 
حتديد موعد نهائي )على �ضبيل املثال، خالل 
املوظف  ليقوم  واحد(  �ضهر   - اأ�ضبوعني 
بت�ضوية الدفعة امل�ضبقة مبجرد العودة من 

رحلة ال�ضفر. 

ا�ضرتداد النفقات 	•

)على  ردها  ميكن  التي  التكاليف  اأنواع   -
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�ضبيل املثال تكاليف املوا�ضالت، التاأ�ضريات، 
الهاتفية،  املكاملات  العملة،  حتويل  االإقامة، 

االإنرتنت، الخ(. 

هل �ضيتم قبول التكاليف بناًء على اإي�ضاالت   -
الدفع الفعلية اأم على اأ�ضا�س البدل اليومي 
اأم مزيج من االثنني. اإذا مت اختيار رد النفقات 
حتديد  فيجب  اليومي،  البدل  اأ�ضا�س  على 
�ضيا�ضة وا�ضحة للبدل اليومي عن رحالت 

ال�ضفر املحلي والدويل. 

ال�ضفر  رحالت  املوظفون  �ضيثبت  كيف   -
بعد عودتهم من رحلة ال�ضفر. العديد من 
تقرير  منوذج  ت�ضع  احلكومية  غري  املنظمات 
 Microsoft برنامج  با�ضتخدام  م�ضاريف 
كل  بعد  بتعبئته  املوظفون  يقوم   Excel

رحلة. 

ال�رصف 	•

العملة  لتحويل  امل�ضتخدم  ال�ضعر  ما   -
ت�ضتعمل  املحلية.  العملة  اإىل  االأجنبية 
بع�س املنظمات غري احلكومية على �ضبيل 
البلد  يف  ال�ضائد  ال�رصف  �ضعر  املثال 
الر�ضمية  العملة  �رصف  بيانات  وت�ضتخدم 
منظمات  ت�ضتخدم  بينما  داعمة،  كوثائق 
اأخرى �ضعر ال�رصف من  م�ضدر موثوق على 

   . www.oanda.com  االإنرتنت مثل

لل�ضفر  قواعد  اعتماد  مبجرد  مالحظة: 
ب�ضكل  املنظمة  �ضيا�ضة  تطبيق  يجب 
موحد على االأن�ضطة املمولة من احلكومة 
حتدد  مل  ما  االأخرى،  واالأن�ضطة  االأمريكية 
ال�ضفر  يتم  التي  التعاقدية  االتفاقية 

مبوجبها اإجراءات/ متطلبات خمتلفة. 

�ضفر  �ضيا�ضة  لدى منظمتنا  يكن  لو مل  ماذا 
خطية؟

اإذا مل تكن لديكم �ضيا�ضة �ضفر خطية ب�ضاأن 
اخلارجية  وزارة  اأنظمة  فتكون  ال�ضفر،  تكاليف 
االأمريكية هي املعيار لتحديد ما اإذا كان البدل 
اليومي لرحالت ال�ضفر اإىل اخلارج منطقية. يتم 
ن�رص االأ�ضعار �ضهرياً ح�ضب الدول )واملدن داخل 

الدول( على املوقع
http://aoprals.state.gov/web920/per_ 

 .diem.asp

اإذا مل تكن لديكم �ضيا�ضة �ضفر، �ضتوفر لكم 
املتبعة  املمار�ضات  عن  التالية  العامة  اللمحة 
من قبل احلكومة االأمريكية اإطار عمل لتتمكنوا 

من و�ضع ال�ضيا�ضة اخلا�ضة بكم. 

هل يحتاج امل�ضافر اإىل احل�ضول على موافقة/ 
ت�رصيح؟

على  اخلا�ضة  ال�ضفر  �ضيا�ضة  تفر�س  اأن  يجب 
�ضفر  طلب  منوذج  وت�ضليم  تعبئة  امل�ضافرين 
يحدد اأ�ضباب ال�ضفر، وتواريخ ال�ضفر، والتكلفة 

التقديرية، الخ وت�ضليمه اإىل امل�رصف.

هل يجوز  للم�ضافر طلب دفعة مالية م�ضبقة 
لل�ضفر؟

قد يرغب امل�ضافر يف طلب دفعة م�ضبقة قبل 
امل�ضاريف  )اأو  اليومي  البدل  لتغطية  ال�ضفر 
الفعلية وذلك بناًء على �ضيا�ضة املنظمة( واأي 
اأخرى مرتبطة بالعمل. يعتمد مبلغ  م�ضاريف 
الدفعة امل�ضبقة و�ضيغة الطلب على �ضيا�ضة 
املنظمة. مالحظة: غالباً ما يجد املدققون اأنه 
ال يتم اإ�ضدار الدفعات امل�ضبقة مبا يتما�ضى مع 

�ضيا�ضة املنظمة. 
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عنها  واالإبالغ  امل�ضبقة  الدفعات  توثيق  يجب 
ال�ضلة.  الرحلة ذات  اإمتام  بعد فرتة ق�ضرية من 
قد يوؤدي عدم ت�ضوية الدفعات امل�ضبقة اخلا�ضة 
برحلة ال�ضفر  اإىل خ�ضم تلك الدفعة من راتب 
امل�ضافر. )بالرغم من اأن هذه ممار�ضات جيدة اإال 
اأنه من ال�رصوري اأن تكون متما�ضية مع �ضيا�ضة 

املنظمة.(

 ما هو البدل اليومي ؟
يومية  تكاليف  مبلغ  اأعلى  هو  اليومي  البدل 
يوم  كل  عن  للم�ضافر/امل�ضافرة  قبولها  ميكن 
الأداء  املعتاد  العمل  مكان  فيه  تغيب  يغيب/ 

العمل يف موقع اآخر. 
يتاألف البدل اليومي عادة من جزئني: 

�ضعر  اأق�ضى  اأو  ال�ضعري  ال�ضقف  1. االإقامة: 
ميكن قبوله لبدل االإقامة؛ غالباً ما يتم قبول 
الفعلية  التكلفة  بناًء على  االإقامة  تكاليف 
التي يتم تكبدها وال تزيد عن ال�ضعر االأق�ضى 
املتحدة.  الواليات  حكومة  لدى  امل�ضموح 
االأ�ضلية  االإي�ضاالت  ت�ضليم  يجب  تذكروا: 

عند طلب ا�ضتعادة تكاليف االإقامة.

�ضعر   :)M&IE( النرثية  وامل�ضاريف  2. الوجبات 
والغداء،  )الفطور،  للوجبات  ثابت  يومي 
والع�ضاء، واالإكراميات وال�رصائب ذات ال�ضلة( 
وامل�ضاريف النرثية )مثل االإكراميات، وخدمات 

من املمار�ضات الف�ضلى: 

دفعة  من  اأكرث  هناك  يكون  ال  اأن  يجب 
وال  مرة؛  كل  يف  لل�ضفر  واحدة  م�ضبقة 
ت�ضدروا اأي دفعات م�ضبقة لل�ضفر جديدة 
التكاليف  طلب  امل�ضافر  ي�ضّلم  حتى 
التي  التكاليف  قبول  لل�ضفر/  امل�ضبقة 

دفعها وقبول تقرير ال�ضفر. 

امل�ضبغة والعناية ال�ضخ�ضية(. يوفر ال�ضكل 
التي  اليومي  البدل  اأ�ضعار  على  مثاال   25
اإىل  لل�ضفر  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  حددتها 
فرن�ض�س تاون بوت�ضوانا، وميكن االطالع عليها 

من خالل هذا الرابط
http://aoprals.state.gov/web920/per_ 
diem.asp

اإذا مل تكن املدينة التي تتوجهون اإليها مدرجة 
على القائمة حتت بند "ا�ضم املوقع" ا�ضتخدموا 
)العمود 2 من  "غري ذلك"  لـ  ال�ضعر املخ�ض�س 

ال�ضكل 25( املن�ضور لتلك الدولة. 

يجوز حتميل تكاليف ال�ضفر بناًء على التكاليف 
الفعلية، اأو بناًء على البدل اليومي اأو مزيج من 
لالإقامة  الفعلية  التكلفة  )ا�ضتخدام  االثنني 
وامل�ضاريف  للوجبات  كاأ�ضا�س  اليومي  والبدل 
النرثية على �ضبيل املثال(، على اأن يتم تطبيق 
الطريقة على كل الرحلة ولي�س فقط على اأيام 

خمتارة منها.
  

بدل الوجبات وامل�ضاريف النرثية

بدل  على  احل�ضول  عموماً  للم�ضافرين  يحق 
اليوم  منذ  وذلك  النرثية  وامل�ضاريف  للوجبات 
يف  للم�ضافرين  يحق  ال�ضفر.  فيه  يبداأ  الذي 
يوم املغادرة واأخر يوم �ضفر احل�ضول على ن�ضبة 
)بناًء على �ضيا�ضة املنظمة، �ضيا�ضة احلكومة 
بدل  �ضعر  من   )%75 هي  املعيارية  االأمريكية 
الوجبات وامل�ضاريف النرثية ملوقع ال�ضفر امل�رصح 
رحالت  يف  يخرجون  الذين  للموظفني  يحق  به. 
وم�ضاريف  وجبات  بدل  على  احل�ضول  حملية 

نرثية اإذا كانت مدة ال�ضفر تتجاوز 12 �ضاعة.
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مثالً(  الوجبات)كالغداء  اإحدى  كانت  لو  ماذا 
مثالً(  اأخرى  منظمة  قبل  )من  جمانا  مقدمة 

اأثناء الرحلة؟
يتم تعديل بدل الوجبات وامل�ضاريف النرثية اإذا 
اأثناء  جماناً  مقدمة  الوجبات  الوجبة/  كانت 

رحلة ال�ضفر لغايات العمل.

من  اخل�ضم  حل�ضاب  اخلا�س  االإلكرتوين  املوقع 
البدل  الأ�ضعار  النرثية  وامل�ضاريف  الوجبات  بدل 
االأمريكية  اخلارجية  وزارة  حددتها  التي  اليومي 
http://www.state. التايل:  الرابط  على  متوفر 

.gov/www/perdiems/breakdown.html

اخلا�ضة  �ضيا�ضتها  منظمتكم  لدى  كان  اإذا   
ت�ضتمل على �رصح  باأن  يُن�ضح  اليومي،  بالبدل 
عن طريقة اخل�ضم من بدل الوجبات وامل�ضاريف 
النرثية اإذا مت تقدمي وجبة االإفطار/ الغداء و/ اأو 
الع�ضاء جماناً. يجب عدم تعديل املبلغ عموماً 
اإذا مت تقدمي وجبات جمانية من قبل الناقل العام 
)كاأن  الفنادق  اأو  القطارات(  اأو  اجلوية  )اخلطوط 
واالإفطار  النوم  على  الفنادق  اأ�ضعار  ت�ضتمل 

مثالً(.

توثيق بدل الوجبات وامل�ضاريف النرثية 

لقبول 25 دوالر اأو اأكرث من تكاليف االإقامة 
امل�ضافر  على  االأخرى،  ال�ضفر  وتكاليف 
االأ�ضلية  والفواتري  باالإي�ضاالت  االحتفاظ 
يعترب  ال  امل�ضاريف.  لتوثيق  وتقدميها 
الوجبات  م�ضاريف  عن  اإي�ضاالت  تقدمي 
حتت  الواقعة  ال�ضخ�ضية  وامل�ضاريف 
اإلزامياً،  النرثية"  وامل�ضاريف  "الوجبات  بند 
يتوجب تقدميها مبوجب �ضيا�ضة  ولكن قد 

منظمتكم اخلا�ضة بالبدل اليومي.  

تاريخ ال�رصيان مالحظات  ال�ضعر 
االأق�ضى 

للبدل اليومي

�ضعر الوجبات 
وامل�ضاريف 

النرثية

�ضعر 
االإقامة 
االأق�ضى

نهاية 
املو�ضم

بداية 
املو�ضم

ا�ضم املوقع ا�ضم البلد

2009/01/12 ال ينطبق US$226 US$54 US$172 31/12 01/01 فران�ضي�ضتاون بوت�ضوانا

2009/01/12 ال ينطبق US$147 US$44 US$103 31/12 01/01 غري ذلك بوت�ضوانا

ال�ضكل 25-  منوذج اأ�ضعار البدل اليومي لل�ضفر اإىل بوت�ضوانا. 

ماذا لو كان هناك وجبات عمل اأثناء الرحلة؟ 

كانت  اإذا  العمل  وجبات  تكاليف  رد  يجب 
م�ضحوبة بتو�ضيح خطي ملا يلي:

الغر�س من االجتماع 	•

�ضبب عقد االجتماع يف وقت الطعام 	•

امل�ضميات  االأ�ضماء،   – االجتماع  ح�رص  من  	•

الوظيفية )ح�ضب االقت�ضاء(؛ 

نتائج االجتماع 	•

باإمكان امل�ضافر طلب احل�ضول على بدل يومي 
اأو ا�ضرتداد نفقات فعلية، ويف هذه احلالة مبا اأن 
وجبة  تكاليف  بدل  ا�ضرتداد  يطلب  قد  امل�ضافر 
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العمل )ب�رصط توفر الوثائق الالزمة(، يجب تعديل 
بدل الوجبات وامل�ضاريف النرثية مبا يتما�ضى مع 
ذلك متاماً كما هو االأمر عندما تكون الوجبات 

متوفرة جماناً. 

مواقع  )اأو  دول  عدة  اإىل  �ضخ�س  �ضافر  لو  ماذا 
يف دولة واحدة( خالل الرحلة نف�ضها وكان لكل 

منها �ضعر بدل يومي خمتلف؟

على  بناًء  املقبول  اليومي  البدل  ح�ضاب  يتم 
فيه.  لالإقامة  الرتتيبات  اإجراء  مت  الذي  املوقع 
الوجبات  �ضعر  يكون  اإقامة  هناك  يكن  مل  اإذا 
ال�ضعر  هو  به  املعمول  النرثية  وامل�ضاريف 
اأكرث  بزيارة  امل�ضافر  قام  اإذا  للموقع.  املخ�ض�س 
من موقع يف يوم واحد، يتم اعتماد املوقع الذي 
زار  اإذا  نرثية.  وم�ضاريف  وجبات  �ضعر  اأعلى  له 
امل�ضافر اأكرث من دولة واحدة خالل الرحلة، يتم 
اأيام  عن  بلد  لكل  املخ�ض�س  ال�ضعر  اعتماد 

االإقامة فيها. 

اأو  الفعلية  االإقامة  تكاليف  كانت  لو  ماذا 
من  اأعلى  النرثية  وامل�ضاريف  الوجبات  تكاليف 
ال�ضعر االأق�ضى امل�ضموح من حكومة الواليات 

املتحدة؟

بالرغم من اأن ال�ضيا�ضة التي تتبعها منظمتكم 
لتحديد اأق�ضى مبلغ ميكن قبوله قد تختلف عن 
�ضيا�ضة احلكومة االأمريكية، لكن يجب االنتباه 
النرثية  وامل�ضاريف  الوجبات  جتاوزت  اإذا  اأنه  اإىل 
حكومة  حددتها  التي  اليومي  البدل  اأ�ضعار 
الواليات املتحدة للمواقع، �ضيتعني على امل�ضافر 
الوحيد  اال�ضتثناء  الزائدة.  التكاليف  ت�ضديد 
وح�ضلتم  طلبتم  اإذا  هو  القاعدة  هذه  على 
بالتحديد على موافقة م�ضبقة على "االإقامة 
هذه  منح  يتم  ال  لكن  اأعلى.  ب�ضعر  الفعلية" 

عادية.  غري  اأو  خا�ضة  ظروف  يف  اإال  املوافقة 
عند طلب  اال�ضلية  الو�ضوالت  ت�ضليم  ويجب 

رد م�ضاريف االقامة.
ماذا لو اأقام امل�ضافر يف منزل اأحد اأ�ضدقائه اأو 

اأقربائه؟

اأحد  بيت  يف  يقيم  الذي  للم�ضافر  يجوز  ال 
الر�ضمي  �ضفره  اأثناء  اأقربائه  اأو  اأ�ضدقائه 
�ضعر  يكون  لهذا،  االإقامة.  مب�ضاريف  املطالبة 
هو  به  املعمول  النرثية  وامل�ضاريف  الوجبات 
ال�ضعر اخلا�س باملوقع الذي مت ال�ضفر اإليه وذلك 
يف احلاالت التي ال ت�ضتدعي عمل ترتيبات اإقامة.  

كيف يح�ضب امل�ضافرون امل�ضاريف التي حتملوها 
بالعملة االأجنبية؟ 

بالن�ضبة لل�ضفر الدويل، تكون اأغلب امل�ضاريف 
هذه  حل�ضاب  االأجنبية.  بالعملة  جميعها  اأو 
امل�ضاريف، يجب على امل�ضافر تقدمي االإي�ضاالت 
ال�ضارية  العملة  �رصف  اأ�ضعار  و�ضعر/  املالئمة 
�ضعر  لتحديد  البلد.  تلك  يف  االإقامة  فرتة  يف 
ال�ضعر  ا�ضتعمال  يجب  املالئم  العملة  حتويل 
اإي�ضاالت  ال�ضائد عند وقت ال�رصف واملوثق يف 
موثوق  اإلكرتوين  موقع  اإىل  الرجوع  اأو  ال�رصف، 

ل�رصف العملة مثل: 
 .http://www.oanda.com/converter/classic

التي  ال�رصف  اأ�ضعار  توثيق  من  تاأكدوا 
�ضفحة  طباعة  خالل  من  وذلك  ت�ضتخدموها 

املوقع االإلكرتوين وتقدميها مع تقرير امل�ضاريف.
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من  املمولة  املمتلكات  ا�ضتعمال   4.3.4
USAID

بوا�ضطة  معدات  منظمتكم  ت�ضرتي  عندما 
اأموال USAID هناك قيود حمددة حول كيفية 

ا�ضتخدام هذه املعدات.

ا�ضتخدام املعدات خارج نطاق اأن�ضطة املنحة

التي  املقتنيات  ملكية  تعود  احلاالت،  اأغلب  يف 
مت �رصاوؤها مبوجب املنحة اإىل منظمتكم. راجعوا 
راجعوا  اأو  ذلك  للتاأكد من  التعاونية  االتفاقية 
املعلومات،  من  للمزيد   CFR 226  22 التعميم 
http://edocket.access.gpo. العنوان  على 
 .gov/cfr_2007/aprqtr/22cfr226.34.htm

باإمكانكم ا�ضتعمال املعدات يف الربنامج الذي 
احلاجة  مدة  طوال  وذلك  اأجله  من  �رصاءها  مت 
 USAID اإليها بغ�س النظر عما اإذا كانت منحة
على  ال.  اأم  للربنامج  الدعم  تقدمي  يف  ت�ضتمر 
�ضبيل املثال، اإذا قمتم ب�رصاء �ضيارة ال�ضتعمالها 
 ،USAID من  بتمويل  متنقلة  فح�س  كوحدة 
لنف�س  ال�ضيارة  ا�ضتعمال  موا�ضلة  باإمكانكم 
الغر�س حتى بعد انتهاء املنحة طاملا ا�ضتمريتم 
يف تطبيق برنامج الفح�س املتنقل، وكان لديكم 

موافقة خطية ملوا�ضلة ا�ضتعمالها. 

باالإ�ضافة اإىل ذلك، باإمكانكم طوال فرتة الربنامج 
املمولة  املعدات  ا�ضتخدام  اإمكانية  اإتاحة 
ذلك  يوؤدي  مل  اإذا  اأخرى  برامج  يف   USAID من 
اال�ضتخدام اإىل التدخل يف العمل على الربنامج 
االأً�ضل.  يف  اأجله  من  املعدات  ا�ضرتيتم  الذي 
عليكم التعامل مع بدل االإيجار والر�ضوم االأخرى 

التي يتم حتميلها باعتبارها دخل للربنامج. 

الربنامج  اإذا مل يعد هناك حاجة للمعدات يف 
م�ضتمرا،  الربنامج  بقي  ولكن  االأ�ضلي، 
باإمكانكم ا�ضتخدام املعدات يف اأن�ضطة اأخرى 
ممولة من قبل احلكومة االأمريكية وذلك ح�ضب 

ترتيب االأوليات التايل: 

املمولة  الوكالة  ترعاها  التي  االأن�ضطة  	•
االأ�ضلية )USAID(؛ ثم

التابعة  الوكاالت  ترعاها  التي  االأن�ضطة  	•
للحكومة االأمريكية.

اإعالم  عليكم  يتعني  لن  الظروف  لهذه  وفقا 
تت�رصفوا  حتى  املعدات  با�ضتعمال   USAID

باإمكانكم  بديلة  معدات  ت�ضرتون  عندما  بها. 
مقاي�ضتها باملعدات التي �ضيتم ا�ضتبدالها اأو 
باإمكانكم بيع املعدات التي �ضيتم ا�ضتبدالها 
املعدات  تكاليف  لتغطية  املال  وا�ضتخدام 
البديلة وذلك مع مراعاة احل�ضول على موافقة 

�ضابط االتفاقية. 

ال يجوز لكم ا�ضتعمال املعدات التي مت �رصاوؤها 
غري  ملنظمات  خدمات  لتقدمي   USAID باأموال 
اأقل  ر�ضوم  مقابل  االأمريكية  للحكومة  تابعة 
اخلا�ضة  ال�رصكات  تفر�ضها  التي  الر�ضوم  من 
اإذا ا�ضرتيتم  اآخر،  اأي مبعنى  لقاء خدمات مماثلة. 
اأخرى  ملنظمة  ال�ضماح  لكم  يجوز  فال  �ضيارة 
التكلفة  من  باأقل  ا�ضتئجارها  اأو  با�ضتعارتها 
التي تتحملها املنظمة ال�ضتئجار �ضيارة مماثلة. 

اأن ملكية املعدات تكون يف عهدة  بالرغم من 
ا�ضتعمال  لكم  ي�ضمح  ال  اأنه  اإال  منظمتكم، 
موافقة  دون  من  لقر�س  ك�ضمان  املمتلكات 

.USAID
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عند اإغالق منحة، �ضيتعني عليكم تقدمي خطة 
معدات  اأي  تبني  جرد  وقائمة  نهائية  ت�رصيف 
وممتلكات مت �رصاوؤها باأموال USAID اأو مت تلقيها 
ب�ضان  قرارات   USAID ت�ضدر   .USAID من 

احلقوق املتعلقة باملمتلكات.

معايري اإدارة املمتلكات

يجب اأن يكون لدى منظمتكم �ضيا�ضة موثقة 
الإدارة املمتلكات ونظام لفهر�ضة وتتبع املخزون. 
اأنتم ملزمون بتتبع االأ�ضناف التي تبلغ تكلفتها 
باأموال  �رصاوؤها  مت  والتي  اأمريكي  دوالر   5،000
االأنظمة.  من  النوع  هذا  با�ضتخدام   USAID

النظام  هذا  ا�ضتخدام  املف�ضل  من  ولكن، 
معدات  مثل  اأي�ضا  االإ�ضافية  االأ�ضناف  لتتبع 
بعني  خذوا  االأخرى.  الثابتة  واالأ�ضول  الكمبيوتر 
االعتبار اأي�ضاً اأن بع�س البعثات قد حتدد �ضقف 
التي  االأقل  التكلفة  ذات  االأ�ضناف  لتتبع  اأدنى 

حددتها منظمتكم.

يجب اأن ت�ضتمل معايري اإدارة املعدات التي متولها 
ومتتلكها USAID على كل ما يلي: 

�ضجالت دقيقة عن املعدات حتتوي على: 	•

و�ضف للمعدات؛  -

النموذج،  رقم  للم�ضنع،  الت�ضل�ضلي  الرقم   -
رقم خمزون USAID، رقم املخزون الوطني، اأو 

رقم تعريفي اآخر؛

م�ضدر  املعدات مبا يف ذلك رقم املنحة؛  -

 ،USAID ،منظمتكم مالك �ضند امللكية –   -
الدولة  حكومة  مثل  اأخرى،  هيئة  اأو 

امل�ضت�ضيفة؛

تاريخ ال�رصاء اأو تاريخ اال�ضتالم؛  -

التي   USAID اأموال  من  املئوية  الن�ضبة   -
على   – املعدات  ل�رصاء  ا�ضتخدامها  مت 
التي  االأموال  ن�ضبة  بلغت  اإذا  املثال،  �ضبيل 
تابع حلكومة  ا�ضتخدمتوها من م�ضدر غري 
 %75 USAID الواليات املتحدة 25% وقدمت

من التكلفة؛

عن  االإبالغ  وتاريخ  وحالتها  املعدات  موقع   -
املعلومات؛

تكلفة �رصاء الوحدة؛   -

ذلك  يف  مبا  النهائي  الت�رصيف  تاريخ   -
الطريقة  اأو  البيع  و�ضعر  الت�رصيف  تاريخ 
ال�ضوقية  القيمة  لتحديد  امل�ضتخدمة 
احلالية العادلة بحيث يقوم املتلقي بتعوي�س 

USAID مقابل ح�ضتها.

قائمة جرد مادي للمعدات بحيث ت�ضتمل على  	•

نتائج متت مطابقتها مع �ضجالت املعدات مرة 
التحري  يجب  �ضنتني.  كل  االأقل  على  واحدة 
املادي  الفح�س  الكميات بني  اأي فروق يف  عن 
وما حتتويه �ضجالت املحا�ضبة لتحديد اأ�ضباب 
التباين. كما يجب اأن ت�ضتمل قائمة اجلرد على 
وا�ضتخدامها  املعدات  وجود  تثبت  معلومات 
اإذا كان هناك حاجة م�ضتمرة لها.  احلايل وما 
بالرغم من اأن USAID تلزم املنظمات باإجراء 
اأن  باإمكان منظمتكم  جرد مادي كل �ضنتني 
تقرر فر�س �ضوابط اأكرث �رصامة على املعدات 
ويجوز لها اإجراء جرد مادي كل �ضتة اأ�ضهر اأو 
كل �ضنة وذلك مبا�رصة قبل التدقيق )اإن وجد(.

نظام رقابة ل�ضمان توفري احلماية املالئمة ملنع  	•
فقدان اأو تلف اأو �رصقة املعدات. يجب التحقيق 
يف اأي حالة فقدان اأو تلف اأو �رصقة وتوثيقها 

بالكامل واإبالغ �ضابط االتفاقية على الفور. 
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اإجراءات �ضيانة مالئمة للحفاظ على املعدات  	•

بحالة جيدة.

ببيع  ملزمني  كنتم  اأو  لكم  م�رصح  كان  اإذا  	•
ال�رصاء  اإجراءات  ا�ضتخدام  عليكم  املعدات 
املالئمة التي تتيح التناف�س الأق�ضى حد ممكن 

عمليا وينتج عنها اأكرب قدر من العائدات. 

هناك برجميات الإدارة االأ�ضول الثابتة ولكنها قد 
تكون باهظة الثمن ومن ال�ضعب اإدارتها. طاملا 
كنتم تبقون على �ضجالتكم منظمة وحمدثة 
وحتتفظون بن�ضخ احتياطية منها فمن املمكن 

فقط اإدراج هذه البيانات على جداول ب�ضيطة.

طلب اإجراء تعديالت على التفاقية  4.3.5

اتفاقيتكم  تعديل  �ضيتم  املنحة،  مدة  خالل 
روتيني  ب�ضكل  حتديثها  خالل  من  التعاونية 
االإ�ضايف(  التمويل  )اأو  اأخرى  التزامات  كاإ�ضافة 
على  كالتغيريات  الربنامج  على  اأخرى  وتغيريات 

املوظفني الرئي�ضيني. 

التفاقية  تعديل  تتطلب  التي  التغيريات 
التعاونية

تتطلب بع�س التغيريات املحددة على برناجمكم 
م�ضبقة  موافقة  على  احل�ضول  موازنتكم  اأو 
من  بالرغم  االتفاقية.  على  ر�ضمي  وتعديل 
اأنكم قد مت�ضوا قدماً يف التغيري مبجرد احل�ضول 
التاأكد  اأي�ضاً  املهم  من  اخلطية  املوافقة  على 
من توثيق اأن هذه التغيريات يف النهاية يف بنود 
)يرجى  تعديل  اإجراء  خالل  من  وذلك  االتفاقية 
حتتوي  تغيريات"(.  اإجراء  "طلب  على  االطالع 
القائمة التالية على تغيريات يجب توثيقها يف 

التعديالت على االتفاقية التعاونية:

تغيريات كبرية على النطاق – �ضيتطلب التغيري  	•
تعديل  امل�رصوع  اأهداف  على  اأو  النطاق  على 
اأهداف  على  املنحة  اأموال  توزيع  طريقة 

امل�رصوع.

اأي   – الرئي�ضيني  املوظفني  على  التغيريات  	•
التغيريات على املوظفني الرئي�ضيني املحددين 
وقت  خف�س  ذلك  يف  مبا  املنحة  اتفاقية  يف 

العمل املخ�ض�س للم�رصوع بن�ضبة %25. 

اإ�ضايف  متويل  اإ�ضافة  عند   – الإ�ضايف  التمويل  	•
اإىل اإجمايل مبلغ االلتزام الكلي املخ�ض�س.

التغيريات على التكلفة غري املبا�رشة – اأي خطط  	•
املوازنة  يف  املخ�ض�ضة  االأموال  لتحويل 
الزيادة  لتغطية   املبا�رصة  غري  للتكاليف 
كانت  اإذا  العك�س  اأو  املبا�رصة  التكاليف  يف 

التكلفة غري املبا�رصة م�رصح بها. 

اإ�ضافة على  – اي  اإ�ضافة �ضلع خا�ضعة لقيود  	•
ال�ضلع اخلا�ضعة لقيود  املوازنة مثل  تكاليف 

املوافقة امل�ضبقة.

خف�ص بدل التدريب – نقل االأموال املخ�ض�ضة  	•

للمتدربني(  املبا�رصة  )الدفعات  التدريب  لبدل 
اإىل فئات تكاليف اأخرى.

اإ�ضافة/ تغيري املتلقني الفرعيني – اإذا كان متلقي  	•
املنحة ينوي التوقيع على اتفاقية فرعية مع 
املنحة،  تنفيذ  يف  للم�ضاعدة  اأخرى  منظمة 
الربنامج  و�ضف  يف  ال�رصاكة  اإيراد  يتم  ومل 

املعتمد واملوازنة املعتمدة.

	هناك ظروف اأخرى قد جتري فيها USAID تعديل  	•
على االتفاقية التعاونية وذلك وفقا لتقديرها 

اخلا�س. 
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طلب اإجراء تغيريات

اخلطوة االأوىل يف تعديل االتفاقية هي مناق�ضة 
االتفاقية.  ل�ضابط  الفني  املمثل  مع  التغيري 
هذا  االتفاقية  ل�ضابط  الفني  املمثل  اعترب  اإذا 
التغيري منطقي عليكم بعد ذلك تقدمي طلب 
واإر�ضال  االتفاقية  �ضابط  اإىل  خطي  ر�ضمي 

ن�ضخة اإىل املمثل الفني ل�ضابط االتفاقية.

الكثري  تنفيذ   USAID موظفي  على  يتعني 
على  تعديالت  الإجراء  الورقية  املعامالت  من 
�ضابط  يعطيكم  قد  ال�ضبب  لهذا  االتفاقية، 
ولكن  االإلكرتوين،  بالربيد  املوافقة  االتفاقية 
تاريخ  اإىل  الر�ضمية  التعديالت  حترير  يوؤجل  قد 
الحق. لت�رصيع االإجراءات على �ضابط االتفاقية 
الإجراء  طلبات  عدة  جتميع  حاولوا  اأمكن  حيث 
�ضبيل  على  واحدة.  دفعة  وتقدميها  التعديالت 
املثال، اإذا كان هناك تغيري كبري على نطاق عمل 
املوازنة  تغيري  طلبات  جتميع  عليكم  الربنامج 
املوظفني  على  والتغيري  الربنامج  و�ضف  وتغيري 

والتغيري على االأهداف واإر�ضالها معا. 

اإذا طلبتم اإجراء تعديل وح�ضلتم على موافقة 
التعديل  ت�ضتلموا  ولكن مل  االإلكرتوين،  بالربيد 
هذه  متابعة  عليكم  االتفاقية  على  الر�ضمي 
االتفاقية  الفني ل�ضابط  املمثل  وتذكري  البنود 
يف�ضل  البارزة.  بالتعديالت  واالآخر  احلني  بني 

بالربيد  موافقة  على  احل�ضول  من  تاأكدوا 

باأي  املبا�رصة  قبل  االأقل  على  االإلكرتوين 

موافق  غري  تعديل  باأي  قمتم  اإجراءات.اذا 

اأي  تغطية  اأو  رد  عليكم  يتعني  قد  عليه، 

تكاليف باأموال خا�ضة. 

املوعد  قبل  مبا�رصة  التذكري  خطاب  اإر�ضال 
مبالغ  وتخ�ضي�س  االتفاقية  لتعديل  ال�ضنوي 

التزام اإ�ضافية لكم. 

4.4. الإدارة الفنية للربنامج

من  التاأكد  على  للربنامج  الفنية  االإدارة  تركز 
تلبي  اجلودة  عالية  خدمات  يقدم  فريقكم  اأن 
الكلية  االأهداف  وحتقق  امل�ضتفيدين  احتياجات 
للربنامج. يعترب نظام املراقبة والتقييم من اأهم 

االأدوات امل�ضتخدمة الإدارة االأن�ضطة )4.4.1(. 

امل�ضاكل  من  للعديد  اال�ضتجابة  تختلف طرق 
على  ويجب  م�ضتمر  ب�ضكل  العامل  حول 
مع  وتتبادلها  الدرو�س  تتعلم  اأن  منظمتكم 
ي�ضاعدكم  قد  متوا�ضل.  ب�ضكل   )4.4.2( الغري 
اجلديدة  والتوجهات  الف�ضلى  املمار�ضات  تعلم 
يف التعامل مع التحديات التي تواجه برناجمكم 
وحت�ضني جودة اخلدمات التي تقدموها. من املهم 
املنظمات  لت�ضتفيد  اخلربات  تتبادلوا  اأن  اأي�ضا 
التي  الهامة  الدرو�س  من  واالأفراد  االأخرى 

تعلمتموها. 

4.4.1 �ضري عمل املراقبة والتقييم

الفني  اجلانب  اإدارة  بب�ضاطة  امل�ضتحيل  من 
مراقبة  نظام  وجود  دون  من  بفعالية  للربنامج 
ال�ضحيحة  البيانات  جمع  على  يعمل  وتقييم 
ال  ولكن  املنا�ضب.  الوقت  ويف  دقيقة  بطريقة 
وم�ضتخرجة  اجلودة  عالية  بيانات  وجود  يكفي 
اإدارة �رصورية  اأداة  بالوقت املالئم. تعترب البيانات 
التخاذ  بفعالية  وا�ضتخدامها  تف�ضريها  يجب 
الربنامج  اأدلة وذلك لتطوير  قرارات مبنية على 
البيانات  ا�ضتعمال  �ضيتم  م�ضتمرة.  ب�ضورة 

اأي�ضا يف �ضياغة تقارير الربنامج.
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نظام  اإن�ضاء  كيفية  الثالث  الف�ضل  يتناول 
التخطيط،  مرحلة  خالل  والتقييم.  للمراقبة 
ر�ضمية  تقييمات  الربنامج  م�ضممو  ي�ضع 
قبل  من  اإجراوؤها  ويتم  �ضنتني،  كل  للربنامج 
�ضت�ضاعدكم  م�ضتقلني.  خارجيني  مقيمني 
اإبراز النتائج التي يحققها  هذه التقييمات يف 
برناجمكم، ولكن يجب اأن ال تكون املرة الوحيدة 
والتقييم  املراقبة  فيها  ت�ضتخدمون  التي 

لتحليل اأداء الربنامج.

عليكم على االأقل حتليل بياناتكم على اأ�ضا�س 
مبا�رصة  العمل  املف�ضل  ومن  ربعي  ف�ضلي/ 
وا�ضع  ونطاق  واملنفذين  الفرعيني  املتلقني  مع 
اأف�ضل فر�ضة لكم للنظر  من املوظفني. هذه 
اأداء برناجمكم  البيانات ودرا�ضة  عن كثب على 
وبالتايل �ضتتيح لكم  تعديالت  اإجراء  واإمكانية 
هذه العملية ا�ضتعمال املراقبة والتقييم كاأداة 

ل�ضنع القرارات. 

تف�ضري البيانات وا�ضتخدام املراقبة والتقييم 
كاأداة ل�ضنع القرارات

عن  واالإبالغ  العمل  �ضري  تقدم  تتبع  عند 
امل�ضتفيدين الذين متكن برناجمكم من الو�ضول 
االأهداف  بني  كبرية  فروق  �ضتكت�ضفون  اإليهم، 
املحددة يف خطة العمل واالأعداد التي متكنتم 
فعليا من الو�ضول اإليها. ال ترتبكوا، فهذا اأمر 
بالن�ضبة  خ�ضو�ضا  الربنامج،  اإدارة  يف  معتاد 
الت�ضميم  حديثة  مبادرات  تنفذ  التي  للربامج 
اأو التي تتو�ضع اإىل منطقة جغرافية جديدة مع 

متلقني فرعيني جدد. 

يف  للق�ضور  ال�ضمنية  االأ�ضباب  ا�ضتيعاب  اإن 
الربنامج  لتعديل  وو�ضع خطة  االأهداف  حتقيق 

االأهداف جزء هام مناي�ضال  اإعادة حتديد  اأو  و/ 
اأي�ضا  املهم  من  الن�ضوج.  مرحلة  اىل  الربنامج 
يتعلق  وفيما  التنفيذ  يف  العمل  �ضري  تتبع 
وذلك  املنفقة  املبالغ  �ضوء  وذلك يف  باالأهداف 
التخاذ خطوات لتطبيق اإ�ضرتاتيجيات لتغطية 
االختالفات يف املوازنة. يجب تو�ضيح التغيريات 
)الق�ضور اأو املكا�ضب( يف االأهداف واملوازنات يف 
للتدابري  ب�رصح  ذلك  واإرفاق  ال�ضلة  ذات  التقارير 
التي �ضيتم اتخاذها ليبقى التنفيذ على امل�ضار 

ال�ضحيح. 

اأهمية التباين بني الأهداف والأداء الفعلي

التباين بني االأهداف واالأداء الفعلي متوقع من 
وقت اإىل اآخر. يف هذه احلاالت، يجب على مدير 
امل�رصوع  يف  التبيان  كان  اإذا  ما  حتديد  امل�رصوع 
لدرجة تربر القيام باملزيد من التحريات.  "هامة" 

تعتمد االإجراءات املحتملة على ما يلي:  

50%؟  املتوقع؟  من  اأقل  اأو   %10 الفرق:  حجم  	•

اأكرث من 50%؟

الربنامج  تديرون  احلالة؟ هل  مدى قربكم من  	•

هل  فرعي؟  متلقي  خالل  من  اأم  مبا�رصة، 
اأم يف موقع  البلد  نف�س  الربنامج موجود يف 

بعيد؟

فيه  ترتبط  الذي  الن�ضاط  اأهمية  مدى  ما  	•

هو  هل  ككل؟  للربنامج  بالن�ضبة  الفروق 
مرتبط ب�ضكل وثيق ببع�س االأن�ضطة االأخرى 

اأم هل هو ن�ضاط �ضغري وم�ضتقل؟

مراجعة الأهداف

اإذا وجدمت اأن النتائج الفعلية مبتعدة كثريا عن 
االأهداف املقررة عليكم معرفة ال�ضبب. بالرغم 
من اأن هناك العديد من االأ�ضباب املحتملة، اإال 
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اأن اأغلبها ياأتي يف اجلوانب التالية:

املعيبة  اأو  اخلاطئة  االفرتا�ضات  يف  م�ضاكل  	•

لت�ضميم مبادرات التدخل؛

�ضعف تنفيذ الربنامج؛ 	•

التاأخر يف البدء بالربنامج؛ 	•

�ضعف اأدوات جمع البيانات؛  	•

اأخطاء يف نوعية البيانات. 	•

من  اجلوانب  هذه  من  جانب  كل  اإدارة  تتم  قد 
لت�ضميم  فني  مدير  خمتلفني:  موظفني  قبل 
للتنفيذ، وخبري  التدخل، متلقي فرعي  مبادرات 
البيانات.  نوعية  على  للعمل  وتقييم  مراقبة 
يف  التباين  مراجعة  عملية  ت�ضتمل  اأن  يجب 
االأهداف على كل هوؤالء االأ�ضخا�س ومن املمكن 

اأن يتم ذلك بقيادة مدير الربنامج.

تعديل الأهداف القادمة

وجود  اإىل  عموما  ي�ضري  التبيان  اأن  من  بالرغم 
اأنه قد  اإال  الفعلي،  واالأداء  االأهداف  ق�ضور بني 
كان  اإذا  تعديالت  اإجراء  برناجمكم  على  يتعني 
االأداء الفعلي اأعلى بكثري من االأهداف املحددة. 
تكون  التي  النتائج  توؤثر  قد  املثال،  �ضبيل  على 
اأعلى من املتوقع على املوازنات اأو على االأن�ضطة 
االأخرى ذات ال�ضلة، وقد تكون موؤ�رصا اإىل وجود 
على  كثريا  االنتباه  عليكم  لهذا  مزدوج.  عد 
التوقعات ب�ضكل غري معتاد  التي جتاوز  النتائج 
عند  تعديالت  واإجراء  للتق�ضي  واال�ضتعداد 

ال�رصورة.

تعديل الأهداف ال�ضابقة

اخليار  النتائج  لكم  تتيح  لن  احلاالت  بع�س  يف 
لكونكم  نظرا  االأهداف.  على  تعديالت  الإجراء 
االأهداف  تلك  بتحقيق  العقد  مبوجب  ملزمني 
الفني  املمثل  مع  العمل  عليكم  �ضيتعني 
ل�ضابط االتفاقية الإجراء هذه التغيريات. يجب 

اتباع النقاط التالية الإجراء التغيريات:

اأو  احلالية  لل�ضنة  االأهداف  �ضتقللون  هل  	•

حلوال  اقرتحوا  الكلية؟  االأهداف  �ضتقللون 
ملعاجلة اأي ق�ضور يف ال�ضنوات القادمة حيث 

اأمكن.

االأهداف  لتقليل  مقنع  �ضبب  لديكم  هل  	•

الكلية؟ ال يعترب عدم توفر الوقت �ضببا كافيا. 
دون  من  االأداء  فرتة  متديد  �ضي�ضاعدكم  هل 
متويل اإ�ضايف يف حتقيق االأهداف االأ�ضلية؟ اإذا 
كانت االإجابة ال �ضيتعني عليكم تقدمي �ضبب 
ثابتة  اأدلة  على  ومبني  جيد  ب�ضكل  موثق 

لدعم طلب تقليل االأهداف. 

االفرتا�س/  حتديد  حاولوا  االأهداف  تعديل  عند 
املثال،  �ضبيل  على  لها.  املرادفة  االفرتا�ضات 
من  اأقل  بالب�رص  االجتار  برنامج  اأداء  اأن  لنفرت�س 
لذلك  االأ�ضباب  اأحد  اأن  تعتقدون  واأنتم  الالزم 
املنطقة  يف  بالب�رص  االجتار  �ضحايا  عدد  اأن  هو 
التي تعملون بها اأقل مما توقعتم. عليكم جمع 
كاأ�ضا�س  وا�ضتخدموها  ذلك  تو�ضح  بيانات 

لطلب التعديل. 

املقرتحة  االأهداف  ربطتم  اأنكم  االأرجح  من 
باملوازنة يف خطة العمل، لهذا ال�ضبب عندما 
اإىل  التطرق  عليكم  االأهداف  تقليل  تقرتحون 
قادرين  تكونوا  مل  اإذا  موازنتكم.  على  ذلك  اأثر 
على حتقيق االأهداف املقرتحة يف اأحد املجاالت 
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اإعادة  باإمكانكم  كان  اإذا  ما  معرفة  عليكم 
ت�ضكيل املوازنة لزيادة االأهداف يف جمال اآخر يف 
الربنامج. اإذا كان عليكم تقليل العدد االإجمايل 
لالأهداف �ضتزيد التكلفة لكل م�ضتفيد حتما 
ولن يبدو برناجمكم جمدي من حيث التكلفة. 
يف تلك احلالة، كونوا م�ضتعدين الحتمال اتخاذ 
املانحة قرارا بتقليل املنحة متا�ضيا مع  الوكالة 

تقليل االأهداف. 

على  تعديالت  واإجراء  االأهداف،  مراجعة  تعترب 
اأمور طبيعية  البيانات  نوعية  وتقييم  الربنامج 
مرة  كل  الربنامج.  اإدارة  عملية  يف  و�رصورية 
تعدلون فيها منوذج الربنامج وتطبقون الدرو�س 
امل�ضتفادة �ضتعززون الربنامج، ونتيجة لذلك ففي 
جديدة  منطقة  يف  الربنامج  تنفذون  مرة  كل 
�ضتكون  جديد  فرعي  متلقي  مع  تعملون  اأو 

افرتا�ضاتكم اأف�ضل و�ضتكون اأهدافكم اأدق.

م�ضاكل متعلقة بنوعية البيانات

�ضليم  التدخل  مبادرة  ت�ضميم  كان  لو  ماذا 
يتم ب�ضال�ضة ولكن كان هناك  التطبيق  وكان 
فجوات بني االأهداف وبيانات االأداء الفعلية؟ قد 

تكون امل�ضكلة يف البيانات نف�ضها مثل: 

الفعلي  العدد  من  اأقل  املوثقة  النتائج  عدد  	•

املتطوعون  يقم  مل  اإذا  املثال،  �ضبيل  )على 
مت  الذين  االأ�ضخا�س  كل  اأ�ضماء  بت�ضجيل 

التوا�ضل معهم(؛

العد املزدوج للنتائج )قد يكون ال�ضبب يف اأن  	•
النتائج تزيد عن التوقعات  قد تكون ب�ضبب 

تكرار عد املنتفعني من الربنامج(؛

�ضعف اأدوات جمع البيانات؛ و 	•

جمع  يكون  )قد  البيانات  اإدخال  يف  م�ضاكل  	•

البيانات قد مت ب�ضورة �ضحيحة لكن ل�ضبب 
ما مت اإدخالها ب�ضكل غري دقيق اإىل النظام(

معاجلة امل�ضاكل املتعلقة بنوعية البيانات

يجب معاجلة اأي م�ضاكل تكت�ضفونها عن نوعية 
البيانات فورا. على �ضبيل املثال، اإذا كانت امل�ضكلة 
اأقل من االأعداد  تتمثل يف كون االأعداد املوثقة 
الفعلية عليكم التاأكد اأوال من اأن كل املعنيني 
يفهمون متاماً ما/ من الذين يجب عدهم لكل 

موؤ�رص. 

تاأكدوا من اأن فريقكم يفهمون املوؤ�رص/ املوؤ�رصات. 
يقوم املانحون اأحياناً بتعريف املوؤ�رصات بو�ضوح، 
ولكن يف اأحيان اأخرى يتوقع من منظمتكم اأن 
للحاالت  املعايري  من  االأدنى  احلد  بنف�ضها  حتدد 
مت  قد  اأنه  واعتبار  فرد  عد  فيها  يجب  التي 
"الو�ضول" اإليه. اإذا مل يكن كل اأع�ضاء فريقكم 
الذين  االأفراد  حول  التعريفات  نف�س  ي�ضتخدم 
يوؤدي  فقد  العد،  لي�ضملهم  االأدنى  احلد  يلبون 

ذلك اإىل اأخطاء يف عد امل�ضتفيدين.

اأن  من  للتاأكد  املوؤ�رصات  مراجعة  عليكم 
اإىل  نتائج  عن  اأبلغتم  اإذا  دقيقة.  تعريفاتكم 
اأخطاء  على  حتتوي  اأنها  املحتمل  من   USAID

ل�ضابط  الفني  باملمثل  االت�ضال  عليكم 
طرق  على  والعثور  امل�ضاألة  ملناق�ضة  االتفاقية 

لت�ضحيح التقارير ال�ضابقة. 

مبادرات  بت�ضميم  املتعلقة  الفرتا�ضات 
التدخل

برناجمكم كان لديكم عدة  عندما �ضممتكم 
افرتا�ضات، وقمتم با�ضتخدامها لو�ضع االأهداف 
واختيار املوؤ�رصات. ت�ضتمل العوامل التي مت اأخذها 
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بعني االعتبار يف هذه العملية على االأرجح على 
ما يلي:

البيانات الدميغرافية )مبا يف ذلك تعداد ال�ضكان،  	•
التوزيع العمري، ومعدالت االنت�ضار(؛

اللغة،  )مثل  والثقافية  االجتماعية  العوامل  	•
مدى املالءمة من الناحية الثقافية، والقبول(؛ 

)مثل  الربنامج  فعالية  مدى  حول  تقديرات  	•
تقدير عدد االأفراد الذين �ضيغريون �ضلوكهم اأو 

�ضيتقبلون خدماتكم(.

امل�ضتخدمة  البيانات  كانت  كلما  عام،  ب�ضكل 
لت�ضميم الربنامج موثوقة اأكرث كانت االأهداف 
اأو  اجلديدة  للربامج  بالن�ضبة  ولكن  دقة،  اأكرث 
اإىل مناطق جديدة، قد ال  تتو�ضع  التي  الربامج 
تكون البيانات الدميغرافية والتقديرات االجتماعية 
والثقافية موثوقة كتلك املخ�ض�ضة ال�ضتحداث 
بني  فروق  توقعوا ظهور  ال�ضبب،  لهذا  الربامج. 

االأهداف والنتائج الفعلية.

التحديات املتعلقة بالتنفيذ

الفروق  م�ضدر  هو  الربنامج  تنفيذ  يكون  اأحيانا 
ولي�س ت�ضميمه. وقد ي�ضتمل ذلك على ما يلي:

مرحلة بداية الربنامج تكون اأبطاأ من املتوقع؛ 	•

م�ضاكل تتعلق باملوازنة )مثل التكاليف الزائدة  	•

عن التوقعات اأو التاأخر يف احل�ضول على اأموال 
مطابقة(؛

عدم  )مثل  الب�رصية  باملوارد  متعلقة  م�ضاكل  	•

اأو  موؤهلني  موظفني  على  العثور  على  القدرة 
م�ضاكل تتعلق بتوظيف وتدريب املتطوعني(؛ 

االأحداث غري املتوقعة )مثل اال�ضطرابات املدنية(؛ 	•

التحديات البيئية )مثل االأمطار الغزيرة التي  	•

الطرق  الأن  امليداين  العمل  تنفيذ  دون  حتول 
ت�ضبح غري �ضالكة لفرتة طويلة من الزمن(؛ 

الفعالني  املدربني غري  التدريب )مثل  م�ضاكل  	•

اأو مواد التدريب غري الفعالة(.

ا�ضتحداث احللول

عن  البحث  عليكم  الفروق،  حتددوا  اأن  مبجرد 
ال�ضبب/ االأ�ضباب وتطوير احللول لعالجها. 

حتاولوا  فال  للفروق  اأ�ضباب  عدة  وجدمت  اإذا 
معاجلتها كلها دفعة واحدة. ركزوا على �ضبب 
اأو �ضببني �ضيكون حللهما االأثر االأكرب. اأي مبعنى 
اآخر، عليكم حتقيق اأكرب عائد على ا�ضتثماركم 
اأمكن  اإن  اختربوا  واملوارد.  واملوظفني  للوقت 
التغيريات على نطاق �ضغري قبل تطبيقها على 

�ضعيد الربنامج بكامله.

تاأكدوا  التدخل،  مبادرة  تعديل  عليكم  كان  اإذا 
من تطبيق عمليات لتجربة التعديالت والتاأكيد 
وقوموا  كثب  عن  العمل  �ضري  راقبوا  عليها. 
كنتم  اإذا  جترونها.  التي  التغيريات  بتوثيق 
متلقون  يطبقها  تدخل  مبادرات  تطبقون 
فرعيون اأو �رصكاء يف اأماكن اأخرى، عليكم تبادل 
اخلربات والتجارب لي�ضتفيد اجلميع من الدرو�س 

التي مت تعلمها. 

درا�ضة ت�ضميم الربنامج

غالبا ما يكون حتديد الق�ضور يف حتقيق االأهداف 
التدخل  مبادرات  ت�ضميم  يف  امل�ضاكل  ب�ضبب 
االأكرث �ضعوبة وقد ي�ضكل التعامل معها اأكرب 
حتدي. حاولوا ا�ضتبعاد كل امل�ضاكل االأخرى اأوال. 

 اإجراء تعديالت على تنفيذ الربنامج
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اإىل  اأحيانا  التنفيذ  اإ�ضرتاتيجيات  تعديل  يوؤدي 
خذوا  ال�ضحيح.  امل�ضار  اإىل  برناجمكم  اإعادة 

الن�ضائح التالية بعني االعتبار:
قبل  اأوال  نطاق �ضيق  التغيريات على  اختربوا  	•
قدر  بكامله  الربنامج  على  التغيريات  تطبيق 
اإجراء  بعد  اأ�ضهر  ب�ضعة  انتظروا  االإمكان. 
التغيريات قبل حماولة االإ�رصاع للتعوي�س عن 
دائما  باإمكانكم  االأهداف.  تلبية  يف  الفروق 
اأن  تذكروا  ولكن  الحقا  اإ�ضايف  وقت  طلب 
املوافقة على الوقت االإ�ضايف لي�ضت تلقائية. 

وثقوا اأي تعديالت لتجنب تكرار االأخطاء. 	•

4.4.2 التعلم وتبادل املعرفة

لها  ح�رص  ال  خيارات  هناك  امل�رصوع،  دورة  خالل 
اأمام ال�رصكاء للتعلم وتطوير قدرتهم على اإدارة 
ذلك  كان  �ضواء  وتطبيقها،  بفعالية  امل�ضاريع 
التي  االأخطاء  اأو  والبحث  البيانات  اأو  باملراقبة 
يتم ارتكابها اأو التحديات التي تتم مواجهتها 
اأحد  يف  تعلمها  يتم  التي  اجلديدة  االأفكار  اأو 
املوؤمترات اأو التقييمات الر�ضمية اأو غري الر�ضمية. 
بالرغم من اأن تواجد اجلميع يف نف�س اللحظة 
اأن هناك طرق لتعزيز  اإال  غري فعال وغري عملي 
املوظفني،  تطوير  يف  وامل�ضاهمة  املكا�ضب 
ا�ضتدامته.  وتعزيز  امل�رصوع،  فعالية  وحت�ضني 
يجب تعزيز التعلم الواعي بفعالية وخلق فر�س 
الربنامج ويف  لتبادلها على عدة م�ضتويات يف 

املنظمة وبني الربامج واملنظمات ال�رصيكة.

اأخرى غريها يف  اأو هيئات   USAID اأحيانا  تقوم 
الدولة بتي�ضري املنتديات التي ميكنكم امل�ضاركة 
فيها. عليكم العمل مع املمثل الفني ل�ضابط 
االتفاقية ل�ضمان وجود منظمتكم على قوائم 
منظمتكم  واأن  الوكالة  ببعثة  التابعة  الربيد 

عما  النظر  بغ�س  املنتديات.  بهذه  علم  على 
تكون  املنتديات،  بهذه  تبادر   USAID كانت  اإذا 
املعرفة  وتبادل  التعلم  تعزز  التي  املنظمات 
بفعالية داخل املنظمة ومع االآخرين قادرة على 
التغيريات وحت�ضني فعالية  التجاوب ب�رصعة مع 

الربنامج وتعزيز االإبداع. 

مزايا التعلم وتبادل املعلومات

املعلومات  وتبادل  للتعلم  الدافع  ينبع  اأن  يجب 
تكونوا  مل  اإذا  االإدارة.  فريق  من  املنظمة  داخل 
ن�ضطني يف تعزيز التعلم ونبادل املعلومات داخل 
غري  املنظمات  وجمتمع  والربنامج  منظمتكم 
يتم  ال  الن�ضاط  فذلك  عام،  ب�ضكل  احلكومية 
على االأرجح. اأحيانا ال يقوم املدراء بتعزيز التعلم 
وتبادل املعرفة الأنهم يجهلون املزايا. قد يعتقدون 
ومنظمات  فردي  ب�ضكل  املوظفني  تنفع  اأنها 
التي  للم�ضاعدة  اإدراكهم  من  بدال  اأخرى 
توفرها للمنظمة. قد يخ�ضوا من اأن املوظفني 
باأجور  و�ضيطالبون  الالزم  من  اأكرث  �ضيتعلمون 
اأعلى اأو يرتكون العمل �ضعيا وراء فر�س اأف�ضل 
ت�ضاميم  ت�ضتخدم  قد  االأخرى  املنظمات  واأن 
براجمهم لتكون قادرة اأكرث على التناف�س على 

منح يف امل�ضتقبل. 

�ضت�ضتفيد منظمتكم كثريا من برنامج التعلم 
والتبادل الن�ضط الذي يعزز تبادل املعرفة داخل 
املنظمة وبينكم وبني ال�رصكاء ومع الغري خارج 

املنظمة. فيما يلي بع�س االأمثلة:

تعلم  برنامج  لديها  التي  املنظمات  جتد  	•

وتبادل فعال عملية تعيني املوظفني املوهوبني 
االحتفاظ بهم اأكرث �ضهولة. يعرف املوظفون 
ما هي املنظمات التي يكون العمل فيها جيد 
�ضت�ضاعدهم يف  التي  املنظمات  ذلك  مبا يف 
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حتقيق النمو املهني.

املعرفة  وتوثق  تتبادل  التي  املنظمات  تتجنب  	•
حدوث  االأفراد  املوظفون  بها  يتمتع  التي 
فراغ معريف يف حال ترك املوظفني الرئي�ضني 
التي  االأخطاء  تكرار  اأي�ضا  وتتجنب  للعمل 

ميكن جتنبها. 

مع  املعرفة  تتبادل  التي  املنظمات  ت�ضاعد  	•
املجتمعية  واملنظمات  الفرعيني  املتلقني 
التي تنفذ امل�ضاريع يف خلق انتماء للم�رصوع 

والتحكم به ب�ضكل جيد وجتاوب م�ضتدام.

املنظمات التي لديها ا�ضتعداد لتبادل اخلربات  	•
مع املنظمات االأخرى والتعلم منها ت�ضتفيد 
بها  مرت  التي  التجارب  من  كبري  ب�ضكل 
املنظمات االأخرى، مما يجعها قادرة على الريادة 
وتعزيز �ضمعتها ك�رصيك متعاون وقد ت�ضاعد 
اأي�ضا يف حت�ضني فر�س منظمتكم يف احل�ضول 

على منح يف امل�ضتقبل.

ن�ضائح لتعزيز التعلم وتبادل املعلومات

فحتى  جماين،  التعلم  يكون  اأي  املمكن  من  	•

للتدريب  ميزانية  حاليا  لديكم  يكن  مل  لو 
باإمكانكم تعزيز فر�س التعليم وتبادل املعرفة 
يتم  التي  الر�ضمية  غري  املنتديات  خالل  من 

خاللها تقدمي ال�ضاي اأو الوجبات. 

كل �ضخ�س لديه معلومات باإمكانه امل�ضاركة  	•

بها. على �ضبيل املثال، باإمكان خبري احلا�ضوب 
يف املكتب �رصح كيفية اال�ضتفادة ب�ضكل اأكرب 
من اجلداول "spreadsheets". باإمكان املحا�ضب 
بينما  جيدة،  موازنة  ا�ضتحداث  كيفية  �رصح 
باإمكان املتطوعني املحليني تعليم اجلميع بع�س 
موظفوكم  يتمتع  املحلية.  باللغة  العبارات 
بها.  امل�ضاركة  و�ضيودون  املعرفة  من  بالكثري 

تلك  ا�ضتغالل  يف  ذلك  اإىل  الو�ضيلة  تكمن 
املعرفة وخلق بيئة منفتحة ومتجاوبة، ولكن 
غالبا ما يجب دعوة االأ�ضخا�س للم�ضاركة مبا 
ب�ضفتكم  ذلك.  منهم  يطلب  اأن  اأو  يعرفوه 
املدراء خلق البيئة التي يكون فيها ذلك ممكنا. 

ال تنتظروا االآخرين لينظموا بيئة تعلم. بادروا  	•

اأخرى  مع �رصكائكم ومنظمات غري حكومية 
زيارات  اإجراء  على  للت�ضجيع  املنطقة  يف 

مبادلة للموظفني وفر�س التعلم االأخرى.

خذوا  والدرا�ضة.  للتفكري  اأوقات  خ�ض�ضوا  	•

التقييمات  اأو  االأن�ضطة  بعد  الكايف  الوقت 
املنتظمة  الفا�ضلة  الفرتات  خالل  اأو  الكبرية 
الدرو�س  لت�ضجيل  الربنامج  تنفيذ  اأثناء 
توفر  اأن  يجب  وتوحيدها.  وتبادلها  امل�ضتفادة 
تعلموه  مبا  للم�ضاركة  للجميع  الفر�س  هذه 
يقت�رص  اأن  من  بدال  به  امل�ضاهمة  يودون  وما 
ذلك فقط على االإدارة العليا. غالباً ما تكون 
لدى االأ�ضخا�س املنخرطني مبا�رصة يف تنفيذ 
لتح�ضني  العملية  االأفكار  اأكرث  الربنامج 

امل�رصوع والعملية. 

تكون  للتعلم  فر�س  اأكرث  اجلميع.  اأ�رصكوا  	•
املنظمة  يف  العليا  االإدارة  م�ضتويات  يف 
اأقل على م�ضتوى  التعلم  فر�س  تكون  بينما 
املنظمة  يف  اجلميع  باإمكان  ولكن  املوظفني، 
املوظفني  اأغلب  اأن  كما  التعلم،  اال�ضتفادة 
لو مل  حتى  جديدة.  مهارات  بتعلم  مهتمني 
يكن هناك ما يفعلوه يف منا�ضبهم احلالية، 
يف  االإداري  امل�ضاعد  ي�ضبح  قد  تعرفون:  فال 
منظمتكم خبري مراقبة وتقييم يف امل�ضتقبل. 

�ضجلوا املعرفة. قوموا حيث اأمكن بت�ضجيل  	•

حتى  اإلكرتونية  ب�ضيغة  املعرفة  تبادل  جتربة 
قد  اأخرى.  مرة  بها  امل�ضاركة  من  تتمكنوا 
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يعني ذلك اأن تطلبوا من املقدم عمل عر�س 
على  و�ضعها  يتم   ®PowerPoint �رصائح 
م�ضاعدة  ذلك  يعني  قد  اأو  م�ضرتك  حمرك 
املوظفني يف توثيق العمليات يف اأدلة تدريبية 
ب�ضيطة. قد ترغب املنظمات الكبرية بالبحث 

يف اخليارات املتوفرة لربجميات اإدارة املعرفة. 

قوموا بتقييم عمليات التعلم وتبادل املعرفة  	•

هل  للتدريب؟  ميزانية  لديكم  هل  احلالية. 
االأن�ضطة االأخرى لديكم تعزز تبادل املعرفة؟ 
ميكنكم  التي  اخلارجية  املنتديات  هي  ما 
تقدمي  املوظفني  من  اطلبوا  فيها؟  امل�ضاركة 
اأنهم  يعتقدون  الذي  التدريب  حول  اقرتاحات 

بحاجة اإليه اأو اأنهم مهتمون به.

تغفل  قد   – االأهداف  وحددوا  خطة  �ضعوا  	•

يف  املعرفة  وتبادل  التعلم  عن  منظمتكم 
اإدارة  خطة  يف  تدجموها  مل  اإذا  امل�ضتقبل 
وحددوا  ب�ضيطة  خطة  �ضعوا  املنظمة. 
مرة  العمل  �ضري  راجعوا  للمنظمة.  اأهدافا 
واحدة يف ال�ضنة على االأقل واجعلوا التعلم 
الوظيفي  الو�ضف  من  جزءا  املعرفة  وتبادل 
واملراجعات ال�ضنوية الأداء كل موظف. تتبعوا 
عدد الدورات التدريبية التي ح�رصها املوظف 

والدورات التي قدموها للغري. 

توفر  اأدى  االإنرتنت.  على  الفر�س  عن  ابحثوا  	•
االإنرتنت  وانت�ضار  االإنرتنت  على  املعلومات 
ب�ضكل متزايد اإىل اإتاحة فر�س كبرية للتعلم 
االإنرتنت.  على  املهنية  املجتمعات  خالل  من 
اأكرث  يف  الواقعة  للمنظمات  بالن�ضبة  حتى 
املوظفني  ت�ضجيع  عليكم  النائية.  املناطق 
وتبادل  االإنرتنت  جمتمعات  عن  البحث  على 

جتاربهم مع االآخرين.

4.5. ملخ�ص

وامللتزم  الفعال  الربنامج  اإدارة  مو�ضوع  يغطي 
والفنية.  التنفيذية  االإدارة  يف  متعددة  جوانب 
مدير الربامج اجليد هو القادر على الربط بينها 
جميعا من خالل العمل مع فريق امل�رصوع على 
وتوجيه  ب�ضكل م�ضتمر  التطبيق  �ضقل منوذج 
اإىل  اجلودة  عالية  خدمات  تقدمي  نحو  اجلميع 

امل�ضتفيدين.

قدم هذا الف�ضل تفا�ضيل عن متطلبات االإدارة 
 USAID من  املمولة  لالتفاقيات  التنفيذية 
واإدارة  املالية  باالإدارة  يتعلق  فيما  خ�ضو�ضا 
ال�ضفر.   اإىل  باالإ�ضافة  واملمتلكات  امل�ضرتيات 
مبا  املنحة  اإدارة  اأ�ض�س  اأي�ضا  الف�ضل  ناق�س 
اأخريا،  املوازنة.  وتغيري  االتفاقية  تعديل  ذلك  يف 
الف�ضلى  واملمار�ضات  املتطلبات  الف�ضل  بني 

املتعلقة باإدارة الربنامج الفنية. 

املمولة  الربامج  الإدارة  الرئي�ضية  اجلوانب  من 
الف�ضل  هذا  يغطيها  مل  التي   USAID من 
كان اإعداد التقارير. نظراً لعدد متطلبات اإعداد 
التقارير يف USAID ودرجة تعقيدها مت تناول هذا 
املو�ضوع ب�ضكل م�ضتقل يف الف�ضل اخلام�س. 





5 اإعداد التقارير : 
املتطلبات واملزايا
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اإعداد التقارير: املتطلبات واملزايا 
5.1  ملحة عامة

5.2  البداية
5.2.1  خم�س ن�صائح لإعداد تقارير مميزة

5.2.2  مواعيد تقدمي التقارير

5.2.3  الإعداد لطلبات التقارير الأخرى 

5.3  متطلبات اإعداد التقارير
)SF-425(  5.3.1  التقرير املايل الفدرايل

5.3.2  تقارير الأداء )الف�صلية(

5.3.3  التدقيق ال�صنوي

5.3.4  ال�رضيبة اخلارجية )�رضيبة القيمة امل�صافة(

5.4  ملخ�ص ومراجع
4.4.1 �صري عمل املراقبة والتقييم

4.4.2 التعلم وتبادل املعرفة
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5.1  ملحة عامة

لإبراز  الرئي�صية  الطريقة  التقارير  اإعداد  يعترب 
والتزامكم  املنحة  لتوقعات  تلبيتكم  مدى 
التقارير  اإعداد  ي�صاهم   .USAD مبتطلبات 
وتقدميها يف الوقت املنا�صب يف بناء عالقة قوية 
مع اجلهة املانحة وتقدمي اأدلة تثبت اأثر الربنامج.

اليومية  الربنامج  اإدارة  متطلبات  ت�صتغرق 
الكثري من الوقت واجلهد ولهذا ي�صعر البع�س 
عن  بعيدا  النتباه  ت�صتت  التقارير  كتابة  باأن 
كون   اإىل  اإ�صافة  ولكن  الربنامج.  احتياجات 
التي  الهامة  امل�صوؤوليات  اإحدى  التقارير  كتابة 
باإمكانها  التعاونية  التفاقية  عليها  تن�س 
نظراً  اليومية  الربنامج  عمليات  تعزز  اأن  اأي�صا 
املايل  الو�صع  مراجعة  يف  ت�صاعدكم  لكونها 
ونقاط قوة الربنامج واأداء املنظمة واأن�صطتها، 
العالقات  توطيد  فر�صة  لكم  تتيح  اأنها  كما 
واعية  بيئة  بخلق  نن�صحكم  ال�رضكاء.  مع 
باإعداد التقارير داخل الربنامج بحيث تتوفر لدى 
والتدريب  ال�صحيحة  الأدوات  املوظفني  كل 
املالئم.  بال�صكل  التقارير  اإعداد  يف  لي�صاهموا 
اإذا نظرمت اإىل عملية اإعداد التقارير كاأداة لالإدارة 
اخلدمة  تقدمي  على  قدرتكم  لتطوير  وعملية 
للم�صتفيدين وتلبية احتياجات وتوقعات اجلهة 
املانحة �صت�صعرون عندها باملزايا املرتبطة بها. 

اإعداد  حول  عامة  ن�صائح  الف�صل  هذا  يتناول 
التقارير وتفا�صيل عن تقارير حمددة من املحتمل 
من  منحة  متلقي  باعتباركم  ت�صادفكم  اأن 
)5.2( ملدراء  USAID. يقدم اجلزء الأول "البداية" 

الربامج الذين مل ميروا بتجربة اإعداد التقارير لـ 
اإعداد  USAID من قبل لال�صتفادة من عملية 

الف�صل  هذا  يحدد  كما  حد.  لأق�صى  التقارير 

 )5.2.2( التقارير  لتقدمي  الرئي�صية  املواعيد 
ون�صائح لال�صتعداد لطلبات التقارير اخلا�صة اأو 

غري املتوقعة. 

يبني اجلزء الثاين "متطلبات اإعداد التقارير" )5.3( 
التفاقية  مبوجب  عادة  اإلزامية  تقارير  اأربعة 
غريها  عن  اتفاقية  كل  تختلف  قد  التعاونية. 
�رضكاء  من  العديد  على  يتعني  اأنه  اإل  قليال 
عليكم  التقارير.  هذه  وتقدمي  اإعداد   USAID

ملعرفة  التعاونية  التفاقية  من  جيدا  التحقق 
املتطلبات املحددة فيها. 

الأهداف

التقارير  لإعداد  الف�صلى  املمار�صات  •معرفة 
الفعالة.

التقارير  لإعداد  املحددة  املتطلبات  فهم  	•

على  ت�رضي  التي  التقارير  تقدمي  ومواعيد 
.USAID معظم متلقي منح

تعزيز قدرة  التقارير يف  اإدراك مدى م�صاهمة  	•
للم�صتفيدين  اخلدمات  تقدمي  على  املنظمة 

من املنحة.

امل�سطلحات والخت�سارات الرئي�سية 
يتم  التي  التكلفة   – بها  امل�سموح  التكلفة  	•

حتملها وتعترب مقبولة. 

النتقال مبا�رشة اإىل: 

مواعيد تقدمي التقارير  
SF-425 التقرير الفدرايل املايل  

تقارير الأداء  
التدقيق ال�صنوي  

تقرير ال�رضيبة اخلارجية.  
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م�صتقلة  ودرا�صة  مراجعة  عملية   – التدقيق  	•
ل�صجالت النظام واأن�صطته.

معدل  ال�رشف - املعدل الذي تنفقون به اأموال  	•

�صهريا عادة. املنحة على اأ�صا�س دوري – 

النتائج – خال�صة التدقيق التي تدعمها الأدلة  	•
الكافية وال�صحيحة وذات ال�صلة. 

حل�صاب  م�صتخدمة  فرتة   - املالية  ال�سنة  	•
البيانات املالية ال�صنوية يف م�صاريع الأعمال 
ال�صنة  نف�س  تكون  قد  الأخرى.  واملنظمات 
التقوميية اأي من 1 كانون الثاين اإىل 31 كانون 
احلكومة  يف  املالية  ال�صنة  تغطي  الأول. 
ت�رضين   1 من  تبداأ  �صهر   12 فرتة  الأمريكية 
الأول وتنتهي يف 30 اأيلول من ال�صنة التالية.

 – "FMO- "Financial Management Office 	•

 .USAIDمكتب الإدارة املالية التابع للـ

يتعني  الذي  التقرير   – اخلارجية  ال�رشيبة  تقرير  	•
على كل متلقي املنح من احلكومة الأمريكية 
القيمة  �رضيبة  عن  لالإبالغ  �صنويا  ملوؤه 
اإىل حكومة  دفعها  مت  التي   )VAT( امل�صافة 
التقارير  هذه  ت�صتخدم  امل�صت�صيفة.  الدولة 
اخلارجية  امل�صاعدات  خ�صوع  عدم  ل�صمان 

الأمريكية اإىل ال�رضيبة.

والقرار  للتو�صيات  الإدارة  تقييم   – الإدارة  قرار  	•

�صيتم  التي  املالئمة  الإجراءات  حول  املتخذ 
اتباعها.

مبلغ   –  Pipeline  - املنفق  غري  املنحة  مبلغ  	•

يتم  مل  والذي  للربنامج  املخ�ص�س  اللتزام 
اإنفاقه بعد، ويتم ح�صابه من خالل جمع كل 
الأموال التي مت اإنفاقها حتى تاريخه وتنقي�س 
ذلك املبلغ من اإجمايل مبلغ اللتزام املخ�ص�س 

حتى تاريخه. 

 -QPR- Quarterly Performance Report 	•

تقرير الأداء الف�صلي. 

5.2. البداية   

لهم  ي�صبق  مل  الذين  الربامج  مدراء  يجد  قد 
اإعداد تقارير لـ USAID مناذج التقارير ومواعيد 
تقدميها ومتطلباتها �صعبة. ت�صبح املتطلبات 
املهم  غري معقدة مبجرد فهم ما هو مطلوب. 
هو اأخذ الوقت الكايف لإنهاء كل تقرير واإ�رضاك 
التقارير  اإعداد  يف  اأعاله  ذكر  كما  املوظفني 

ب�صورة روتينية. 

لإ�صدار  ن�صائح  خم�س  على  اجلزء  هذا  يحتوي 
لتقدمي  الرئي�صية  باملواعيد  وقائمة  مميزة  تقارير 
التقارير )راجعوا ال�صكل 26(. بالإ�صافة اإىل ذلك، 
يوفر هذا اجلزء اإر�صادات عامة للمحافظة على 
اأنظمة البيانات بطريقة ت�صاعد يف ال�صتعداد 
لأي تقارير غري خمطط لها يجب على متلقي 
منح USAID تقدميها. هذه الن�صائح جمتمعة 
التقارير  اإعداد  اأ�ص�س  اإر�صاء  يف  �صت�صاعدكم 

الناجحة. 

1. ل تخ�صوا من قول احلقيقة

رائع  اأمر  التقارير  يف  الربنامج  جناحات  اإيراد  اإن 
التقارير  حتتوي  قد  ولكن  بالر�صا،  �صعورا  ومينح 
حتاولوا  ل  اأي�صا.  �صيئة  اأخبار  على  اأي�صا 
فاملمثل  تواجهونها،  التي  التحديات  اإخفاء 
ويرغب  ي�صاندكم  التفاقية  ل�صابط  الفني 
القيام  من  يتمكن  لن  ولكن  م�صاعدتكم،  يف 
بذلك اإذا مل تقدموا له تقييما �صادقا. اإن مدراء 
تخطي  على  القدرة  يظهرون  الذين  الربامج 
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اإيجابيا  التحديات غري املتوقعة يرتكون انطباعا 
لدى اجلهات املانحة. 

2. �صعوا تقومياً وجدولً زمنياً لإعداد وتقدمي التقارير

التقارير  لإعداد  الكايف  الوقت  توفر  ل�صمان 
على  باملتطلبات  قائمة  و�صع  عليكم  اجليدة، 
تقومي زمني والتخطيط م�صبقاً حتى ل ت�صطروا 
اإىل ال�صتعجال يف العمل ل�صيق الوقت. تاأكدوا 
الذين  الفرعيني  واملتلقني  املوظفني  اأن كل  من 
ي�صاهمون يف التقرير على دراية باجلدول الزمني 

ومواعيد تقدمي التقارير.

3. اأ�رضكوا املتلقني الفرعيني يف مرحلة مبكرة

الرئي�صني  املتلقني  من  التقارير  اأغلب  تتطلب 
عند  الفرعيني.  املتلقني  من  املعلومات  جمع 
اأعطوا  التقارير  لإعداد  الزمني  التقومي  و�صع 
املتلقني الفرعيني الوقت الكايف ليقدموا لكم 
معلومات مفيدة، فذلك لن يوؤدي فقط اإىل اإعداد 
�صيبني قدرة منظمتكم  ولكنه  اأف�صل  تقارير 
التقييم  جوانب  يف  اإ�رضاكهم  خالل  من  وذلك 
جمع  م�صوؤولية  وحتميلهم  التقرير  يف  الذاتي 
اختتموا  النهائية.  باملواعيد  واللتزام  البيانات 
العملية مع املتلقني الفرعيني بتزويدهم بن�صخ 

.USAID من التقارير التي ت�صلموها اإىل

ال�سنة املالية حلكومة الوليات املتحدة
الوليات  حلكومة  املالية  ال�صنة  تغطي 
ت�رضين   1 يف  تبداأ  �صهر   12 فرتة  املتحدة 

الأول وتنتهي يف 30 اأيلول
الربع الأول، 1 ت�رضين الأول – 31 كانون الأول

31 اآذار الربع الثاين، 1 كانون الثاين – 
30 حزيران الربع الثالث، 1 ني�صان – 

30 اأيلول الربع الرابع، 1 متوز – 

4. قدموا �رضدًا مرتابط يف كل التقارير

�صيكون هناك عدم ترابط اإذا اأفادت تقارير الأداء 
اأظهرت  بينما  جيد  للربنامج  املايل  الو�صع  باأن 
اأموال  تنفقون  باأنكم  املالية  الفدرالية  التقارير 
املنحة ب�رضعة اأعلى من املتوقع. يجب اأن تكون 
كل التقارير مرتابطة معاً حتى يح�صل املمثل 
الفني ل�صابط التفاقية عندما يراجع التقارير 
على �صورة دقيقة. ادعموا كل النتائج ببيانات 
الربنامج  فيها  يحقق  التي  الكيفية  وبينوا 
بحدود  نف�صه  الوقت  يف  التزامه  مع  الأهداف 
الفني  املمثل  �صيتو�صل  وبالتايل  املوازنة، 

ل�صابط التفاقية اإىل اأن اأداء برناجمكم جيد.

5. ل تفاجوؤا املمثل الفني ل�صابط التفاقية اأو 
�صابط التفاقية

توثق التقارير جوانب متعددة يف الربنامج لكنها 
الوكالة  لإعالم  الرئي�صية  الو�صيلة  لي�صت 
الرئي�صية  التحديات  مناق�صة  عليكم  املانحة. 
اأو  وال�رضكاء  واملوظفني  باملوازنة  املتعلقة 
اإ�صرتاتيجيات تنفيذ الربنامج مع املمثل الفني 
يف  لحقاً  توثيقها  ثم  اأولً  التفاقية  ل�صابط 

التقارير.
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5.2.2 مواعيد تقدمي التقارير

اإغالق املنحة يتناول الف�صل ال�صاد�س التقرير النهائي – 

5.2.3 الإعداد لطلبات التقارير الأخرى

اأحياناً   USAID منح  متلقي  من  يُطلب 
غري  اأو  خا�صة  تقارير  لطلبات  ال�صتجابة 
 ." حمدد  لغر�س  "خم�ص�صة  اأو  لها  خمطط 
�رضيعة  ا�صتجابة  الطلبات  هذه  ت�صتدعي  قد 
وت�صتمل عموماً على حالة اأو تقدير الأهداف اأو 
املوازنة. باإمكان املمثل الفني ل�صابط التفاقية 
تزويدكم بنموذج جدول اأو اإر�صادات حول كيفية 
عليكم  تعذر  اإذا  املطلوبة.  البيانات  تقدمي 
متاأكدين  غري  كنتم  اأو  املحدد  باملوعد  اللتزام 
مما هو مطلوب منكم عليكم الت�صال باملمثل 
الفني ل�صابط التفاقية لتح�صلوا على املزيد 

من الإر�صادات حول كيفية الرد على الطلب.

املايل  والنظام  والتقييم  املراقبة  نظام  كان  اإذا 
ا�صتخراج  ي�صتغرقكم  فلن  حديثان  لديكم 
الأرقام الالزمة وقتاً طويالً. عليكم دائماً التاأكد 
الربامج،  املالية مع تقارير  التقارير  "تطابق"  من 

ال�سكل 26 – التقارير، وعدد مرات اإعدادها، ومواعيد الت�سليم

موعد تقدمي التقرير عدد مرات اإعداد 
التقرير

التقرير

بعد 30 يوم من انتهاء كل ربع �صنة ميالدية:
30 كانون الثاين، 30 ني�صان، 30 متوز، 30 ت�رضين الأول

ف�صلياً التقرير الفدرايل املايل

30 كانون الثاين، 30 ني�صان، 30 متوز، 30 ت�رضين الأول ف�صلياً تقرير الأداء

بعد 30 يوم من ا�صتالمكم له من املدقق. يجب 
ت�صليم التدقيق والتقرير خالل ت�صعة اأ�صهر من 

انتهاء ال�صنة املالية.
�صنوياً تقرير التدقيق ال�صنوي

16 ني�صان �صنوياً تقرير ال�رضيبة اخلارجية

ت�صعون يوم على انتهاء املنحة. املنحة التقرير النهائي*

ولكن اإذا مل يكن لديكم عملية منظمة لإدخال 
البيانات فقد ت�صطروا اإىل البحث لتتمكنوا من 

جمع هذه الأرقام يف وقت ق�صري.

5.3 متطلبات اإعداد التقارير

يبني هذا اجلزء التقارير الأربعة التي يتعني على 
الربامج املمولة من USAID تقدميها:

•	التقرير الفدرايل املايل )5.3.1(
•	تقرير الأداء )5.3.2(

•	التدقيق ال�صنوي )5.3.3(
القيمة  )�رضيبة  اخلارجية  ال�رضيبة  •تقرير 

امل�صافة( )5.3.4(
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التدقيق ال�سنوي

تقرير الأداء

التقرير الفدرايل املايل

اإىل USAID كما هو  يجب تقدمي هذه التقارير 
الف�صل  يغطي  التعاونية.  التفاقية  يف  مبني 
املتعلقة  التقارير  الدليل  هذا  من  ال�صاد�س 

باإغالق املنحة. 

ال�سكل 27- اأ�سئلة حول اإعداد التقارير

)425-SF( 5.3.1 التقرير الفدرايل املايل

اأي�صاً  اإليه  وي�صار  املايل  الفدرايل  التقرير 
عن  عامة  ملحة  يعطي   ،425-SF بالنموذج 
التي  امل�صاهمة  ويتعقب  املنحة  يف  النفقات 
قدمتها منظمتكم يف التكاليف. يتعني تقدمي 
مكتب  اإىل  ف�صلي  اأ�صا�س  على  التقارير  هذه 

.FMO الإدارة املالية

كيف �صي�صاعد هذا برناجمنا؟

النموذج  يف  املعلومات  ا�صتخدام  باإمكانكم 
SF-425 بالرتافق مع املوازنة ملعرفة ما اإذا كنتم 

من  اأبطاأ  اأو  اأ�رضع  بوترية  املنحة  مبلغ  تنفقون 
غري  املنحة  مبلغ  درا�صة  خالل  من  وذلك  الالزم 
اأي�صاً  ال�صتعانة  عند  ال�رضف.  ومعدل  املنفق 
التاأكد  �صيمكنكم  بالأداء  املتعلقة  بالبيانات 
الأهداف  لتحقيق  بكفاءة  يتم  الإنفاق  اأن  من 
وذلك من خالل حتليل تكاليف الوحدات. )للمزيد 
املنفق  غري  املنحة  مبلغ  حول  املعلومات  من 
ومعدل ال�رضف واأ�صعار الوحدات يرجى الطالع 

على اجلزء 4.3.1.4(

425-SF نقاط رئي�سية يف منوذج

ً موعد الت�صليم: ف�صليا
النموذج: pdf( 425-SF(- ميكن تنزيله من املوقع

http://www.whitehouse.gov/omb/
grants/standard_forms/ff_report.pdf

التعليمات: ميكن تنزيلها من املوقع
http://www.whitehouse.gov/omb/

grants/standard_forms/ffr_
instructions.pdf

FMO يتم تقدميه اإىل: مكتب الإدارة املالية
)ن�صخة اإىل: املمثل الفني ل�صابطة التفاقية 

و�صابط التفاقية(

تقرير ال�رشيبة اخلارجية

هل تلتزم حكومة الدولة 
امل�صت�صيفة باتفاقيات حكومة 

الوليات املتحدة؟

هل منظمتكم تعمل ب�صكل 
�صحيح؟

هل حتقق اأن�صطتكم اأهدافها

ما حالة الو�صع املايل للربنامج؟
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ال�سكل 28- قيا�ص الو�سع املايل للربنامج

خ�سائ�ص التقارير
اإعداد  متطلبات  التعاونية  اتفاقيتكم  ت�صف 

التقارير املالية والتي ت�صتمل على: 

•	وقت وعدد مرات تقدمي التقارير )متى وكم(؛
•	ما هو النموذج امل�صتخدم؛ 

•	كيف )وملن( يتم تقدمي التقارير  

ال�سكل 26- النماذج املالية وا�ستعمالتها

ما موعد ت�صليم التقرير الفدرايل املايل؟ 

املايل  الفدرايل  التقرير  ت�صليم  موعد  يحني 
ح�صب  ال�صنوي  الربع  انتهاء  من  يوم   30 بعد 
 – الأول  ت�رضين   1(  USAID للـ  املالية  ال�صنة 
ربع  كل  تقرير  تقدمي  عليكم  يتعني  اأيلول(.   30
اأداء املنحة. عند نهاية  �صنة وحتى انتهاء فرتة 
املنحة، �صيتعني عليكم تقدمي التقرير الفدرايل 
 30 ال�صكل  يبني  يوم.   90 خالل  النهائي  املايل 
مواعيد الت�صليم عن كل ربع �صنة والفرتة التي 

يغطيها كل تقرير.

425-SF كيفية تعبئة النموذج

فيما يلي ن�صائح ت�صاعدكم يف تعبئة النموذج 
اأن  لي�س  الن�صائح  هذه  من  الهدف  اإّن  اجلديد. 
الأمريكية  احلكومة  تعليمات  عن  بديلة  تكون 
اأو  الإنرتنت  على  عليها  الطالع  ميكن  التي 
املالية  الإدارة  مكتب  يقدمها  التي  الإر�صادات 
بع�س  على  الإجابة  اإىل  تهدف  بل   ،FMO

بتعبئة  يقوم  من  يطرحها  قد  التي  الأ�صئلة 
التقرير للمرة الأوىل.

النموذج

SF-270 )للمزيد من 
املعلومات، راجعوا 

)4.3.1.2

ال�ستعمال

ربطه مع الأداء 
لتقييم كلفة الوحد

املوازنةتقرير الأداء

ربطه مع املوازنة 
لقيا�س مبلغ 

املنحة غري املنفق 
ومعدلت  ال�رضف

425-SF
لالإبالغ عن الو�صع 
املايل، وامل�صاهمة 

يف التكاليف ودخل 
الربنامج. 

SF-1034 )للمزيد 
من املعلومات، راجعوا 

)4.3.1.3

لطلب اأموال وت�صفية 
الدفعات امل�صبقة

لطلب دفعات م�صبقة 
وا�صرتداد نفقات

التقرير الفدرايل املايل

ما حالة الو�صع املايل للربنامج؟
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ال�سكل 30- مواعيد ت�سليم التقارير املالية

املدة الزمنية التي يغطيهاموعد الت�سليمالفرتة

31 كانون الثاينالربع الأول
31 كانون  1 ت�رضين الأول – 
الأول )من ال�صنة التقوميية 

ال�صابقة(
31 اآذار30 ني�صانالربع الثاين 1 كانون الثاين – 

30 حزيران31 متوزالربع الثالث 1 ني�صان – 
30 اأيلول31 ت�رضين الأولالربع الرابع 1 متوز – 

طوال مدة املنحةبعد 90 يوم من انتهاء املنحةالتقرير الفدرايل املايل الأخري

لإعداد  م�صتقل    425-SF منوذج  ا�صتخدموا 
ابدوؤوا  اتفاقية تعاونية.  التقارير الف�صلية لكل 
 .PDF ب�صيغة   425-SF النموذج  بتنزيل  اأولً 
حاولوا ال�صتفادة من بع�س خ�صائ�س النموذج 
اأن  من  وتاأكدوا  الأوتوماتيكية،  احل�صابات  مثل 
 ®Adobe Reader لديكم اأحدث ن�صخة من برنامج

http:// املوقع تنزيله جمانا من  الذي ميكنكم 
www.adobe.com/products/acrobat/read-

اجلزء  بتعبئة  قوموا  البداية،  يف   .step2.html

اجلزء  ي�صتمل   .31 ال�صكل  يف  املبني  العلوي 
العلوي على اأ�صئلة حول معلومات اأ�صا�صية عن 
يغطيها  التي  والفرتة  ومنحتكم  منظمتكم، 

هذا التقرير.

245-SF ال�سكل 31- اجلزء العلوي من النموذج

التالية مع  القائمة  الواردة يف  الأرقام  تتوافق 
.425-SF الأرقام يف الفراغات يف النموذج

1. الوكالة الفدرالية واجلهة التنظيمية التي 
ة  جه  اأو   USAID  – اإليها  التقرير  تقدمي  يتم 
مانحة اأخرى تابعة حلكومة الوليات املتحدة. 

التعريفي  الرقم  اأو  الفدرالية  املنحة  رقم   .2
الفدرالية  الوكالة  قبل  من  املخ�ص�س  الآخر 
اكتبوا الرقم التعريفي لالتفاقية التعاونية   –
-09-00-XXX-A  " ب�صكل  يكون  قد  الذي 

الأوىل  ال�صفحة  على  املوجود   "  00-00XXX

من التفاقية.

2

7

98

1

4b

1. Federal Agency and Organizational Element
    to Which Report id Submitted

5. Recipient Account Number or Identifying Number
 (To report multiple grants, use FFR Attachment)

6.  Report Type
     Quarterly
     Semi- Annual
     Annual 
     Final

7. Basis Accounting 

Cash  Accrual 

3. Recipient Organization (Name and complete address including Zip code) 

4a. DUNS Number

8. Project/Grant Period 
From: (Month, Day, Year)

10. Transactions Cumulative

4b. EIN

To: (Month, Day, Year) 9. Reporting Period End Date
(Month, Day, Year)

2. Federal Grant or Other Identifying Number Assigned by Federal Agency
   (To report multiple grants, use FFR Attachment)

Page Of

1

5
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كنتم  اإذا  تلقائياً  الأرقام  بع�س  ح�صاب  �صيتم 
مبجرد   .®Adobe Reader برنامج  ت�صتعملون 
جميع  �صحة  من  اأخرى  مرة  حتققوا  النتهاء، 

العمليات احل�صابية.

قوموا بعد ذلك بتعبئة اجلزء الذي يف الو�صط والذي يحتوي على اأبرز العمليات احل�صابية كما هو مبني يف ال�صكل 32. 

اجلزء 10: املعامالت
املبالغ النقدية الفدرالية:

جمموع  اكتبوا   – امل�ستلمة  النقدية  املبالغ   )a(
التي مت ا�صتالمها من  الفعلية  النقدية  املبالغ 
ر�صوم  خ�صم  )قبل  املتحدة  الوليات  حكومة 
اآخر  حتى  املتنوعة(  الر�صوم  من  وغريها  البنك 
عنها  التقرير  تقدمي  يتم  التي  الفرتة  تاريخ 

واملحددة يف ال�صندوق رقم 9.

 EIN  .b4 - ملتلقي املنح الأمريكيني فقط

5. رقم ح�صاب متلقي املنحة اأو رقمه التعريفي 
فقط؛  اأنتم  ل�صتعمالتكم  الرقم  هذا   -
الأمريكية  احلكومة  قبل  من  ملزمني  ول�صتم 

بتقدميه 

يعلم املحا�صب اأو املدير  7. اأ�صا�س املحا�صبة – 
املايل لديكم ما اإذا كنتم تقدمون تقارير على 

اأ�صا�س النقد اأو ال�صتحقاق.

تاريخ بداية وانتهاء  8. فرتة امل�رضوع / املنحة – 
املنحة.

يعتمد   – التقرير  اإعداد  فرتة  انتهاء  تاريخ   .9

الذي  ال�صنوي  الربع  على  تقرير  كل  تاريخ 
يغطيه: 

•	الربع الأول:  31 كانون الأول 

•	الربع الثاين: 31 اآذار

•	الربع الثالث: 30 حزيران

•	الربع الرابع: 30 اأيلول

10. Transactions
 (Use lines a-c for single or multiple grant reporting)

Federal Cash (To report multiple grants, also use FFR Attachment):

a. Cash Receipts

b. Cash Disbursements

c. Cash on Hand (line a minus b)

(Use lines d-o for single grant reporting)

Federal Expenditures and Unobligated Balance: 

a. Total Federal funds authorized 

b. Federal share of expenditures

c. Federal share of unliquidated obligations

d. Total Federal share (sum of lines e and f )

e. Unobligated balance of Federal funds (line d minus g)

Recipient Share:

a. Total recipient share required

b. Recipient share of expenditures 

c. Remaining recipient share to be provided (line i minus j)

Program Income:

a. Total Federal program income earned

b. Program income expended in accordance with the deduction alternative 

c. Program income expended in accordance with the addition alternative

d. Unexpended program income (line l minus line m or line n)

Cumulative

kji

d e f g
h

a
b c

425-SF ال�سكل 32 – اجلزء املتو�سط يف النموذج
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الرتاكمي  املبلغ  اكتبوا   – النقدية  النفقات   )b(
للدفعات النقدية والدفعات بوا�صطة ال�صيكات 
منذ تاريخ نهاية الفرتة التي يتم تقدمي التقرير 
عنها. ي�صتمل هذا املبلغ الإجمايل على النقد 
الذي مت اإنفاقه على ال�صلع واخلدمات، والدفعات 
تقدميها  مت  التي  والدفعات  امل�صبقة،  النقدية 
للمتلقني الفرعيني واملتعاقدين ومبلغ النفقات 

غري املبا�رضة التي يتم حتميلها على املنحة.

الوارد يف  املبلغ  اكتبوا   – ال�سندوق  النقد يف   )c(
.10b 10 ناق�س ال�صطرa ال�صطر

النفقات الفدرالية ور�سيد مبلغ املنحة غري املخ�س�ص

ادخلوا   – بها  امل�رشح  الفدرالية  املبالغ  اإجمايل   )d(
اإجمايل مبلغ املنحة. هذا ي�صري اإىل "اإجمايل مبلغ 
واملن�صو�س عليه يف التفاقية  USAID املقّدر" 

يف  املبلغ  هذا  تغيري  مت  قد  كان  اإذا  التعاونية. 
يف  املذكور  املبلغ  كتابة  يرجى  معدلة  ن�صخة 

الن�صخة املعدلة.

اإجمايل  اكتبوا   – الفدرالية  النفقات  ح�سة   )e(
 USAID اأموال  من  املخ�ص�س  اللتزام  مبلغ 
التي  الفرتة  نهاية  تاريخ  منذ  اإنفاقه  مت  الذي 
يتم تقدمي التقرير عنها. بالن�صبة ملتلقي املنح 
الذين يعملون على اأ�صا�س النقد، يجب اأن يكون 
ال�صطر  يف  املذكور  للمبلغ  م�صاوياً  املبلغ  هذا 
ملتلقي  بالن�صبة  اأما  النقدية".  "النفقات   10b

ال�صتحقاق  اأ�صا�س  على  يعملون  الذين  املنح 
املخ�ص�س  اللتزام  مبلغ  اإجمايل  كتابة  فريجى 
من اأموال USAID الذي مت اإنفاقه م�صاف اإليه 

املبالغ التي مت اللتزام بها.

املخ�س�ص  اللتزام  مبلغ  من  الفدرالية  احل�سة   )f(
مبلغ  جمموع  اكتبوا   – ت�سفيته  تتم  مل  الذي 
غري   USAID اأموال  من  املخ�ص�س  اللتزام 
املنفقة منذ تاريخ نهاية الفرتة التي يتم تقدمي 

التقرير عنها. يجب ح�صاب هذا املبلغ من خالل 
باحلكومة  اخلا�صة  النفقات  ح�صة  تنقي�س 
املخ�ص�س  اللتزام  مبلغ  من   )10e( الأمريكية 

احلايل كما هو مبني يف اأحدث تعديل.

يتاألف هذا املبلغ  )g( اإجمايل احل�سة الفدرالية – 
هذا   .10f وال�صطر   10e ال�صطر  جمموع  من 
املجموع ي�صاوي اإجمايل الأموال الفدرالية التي 
مت اللتزام بها منذ تاريخ الفرتة التي يتم تقدمي 

تقرير عنها.

الأموال  من  املخ�س�ص  غري  اللتزام  مبلغ   )h(
.10d 10 ناق�س ال�صطرg الفدرالية – ال�صطر

ح�سة متلقي املنحة

– املنحة  متلقي  الإلزامية من  احل�سة  )i( اإجمايل 
ادخلوا جمموع امل�صاهمة يف التكاليف املفرو�صة 
على متلقي املنحة كما ن�صت عليها التفاقية 
من  املبلغ  هذا  تغيري  مت  قد  كان  اإذا  التعاونية. 
املبلغ  ذكر  فيجب  التفاقية  على  تعديل  خالل 

الوارد يف التعديل.

)j( ح�سة النفقات التي يتحملها متلقي املنحة – 
الذي  التكاليف  يف  امل�صاهمة  جمموع  ادخلوا 
التقرير  تقدمي  يتم  التي  الفرتة  خالل  اإنفاقه  مت 

عنها.

�سيتم  التي  املتبقية  املنحة  متلقي  ح�سة   )k(
.10j  10 ناق�س ال�صطرi تقدميها – ال�صطر

دخل الربنامج

اإذا كانت التفاقية ت�صمح بوجود دخل للربنامج، 
حول  املف�صلة  التعليمات  على  الطالع  يرجى 
كيفية تعبئة الأ�صطر 10I اإىل 10o على املوقع

 http://www.whitehouse.gov/omb/grants/

standard_forms/ffr_instructions.pdf.
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11. Indirect 
      Expense

12. Remarks: Attach any explanations deemed necessary or information required by Federal sponsoring in compliance governing legislation:

13. Certi�cation: By signing this report, I certify that it is true, complete, and accurate to the best of my knowledge. I am aware that 
any false, �ctitious, or fraudulent information may subject me to criminal, civil, or administrative penalties. (U.S Code, Title 18, Section1001)

a. Type or Printed Name and Title of Authorized Certifying O�cial
c. Telephone (Area Code, number and extension

d. Email address

e. Data Report Submitted (Month, Day, Year)

14. Agency use only  

b. Signature of  Authorized Certifying O�cial  

a. Type b. Rate c. Period From Period To

g. Totals:

d. Base e. Amount Charged  f. Federal Share

b d e

 بعد ذلك، قوموا بتعبئة اجلزء ال�صفلي  الذي
 يحتوي على العمليات احل�صابية الرئي�صية كما

 هو مبني اأدناه. �صيتم ح�صاب بع�س الأرقام
 اأوتوماتيكياً اإذا كنتم ت�صتخدمون برنامج
Adobe Reader®. ،مبجرد النتهاء من ذلك 

 عليكم التحقق مرة اأخرى للتاأكد من �صحة
 .جميع العمليات احل�صابية

اجلزء 11: النفقات غري املبا�رشة

كانت  اإذا  فقط  املعلومات  هذه  كتابة  عليكم 
مع  يتوافق  ومبا  املتحدة  الوليات  حلكومة 

التفاقية التعاونية.

)b( ال�سعر – اكتبوا �صعر/ اأ�صعار التكلفة غري 
تقدمي  يتم  التي  الفرتة  خالل  ال�صارية  املبا�رضة 

التقرير عنها.

يتم  الذي  املبلغ  اإجمايل  اكتبوا   – الأ�سا�ص   )d(
تطبيق �صعر التكلفة غري املبا�رضة عليه.

)e( املبلغ املحّمل - اكتبوا اإجمايل مبلغ التكاليف 
غري املبا�رضة التي مت حتميلها خالل الفرتة املحددة.

اجلزء 13: الت�سديق والت�سليم

مبجرد النتهاء من ذلك عليكم التحقق مرة 
اأخرى للتاأكد من �صحة كل العمليات احل�صابية. 
 ،)13a( اطبعوا ا�صم �صابط الت�صديق املفو�س

 ،)13b( النموذج  على  التوقيع  منه  واطلبوا 
واكتبوا عنوان الت�صال به )13c/13d(، واكتبوا 
التاريخ على النموذج )13e(، ثم �صوروه واأر�صلوه 
 FMO بالربيد الإلكرتوين اإىل مكتب الإدارة املالية
على العنوان ei@usaid.gov، واإىل املمثل الفني 
من  بن�صخة  احتفظوا  التفاقية.  ل�صابط 
بالربيد  الأ�صل  واأر�صلوا  ملفاتكم  يف  النموذج 
من  رداً  تتلقوا  اإذا مل  املالية.  الإدارة  اإىل مكتب 
عليكم  اأيام   10 خالل  املالية  الإدارة  مكتب 
ا�صتالم  مت  قد  اأنه  من  للتاأكد  امل�صاألة  متابعة 

النموذج الذي اأر�صلتموه.

 اأخرياً، يحتوي اجلزء ال�صفلي على معلومات
 عن النفقات غري املبا�رضة ومكان خم�ص�س

 للتوقيع. يجب التوقيع على جميع الوثائق من
 .قبل �صابط الت�صديق املفو�س

SF425 ال�سكل 33- اجلزء ال�سفلي من النموذج
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5.3.2 تقارير الأداء )ف�سلية(

وتقارن  امل�رضوع  عمل  �صري  الأداء  تقارير  توثق 
خطة  يف  الواردة  بالأهداف  الفعلية  النتائج 
العمل. �صيتعني عليكم عادة جمع هذه التقارير 

وتقدميها كل ثالثة اأ�صهر. 

كيف �سي�ساعد هذا برناجمنا؟

تعد تقارير الأداء اأكرث التقارير اأهمية يف الربنامج. 
يعمل كل تقرير اأداء على جمع النتائج من كل 
بتاأديتها  الفرعيون  املتلقون  قام  التي  الأعمال 
لكم  يتيح  مما  العمل  وخطة  باملوازنة  وتقارنها 
الأن�صطة  وتعديل  العمل  �صري  تقييم  فر�صة 
ممار�صات  تعمل  اأكرب.  جناح  م�صتوى  لتحقيق 
اإعداد تقارير الأداء الن�صطة على تعزيز العالقات 
تلبيتكم  وت�صمن  الفرعيني  املتلقني  مع 
بالرغم  املنحة.  من  امل�صتفيدين  لحتياجات 
من اأن هذه العملية لي�صت �صاملة كالتقييم 
ال�صاملة  الأداء  تقارير  اأن  اإل  للربنامج  الر�صمي 
تعترب اأداة اإدارة هامة ل�صمان تطبيق كل نواحي 
اإىل  بالإ�صافة  املقررة.  اخلطة  ح�صب  الربنامج 
اأنها تعد م�صدر رئي�صي للمعلومات للتقييمات 

الر�صمية واخلارجية للربنامج.

التقرير خ�سائ�ص 

منحة.  لكل  م�صتقلة  اأداء  تقارير  اإعداد  يتعني 
دول،  عدة  يف  مطبقة  منحة  لديكم  كان  اإذا 
�صيتعني عليكم توحيد تقارير الدول املنف�صلة 
يف تقرير واحد. املوعد الذي حتدده USAID عموماً 
انتهاء  من  يوم   30 بعد  هو  التقارير  لت�صليم 
الربع ال�صنوي، لكن عليكم التاأكد والرجوع اإىل 
املحددة  املتطلبات  ملعرفة  التعاونية  التفاقية 

فيها. 

ح�صب  وبيانات  �رضح  على  الأداء  تقارير  حتتوي 
التفاقية.  ل�صابط  الفني  املمثل  توجيهات 
�صت�صاعدكم الن�صائح التالية يف كتابة اأف�صل 

تقارير اأداء ممكنة. 

1. ابدوؤوا باإ�رضاك املتلقني الفرعيني واملوظفني

تتيح عملية اإعداد تقارير الأداء فر�س للتوا�صل 
مع املوظفني واملتلقني الفرعيني حول الربنامج. 
تزويد  عليكم  العملية،  هذه  يف  للم�صاعدة 
التقارير  الفرعيني بنموذج مب�صط عن  املتلقني 
م�صاهماتهم  لتقدمي  نهائي  موعد  واإعطائهم 
بالتقارير  واعية  بيئة  خلق  عليكم  التقرير.  يف 
تكون  بحيث  التقارير  بهذه  لالحتفاظ  ونظام 
تن�صيق  باإمكانكم  الإلزامية.  للتقارير  اأ�صا�س 
جل�صات تدريبية للموظفني واملتلقني الفرعيني 
للتاأكد من فهمهم للمعلومات التي تطلبونها 
بجمع  قوموا  الالزمة.  والتفا�صيل  تام  ب�صكل 
املوظفني ملناق�صة التقدم يف �صري العمل خالل 
بني  كافياً  وقتاً  وخ�ص�صوا  زمنية حمددة،  فرتة 
املوعد النهائي املحدد للمتلقي الفرعي وتاريخ 
التقرير  مادة  توحيد  من  لتتمكنوا  الت�صليم 

واإنهاء العمل عليه. 

الرئي�سية النقاط 
موعد الت�سليم: على اأ�صا�س ف�صلي عادة

النموذج: لي�س هناك منوذج ثابت وحمدد، ولكن 
من املمكن اأن تزودكم USAID بنموذج.

ل�صابط  الفني  املمثل  اإىل:  الت�سليم  يتم 
التفاقية  املبينة يف  اجلهة  اإىل  اأو  التفاقية 

التعاونية. 
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2.ل تفاجوؤوا املمثل الفني ل�صابط التفاقية

التفاقية  ل�صابط  الفني  املمثل  يقراأ  عندما 
التقرير يجب اأن ل يكون هناك مفاجاآت. تاأكدوا 
على  التفاقية  ل�صابط  الفني  املمثل  اأن  من 
اأو  املوازنة  على  توؤثر  التي  التغيريات  باأبرز  دراية 
الأهداف )مثل التغيريات على املتلقني الفرعيني، 
اأو املوقع اجلغرايف، اأو املوظفني الرئي�صيني( وذلك 
قبل حدوثها حيث اأن الكثري من هذه التغيريات 
يتطلب احل�صول على موافقة. ل تنتظروا اإبالغ 
املمثل الفني ل�صابط التفاقية بالتغيريات من 
التقرير  هذا  يوثق  اأن  يجب  الأداء.  تقرير  خالل 
هذه التغيريات واأن يقدم معلومات حديثة عن 
تطبيق  منذ  العمل  �صري  على  مت  الذي  التقدم 

هذه التغيريات.

3. خذوا وقتاً كافياً لإجراء تقييم �صادق و�رضيح

نظراً ملتطلبات العمل اليومية الكثرية قد متيلون 
اإىل التقليل من العمل على اإعداد التقارير، ولكن 
التقارير يف الربنامج.  اأهم  تقارير الأداء هي مٍن 
عند تقييم �صري العمل خالل ال�صنة ال�صابقة 
الأداء  تقرير  وحتديات.  جناحات  هناك  �صيكون 
اجليد هو التقرير الذي يعطي نظرة متوازنة عن 

التقدم يف �صري عمل الربنامج واإخفاقاته.

4. ادعموا النتائج ببيانات

قد يتاألف اأغلب تقرير الأداء من نقا�س للتقدم 
اجلزء  اأّن  اإل  واإخفاقاته  الربنامج  عمل  �صري  يف 
يتم  التي  البيانات  هو  التقرير  يف  الأ�صا�صي 
املراقبة  برنامج  خالل  من  اإليها  التو�صل 
عر�س  على  قادرين  تكونوا  اأن  يجب  والتقييم. 
جناحاتكم والتحديات التي واجهتكم وذلك من 
ت�صتمل  التي  البيانات  وحتليل  مراجعة  خالل 

على الأداء املايل وتكاليف اخلدمات.

كم�صدر  واملوازنة  العمل  خطة  ا�صتخدموا   .5

للبيانات املعيارية

التي يحتويها تقريركم  "البيانات"  ياأتي م�صدر 
املحا�صبة  ونظام  والتقييم  املراقبة  نظام  من 
لقيا�س  ولكن،  الفعلية(.  التكاليف  )لإظهار 
الأداء عليكم مقارنة البيانات الفعلية مع خطة 
العمل وموازنة خطة العمل. هذه املقارنة تبني 
ما اإذا كان الربنامج قد جتاوز التوقعات اأو حققها 

اأو اأخفق يف حتقيقها.

6. ا�صتعر�صوا خطة العمل القادمة

لالأن�صطة  كمعيار  الأداء  تقرير  ا�صتخدموا 
التي  التحديات  معاجلة  عليكم  امل�صتقبلية. 
خطة  يف  ال�صابقة  ال�صنة  خالل  واجهتكم 
املختلفة  اخليارات  ا�صتعر�صوا  التالية.  العمل 
ال�صنة  يف  منظمتكم  لها  تخطط  التي 

القادمة ملعاجلة هذه التحديات.

7. بينوا م�صاهمة برناجمكم يف اجلهود الأخرى 

ذات ال�صلة يف بلدكم

اإلقاء  على  فقط  التقرير  يقت�رض  ل  اأن  يجب 
اأن  اأي�صاً  يجب  ولكن  الربنامج  اأداء  على  نظرة 
يبني �صلة ن�صاطكم باجلهود الأخرى ذات ال�صلة 
باإمكانكم تو�صيح  وامل�صاهمة بها.  يف بلدكم 
مع  وعمله  اأخرى  بربامج  برناجمكم  عالقة 
غري حكومية حملية  منظمات  اأو  و/  احلكومة 
اأخرى من خالل امل�صاركة يف جمموعات العمل 
الفنية لبناء القدرات وعر�س الدرو�س امل�صتفادة 

والنجاحات والت�صارك بها مع الغري.

8. احتفظوا بوثائق لتقرير الأداء النهائي

تركيز  اإىل  العمل  وخطط  الأداء  تقارير  توؤدي 
انتباهنا كثرياً على الأجزاء ال�صنوية يف الربنامج 
اأن  اإل  املدى،  طويلة  العامة  ال�صورة  من  اأكرث 
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اإىل  بالإ�صافة  متوا�صال.  جهدا  يعد  الربنامج 
باملوازنة  واللتزام  الأهداف  لتحقيق  ال�صعي 
بتنقيح  با�صتمرار  املوظفون  يقوم  املقررة 
يف  القائمة  التحديات  ملعاجلة  الربنامج  منوذج 
اأكرث  جلعلها  بها  يعملون  التي  املجتمعات 
فعالية وا�صتدامة وكفاءة. عند تنقيح النموذج 
عليكم توثيق الأن�صطة، فذلك �صي�صاعدكم يف 
كتابة تقرير الأداء النهائي و�صري�صدكم يف حال 
احتجتم اإىل تو�صيع نطاق النموذج يف امل�صتقبل 
من  �صيمكنكم  كما  اآخر،  مكان  يف  تكراره  اأو 
التي من املحتمل  ارتكاب نف�س الأخطاء  جتنب 

اأنكم ارتكبتوها يف ال�صابق.

9. ت�صاركوا بالتقرير مع املتلقني الفرعيني واملوظفني

بداأمت عملية اإعداد تقرير الأداء بجمع معلومات 
من املتلقني الفرعيني واملوظفني. اأنهوا العملية 
بتقدمي التقرير النهائي لهم.  تعد تقارير الأداء 
تقارير للعامة وميكن لأي �صخ�س الطالع عليها، 
واملتلقني  للموظفني  تقدميها  يف  باأ�س  ل  لذا 
واملوظفون  ال�رضكاء  يركز  ما  غالباً  الفرعيني. 
على اجلزء املتعلق بهم. تعترب امل�صاركة يف تقارير 
الأداء مع اجلميع فر�صة لإ�رضاك كل الفريق وتركيز 
خ�ص�صوا  الأ�صمل.  ال�صورة  على  انتباههم 
التقرير  عن  عامة  ملحة  لإعطاء  الوقت  بع�س 
و)كما هو مبني يف الن�صيحة رقم 7( ا�صتعر�صوا 

التعديالت القادمة يف ال�صنة التالية.

الرد  يف  مرونة  واأظهروا  م�صتعدين  كونوا   .10
USAID على اأي طلبات غري متوقعة من

من بني الفر�س املتاحة لكم وغري املكتوبة هي 
اأي طلبات غري  الرد على  USAID يف  م�صاعدة 
متوقعة مثل طلب بيانات خا�صة ملراجعة ملف 
بالرغم  الخ.  امل�رضوع،  الربنامج وق�صة جناح عن 
اأّن هذه الأمور لي�صت من املواد التي يجب  من 

ت�صليمها اأو من �صمن املتطلبات وفق مفهوم 
التعاقد، اإل اأنه يجب التعامل مع هذه الطلبات 
بجدية. اإن الت�صليم يف الوقت املنا�صب واللتزام 
باجلودة العالية �صينعك�س ب�صورة اإيجابية على 
للم�رضوع     العامة  الأهداف  و�صيدعم  املنظمة 

.USAIDو
التفاقية  ل�صابط  الفني  املمثل  يزودكم  قد 
ذلك  يفعل  مل  اإن  ولكن  الأداء  لتقارير  بنموذج 
�صي�صاعدكم ال�صكل 34 يف املبا�رضة يف العمل.

ال�سكل 34 – ملخ�ص منوذج تقرير الأداء

�سفحة العناوين
    ا�صم املنظمة/ الربنامج

    رقم التفاقية
    اجلدول الزمني لإعداد التقارير

    موعد تقدمي التقارير
    تاريخ بداية وانتهاء التفاقية

I

قائمة املحتويات II

الخت�سارات III

عامة  معلومات   – عامة  ملحة  تنفيذي/  ملخ�ص 
عن الربنامج IV

جدول ملخ�ص املوؤ�رشات – الأهداف والنتائج V

 – الإ�سرتاتيجية  الأهداف  ح�سب  امل�رشوع  تطبيق 
الأهداف  ح�صب  ملخ�صة  امل�رضوع  اأن�صطة 

الإ�صرتاتيجية
VI

املراقبة والتقييم
    ملحة عامة

    نتائج امل�صح امليداين، اأو الدرا�صات، اأو التقييم
    و�صف الأدوات اأو الطرق اجلديدة 
    جدول موؤ�رضات املراقبة والتقييم

VII

اإدارة الربنامج – اأهم الأن�صطة املرتبطة بالإدارة VIII

املوازنة – ملحة عامة عن النفقات IX

مع  والتن�صيق  ال�صتدامة   – اأخرى  م�سائل 
جمموعات اأخرى

X

ق�س�ص النجاح XI

ملخ�ص منوذج تقرير الأداء
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املهم  من  التقرير،  �صيغة  عن  النظر  بغ�س 
اإ�صافة املعلومات التالية اإليه:

التي  والأهداف  الفعلية  الإجنازات  مقارنة بني  	•
هذه  تتوافق  اأن  يجب  الفرتة.  لتلك  و�صعها  مت 
الأهداف مع الأهداف املحددة يف خطة العمل 

وخمطط خطة العمل.

•	عند الإمكان، يجب الربط بني الأهداف التي مت 
حتقيقها وبيانات التكاليف وذلك حل�صاب تكلفة 
الوحدة لكل ن�صاط. على �صبيل املثال، اإذا كان 
قد  عنه  تقريراً  تقدمون  الذي  الوقاية  ن�صاط 
للفرتة  �صخ�س   1،000 اإىل  الو�صول  من  متكن 
اأمريكي  دولر  األف   25،000 اأنفقتم  قد  وكنتم 
على هذا الن�صاط، باإمكانكم القول اأن التكلفة 

بلغت 25 دولر عن كل �صخ�س.

•	اإذا مل تتمكنوا من الو�صول اإىل جميع اجلهات 
امل�صتهدفة، عليكم تو�صيح الأ�صباب.

•	اإذا كانت تكلفة الوحدات مرتفعة اأو كان هناك 
نفقات غري متوقعة عليكم تو�صيح الأ�صباب.

5.3.3 التدقيق ال�سنوي

التدقيق هو مراجعة م�صتقلة ودرا�صة للنظام 
بالن�صبة  اإلزامي  وهو  والأن�صطة  وال�صجالت 
الذين  الفرعيني  واملتلقني  الرئي�صيني  للمتلقني 
حكومة  من  لهم  املقدمة  املنحة  مبلغ  ي�صل 
الغر�س  حمدد.  �صقف  اإىل  املتحدة  الوليات 
ملنحة  املنظمة  اإنفاق  تقييم  هو  التدقيق  من 
بالأنظمة  التزامها  ل�صمان  وذلك   USAID

التدقيق  يدر�س  التفاقية.  عليها  تن�س  التي 
وجود  ل�صمان  الداخلية  ال�صوابط  اأي�صاً 
ل�صمان  املالئمة.  والإجراءات  ال�صيا�صات  واتباع 
املو�صوعية، عليكم ال�صتعانة مبدقق م�صتقل 
وت�صديد اأتعابه بوا�صطة اأموال USAID لإجراء 

التدقيق. )للمزيد من املعلومات املف�صلة حول 
عمليات التدقيق، راجعوا التعميم A-133، على 

املوقع
http://www.whitehouse.gov/omb/re-
write/circulars/a133/a133.html.(

تعترب عملية التدقيق ال�صنوية مبا�رضة ووا�صحة. 
الغر�س منها هو الإجابة على اأربعة اأ�صئلة:

�صلمتموها  التي  املالية  التقارير  كانت  هل   .1

خالل ال�صنة دقيقة؟

وال�صيا�صات  والأنظمة  القواعد  اتبعتم  2. هل 

التي حتكم املنحة؟

3. ما هي حالة اأي نتائج خا�صة بتدقيق �صابق؟ 

4. هل هناك اأي تكاليف م�صكوك فيها؟ 

كيف ي�ساعد هذا برناجمنا؟

خبري  ليقوم  فر�صة  ال�صنوي  التدقيق  يوفر 
املنظمة  اأّن  من  اأخرى  مرة  بالتاأكد  م�صتقل 
اأ�صبه  الأمر  الربنامج.  لدعم  بنجاح  تعمل 
بفح�س �صنوي ل�صحة املنظمة للتحقق من اأن 

النقاط الرئي�سية يف التدقيق
املوعد : ت�صعة اأ�صهر بعد انتهاء ال�صنة 

املالية اأو خالل 30 يوم من ا�صتالم التقرير 
من املدقق، اأيهما كان اأولً.

SF-SAC :النموذج
http://harvester.cencus.gov/fac/

collect/formoptions.html

الت�سليم اإىل: املنظمات الأمريكية ت�صلم 
التقرير اإىل مكتب التدقيق الفدرايل 

Federal Audit Clearinghouse، واملنظمات 

 .USAID غري الأمريكية ت�صلم التقرير اإىل
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كل �صيء ي�صري على النحو الالزم واكت�صاف اأي 
م�صاكل يف مرحلة مبكرة.

خ�سائ�ص التقرير

الأموال  كل  اإدارة  ال�صنوي  التدقيق  يدر�س 
املتحدة،  الوليات  حكومة  من  تتلقونها  التي 
اأو  فرعيني  اإذا كنتم متلقني  النظر عما  بغ�س 
املنظمة  لدى  كان  اإذا  اآخر  مبعنى  اأي  رئي�صيني. 
 ،USAID من  مبا�رض  ومتويل  تعاونية  اتفاقية 
وكانت ت�صتلم اأي�صاً متويالً من املراكز الأمريكية 
 Prevention" لل�صيطرة على الأمرا�س ومنعها
 "U.S. Centers for Disease Control and

كمتلقي فرعي من منظمة غري حكومية اأخرى، 
�صيجري املدقق تدقيقاً واحداً يغطي املنحتني. ل 
يتعني على كل املنظمات التي تتلقى متويالً من 
USAID )ب�صكل مبا�رض اأو فرعي( اإجراء تدقيق 

�صنوي.

ال�صيناريوهات املختلفة  التالية  القائمة  تلخ�س 
التي و�صلت اليها اأنواع خمتلفة من املنظمات اإىل 
 :A-133 ال�صقف الذي يتوجب عنده اإجراء تدقيق

•	املنظمات غري الربحية الأمريكية التي تنفق ما 
جمموعه 500،000 دولر اأمريكي اأو اأكرث من املنحة 

اأو  )اإما مبا�رضة  املقدمة من احلكومة الأمريكية 
كمتلقي فرعي( خالل ال�صنة املالية لها.

يجب اأن جتري املنظمات غري الربحية الأجنبية  	•
من  لها  املانحة  الرئي�صية  اجلهة  تكون  التي 
اإذا  تدقيقاً   USAID هي  الأمريكية  احلكومة 
الأقل من  اأمريكي على  دولر  اأنفقت 300،000 
ال�صنة  خالل  الأمريكية  احلكومة  منحة  اأموال 

املالية اخلا�صة بها. 

التي تكون اجلهة  الربحية  تخ�صع املنظمات  	•
املانحة الرئي�صية فيها من احلكومة الأمريكية 
كان  اإذا  ما  لتحديد  للمراجعة   USAID هي 
هناك حاجة لإجراء تدقيق )ا�صاألوا املمثل الفني 
ل�صابط التفاقية و�صابط التفاقية ملعرفة ما 

اإذا كان ذلك اإلزامياً(. 

املتطلبات،  هذه  ت�صتويف  ل  املنظمة  كانت  اإذا 
ال�صنوي  التدقيق  متطلبات  من  معفية  فهي 
بها  م�صموح  غري  التدقيق  تكاليف  وتكون 
تدقيق  اإجراء  التفاقية  �صابط  يطلب  مل  ما 
حمدد للم�رضوع، ولكن عليكم توفري ال�صجالت 
اأّن  تذكروا  للمراجعة.   USAID بناًء على طلب 
خا�صة  تدقيق  متطلبات  باأي  اللتزام  عليكم 

بالدولة امل�صيفة. 

نطاق التدقيق

وقد  للمنظمة،  املالية  ال�صنة  التدقيق  يغطي 
اإذا  ما  لتحديد  ال�صابق  التدقيق  نتائج  يراجع 
اتخاذها  مت  التي  الت�صحيحية  الإجراءات  كانت 

كافية ملعاجلة النتائج ال�صابقة.

اإذا  ولكن  املنظمة  كل  عادة  التدقيق  ي�صمل 
كان لديكم برنامج واحد فقط يتلقى متويل من 
اإجراء تدقيق لربنامج واحد  باإمكانكم   USAID

الرئي�سية: التدقيق  م�سطلحات 
   التكلفة امل�سموح بها – التكلفة املرتتبة    
  والتي يكون حتميلها على USAID  مقبولً.  

   التدقيق – مراجعة ودرا�صة م�صتقلة     
  ل�صجالت واأن�صطة النظام

   النتائج –  الهدف املتحقق من التدقيق  
  واملدعم باأدلة كافية ومالئمة وذات �صلة.
تقييم للتو�صية من الإدارة     قرار الإدارة – 

  وقرار حول الإجراءات املالئمة.
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وحتتوي  �صخمة  منظمتكم  كانت  واإذا  فقط، 
املمكن  من  خمتلفة  ت�صغيلية  وحدات  على 
تنظيمية  وحدة  كل  على  يركز  تدقيق  اإجراء 

.USAID تتلقى متويالً من

ما امل�سوؤولية التي تقع على املتلقي الرئي�سي 
يف حال خ�سوع املتلقي الفرعي للتدقيق؟

اأنه  من  التاأكد  الرئي�صي  املتلقي  على  يجب 
تبلغ  الذين  الفرعني  للمتلقني  تدقيق  اإجراء  مت 

منحتهم ال�صقف الالزم للتدقيق. 

التدقيق  تقارير  ت�صليم  الفرعيني  املتلقني  على 
الأمريكية  القوانني  تلزم   .USAID اإىل  مبا�رضة 
التدقيق  تقارير  ت�صليم  الفرعيني  املتلقني 
اإذا  فقط  الرئي�صي  املتلقي  اإىل  بهم  اخلا�صة 
كانت النتائج متعلقة بالتمويل الآتي من تلك 
اإلزام  الرئي�صني  املتلقني  بع�س  ل  يف�صّ املنحة. 
تقارير  من  ن�صخ  بت�صليم  الفرعيني  املتلقني 
اأي  هناك  كانت  اإذا  عما  النظر  بغ�س  التدقيق 
خا�س  بند  اإ�صافة  خالل  من  ذلك  ويتم  نتائج 
اإذا  التعاقدية.  التفاقيات  يف  ذلك  على  ين�س 
كنتم كمتلقني رئي�صيني تريدون احل�صول على 
عليكم  الفرعيني،  املتلقيني  من  تدقيق  تقارير 
اإرفاق بند ين�س على ذلك يف التفاقية الفرعية. 

ي�صدر  تدقيق،  نتائج  هناك  يكون  عندما 
املتلقون الرئي�صيون قرارات اإدارية حول الإجراءات 
القرارات  اإ�صدار  يجب  الالزمة.  الت�صحيحية 
الإدارية خالل �صتة اأ�صهر من ا�صتالم تقرير التدقيق. 

من الذي يجري التدقيق؟

م�صتقل  مدقق  مع  التعاقد  عليكم  يتعني 
حتتفظ  التدقيق.  عمليات  لإجراء  حكومي  غري 

تدقيق،  عمليات  اإجراء  يف  باحلق   USAID

ومراجعة وتقييم اإ�صافية اأو عمل ترتيبات لها.

من  املمولة  الأجنبية  املنظمات  على  يجب 
بلدهم  يف   USAID ببعثة  الت�صال   USAID

باملنظمات  قائمة  لطلب  املنطقة  يف  اأو 
امل�رضح لها باإجراء تدقيق على برامج احلكومة 
الأمريكية. يجب على املنظمات الأمريكية غري 
الربحية اتباع عملية واأنظمة ال�رضاء املبينة يف 

التفاقيات التعاونية.
 

اإذا كان التدقيق �رضورياً ملنظمة غري ربحية ممولة 
م�صوؤول  يقوم  اأن  املمكن  فمن   USAID من 
خا�س  مدقق  من  بدلً  الأمريكية  احلكومة  من 
باإجرائه. اإذا مل يكون هناك مدقق من احلكومة 
غري  املنظمة  اإىل   USAID �صتوعز  الأمريكية، 
قائمة  من  م�صتقل  مدقق  بتعيني  الربحية 
مكاتب التدقيق املحلية اخلا�صة املعتمدة لدى 
احلكومة الأمريكية. تعترب كل تكاليف عمليات 
التدقيق ال�صحيحة م�صموح بها ويجوز حتميلها 

على املنحة. 
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عملية التدقيق

عملية  عن  عامة  ملحة   35 ال�صكل  يقدم 
التدقيق ويبني بالتف�صيل عدة خطوات رئي�صية 

اأنتم م�صوؤولون عن القيام بها.

تتاألف عملية التدقيق من �ست مراحل:

الأمور التي عليكم  1. مرحلة ما قبل التدقيق – 
اأن يبا�رض املدقق بعملية التدقيق  اإعدادها قبل 
الر�صمي. حددوا كل املبالغ التي مت ا�صتالمها من 
املبالغ مبوجبها.  تتلقون  التي  والربامج   USAID

تغطي  التي  املالية  التقارير  بجمع  قوموا 
اأعدوا جدولً  للتدقيق.  اخلا�صعة  املالية  ال�صنة 
باملبالغ املنفقة من منح USAID واأعدوا جدولً 
)ملخ�س( عن نتائج التدقيق ال�صابق )اإن وجدت(.

 
وكتابة  معلومات  جمع  عملية   – التدقيق   .2

تقرير من قبل املدقق.

الرد على اأي نتائج. مبجرد النتهاء  3. رد املنظمة – 
من التدقيق يجب على منظمتكم اإعداد خطة 
اإجراءات ت�صحيحية ملعاجلة كل نتيجة واردة يف تقرير 
التدقيق. يجب توفري ما يلي لكل بند من النتائج:

•	ال�صخ�س امل�صوؤول؛

•	خطة الإجراءات الت�صحيحية؛ 

•	تاريخ الإجناز املتوقع.  

اإذا كنتم ل تتفقون مع اإحدى نتائج التدقيق اأو 
تعتقدون اأّن الإجراءات الت�صحيحية غري لزمة، 

عليكم تو�صيح ذلك واإعطاء اأ�صباب حمددة.

4. الت�سليم – جتميع الوثائق الالزمة وت�صليمها اإىل 
USAID. على املنظمات غري الربحية الأمريكية 

التدقيق  مكتب  اإىل  التدقيق  حزم  ت�صليم 
 )Federal Audit Clearinghouse( الفدرايل 
خالل 30 يوم من ا�صتالم التقرير من املدقق اأو 
)فرتة  املالية  ال�صنة  انتهاء  من  اأ�صهر  ت�صعة 
التدقيق(. ل�صتم ملزمني بتقدمي حزمة التدقيق 
ت�صليم  عليكم  ولكن   ،USAID اإىل  مبا�رضة 
ن�صخة واحدة اإىل FAC ون�صخة اإىل كل وكالة 
تابعة للحكومة الأمريكية ووردت يف نتائج تقرير 
التدقيق. �صيقوم مكتب FAC بعد ذلك بتوزيع 
ن�صخ اإىل USAID والوكالت املانحة الأخرى ذات 

ال�صلة وذلك ح�صب ال�رضورة.

قواعد خمتلفة   USAID ت�صع  اأن  املمكن  من 
تقرير  لت�صليم  والربحية  الأجنبية  للمنظمات 
اأو مكتب    USAIDبـ الت�صال  يرجى  التدقيق. 
على  للح�صول  املنطقة  اأو  البلد  يف  البعثة 

اإر�صادات حول هذه امل�صاألة. 

30 يوم
6 اأ�صهر

9 اأ�صهر

ال�سكل 35- اخلطوات الرئي�سية يف عملية التدقيق

املنظمة امل�رضفة اأو ال�رضيك الرئي�صي

من 
امل�صوؤول؟

قرار الإدارة
الرئي�صي  املتلقي  •يتخذ 

للمتلقني  بالن�صبة  القرار 
الفرعيني

•	تتخذ الوكالة املمولة 
اأو امل�رضفة القرار بالن�صبة 

للمتلقني الرئي�صيني

اأنتم

الت�سليم
الأمريكية  املنظمات  على  	•

مكتب  اإىل  الت�سليم 
الفدرايل التدقيق 

الأجنبية  املنظمات  على  	•
الوكالة  اإىل  الت�سليم 

املانحة.

اأنتم

الرد
•	عن كل نتيجة يجب ذكر 

امل�سوؤول،  ال�سخ�ص  ا�سم 
الت�سحيحية  الإجراءات 

والوقت  لها  املخطط 
العمل. اإنهاء  املتوقع 

•	اأي نزاعات؟

املدقق

التدقيق
املالية  البيانات  •	الراأي حول 

والنفقات
ال�سوابط  تقرير على  	•

الداخلية
بالتكاليف  تتعلق  نتائج  	•

بها.  امل�سكوك 

اأنتم

اإ�صدار
 القرار

ت�صليم حزمة 
التدقيق

ا�صتالم التقرير 
من املدقق

نهاية ال�صنة 
املالية

الإطار 
الزمني

احلدود 
الزمنية

التدقيق قبل 
•	حتديد الربامج املمولة من 

الأمريكية  احلكومة 
269-SF •	جمع مناذج 

•	اإعداد جدول للنفقات
التدقيق  اإدراج نتائج  	•

ال�سابق



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

5

ايا
ملز

 وا
ات

طلب
ملت

ر: ا
اري

تق
 ال

داد
اإع

الت�صحيحية،  الإجراءات  خطة  اإنهاء  بعد 
)راجعوا  التدقيق  حزمة  بقية  جمع  عليكم 

�صندوق حزمة التدقيق(. 

مراجعة الإجراءات الت�صحيحية   – الإدارة  قرار   .5
واإ�صدار قرار. ت�صدر الوكالة اأو املتلقي الرئي�صي 
)فيما يتعلق بنتائج خا�صة باملتلقني الفرعيني( 
التدقيق  ا�صتالم حزمة  اأ�صهر على  خالل �صتة 

قرار اإداري مقابل كل نتيجة. 

اأكرث من  اإذا كنتم قد ح�صلتم على متويل من 
عدة وكالت تابعة للحكومة الأمريكية، تتوىل 
للحكومة  التابعة  )الوكالة  امل�رضفة  الوكالة 
منحة خالل  اأكرب  لكم  قدمت  التي  الأمريكية 
ال�صنة( القيادة فيما يتعلق بقرارات الإدارة حول 
املتعددة  بالوكالت  خا�صة  تدقيق  نتائج  اأي 

التابعة للحكومة الأمريكية. 

كان  اإذا  ما  بو�صوح  الإدارة  قرار  يبني  اأن  يجب 
والإجراء/  القرار  واأ�صباب  التدقيق  نتيجة  يوؤيد 
الإجراءات املتوقعة للمنظمة اخلا�صعة للتدقيق 
مثل ت�صديد التكاليف غري امل�صموح بها، اأو اإجراء 

تعديالت مالية، اأو اتخاذ اإجراءات اأخرى.

باإنهاء  للتدقيق  املنظمة اخلا�صعة  اإذا مل تكن 
الإجراءات الت�صحيحية، �صيتم اإعطاءها جدول 

الإدارة  قرار  ي�صف  اأن  يجب  للمتابعة.  زمني 
اخلا�صعة  للجهة  متاحة  اعرتا�س  عمليات  اأي 

للتدقيق.

تطبيق  متابعة   – التدقيق  بعد  ما  مرحلة   .6
ت�صدر  اأن  بعد  لزمة.  ت�صحيحية  اإجراءات  اأي 
الأمريكية  للحكومة  التابعة  امل�رضفة  الوكالة 
الإدارة، �صتقع عليكم  الرئي�صي قرار  املتلقي  اأو 
م�صوؤولية تطبيق اأي اإجراءات ت�صحيحية لزمة. 
تاأكدوا من الحتفاظ باأي وثائق تثبت التقدم يف 

�صري العمل على كل بند.

بتقرير  تزويدها   USAID منكم  تطلب  قد 
التدقيق حتى لو مل يكن هناك نتائج متعلقة 
عمليات  اإجراء  باحلق يف   USAID وحتتفظ  بها. 
نتائج  عن  النظر  بغ�س  بها  خا�صة  تدقيق 

تدقيقكم.

مكتب التدقيق الفدرايل
 

(Federal Audit Clearinghouse 
“FAC”)

Bureau of The Census
1201 E. 10th Street

Jeffersonville, IN 47132
USA

حزمة التدقيق
لإعداد  البيانات  جمع  )منوذج   SF-SAC منوذج     

التدقيق تقارير 
http://www.whitehouse.gov/omb/
grants/form_sf-sac/sfsac.pdf(

   البيانات املالية
    جدول النفقات مبوجب منح احلكومة الأمريكية

   ملخ�ص جدول نتائج التدقيق ال�سابق
    تقرير املدقق

   - الراأي حول البيانات املالية
   - الراأي حول جدول النفقات

    - تقرير حول ال�سوابط الداخلية للبيانات املالية
   - تقرير حول ال�سوابط الداخلية لاللتزام

     - جدول النتائج املتعلقة بالتكاليف امل�سكوك  بها
   خطة الإجراءات الت�سحيحية
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ون�صخة من  اأخرياً، عليكم الحتفاظ ب�صجالت 
حزمة التدقيق ملدة ثالث �صنوات على الأقل بعد 
ت�صليمها اأو ثالث �صنوات بعد معاجلة اأي نتائج 
باحلق   USAID حتتفظ  ال�صنة.  بتلك  متعلقة 
وتقييم  ومراجعة  تدقيق  عمليات  اأي  اإجراء  يف 

اإ�صافية اأو عمل ترتيبات لها.

القيمة  )�رشيبة  اخلارجية  ال�رشيبة   5.3.4
)VAT امل�سافة

هناك منظمات تنفذ بع�س امل�صاريع التنموية 
تكون معفاة من �رضائب ور�صوم حمددة تفر�صها 
امل�رضوع.  التي يتم فيها تنفيذ  الدولة  حكومة 
الرئي�صيني  املتلقيني  الإعفاءات  هذه  تغطي 

واملتلقيني الفرعيني للمنح.

الوليات  حكومة  بني  الثنائية  التفاقيات  حتدد 
الإعفاءات  امل�صيفة  الدول  وحكومات  املتحدة 
املخ�ص�صة لكل دولة ب�صكل م�صتقل وعملية 
طلب ا�صرتداد ال�رضائب املدفوعة. فيما يلي عدة 
يتعني عليكم  و�رضائب قد ل  �صائعة  اإعفاءات 
واملتطلبات  الإعفاءات  معرفة  عليكم  دفعها. 
فيها  تعمل  التي  الدول  يف  بكم  ال�صلة  ذات 

منظمتكم.

كيف ي�ساعد هذا التقرير برناجمنا؟

التاأكد من  اخلارجية يف  ال�رضيبة  تقرير  ي�صاعد 
الأمريكية  احلكومة  اأموال  ت�صتعملون  اأنكم 
هذه   USAID ت�صتخدم  لها.  املحددة  لالأغرا�س 
احلكومات  التزام  مدى  متابعة  يف  التقارير 
الأجنبية ببنود التفاقية الثنائية املربمة معها.

من  متويل  تتلقى  التي  املنظمات  كل  على 
USAID ت�صليم تقرير ال�رضيبة اخلارجية قبل 16 

ني�صان من كل عام. يتعني على كل املنظمات 
التي تتلقى متويل من USAID اللتزام مبتطلبات 
حددتها  التي  اخلارجية  ال�رضيبة  تقارير  اإعداد 

�صفارة الوليات املتحدة يف تلك الدولة

ال�رشائب التي ي�سملها الإعفاء يف اأغلب الدول

يتم حت�صيلها  التي  امل�صافة  القيمة  �رضيبة  	•

عن ال�صلع التي يتم �رضاوؤها يف البلد

ر�صوم اجلمارك التي يتم حت�صيلها عن ال�صلع  	•
امل�صاريع  ل�صتعمالت  البلد  اإىل  امل�صتوردة 

املمولة من احلكومة الأمريكية.

ال�رشائب التي ل ي�سملها الإعفاء 

املبيعات  �رضيبة  اأو  امل�صافة  القيمة  �رضيبة  	•

يتم  التي  الأ�صناف  عن  حت�صيلها  يتم  التي 
�رضاوؤها خارج الدولة امل�صيفة التي تنفذون فيها 
�صبيل  على   .USAID من  املمول  م�رضوعكم 
املثال: اإذا قامت منظمة ب�رضاء �صلع يف جنوب 
املمول من  اأفريقيا ل�صتخدامها يف م�رضوعها 
USAID واملنفذ يف املوزمبيق فال ميكن اإعفاوؤها 

من ال�رضيبة امل�صافة يف جنوب اأفريقيا. 

خارج  الرئي�صي  مقرها  يقع  التي  املنظمات  	•
الدولة امل�صيفة مبا يف ذلك املنظمات املوجودة 
يف الوليات املتحدة اأو اأوروبا لي�صت معفية من 

النقاط الرئي�سية يف ال�رشيبة اخلارجية )�رشيبة 
امل�سافة( القيمة 

منظمة  اأي  التقرير:  تقدمي  عليه  يجب  من 
قامت مب�صرتيات بـ 500 دولر اأمريكي اأو اأكرث 

.USAID من اأموال
املوعد: يف 16 ني�صان �صنوياً

راجعوا  معياري.  منوذج  هناك  لي�س  النموذج: 
املخطط يف الأ�صفل.

الت�سليم اإىل: اإذا مل تكن اجلهة حمددة، يتم 
واملمثل  املالية  الإدارة  مكتب  اإىل  الت�صليم 

الفني ل�صابط التفاقية. 
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املبيعات يف  اأو �رضيبة  امل�صافة  القيمة  �رضيبة 
بدلها الأ�صلي �صواء كانت الأ�صياء التي مت �رضاوؤها 

�صت�صتخدم يف املقر الرئي�صي اأو يف امليدان.

احلكومات  قبل  من  حت�سيلها  يتم  اأخرى  �رشائب 
امل�سيفة

ت�صعى  املتحدة  الوليات  اأن حكومة  بالرغم من 
للح�صول على اإعفاءات من كل ال�رضائب املفرو�صة 
على م�صاريع امل�صاعدة الأجنبية من قبل احلكومات 
امل�صيفة، اإل اأن هناك عدة فئات �رضائب قد يتعني 

عليكم دفعها، على �صبيل املثال:

املبيت  ذلك  يف  مبا  اخلدمات،  على  ال�رضائب  	•

وا�صتئجار اأماكن عقد املوؤمترات؛ و

•	�رضائب على الرواتب والأجور؛ و

على  املفرو�صة  امل�صافة  القيمة  �رضيبة  	•

امل�صاريع غري املمولة من احلكومة الأمريكية.

املتواجدة يف  البعثة  التاأكد من مراجعة  يجب 
البلد واملانحني الآخرين للح�صول على معلومات 
منظمتكم  على  يتعني  التي  ال�رضائب  عن 

دفعها

م�سائل خا�سة بكل دولة

الثنائية مع  تتفاو�س كل دولة على اتفاقياتها 
اأحكام  على  ت�صتمل  والتي  املتحدة  الوليات 
اخلارجية  امل�صاعدات  على  بال�رضائب  خا�صة 
حتديد  عادة  الأحكام  هذه  تتناول  الأمريكية. 
ميكن  وكيف  الإعفاء  ي�صملها  التي  ال�رضائب 

من  ممولة  م�صاريع  تنفذ  التي  للمنظمات 
تختلف  مدفوعة.  �رضائب  اأي  ا�صرتداد   USAID

اإجراءات الإعفاءات وا�صرتداد املبالغ ب�صورة كبرية 
من دولة اإىل اأخرى ولكن تقع عليكم م�صوؤولية 
يف  ال�صارية  القواعد  ملعرفة  البعثة  مراجعة 

البلد الذي تعملون به.

عليكم العمل مع فريق USAID يف البلد الذي 
تعملون فيه لالإجابة على الأ�صئلة التالية:

•	ما ال�رضائب املعفيني نحن من دفعها اإن وجدت؟

•	ما ال�رضائب التي يتعني علينا دفعها، اإن وجدت؟
•	ما هي عملية احل�صول على اإعفاء اأو ا�صرتداد 

مبالغ مدفوعة؟

اأو ا�صرتداد  اإعفاء  تختلف عملية احل�صول على 
اأخرى. متنح بع�س  اإىل  مبالغ مدفوعة من دولة 
الدول كتب اإعفاء من �رضيبة القيمة امل�صافة 
بينما  ال�رضاء،  وقت  للبائع  اإىل  تقدميها  يتم 
توجب عليكم بع�س الدول الأخرى دفع �رضيبة 
القيمة امل�صافة وطلب ا�صرتداد املبلغ لحقا اإما 
من خالل �صلطة ال�رضائب اأو من خالل البعثة 

املحلية اأو ال�صفارة.

من يتعني عليهم تقدمي التقرير

بقيمة  �صلع  ت�صرتي  منظمة  اأي  على  يجب 
املقدمة  بالأموال  اأكرث  اأو  اأمريكي  دولر   500
جمارك  ر�صوم  اأي  دفعت  التي  اأو   USAID من 
املالية  ال�صنة  اأثناء  فيه  تعمل  الذي  البلد  يف 
ال�رضائب  عن  �صنوي  تقرير  تقدمي  ال�صابقة 
اخلارجية. يبقى ت�صليم هذا التقرير واجبا حتى 
لو مل تقم املنظمة بدفع اأي �رضائب على هذه 

املواد خالل الفرتة املعنية يف التقرير.

"اإعداد تقارير  بند    USAIDسيجد متلقو منح�
يف  املعيارية  الأحكام  �سمن  اخلارجية"  ال�رشيبة 

اتفاقيتهم. 
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على كل املتلقني الفرعيني من منحتكم الذين 
دولر   500 بقيمة  البلد  يف  م�صرتيات  لديهم 
اأمريكي اأو اأكرث تتبع ال�رضائب املدفوعة واملبالغ 
امل�صرتدة التي يتم ا�صتالمها. يجب اأن ت�صيفوا 
بيانات املتلقيني الفرعيني مبا�رضة اإىل تقريركم.

ما هي ال�رشائب التي علينا تقدمي تقارير عنها؟

اخلارجية  ال�رضائب  تقرير  اإىل  ت�صيفوا  اأن  يجب 
جميع  ا�صتوفت  حال  يف  املدفوعة  ال�رضائب 

ال�رضوط التالية:

 .USAID ترتبط امل�صرتيات بامل�رضوع املمول من	•
اإذا  عما  النظر  بغ�س  التقرير  يف  )اأدرجوها 
اأو من خالل   USAID مبنحة  مت  قد  ال�رضاء  كان 
امل�صاهمة يف التكاليف، طاملا كانت جزء �رضعي 

من امل�رضوع(.

الزمني  الإطار  ما  التقرير؟  تقدمي  موعد  ما 
الذي يغطيه؟

يحني موعد ت�صليم تقرير ال�رضائب اخلارجية كل 
ويجب  التاريخ  ذلك  قبل  اأو  ني�صان   16 يف  عام 
اأن يغطي الفرتة من 1 ت�رضين الأول من ال�صنة 
املالية ال�صابقة اإىل 30 اأيلول من ال�صنة ال�صابقة. 

يتعني عليكم تقدمي الأ�صكال الثالثة التالية:

الذي  البلد  يف  احلكومة  اإىل  ال�رضائب  دفع  مت   

تنفذون فيه امل�رضوع؛

كان حجم املعاملة 500 دولر اأمريكي اأو اأكرث  	•
)من دون �رضيبة القيمة امل�صافة(

ال�رضيبة املدفوعة هي من ال�رضائب املعفية  	•
اإذا  املثال  �صبيل  )على  دفعها  من  منظمتكم 
كنتم غري معفيني من �رضيبة املبيت يف الفنادق 
يف  اإيرادها  عليكم  يكون  لن  حمددة  دولة  يف 

التقرير(. 

•ال�صكل اأ:ال�رضائب املدفوعة اإىل حكومة الدولة 
امل�صيفة خالل ال�صنة املالية املا�صية. ت�صتمل 

على �رضيبة القيمة امل�صافة ور�صوم اجلمارك.

•	ال�صكل ب: كل املبالغ امل�صرتدة التي مت ا�صتالمها 
النظر عن  بغ�س  املا�صية.  املالية  ال�صنة  خالل 

تاريخ دفع ال�رضائب. 

يف  اآذار   31 تاريخ  حتى  املدفوعة  25ال�رضائب 
التقرير  تقدمي  يتم  التي  احلالية  املالية  ال�صنة 

فيها.

ال�رضائب املدفوعة

اإجمايل املبالغ امل�صرتدة

املبالغ امل�صرتدة عن ال�رضائب املدفوعة يف اآخر �صنة مالية

16 ني�صان
موعد ت�صليم

التقرير

 30 اأيلول نهاية31 اآذار
 ال�صنة املالية

 للحكومة
الأمريكية

 1 ت�رضين الأول بداية ال�صنة
املالية يف احلكومة الأمريكية

ال�صنة املالية
للحكومة الأمريكية

ال�صكل اأ

ال�صكل ب

ال�صكل ج

ال�سكل 36- الفرتة الزمنية التي يغطيها تقرير ال�رشيبة اخلارجية 
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ت�سليم التقرير

اأر�صلوا التقرير اإىل املكتب املذكور يف اتفاقيتكم 
تقارير  لإعداد  املعياري  البند  حتت  التعاونية 
ال�رضائب اخلارجية اأو ح�صب توجيهات ال�صفارة 
لـ  التابع  املالية  الإدارة  مكتب  اأو  الأمريكية 
ن�صخة  اإر�صال  اأي�صا  يجب  البلد.  يف   USAID

من التقرير اإىل املمثل الفني ل�صابط التفاقية. 
لي�س هناك منوذج خم�ص�س للتقرير، لكن يجب 

اأن ي�صتمل التقرير على ما يلي: 

•	ا�صم منظمتكم؛

والفاك�س  الهاتف  ا�صم جهة الت�صال ورقم  	•
والربيد الإلكرتوين؛

•	رقم/ اأرقام التفاقية.

قبل  قّدرتها  التي  اخلارجية  ال�رضائب  حجم  	•

تبلغ  التي  امل�صرتيات  على  الأجنبية  احلكومة 
واملمولة  اأكرث  اأو  اأمريكي  دولر   500 قيمتها 
اتفاقية/  مبوجب  املتحدة  الوليات  من حكومة 
اإذا  ال�صابقة.  املالية  ال�صنة  خالل  اتفاقيات 
كل  اإدراج  عليكم  دول  عدة  يف  تعملون  كنتم 
تعملون  اإذا كنتم  لكن  ب�صكل منف�صل،  دولة 
فباإمكانكم  واحدة  دولة  على عدة م�صاريع يف 
اإدراج املبلغ الإجمايل لكل دولة. يتم تقدمي تقارير 

تقّيمها  التي  اخلارجية  ال�رضائب  عن  فقط 
حكومة الدولة التي تعملون فيها، اأما ال�رضائب 
حكومة  قبل  من  تقديرها  يتم  التي  اخلارجية 

اأجنبية اأخرى فال يتم تقدمي تقارير عنها؛ و
•	يجب الإبالغ يف التقارير عن كل املبالغ امل�صرتدة 
والتي مت ا�صتالمها خالل ال�صنة املالية ال�صابقة 
بغ�س النظر عن وقت تقدير ال�رضيبة اخلارجية. 
ويجب تقدمي جدول م�صتقل يبني اإجمايل املبالغ 
امل�صرتدة عن ال�رضائب املقّدرة خالل ال�صنة املالية 
التي يتم تقدمي التقرير عنها والتي مت ا�صتالمها 
الثاين جزء من  الرقم  اآذار. يعترب  تاريخ 31  حتى 

الرقم الأول. راجعوا املثال يف ال�صكل 37.

مثال على تقدمي تقارير عن ال�رشيبة اخلارجية

MyNGO  :املنظمة
جهة الت�صال: جني �صميث

هاتف: 552-555-5555+
 فاك�س: 552-555-6555+

jane@myngo.org :بريد اإلكرتوين 
123-XYZ :رقم التفاقية

 

البلد
اإجمايل املبالغ امل�سرتدة 

والتي مت ا�ستالمها خالل 
ال�سنة املالية 2008

ال�رشائب التي مت
 تقديرها خالل ال�سنة 

املالية 2008

املبالغ امل�سرتدة التي مت 
ا�ستالمها عن �رشائب 

ال�سنة املالية 2008 
حتى 31 اآذار

املوزنبيق

املوزنبيق

500$

1،000$

0 $ 

1،000 $ 

0$

1،000$

ال�سكل 37- مثال على تقدمي تقارير عن ال�رشيبة اخلارجية
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تعمل املنظمة يف هذا املثال يف بلدين: املوزمبيق 
اجلدول  هذا  يف  املبينة  املبالغ  متثل  وتنزانيا. 
ملخ�صا ح�صب البلد ومل يتم تف�صيلها ح�صب 
امل�صاريع اأو املتلقيني الفرعيني. مل تقّدر حكومة 
املوزمبيق خالل ال�صنة املالية 2008 اأي �رضائب 
على املتلقي الرئي�صي )اأو املتلقيني الفرعيني، يف 
حال وجودهم(، ولكنها اأعادت اإىل املنظمة مبلغ 
قبل  املقّدرة  ال�رضائب  عن  اأمريكي  دولر   500
ال�صنة املالية 2008. خالل ال�صنة املالية 2008، 
التنزانية �رضائب على املنظمة  قّدرت احلكومة 
بقيمة 1000 دولر اأمريكي ولكنها اأعادت املبلغ 
كامال بحلول 31 اآذار 2009. يجب ت�صليم تقرير 
)تنزانيا  دولة  خارجية م�صتقل عن كل  �رضائب 

واملوزمبيق( ح�صب توجيهات الوكالة املانحة. 

تتبع دفعات �رشيبة القيمة امل�سافة ور�سوم 
اجلمارك واملبالغ امل�سرتدة

يتعني على منظمتكم �صياغة عملية خا�صة 
بتعقب �رضائب القيمة امل�صافة ور�صوم اجلمارك 
املبالغ  ا�صرتداد  طلب  اإىل  بالإ�صافة  املدفوعة 
وا�صتالمها من احلكومات امل�صيفة. اإن �صياغة 
هذه العملية ي�صهل اإىل حد كبري عملية تقدمي 
اإنفاق  �صمان  يف  وي�صاعد  ال�صنوية  التقارير 

اأموالكم لتقدمي اخلدمات للم�صتفيدين.

التالية بعني العتبار عند  خذوا ال�صرتاتيجيات 
وا�صرتداد  امل�صافة  القيمة  �رضيبة  دفعات  تتبع 

املبالغ:

•	�صعوا قائمة بكل بال�رضائب املعفاة وال�رضائب 
عمليات  على  القائمني  كل  ليكون  الإلزامية 
ال�رضاء يف منظمتكم على دراية بهذه ال�صيا�صة. 

زودوا املتلقيني الفرعيني بهذه القائمة اأي�صا. 

حددوا رمزا خا�صاً يف نظام املحا�صبة لديكم  	•

لتتبع كل دفعات ال�رضائب املعفاة. ا�صتخدموا 
ولي�س   – املعفاة  لل�رضائب  فقط  الرمز  هذا 

لل�رضائب الإلزامية املدفوعة. 

مبالغ  لتتبع  نظامكم  يف  خا�صا  رمزا  •حددوا 
الدولة  حكومة  من  امل�صرتدة  الدخل  �رضيبة 
امل�صيفة. تاأكدوا من اإمكانية ربط املبالغ امل�صرتدة 
اخلا�صة  املحا�صبة  قيود  مع  ا�صتالمها  مت  التي 
بال�رضائب املدفوعة. هذا الأمر �صي�صهل عليكم 
عملية حتديد املبالغ التي مت ا�صرتدادها والتي مل 

يتم ا�صرتدادها.

ال�رضائب  دفع  عملية  لتتبع  �صجل  �صعوا  	•

كل  ال�صجل  يوثق  اأن  يجب  املبالغ.  وا�صرتداد 
ال�رضائب املدفوعة وطلبات ا�صرتداد الدفع واملبالغ 
لديكم  اأن  من  التاأكد  اأي�صا  عليكم  امل�صرتدة. 
وطلبات  الو�صولت  من  ن�صخ  حلفظ  �صيا�صة 
اإىل  اإر�صالها  مت  والتي  املدفوعة  املبالغ  ا�صرتداد 
 ،USAID مكتب  اأو  امل�صيفة  الدولة  حكومة 
كما   .)38 ال�صكل  )راجعوا  القت�صاء  ح�صب 
عليكم تعديل العملية مبا يتالءم مع متطلبات 
USAID يف  ومكتب  امل�صيفة  الدولة  حكومة 
الطلبات  تقدمي  حول  فيه  تعملون  الذي  البلد 
ال�رضائب  مبالغ  ل�صرتداد  املتوقع  والوقت 

املدفوعة. 

•مبا اأنه من املمكن اأن يكون للمتلقيني الفرعيني 
هذه  تغطيها  اأخرى  نفقات  اأو  �صلع  م�صرتيات 
الأحكام، عليكم العمل مع املتلقيني الفرعيني 
ليقدموا تقاريرهم لكم قبل املوعد النهائي 16 
لإدخال  كاف  وقت  لديكم  يكون  حتى  ني�صان. 
البيانات اإىل تقريركم. لحظوا اأن تقاريرهم يجب 
اأن ت�صتمل اأي�صا على املبالغ امل�صرتدة حتى تاريخ 
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31 اآذار لذا يجب اأن يكون املوعد النهائي لهم 
اأحيانا ما بني 1 ني�صان و15 ني�صان. 

م�صاريع  من  كانت  لو  حتى  الدولة  بتلك 
خمتلفة. عليكم اأي�صاً ا�صتخدام هذا ال�صجل 
لتتبع دفعات �رضيبة القيمة امل�صافة التي متت 
عن معامالت باأقل من 500 دولر اأمريكي وذلك 
لغايات التدقيق، ولكنكم لن تدرجوها يف تقرير 
.USAID ال�رضائب اخلارجية الواجب ت�صليمه اإىل

القيمة  �رشيبة  متابعة  �سجل  على  مثال 
امل�سافة

يقدم ال�صكل 38 مثال على تتبع دفعات �رضيبة 
القيمة امل�صافة وطلبات ا�صرتداد املبالغ واملبالغ 
التي مت ا�صتالمها. باإمكانكم اإن�صاء �صجل مثل 
اأن  املمكن  ومن  فيها  تعملون  دولة  لكل  هذا 

ي�صتمل ال�صجل على كل الطلبات املتعلقة

تتبع  الدرا�سة  من  عينة  على  مثال   -38 ال�سكل 
ال�رشائب اخلارجية

قد ترغبوا بتعقب الدفعات املالية واملبالغ امل�صرتدة بالعملة املحلية.

رقم
مرجع نظام 

املحا�صبة 

قيمة الو�صفالبائعالتاريخ
املعاملة 

)قبل �رضيبة 
القيمة 

امل�صافة *( 

 �رضيبة
 القيمة

امل�صافة

تاريخ امل�رضوع
طلب 

ا�صرتداد 
املبلغ

تاريخ 
ا�صتالم 

املبلغ 
امل�صرتد

21023 
 ت�رضين
 الأول
2007

ABC 
Supplies

 اأثاث
مكتبي

1،200$120$A31 ت�رضين 
 الأول
2007

15 
 كانون
 الثاين
2008

22315 
 كانون
 الثاين
2008

DEF  
Imports

 لوازم
 الرعاية
املنزلية

1،000$100$B31 كانون 
 الثاين
2008

2352 
 �صباط
2008

GHI  
Computers

 اأجهزة
كمبيوتر

2،000$200$C

2362 
 �صباط
2008

JKL Inc.50$500طابعة$D
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5.4 ملخ�ص ومراجع

اإل  هي  ما  ناجحة  تقارير  لإعداد  الو�صيلة  اإن 
الكايف لاللتزام  الوقت  واأخذ  املتطلبات  معرفة 
و�صفاً  الف�صل  هذا  قدم  ت�صليمها.  مبواعيد 
متطلبات  ب�صاأن   USIAD لتوقعات  وا�صحاً 
اإعداد التقارير املحددة واملواعيد ال�صائعة لتقدمي 
الف�صلى  املمار�صات  اإىل  بالإ�صافة  التقارير 
املتعارف عليها لإعداد التقارير الفعالة. كما بني 
تكون  اأن  املمكن  من  التقارير  اإعداد  عملية  اأن 
مبثابة اأداة اإدارة وو�صيلة لتعزيز قدرة منظمتكم 
ب�صكل  للم�صتفيدين  اخلدمات  تقدمي  على 
العمل  يف  املبا�رضة  اختيار  حرية  لكم  اأف�صل. 

باكرا وت�صليم التقرير يف الوقت املنا�صب. 
 

املراجع

اإعداد التقارير املالية

•	CFR 22 226— اإدارة منح امل�صاعدات املقدمة 
)راجع  الأمريكية  احلكومية  غري  املنظمات  اإىل 
اأداء  مراقبة  حول  ملعلومات   51 الفرعي  البند 
الفرعي  والبند  عنه،  التقارير  وتقدمي  الربنامج 
52 ملعلومات حول اإعداد التقارير املالية، والبند 
اإغالق  اإجراءات  حول  ملعلومات   71 الفرعي 

املنحة(. 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/
textidx?c=ecfr&tpl=/ecfrbrowse/
Title22/22cfr226_main_02.tpl

عمليات التدقيق

•	اإر�صادات حول التدقيق املايل الذي يتم التعاقد 
عليه من قبل متلقي املنح الأجانب

http://www.usaid.gov/policy/
ads/500/591maa.pdf

الإدارة  مكتب  عن  ال�صادر   133-A التعميم  	•
املحلية،  احلكومات  الوليات،  تدقيق  واملوازنة: 

واملنظمات غري احلكومية
http://www.whitehouse.gov/omb/circu-
lars/a133/a133.html

•		نظام تعليمات USAID املحو�صبة – الف�صل 
 ،USAID مع  للمتعاقدين  املايل  التدقيق   :591
متلقي املنح، والهيئات التابعة حلكومة الدولة 

امل�صت�صيفة
http://www.usaid.gov/policy/
ads/500/591.pdf

)FAR )48 CFR part 42		•

http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/
waisidx_08/48cfr42_08.html

اإعداد التقارير حول ال�رشيبة اخلارجية

•	اإر�صادات حول تطبيق البند 579 )ال�رضيبة على 
امل�صاعدات اخلارجية الأمريكية(

http://www.usaid.gov/policy/
ads/300/302mac.pdf
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اإغالق املنحـــــــــة
6.1 ملحة عامة

6.2 البداية
6.2.1 �صت ن�صائح لإدارة عملية اإغالق املنحة

6.2.2 التخطيط لال�صتمرارية

6.2.3 متديد فرتة املنحة

6.2.3.1 تقدمي طلب لتمديد فرتة املنحة

6.2.4 اإغالق منحة املتلقي الفرعي

6.2.5 الطلب الأخري للح�صول على متويل

6.2.6 انتهاء فرتة املنحة

6.3 �سيا�سات واإجراءات اإغالق املنحة
ً  6.3.1 اإغالق املنحة ماليا

6.3.1.1 اإغالق ح�صاب اإجمايل النفقات

6.3.1.2 الأموال املتبقية

6.3.1.3 تلبية متطلب امل�صاهمة يف التكاليف الإلزامي

)425-SF( 6.3.1.4 التقرير الفدرايل املايل النهائي

6.3.1.5 اإعداد تقارير ال�رضيبة اخلارجية

6.3.1.6 التدقيق الأخري

6.3.2 اإغالق املنحة اإداريا

6.3.2.1 الحتفاظ بالوثائق

6.3.3 اإغالق النواحي املتعلقة باملوارد الب�رضية

6.3.3.1 الفريق والعالقات مع املوظفني

6.3.3.2 املتطلبات القانونية للموارد الب�رضية واللتزامات التعاقدية

6.3.4 تقرير الأداء النهائي



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

6

ـة
ـــ

ـــ
ح

ملـن
ق ا

ـال
غـ

اإ

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



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

6

ـة
ـــ

ـــ
ح

ملـن
ق ا

ـال
غـ

اإ

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 



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

6

ـة
ـــ

ـــ
ح

ملـن
ق ا

ـال
غـ

اإ

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 
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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، 
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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. 





7 تقييم وبناء 
قدرات املنظمة
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تقييم وبناء قدرات املنظمة
7.1 ملحة عامة

7.2 البداية
7.2.1 ما املق�صود ببناء القدرات؟

7.2.2 تقييم القدرة احلالية للمنظمة

7.2.3 من يجب اأن يقود عملية التقييم؟

7.2.4 خم�س ن�صائح لبناء قدرة املنظمة

 

7.3 اإجراء تقييم للمنظمة
7.3.1 تقييم قدرة املنظمة

7.3.1.1 م�صادر اإ�صافية على الإنرتنت حول تقييم املنظمة وبناء القدرات

7.3.2 مراجعة موجودات املنظمة

7.3.2.1 اعتبار جمل�س الأمناء واحلاكمية الر�صيدة من موجودات املنظمة

7.3.2.2 جرد موجودات املنظمة

7.3.3 اأن�صطة اجلرد

7.3.3.1 قائمة الأن�صطة التي ترغبون بتطبيقها

7.4 دليل اإىل الأنظمة والتنظيمات الالزمة لتحقيق النجاح
7.4.1 حتديد اأهداف بناء القدرات وو�صع خطة عمل

7.5 ملخ�ص ومراجع
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 7.1 ملحة عامة

من  منحة  على  ح�صلتم  قد  كنتم  �صواء 
من  فرعية  منحة  لديكم  كانت  اأو   USAID

منظمة اأخرى اأو مل تكونوا قد تلقيتم اأي متويل 
من USAID من قبل باإمكان منظمتكم حتقيق 
اأهدافها من خالل الرتكيز على املبادئ الإر�صادية 
�رضورية  وخمططات  اأنظمة  و�صياغة  العامة 
لدعمها يف املنحة احلالية والفر�س امل�صتقبلية 

اأي�صاً.

ل ميكن تطوير املنظمة واكت�صاب اخلربة الفنية 
وحتقيق  عالية  بجودة  وتنفيذها  الربامج  وو�صع 
اإّن معظم املنظمات ت�صعى  النمو تلقائياً، بل 
لتحقيق ر�صالتها من خالل اإطار عمل تنظيمي 

منهجي ي�صتمل على ما يلي:

• اإجراء تقييم للمنظمة : حتليل اأن�صطة منظمتكم 
احلالية، وتنظيماتها الداخلية، ومواردها وقدراتها.

• حتديد اأولوية بناء القدرات – و�صع خطة لتطوير 

املنظمة

• الرتكيز على التخطيط الإ�سرتاتيجي طويل املدى – 
حتديد ماذا تاأمل املنظمة اأن تكون يف امل�صتقبل 

)يرجى الطالع على الف�صل الثامن(. 

يحتوي هذا الف�صل على معلومات وجمموعة 
م�صاعدة  باإمكانها  التي  التقييم  اأن�صطة  من 
املنظمة يف فهم �صيا�صاتها واأنظمتها الإدارية 
 .)7.3.1( اأف�صل  ب�صكل  والتنفيذية  واملالية 
العديد  اأّن  اإل  اإلزامية،  لي�صت  التقييمات  هذه 
مرحلة  خالل  اإجراءها  ترتئي  املنظمات  من 
بداية املنحة ومرة كل �صنة بعد ذلك. اإذا قررمت 
اإجراء تقييم ذاتي للمنظمة ف�صري�صدكم هذا 
املنظمة  موجودات  درا�صة  كيفية  اإىل  الف�صل 
كالتمويل، وال�صهرة، واملهارات )7.3.2( بالإ�صافة 
اإىل الأن�صطة واخلدمات التي تقدموها )7.3.3(.

يف  جمتمعة  املعلومات  هذه  �صت�صاعدكم 
 )7.4.1( القدرات  لبناء  عمل  خطة  �صياغة 
لتمكني املنظمة من تنفيذ اأن�صطتها بفعالية 

اأكرث وخدمة املجتمعات التي تعمل فيها.

الأهداف

التي  الداخلية  والتنظيمات  الأنظمة  حتديد   •

للح�صول  لتتاأهل  املنظمة  يف  تتوفر  اأن  يجب 
اآخر لتحقيق  اأو متويل   USAID على منحة من

اأهدافها.

• اكت�صاف اإمكانيات منظمتكم من خالل فهم 
قدراتها وموجوداتها الفريدة ب�صكل اأف�صل.

تقدمها  التي  واخلدمات  الأن�صطة  مراجعة   •

املنظمة لتلبية حاجات امل�صتفيدين من املنحة 
ب�صكل اأف�صل.

وغايات  واأهداف  ر�صالة  نحو  املنظمة  توحيد   •

وخطة عمل م�صرتكة.
 

النتقال مبا�رشة اإىل: 
خم�س ن�صائح لبناء القدرات  

تقييم املنظمة  
احلاكمية الر�صيدة  

الأنظمة والتنظيمات الداخلية الالزمة   
لتحقيق النجاح

و�صع خطة عمل لبناء قدرات منظمتكم  
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امل�سطلحات والخت�سارات الرئي�سية

�رضاء  عملية   – "Acquisition" ال�رشاء  اتفاقية   •
�صيء  ل�رضاء  املتحدة  الوليات  عقد حلكومة  اأو 
ل�صتعمالها اخلا�س. ي�صتمل ذلك على املنتجات، 

اأو ال�صلع، اأو اخلدمات.

اإدارة  – تعزيز قدرة املنظمة على  القدرات  بناء   •
نف�صها وحتقيق ر�صالتها بفعالية. 

والتوجيه،  الروؤية،  توفري  عملية   – احلاكمية   •

خالل  من  عليها  والإ�رضاف  للمنظمة  والغاية 
فريق  عن  م�صتقل  الأمناء(  )جمل�س  تنظيم 

الإدارة اليومية للمنظمة. 

• الإدارة – ت�صغيل املنظمة ب�صكل يومي.

 –"Terms of Reference" الخت�سا�ص  جمالت   •

البنود التي تو�صح غاية امل�رضوع وتنظيمه، ويتم 
حتديدها عادة يف املراحل الأوىل من اإدارة امل�رضوع.

7.2 البداية

عدة  مع  العامل  حول  املنظمات  اآلف  تتعاطى 
تتنوع  و�صيا�صة.  واقت�صادية  اجتماعية  حتديات 
هذه املنظمات من جماعات �صغرية موؤلفة من 
اإىل  الدينية  واملنظمات  املجتمع  متطوعني من 
منظمات اإقليمية ودولية. بع�س هذه املنظمات 
وحت�صل  كامل  بدوام  يعملون  موظفني  لديها 
وبع�س  املانحة،  اجلهة  من  كبري  مبلغ  على 
املنظمات الأخرى لديها موازنات �صغرية وتعتمد 
الذين  املجتمع  قادة  وجهود  املتطوعني  على 
يدعمونها. قد تالحظ هذه املنظمات احتياجات 
هامة يف املجتمعات التي تعمل بها لكن املوارد 
املتوفرة لديها لتلبية هذه الحتياجات حمدودة 
يف  تتمثل  عوائق  غالباً  تواجه  اأنها  كما  جداً، 
فتنجح يف  والقيادة  واملوظفني  املال  توفر  عدم 
تلبية بع�س الحتياجات ولكن عليها يف اأحيان 

اأخرى تقدمي خدمات اأكرث اأو تو�صيع نطاق عملها 
خلدمة امل�صتفيدين ب�صكل اأف�صل وحتقيق نتائج 

م�صتدامة، لذا عليها بناء قدراتها.

7.2.1 ما املق�سود ببناء القدرات؟

لتطوير  منهجية  عملية  هي  القدرات  بناء 
لتحقيق  �صعيها  يف  املنظمة  وفعالية  كفاءة 
وذلك  عالية  جودة  ذات  خدمات  وتقدمي  غايتها 

من خالل تعزيز قدراتها التنظيمية والفنية.

ت�صعى عملية بناء القدرات اإىل حتقيق ما يلي 
على وجه اخل�صو�س: 

ي�صتمل  وا�صتدامة:  قوة  اأكرث  منظمة  بناء   .1
ذلك على اإن�صاء تنظيمات ر�صمية اأو منهجية 
و�صياغة وتطبيق خطط واإ�صرتاتيجيات طويلة 

املدى.

التنفيذية  الإدارة  وقدرات  اأنظمة  تطوير   .2
نظام  اإن�صاء  على  ذلك  ي�صتمل  والرباجمية: 
تدقيق قوي وتطوير عملية التخطيط للم�صاريع 

واإدارتها  اأو تعيني خبري يف املراقبة والتقييم. 

3. تعزيز اخلربات الفنية من خالل تعيني اأو تدريب 
للربنامج  للتخطيط  متطوعني  اأو  موظفني 
وت�صميمه وتطبيق املمار�صات الف�صلى وغريها 

من املجالت الفنية املماثلة.

يقدم هذه الف�صل ثالث طرق للنظر اإىل املنظمة. 
اأول: النظر اإىل الأنظمة وال�صيا�صات والإجراءات. 
ثانياً: الرتكيز على املوجودات )ل يقت�رض ذلك على 
الأموال فقط(؛ وثالثاً: من خالل درا�صة الأن�صطة 
و/ اأو اخلدمات. توفر كل طريقة نظرة خمتلفة 
التي  والتحديات  املنظمة  يف  القوة  نقاط  اإىل 
تواجهها. متنحكم هذه الطرق املكونات الالزمة 
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)يرجى  القدرات  لبناء  عمل  خطة  لت�صكيل 

7.2.2 تقييم القدرة احلالية للمنظمة

دقيقة  نظرة  اإلقاء  يف  الأوىل  اخلطوة  تتمثل 
واأن�صطتها  وموجوداتها  املنظمة  اأنظمة  اإىل 
هناك  الآن؟".  نحن  "اأين  التايل:  ال�صوؤال  وطرح 
الكثري من الأن�صطة التي قد تنفذها املنظمة 
لالإجابة على هذا ال�صوؤال، اإل اأّن التحدي يكمن 
يف كيفية حتديد الأن�صطة التي يجب تنفيذها 
هي  ما  تعرف  ل  غالباً  املنظمات  اأن  حيث 
قائمة  راجعوا  اإذا  اإل  للمهام  املالئمة  الأنظمة 
املتطلبات واأقاموا اأنظمتهم اخلا�صة يف �صوء 

هذه القائمة. 

اأن  باإمكانها  مهّيئة  املنظمة  ت�صبح  اأن  بعد 

الطالع على ال�صكل 42(.

نتجه  اأن  نريد  اأين  "اإىل  التايل  ال�صوؤال  تطرح 
نقدمها  جديدة  خدمات  هناك  هل  هنا؟  من 
اخلو�س  نريد  جديدة  جمالت  اأو  للم�صتفيدين 
لالإجابة  خطة  اإىل  املنظمة  �صتحتاج  فيها؟" 
الإ�صرتاتيجي  التخطيط  الأ�صئلة.  هذه  على 
اإن�صاء ج�رض يربط الأن�صطة احلالية  هو عملية 
يوفر  املدى.  طويلة  وخطة  روؤية  مع  والتمويل 
عمل  اإطار  الدليل  هذا  من  الثامن  الف�صل 

ل�صياغة اخلطة الإ�صرتاتيجية.

ال�سكل 42 – مكونات خطة عمل بناء القدرات

الأن�سطة
خدمات مقدمة اإىل 

امل�صتفيدين

خطة عمل

 لبناء القدرات

تقييم قدرة املنظمة

الأنظمة

ال�صيا�صات 

الإجراءات

املوجودات
الأموال،  امللمو�صة – 

واملكتب، الخ

املهارات،  غري ملمو�صة – 

واملعرفة، الخ
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7.2.3 من يجب اأن يقود عملية التقييم؟

هو  اتخاذه  يجب  الذي  الأول  الرئي�صي  القرار 
حتديد اجلهة التي �صتن�صق عملية بناء القدرات 
خارج  من  بخرباء  ال�صتعانة  املمكن  من  ككل. 
املنظمة. اإن دعوة م�صت�صار لإجراء التقييم تعود 
مبنافع متعددة حيث حت�صلون نظرة مو�صوعية 
التي  التجارب  على  وتتعرفون  منظمتكم  عن 
من  �صبكة  وعلى  اأخرى  منظمات  بها  مرت 
اخلرباء الآخرين القادرين على م�صاعدتكم. عند 
الرتكيز  من  �صتتمكنون  مب�صت�صار  ال�صتعانة 
على م�صوؤولياتكم الأ�صا�صية. من املمكن اإدارة 
هذه العملية بفعالية داخل املنظمة من خالل 
املالية  املوارد  تتوفر  مل  اإذا  خ�صو�صا  املوظفني 

الالزمة لتغطية اأجور امل�صت�صارين.

7.2.4 خم�ص ن�سائح لبناء قدرة املنظمات

1. �صكلوا فريق عمل لبناء القدرات.

وتنمية  تعزيز  فقط  واحد  ل�صخ�س  ميكن  ل 
بتحديد  خمت�س  فريق  ت�صكيل  اإن  املنظمة. 
اإىل  يوؤدي  القدرات  بناء  خطة  وتنفيذ  الأهداف 
مبتكرين  تكونوا  اأن  يجب  النجاح.  فر�س  زيادة 
يف عملية ت�صكيل الفريق. حاولوا تعيني ممثلني 
تخدمونها  التي  املجتمعات  من  خمت�صني 
ومتطوعني، وموظفني من مكاتب خمتلفة )اإن 

وجد(، وبع�س اأع�صاء جمل�س الأمناء.

2. حددوا الأوليات، و�صعوا اأهداف قابلة للتحقيق 
ونفذوا الب�صيطة منها اأولً.

عند بناء القدرات يجب الف�صل بني العمل الذي 
ميكنكم القيام به والعمل الذي عليكم القيام 
به. حددوا الأهداف التي تركز على ما يجب اإجنازه 
من  كان  اإذا  للتحقيق.  قابلة  اأنها  من  وتاأكدوا 
بب�صعة  اأول  ابدوؤوا  بالعمل  املبا�رضة  ال�صعب 

الذي حت�صلون عليه  الدافع  اإن  ب�صيطة.  مهام 
من التقدم الب�صيط الذي يتم اإحرازه �صي�صاعد 
حتديات  مع  التعاطي  على  املنظمة  حتفيز  يف 

اأكرب. 

3. خ�ص�صوا وقت لبناء القدرات

بع�س املنظمات الأ�صغر حجما لي�س لديها عدد 
لتغطية  ال�رضورية  املوارد  اأو  الكايف  املوظفني 
الطلب على اخلدمات التي تقدمها، فهل هناك 
وقتا  خ�ص�صوا  القدرات؟  بناء  لأن�صطة  وقت 
حمددا للرتكيز على منو منظمتكم. قد يتطلب 
اليوم يف  اأو  الأ�صبوع  يف  �صاعات  ب�صعة  ذلك 
ال�صهر. ال�صتثمار يف الوقت امل�صتغرق �صيحقق 

الفائدة فيما بعد. 

4. اأ�رضكوا كل املنظمة

قد توؤدي التغيريات يف املنظمة ال�صعور بالقلق، 
وظيفتي  �صاأخ�رض  "هل  املوظف  يت�صاءل  وقد 
اأو "هل �صتوؤدي  ب�صبب نظام املحا�صبة اجلديد؟" 
هذه اجلهود اجلديدة اإىل لفت انتباهنا بعيدا عما 
نواحي  معاجلة  املمكن  من  مهم؟"  اأنه  اأعتقد 
يف  بكاملها  املنظمة  اإ�رضاك  خالل  من  القلق 
يتيح  وتنميتها.  تعزيزها  اإىل  الرامية  اجلهود 
التوا�صل يف اجتماعات املوظفني ومتارين الفرق 
للموظفني  خا�صة  اأماكن  واإن�صاء  اخلا�صة 

امل�صاركة يف العملية �رضورية.

5. ابحثوا عن موارد جمانية وفر�س للتمويل.

على  املنظمات  قدرة  لبناء  جهود  عدة  هناك 
تقدمي خدمات عالية اجلودة ب�صكل اأف�صل اأينما 
الإنرتنت  على  يوجد  اإليها.  حاجة  هناك  تكون 

م�صادر جمانية مثل:
احلكومية  غري  للمنظمات  �صبكات  وهناك 
نطاق  تو�صيع  على  املنح  مل�صاعدة  وفر�س 
جهودها الرامية اإىل بناء القدرات. تعد عمليات 

،)www.NGOConnect.Net(
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البحث وبناء �صبكة عمل املنظمة وتقدمي طلب 
لبناء  جهود  ذاتها  بحد  منحة  على  احل�صول 
املنظمة يف  اأهداف  حتقيق  وباإمكانها  القدرات 
بناء القدرات. من املمكن اأي�صا حتديد منظمات 
حاجات  لها  املجتمع  يف  اأخرى  حكومية  غري 

وموارد تدريبية مماثلة لتلبية هذه الحتياجات.

7.3 اإجراء تقييم للمنظمة

7.3.1 تقييم قدرة املنظمة

تتلخ�س عملية تقييم قدرة املنظمة يف كونها 
احلالية  وال�صعف  القوة  نقاط  حتديد  عملية 
يف املنظمة، وتتيح لكم اأخذ نظرة �صاملة اإىل 
والعمليات  والأنظمة  وال�صيا�صات  التنظيمات 
التي تدعم املنظمة وت�صتخدمها لو�صع قائمة 
عمل  خطة  لو�صع  املخ�ص�صة  الأن�صطة  من 
حمددة لبناء قدرات املنظمة. عند اإجراء تقييم 
يف  املبينة  عملها  جمالت  املنظمة  تناق�س 
تقييم  اأداة  على  التقييم  يعتمد   .43 ال�صكل 
حالة  على  اأولية  نظرة  اإلقاء  يف  ت�صاعدكم 
املنظمة ب�صكل عام. �صتمنحكم الإجابة على 

الأ�صئلة �صورة وا�صحة ن�صبيا عن التنظيمات 
القائمة حاليا يف املنظمة وملحة عن اأي ثغرات 

قد تكون موجودة.

يجب اإجراء التقييم مرة اأخرى بعد �صنة ملعرفة 
املنظمة  قدرات  على  طراأ  الذي  التغيري  مدى 
وحتديد اأي ثغرات واإ�صرتاتيجيات جديدة ملوا�صلة 

تطوير كفاءة وفعالية املنظمة.

حول  الإنرتنت  على  اإ�سافية  م�سادر   7.3.1.1
تقييم املنظمة وبناء القدرات

على  تركز  التي  التقييم  اأداة  اإىل  بالإ�صافة 

اأي�صا  هناك  املنظمة  وتطوير  والإدارة  التمويل 
اأدوات تقييم تركز على جوانب اأخرى من العمل 
اأداء املنظمة واملجالت الفنية والرباجمية  مثل 
مبا  الأدوات  اأغلب  تعديل  املمكن  من  واملراقبة. 
يتالءم مع احتياجات منظمتكم. يتم ا�صتخدام 
اإجراء  ويتم  ت�صاركية  بطريقة  الأدوات  اأف�صل 
تكون  اأن  هو  املهم  الفريق.  بوا�صطة  التقييم 
امل�صاركات والآراء وا�صعة النطاق وتوجيه الأفكار 

للخروج بخطة عمل باإمكان اجلميع دعمها.

ال�سكل 43 – قائمة مراجعة تقييم قدرة املنظمة

1. احلاكمية 
هل لديكم بيان ر�صالة اأو روؤية؟ اأو اأهداف   
اأو غايات اإ�صرتاتيجية؟ هل قمتم بتدوينها 

واإعطائها لكل املوظفني؟

جمل�س  اأو  اأمناء  جمل�س  لديكم  هل   
جمل�س  اأع�صاء  يجتمع  هل  اأو�صياء؟ 
الإدارة ب�صورة منتظمة وما هي غايتهم؟ 
هل  مكتوبة؟  مرجعيات  لديهم  هل 

ت�صل�صل  يبني  تنظيمي  هيكل  لديكم 
الإدارة؟

يف  للعمل  قانونية  �صفة  لديكم     هل 
الدولة التي اأنتم فيها؟

    هل منظمتكم م�صجلة لدى الوزارة اأو 
الهيئة احلكومية ذات العالقة؟

    هل لديكم خطة تعاقب؟
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ال�سكل 43 – قائمة مراجعة تقييم قدرة املنظمة

2. الإدارة
هل لديكم �صيا�صات، واإجراءات، واأنظمة   

ت�صغيلية موثقة؟
تتعلق  واإجراءات  �صيا�صات  لديكم  هل   

بال�صفر؟
وهل  املوثقة،  ال�رضاء  اإجراءات  هي  ما   
تتما�صى مع معايري احلكومة الأمريكية؟

املوجودات  ملراقبة  اأنظمة  لديكم  هل   
الثابتة؟

وو�صع  ل�صياغة  خطة  هناك  هل   
ال�صعارات؟

    
3. املوارد الب�رشية

     هل توثقون الو�صف الوظيفي لكل       
    موظف؟

      هل لديكم �صيا�صات للتعيني والحتفاظ    
    باملوظفني؟

    هل هناك موؤهالت خا�صة ل�صغل كل  
    وظيفة؟

       هل هناك دليل �صيا�صات �صوؤون املوظفني؟
     هل هنالك معلري و�صيا�صات قيا�س الوقت  

    والداء للموظفني؟
    هل هناك وثائق تتعلق ب�صجل املوظفني

    املهني ورواتبهم ال�صابقة؟
    هل هناك �صيا�صة ب�صاأن الرواتب واملزايا 

    الوظيفية؟
    ما هو دور املتطوعني واملتدربني؟

    هل لديكم دليل للموظفني يتم تزويد 
    كل املوظفني به؟

4. الإدارة املالية
هل لديكم نظام حما�صبة؟  

هل لديكم �صيا�صات حما�صبية؟  
هل لديكم �صيا�صة ونظام �رضاء؟  

الو�صع  عن  تقارير  باإعداد  تقومون  هل   
املايل ب�صورة منتظمة؟

هل لديكم اإ�صرتاتيجية اأو خطة متويل؟  
    هل لديكم خطة لتخ�صي�س مبلغ    

    امل�صاهمة يف تكاليف امل�رضوع؟
    هل جترون عمليات تدقيق ب�صورة  

    منتظمة؟

5. اإدارة املنظمة
    هل لديكم خطة اإ�صرتاتيجية؟

    هل لديكم اإ�صرتاتيجيات ل�صياغة 
    خطط العمل؟

    كيف تتعاطون مع التغريات الإدارية؟
    هل تقومون باإدارة املعرفة واملعلومات؟

    هل ت�رضكون اجلهات املعنية معكم؟
    كيف تتعاطون مع الفر�س اجلديدة؟

6.اإدارة الربنامج / امل�رشوع
    هل تلتزمون مببادئ التكاليف A-122؟

     اإذا كان لديكم متلقون فرعيون فما هي    
    الأنظمة ال�صارية لإدارة هذه املنظمات؟
    ما هي الوثائق التي تتم كتابتها كجزء 

    من عملية اإعداد التقارير الفنية؟
    ما هي الروابط بني العمالء واخلدمات 

    التي تقدمها منظمات اأخرى؟
     على اأي نحو ي�صارك املجتمع يف امل�رضوع؟

    ما هي العتبارات الثقافية واجلندرية؟
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7. اإدارة اأداء امل�رشوع 
اإىل اأي مرحلة و�صلتم يف تنفيذ امل�رضوع؟  
ما الإجراءات املتبعة لالإ�رضاف على العمل   

امليداين؟ 
   ما هي معايري جودة اخلدمة التي تلتزم 

بها املنظمة؟
اإر�صادات الإ�رضاف ل�صمان جودة     ما هي 

الربنامج؟
    هل لديكم خطة للمراقبة والتقييم؟

    كيف ت�صمنون جودة اخلدمات التي يتم 
تقدميها؟

7. اإدارة اأداء امل�رشوع 
من ي�صرتك يف عمليات الت�صال الر�صمي   

يف املنظمة؟
املوظفون يف عملية �صنع     هل ي�صرتك 

القرارات؟

8. القيادة العالقة بني اأع�ساء الفريق
دارة املتوفرة لدى املنظمة      ما نوع الإ

    وكيف يوؤثر ذلك على عمل املنظمة؟

ال�سكل 43 – قائمة مراجعة تقييم قدرة املنظمة

ال�سكل 44- م�سادر متوفرة على الإنرتنت حول املنظمات وبناء القدرات.

على  متوفرة  م�صادر  على   44 ال�صكل  يحتوي 
القائمة  هذه  املنظمات.  تقييم  حول  الإنرتنت 

فيها  املدرجة  امل�صادر  اأن  اإل  �صاملة  لي�صت 
�صرت�صدكم يف العمل.

الو�صفالأدوات وامل�صادر

 م�صادر حول بناء قدرات املنظمات
)http://www.ngoconnect.net(

جمموعة م�صادر كبرية ومتنوعة عن كل �صيء بدءا من 
املوازنات وحتى حاكمية املنظمات. مت جتميع هذه امل�صادر من 
قبل منظمة ال�رضكاء القادرون CAP على املوقع الإلكرتوين 

.NGOConnect

اإطار عمل تطوير املوؤ�ص�صات
 Institutional Development Framework “IDF”

http://www.ngoconnect.net/cap-idf

�صل�صة على الإنرتنت مل�صاعدة املنظمات على تقييم قدراتهم 
التنظيمية

Pact Resource Center 
(http://www.pactworld.org/cs/resource_center/ 

featured_resources)

جمموعة من امل�صادر تخت�س يف جمال بناء القدرات

Impact Alliance Resources 
(http://www.impactalliance.org/ev_en.php) جمتمع على الإنرتنت يعنى بدعم املنظمات من خالل

امل�صاهمة يف بناء القدرات؛ ي�صتمل املوقع على عدة موا�صيع 
متنوعة

The Manager 
http://erc.msh.org/TheManager/index.cfm Management Sciences for Health ن�رضة ف�صلية ت�صدرها

توفر للمخت�صني يف جمال ال�صحة وغريهم معلومات واأدوات 
عملية يحتاجونها لإدارة الربامج. تتوفر حاليا على الإنرتنت 

ن�صخ باللغة الإجنليزية، و�صيتم قريبا ن�رض ن�صخ بالفرن�صية، 
والأ�صبانية، والربتغالية



www.ngoconnect.net 204

7

مة
ظ

ملن
ت ا

درا
ء ق

بنا
م و

يي
تق

ال�سكل 44- م�سادر متوفرة على الإنرتنت حول املنظمات وبناء القدرات.

الو�صفالأدوات وامل�صادر

)المحاسبة اإلدارية للمنظمات غير الحكومية(
Management Accounting for Non-Governmental 

Organizations (MANGO
http://www.mango.org.uk/guide/resources.asp

موقع إلكتروني يوفر مصادر عالية الجودة وفرص للتشبيك ومساعدة 
موظفي المنظمات غير الحكومية وأعضاء مجلس األوصياء فيها على 

تطوير قدراتهم في اإلدارة المالية. 

7.3.2 مراجعة موجودات املنظمة

الغاية من اإجراء جرد ملوجودات املنظمة هي اإلقاء 
نظرة حديثة اإىل مواردها، اأي الأ�ص�س التي تدعم 
ت�صتمل  ر�صالتها.  حتقيق  على  املنظمة  قدرة 
املوجودات على الأفراد واملهارات واملعرفة واملوارد 
املالية والعالقات واملنتجات والتغطية اجلغرافية 
الذي  املجتمع  اأفراد  التوا�صل مع  والقدرة على 

تخدموه. 

واحلاكمية  الأمناء  جمل�ص  اعتبار   7.3.2.1
الر�سيدة من موجودات املنظمة

الرئي�صية  املوجودات  اأحد  الأمناء  جمل�س  يعد 
الدول  معظم  يف  �رضوري  وهو  املنظمة،  يف 
لت�صجيل املنظمات غري احلكومية ومتكينها من 
العمل ب�صفة قانونية ولالإ�رضاف عليها ب�صكل 
رئي�صي كما قد ي�صاهم اأي�صا يف ك�صب التاأييد 

وجمع التربعات للمنظمة.

غري  املنظمات  يف  الأمناء  جمل�س  يتاألف 
ويكون م�صتقل  عادة من متطوعني  احلكومية 
عن فريق اإدارة املنظمة وموظفيها. من املمكن 
وممثلي  جمتمع،  قادة  من  املجل�س  يتاألف  اأن 
وموؤ�ص�صي  املنحة،  من  امل�صتفيدة  اجلماعات 
املنظمة، واملانحني من القطاع اخلا�س. يجب اأن 
موظفيها  اأو  املنظمة  مدراء  املجل�س  ي�صم  ل 
املجل�س  يعقد  منها.  راتبا  يتقا�صون  الذين 
عموماً اجتماعات منتظمة مع املدير التنفيذي 
العمل.  �صري  يف  التقدم  ملراجعة  الإدارة  وفريق 

الإ�رضاف  يف  الأ�صا�صية  املجل�س  وظيفة  ترتكز 
على املنظمة و�صمان حتقيق ر�صالتها واللتزام 

بقيمها وا�صتمراريتها يف امل�صتقبل.

تعقد  خمتلفة.  بطرق  املنظمات  حوكمة  تتم 
متكررة  ب�صفة  اجتماعاتها  املجال�س  بع�س 
خ�صو�صا عندما تكون املنظمات جديدة اأو متر 
بتغريات �صعبة، بينما ل تكون بع�س املجال�س 
منخرطة بنف�س القدر وتلتقي ف�صليا اأو �صنويا 
وو�صع  الأداء  وتقارير  املالية  التقارير  ملراجعة 

الأهداف لل�صنة املقبلة.

ت�صتمل القائمة التالية على بع�س م�صوؤوليات 
جمل�س الأمناء:

• حتديد التوقعات من املنظمة وذلك من خالل: 

   - حتديد واملحافظة على الروؤية ، الر�صالة والقيم

    - حتديد اأو امل�صاعدة يف حتديد التوجه )على �صبيل 

     املثال: امل�صاعدة يف �صياغة/ املوافقة على اخلطة   
   الإ�صرتاتيجية طويلة املدى، املوافقة على   

والتوجيه  الروؤية  توفري  عملية   : احلاكمية 
والغاية والإ�رضاف ب�صكل عام للمنظمة من 
م�صتقل   – اأمناء  تنظيم  - جمل�س  خالل 

عن فريق الإدارة اليومي للمنظمة.

املنظمة  عمل  اإدارة  على  ت�صتمل   – الإدارة 
اليومي
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  خطط العمل ال�صنوية(؛
   - و�صع و/ اأو املوافقة على �صيا�صات املنظمة.

• تفوي�س ال�صالحية من خالل:

   -اختيار، واإدارة، ودعم املدير التنفيذي للمنظمة  
.)CEO(  

• التحقق من الأداء من خالل:

-�صمان اللتزام بالوثائق املعمول بها )على    
  �صبيل املثال: امليثاق(؛

   -�صمان امل�صاءلة واللتزام بالقوانني والأنظمة؛

  -الإ�رضاف ب�صكل مالئم على الأمور املالية.

املنظمة  متثيل  الأمناء  اأع�صاء جمل�س  باإمكان 
اأمام العامة وك�صب التاأييد بالنيابة عنها، وجمع 
املال لها من خالل التربع مبا�رضة اأو طلب الدعم 
املعلومات  من  )للمزيد  اأخرى  املايل من م�صادر 
عن جمع التربعات يرجى الطالع على الف�صل 

التا�صع، "طلب منحة يف امل�صتقبل" 

يفو�س جمل�س الأمناء ال�صالحية لفريق الإدارة 
التزام فريق  ي�صاعد يف �صمان  مما  املنظمة  يف 
وقادة  املانحة  اجلهات  جتاه  مب�صوؤولياته  الإدارة 
اأي�صا  الإدارة  تتلقى  وامل�صتفيدين.  املجتمع 
التوجيهات العامة من جمل�س الأمناء من خالل 
الأهداف ال�صنوية واخلطط الإ�صرتاتيجية طويلة 

املدى.

ال�صيا�صات  امل�صوؤولية عن تطبيق  الإدارة  تتوىل 
لتحقيق  يومي   ب�صكل  والأن�صطة  والإجراءات 

اأهداف املنظمة. وت�صتمل على ما يلي:

• الإبالغ عن التوقعات – الر�صالة، الإ�صرتاتيجية، 
اإىل كل املوظفني؛ ال�صيا�صات – 

الربنامج  وتنفيذ  اليومية  العمليات  اإدارة   •
بال�صكل الذي يلبي التوقعات؛

• اإبالغ املجل�س بالنتائج.

املجل�س  م�صوؤوليات  بني  التمييز  ال�رضوري  من 
الأدوار  حتديد  عند  الإدارة.  فريق  وم�صوؤوليات 
وتلبية  العمل  من  املنظمة  تتمكن  بو�صوح 
احتياجات العمالء وامل�صتفيدين واجلهات املعنية 
الأخرى؛ وتنفيذ برامج ذات جودة عالية؛ واللتزام 

بالقواعد والأنظمة.

حتقيق  يف  �صعوبة  تواجه  املنظمة  كانت  اإذا 
توازن، عليها مراجعة ميثاقها اأو الوثائق الأخرى 
املعمول بها لدى املنظمة وجمالت اخت�صا�س 
لطاقم  الوظيفي  والو�صف  الأمناء  جمل�س 
املقايي�س.  حتديد  طريقة  ملعرفة  العليا  الإدارة 
على  فيجب  ذلك،  تو�صح  ل  امل�صادر  كانت  اإذا 
والإجراءات  الأوليات  حتديد  الأمناء  جمل�س 
ياأتي ذلك �صمن نطاق  النهاية،  اأكرث. يف  بدقة 
وبالتايل يعترب من م�صوؤوليات الإدارة  احلاكمية – 
والتنظيمات  الأدوار  املتمثلة يف �صمان و�صوح 

يف املنظمة.

متت  التي   )7.3.1( املنظمة  قدرة  تقييم  عملية 
يجب  عملية  هي  الف�صل  هذا  يف  مناق�صتها 
واإ�رضاف  مبوافقة  بها  القيام  الإدارة  فريق  على 
اأمكن  حيث  الفريق  يرغب  قد  الأمناء.  جمل�س 
ال�صرتاك مبا�رضة يف بع�س اأو كل الأن�صطة. اإذا 
اأو تنظيم م�صابه  اأمناء  مل يكن هناك جمل�س 
مع  التعاطي  باإمكانكم  املنظمة،  يحكم  له 
اأن�صطة لبناء  اأي  هذه امل�صاألة قبل املبا�رضة يف 
القدرات. هناك عدة م�صادر متوفرة على الإنرتنت 
مل�صاعدتكم يف ت�صكيل تنظيم يحكم املنظمة.



www.ngoconnect.net 206

7

مة
ظ

ملن
ت ا

درا
ء ق

بنا
م و

يي
تق

7.3.2.2  جرد موجودات املنظمة

اأجروا جولة يف املكتب ومواقع امل�رضوع والأماكن 
ابدوؤوا  منظمتكم.  فيها  تعمل  التي  الأخرى 
بالقائمة املبينة وحتدثوا مع املوظفني واملتطوعني 
اأنها  تعتقدون  التي  املوارد  اإىل  واأ�صريوا  وغريهم 

تدير براجمكم ومنظمتكم. 
اإذا كان هناك عدة اأفراد يف املنظمة ي�صرتكون 
يف هذه العملية اطلبوا من كل �صخ�س و�صع 
النتائج.  ملقارنة  اجتمعوا  ثم  م�صتقلة  قائمة 
منظمتكم  يف  التالية  املوجودات  فئات  خذوا 

بعني العتبار:

ذلك  يف  مبا  واملتطوعون،  املوظفون   – الأفراد   •

هي  ما  هم؟  من  الأمناء.  جمل�س  اأع�صاء 
منذ  ويوؤدونها؟  اأدوارهم  يفهمون  هل  اأدوارهم؟ 

متى ي�صكلون جزء من منظمتكم؟

املكتب،  اأثاث  الكمبيوتر،  اأجهزة   – املعدات   •

املركبات، وغريها من الأ�صناف الهامة. من اأين اأو 
كيف مت احل�صول عليها؟ هل مت التربع باأي �صيء؟

ت�صتخدمونها  اأمالك  اأو  عقارات  اأي   – املوقع   •

الجتماع،  اأماكن  و  املكاتب،  و  بنية،  الأ مثل 
تعود  هل  للمجتمع.  حديقة  و  العيادات،  و 
هي  هل  للمجتمع؟  اأم  للمنظمة  ملكيتها 

م�صتاأجرة اأم مت التربع فيها؟ 

• املهارات – ما هو التدريب الر�صمي الذي تلقاه 
املوظفون �صواء برامج اأكادميية اأم ندوات ق�صرية 
املدة؟ ما هي املهارات التي ل ي�صتخدمونها يف 
اأو  حدائق  مزارع  هناك  هل  احلالية؟  وظائفهم 

ميكانيكي اأو خبري كمبيوتر جيد؟

وجود  ي�صكل  ما  غالبا   – والدخل  التمويل   •

املنظمة  ميكن  ما  بني  حاجزا  عدمه  اأو  الأموال 
القيام به وما تريد اأن تقوم به. ما هي م�صادر 
التمويل اأو الدخل؟ هل لديها اأموال يف البنك؟ 

على  للح�صول  للمنظمة  املتوفرة  اخليارات  ما 
اأي  متويل  املنظمة  باإمكان  هل  جديدة؟  اأموال 
اأم  اخلا�صة  اأموالها  من  القدرات  لبناء  جهود 
هل عليها النتظار لتاأمني اأموال اإ�صافية قبل 

امل�صي قدما؟

• العالقات وال�سمعة – ما العالقة بني املنظمة 
بني  العالقة  ما  والإقليميني؟  املحليني  والقادة 
يف  الأخرى  احلكومية  غري  واملنظمات  املنظمة 
ال�رضكات  وبني  بينها  اأو  املنطقة  اأو  املجتمع 
وم�صاريع الأعمال اخلا�صة؟ هل هناك اأي عالقة 
قائمة بينها وبني جهات مانحة؟ اأهم �صوؤال هو 
ما هي العالقة مع املجتمعات التي تخدمونها؟ 
ال�صهل  لي�س من  ما هي �صمعة منظمتكم؟ 
انت�صار  ومدى  منظمتكم  عالقات  ح�رض  دائما 
�صمعتها، لكن ل تقللوا من �صاأن  هذه ال�صبكة 

من العالقات و�صمعة منظمتكم.

• املعرفة واخلربة – فكروا يف املعرفة واخلربة املتوفرة 
اأع�صاء  لدى الأفراد يف منظمتكم مبا يف ذلك 
جمل�س الأمناء. هذا خمتلف قليال عما هو مدرج 
رمبا تعرفتم من خالل خربة  "املهارات".  بند  حتت 
املجتمع  اأفراد  اأمور هامة عن  منظمتكم على 

وثقافته وتقاليده، الخ.

يف  الأفراد  يجمع  الذي  الرابط   – الر�سالة   •

م�صرتكة.  بر�صالة  الإميان  هو  اأحيانا  املجتمع 
ديني   طابع  الإميان  يتخذ  للبع�س  بالن�صبة 
وبالن�صبة للبع�س الآخر يكون على �صكل روابط 
الإميان  انتماء وطني. يعترب  اأو  رمز  اأو  جمتمعية 
القوي يف الر�صالة مبثابة دافع كبري ومن املمكن 
اأن يكون تاأثريه اأكرب من تاأثري املال يف اإجناز الأمور.
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7.3.3 اأن�سطة اجلرد

مبجرد اإجراء تقييم لأنظمة املنظمة و�صيا�صاتها 
اإىل  النظر  يجب  وموجوداتها  واإجراءاتها 
اأن�صطتها. يوفر تقييم املنظمة وخطة العمل 
احلالية،  املنظمة  دليل لتطوير عمليات   )7.4.1(
اإل اأن خطة العمل هي التي حتدد ب�صكل عام 
التوجه الذي تتبعه برامج املنظمة. عند و�صع 
اإىل  نظرة  املنظمة  تلقي  الإ�صرتاتيجية،  اخلطة 
العمل احلايل الذي تقوم به وتت�صاءل عما تريد 

فعله يف امل�صتقبل.

ترغبون  التي  الأن�سطة  قائمة   7.3.3.1
بتطبيقها

ل يتوفر للمنظمات غالبا الوقت الكايف للقيام 
بكل ما تريد القيام به ول تعلم دائما ما يجب 
عليها فعله. مبجرد النتهاء من قائمة الأن�صطة 
بالأن�صطة  مماثلة  قائمة  بو�صع  ابدوؤوا  احلالية، 
لديكم  لي�س  ولكن  بها  القيام  عليكم  التي 

الوقت اأو املوارد الكافية لها. 

ابدوؤوا بطرح الأ�صئلة التالية: 

• ما هي اخلدمات التي يحتاجها امل�صتفيدون من 

من املمكن اأن تبداأ املنظمة باإجراء جرد ب�صيط. 
لكل  ت�صريوا  اأن  املثال  �صبيل  على  باإمكانكم 
ن�صاط الأ�صخا�س املعنيني وعدد الن�صطة التي 
يتم اإجراوؤها ومدة الوقت امل�صتغرق عليها، واأي 
النتائج.  قيا�س  وكيفية  بها،  مرتبطة  تكاليف 
ت�صتغرقه  الذي  الوقت  تقدروا  اأن  باإمكانكم 
املنظمة يف كل جمال ولي�س عليكم اإرفاق كل 
عن  �صاملة  نظرة  اأخذ  هو  الهدف  التفا�صيل. 
مثال   45 ال�صكل  يبني  احلايل.  املنظمة  عمل 

على ذلك.

املنحة بالإ�صافة اإىل ما نقدمه؟

اأخرى  منظمات  راأينا  التي  الأن�صطة  هي  ما   •

ملاذا  براجمنا؟  اإىل  �صمها  ون�صتطيع  بها  تقوم 
نريد �صمها اإىل براجمنا؟ هل تتوافق مع ر�صالتنا 

وروؤيتنا؟

• ما هي الأن�صطة التي كنا نريد تطبيقها لفرتة 

طويلة ولكن ا�صطررنا لتاأجيلها ب�صبب ق�صايا 
طارئة اأكرث؟

• ما هي بع�س امل�صاكل الإدارية التي مل نعاجلها 

بالطريقة املالئمة؟

ال�سكل 45 – منوذج قائمة اأن�سطة املنظمة

قيا�س النتائجالتكاليفما املدة؟كم مرة؟من؟الن�صاط

املدير جمع التربعات
التنفيذي

ل يوجد تكاليف 2- 3 اأيام / �صهريا�صهرياً
مبا�رضة

عدد الدعوات لتقدمي 
املقرتحات يتجاوب مع 
املبلغ الذي مت جمعه 

بالدولر الأمريكي

ال�صحية  الرعاية 
املنزلية

جمموعة اأدوات 30 دقيقة لكل زيارةيومياًاملتطوعون
الرعاية ال�صحية 
املنزلية، املوا�صالت

عدد املنازل التي متت 
زيارتها يف ال�صهر

• 5 اأيام تدريب�صهرياًمدير التدريبمتطوعو  التدريب
للتخطيط  اأيام   10  •
ما  وتقييم  اإعداد  وفرتة 

بعد التدريب

املواد التدريبية، قاعة 
اجتماعات، �صيافة 

للمتطوعني.

عدد املتطوعني الذين 
مت تدريبهم.
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الالزمة  والتنظيمات  لالأنظمة  دليل   7.4
لتحقيق النجاح

واملحتملة   )7.3.3( احلالية  الأن�صطة  اإدراج  بعد 
لدى  املتوفرة  واملوارد   )7.3.3.1( وامل�صتقبلية 
مبقارنة  اجلزء  هذا  يف  �صتقومون  منظمتكم، 
لالأنظمة  العامة  ال�صورة  مع  ال�صورة  تلك 
والتنظيمات الأ�صا�صية التي حتتاجها املنظمات 
عادة لتحقيق النجاح. هذا �صي�صاعد منظمتكم 
معاجلتها  عليها  التي  الثغرات  يف  التفكري  يف 
جهات  اأو   USAID من  املمولة  الربامج  لإدارة 

مانحة اأخرى.

7.4.1 حتديد اأهداف بناء القدرات وو�سع خطة 
عمل 

اخلطوة الأخرية يف تقييم منظمتكم هي جتميع 

قدرة  مقارنة  خالل  من  ال�صابق  العمل  كل 
منظمتكم احلالية وموجوداتها واأن�صطتها مع 
فر�صة  لكم  �صيتيح  مما  امل�صتقبلية  الأهداف 
التالية  اخلطوات  وحتديد  الثغرات  على  التعرف 
عمل  خطة  ذلك  عن  الأولوية.�صينتج  ح�صب 
عند  �صعوبة  املهام  اأكرث  املنظمة.  قدرة  لبناء 
و�صع خطة العمل هي حتديد الأولويات. اأف�صل 
هي  الراأي  يف  اختالفات  اأي  لت�صوية  طريقة 
توجيه الفريق نحو الرتكيز على ر�صالة املنظمة. 
ب�صكل  امل�صاغ  الروؤية  اأو  الر�صالة  بيان  ي�صاعد 
طريقة  وتربير  ككل  الأوليات  فهم  يف  جيد 

تخ�صي�س املوارد لتحقيق تلك الأولويات.

حتديد اأهداف بناء قدرات املنظمة 

القدرات  بناء  عمل  فريق  مع  مراجعة  اأجروا 
تقييم  اأثناء  باإعدادها  قمتم  التي  للقوائم 

ال�سكل 46 – منوذج قائمة بالأن�سطة واملواد الالزمة لها

عند اإدراج كل ن�صاط فكروا يف الوقت الذي ترونه 
مثاليا لبدء كل ن�صاط بافرتا�س اأن لديكم املوارد 
والوقت الالزم له. هل هناك ن�صاط م�صتعجل؟ 
اأم  هل هو �رضوري يف الأ�صهر القليلة القادمة 

اأنه ن�صاط ُم�صتحب؟

ن�صاط  لكل  حتتاجونه  مبا  قائمة  �صعوا  اأخريا، 
)على �صبيل املثال: التمويل، التدريب، املوظفني( 
للتمكن من تنفيذه كما هو مبني يف ال�صكل 

متنعكم  اأمور  عدة  اإىل  اأ�رضمت  قد  كنتم  اإذا   .46
امل�صي قدما حاولوا حتديد اأي حواجز تعيقكم. 
اأن عدم توفر بع�س املوجودات قد  تذكروا دائما 
�صري  يف  تقدم  اإحراز  على  قدرتكم  على  يوؤثر 
العمل. عند القيام بذلك �صتكونوا قادرين على 
حتديد اخلطوات التالية ح�صب الأولوية. )للمزيد 
من املعلومات عن احل�صول على متويل لمتالك 

املوجودات ال�رضورية، راجعوا الف�صل التا�صع(.

ماذا ي�صتلزم؟وقت احلاجة لهالن�صاط

برجميات جديدة ودورات تدريبيةم�صتعجلتطوير نظام املحا�صبة

تنفيذ برنامج ال�صت�صارة والفح�س 
التطوعي

متويل لتدريب واأدوات الفح�س واملتطوعني وموظف  خالل 3-6 اأ�صهر قادمة
واحد على الأقل.

تدريب املتطوعني على ا�صتعمال 
اأداوت الختبار املنزلية ملر�س ال�صل" 

فريو�س نق�س املناعة املكت�صبة 

امل�صاعدة الفنية، اأدوات العناية املنزلية للوقاية من 6-12 �صهر
مر�س ال�صل/ فريو�س نق�س املناعة املكت�صبة
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ثم   ،)7.3( القدرات  بناء  حول جمالت  املنظمة 
وكذلك  املوظفني  مع  التالية  الأ�صئلة  ناق�صوا 
مع امل�صتفيدين من  املنحة اإذا كان ذلك منا�صب:

1. ما الذي جتيدونه يف �صوء العمل الذي تقومون 
به حاليا )7.3.3( ؟ ما الذي مينعكم من تطبيق 
هذه الأن�صطة ب�صكل اأف�صل؟ هل ذلك ب�صبب 
اأم  املوظفني،  عدد  اأم  التدريب  اأم  التمويل  قلة 

غري ذلك؟

2. هل الأن�صطة املدرجة على قائمة الأن�صطة 
التي ترغبون بتطبيقها )7.3.3.1( اأوليات ق�صرية 
املدى اأم طويلة املدى؟ اإذا كان باإمكانكم اختيار 
اأولويتني باعتبارهما الأكرث اأهمية، فما هما؟ ما 

الذي حتتاجونه اإليه لتحقيق هذه الأوليات؟ 

 ،)7.3.2.2( املوجودات  جرد  قائمة  اإىل  انظروا   .3
مع  احلالية  وقدراتكم  مواردكم  تتوافق  كيف 
احتياجات براجمكم؟ هل باإمكانكم تلبية هذه 
الحتياجات باملوارد املتوفرة اأم اأن عليكم تغطية 

النق�س يف املوارد اأول؟

يتعني  جوانب  عدة  التحليل  يبنّي  اأن  يجب    .4
خم�صة  من  اأكرث  هناك  كان  اإذا  عليها.  العمل 
فيجب ترتيبها من حيث الأولوية. اإذا كانت خطة 
بناء القدرات اأكرب من ذلك بكثري فقد يكون من 
ابدوؤوا على نطاق  املبا�رضة يف العمل.  ال�صعب 
بعد  القائمة.  بباقي  واحتفظوا  اأول  م�صغر 
ما  على  بالعمل  ابدوؤوا  الأوىل  الأهداف  حتقيق 

يليها. 

بيان  و�صعوا  الأوليات  من  اأولوية  كل  خذوا 
هدف حمدد يو�صح ما تريدون القيام به وحتديد 
"نريد  املثال،  �صبيل  على   – النهائية  املواعيد 
املتطوعني  واإدارة  لتعيني  وظيفي  نظام  اإن�صاء 

خالل ال�صتة اأ�صهر القادمة". 

هدف  لكل  م�صوؤول  �صخ�س  حدد  ذلك،  بعد 
ولكن ل تتوقعوا من هذا ال�صخ�س القيام بكل 
العمل. يف الواقع، قد ي�صاهم كثريون يف العمل 
ال�صخ�س م�صوؤولية  اأن يتوىل ذلك  ولكن يجب 
التن�صيق ومتابعة التقدم يف �صري العمل وتقدمي 

املعلومات لباقي الفريق. 

تق�سيم الأهداف اإىل مهام حمددة

ما هي اخلطوات ال�رضورية للو�صول لكل هدف؟ 
حددوا املوارد الالزمة لإجناز كل خطوة اأو مهمة 
الزمنية  املدة  قّدروا  ثم  الخ(،  الأفراد،  )املال، 
الالزمة لإجنازها. ل تقلقوا اإذا مل تكن التقديرات 
فابذلوا  متاأكدين  غري  كنتم  اإذا  متاما.  دقيقة 
تعديل  دائما  باإمكانكم  التخمني.  جهدكم يف 

هذه التقديرات فيما بعد.

مدرجة  مهمة  لإجناز  الالزم  الوقت  انتهى  اإذا 
�صمن اأحد الأهداف فهل �صت�صتطيعوا حتقيق 
الهدف خالل املدة الزمنية املقدرّة الأ�صلية؟ اإذا 
اأو  الهدف  تعديل  باإمكانكم  ل،  الإجابة  كانت 

البحث عن طرق لإجناز املهام ب�صكل اأ�رضع.

توثيق خطة العمل 

ح�رضوا ورقة اأو جدول اأو خطة م�رضوع كما هو 
مبني يف ال�صكل 47:
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ال�سكل 47: مثال على خطة العمل

الهدف 1: تعيني 10 متطوعني جدد من املجتمع خالل 3 اأ�سهر.
القائد: ماري

الوقتاملوارداملهمة

يومانمن�صق متطوعحتديد اأدوار املتطوعني1

يوم واحد ورقةت�صميم وطباعة املن�صورات2

ا�صت�صافة برنامج تطوعي يف 3
ال�صوق املحلية 

يوم واحد )يجب اأن يت�صادف مع يوم عمل(كل املوظفني

عقد اجتماع مع املتطوعني 4
املحتملني

يوم واحد )اأ�صبوع واحد بعد يوم العمل(من�صق متطوع

من�صق تدريب، مواد اإجراء تدريب للمتطوعني5
تدريبية

يوم واحد يف الأ�صبوع، لثالثة اأ�صابيع على التوايل )تبداأ 
من اأ�صبوع واحد بعد مقابلة املتطوعني املحتملني(.

ا�صطحاب املتطوعني يف 6
زيارات خا�صعة لالإ�رضاف اإىل 

امل�صتفيدين

يوم واحد )اأ�صبوع واحد بعد التدريب(موظفني ذوي خربة

�صيافة للموظفني حفلة تخريج املتطوعني7
واملتطوعني

يوم واحد )اأ�صبوع واحد بعد اإجراء الزيارات اخلا�صعة 
لالإ�رضاف(. 

اخلطوات التالية

عقد  القدرات  بناء  فريق  يوا�صل  اأن  يجب 
التقدم  لتقييم  منتظمة  ب�صورة  الجتماعات 
اخلطط  وعّدلوا  مرنني  كونوا  العمل.  �صري  يف 
التوا�صل  على  اأي�صا  احر�صوا  احلاجة.  ح�صب 
يف  الآخرين  الأع�صاء  مع  منتظمة  ب�صورة 

املنظمة واأتيحوا لهم فر�س امل�صاركة.  

على  املنظمة  فيه  تتعرف  الذي  الوقت  يف 
ب�صكل  الفنية  وقدراتها  قوتها  ونقاط  نف�صها 
املعرفة  بتبادل  املوظفون  يرغب  قد  اأف�صل 
واملهارات اجلديدة مع املتلقي الفرعي / املتلقني 
الدرو�س  تطبيق  عند  وجدوا(.  )اإن  الفرعيني 
والتخطيط،  التقييم  عملية  من  امل�صتفادة 
اإر�صاد  يف  امل�صاعدة  الرئي�صي  املتلقي  باإمكان 
والثغرات  املوجودات  حتديد  الفرعيني  املتلقيني 
ي�صاعدها  املنظمات  قدرة  بناء  اإن  والأولويات. 

والنمو  اأف�صل  ب�صكل  امل�صاريع  تطبيق  يف 
العالقة بني  تعزيز  اأي�صا  باإمكانها  كمنظمات. 
ال�رضكاء بهدف امل�صاهمة يف النجاح امل�صرتك. 

يجب  التقييم،  من  املنظمة  تنتهي  اأن  بعد 
اأن نتجه من  اأين نريد  طرح ال�صوؤال التايل "اإىل 
هنا؟ هل هناك خدمات جديدة ميكننا تقدميها 
علينا  فنية  نواحي  هناك  هل  للم�صتفيدين؟ 
الأ�صئلة،  هذه  على  لالإجابة  لإجنازها؟  ال�صعي 
تتلخ�س  خطة.  ت�صع  اأن  املنظمة  على  يجب 
عملية و�صع اخلطة الإ�صرتاتيجية يف بناء اجل�رض 
الذي يربط الأن�صطة احلالية والقدرات والتمويل 
من جهة مع روؤية وخطة طويلة املدى من جهة 
اإطار  الدليل  من  الثامن  الف�صل  يوفر  اأخرى. 

لعملية و�صع اخلطة الإ�صرتاتيجية. 
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7.5 ملخ�ص ومراجع

تتطلب اإدارة الربامج املمولة من USAID اأ�صا�س 
تنظيمي ثابت لتلبية املتطلبات الفنية والإدارية 
على  اأن  يعني  ل  هذا  وغريها.  التقارير  واإعداد 
من  تتمكن  اأن  قبل  مثالية  تكون  اأن  املنظمة 
مبا�رضة العمل على هذه الربامج، بل املق�صود 
وال�صعف  القوة  نقاط  اإدراك  يجب  اأنه  بذلك 

احلالية وو�صع برنامج ملعاجلة اأي فجوات.  

البناء على قدرات  الوقت نف�صه  من املهم يف 
العتماد  اإن  الفريدة.  منظمتكم  وموجودات 
الطريق  عليكم  �صيخت�رض  القوة  نقاط  على 
 USAID التاأهل للح�صول على متويل من  نحو 
ويزيد قدرتكم على تنفيذ الربامج وموا�صلتها 
خ�صو�صا عندما تتفق منظمتكم على ر�صالة 

وخطة عمل م�صرتكة للم�صي قدما. 

املراجع

• دليل اإدارة املنظمات غري احلكومية 
A Handbook of NGO Governance: 
The Central and Eastern European 
Working Group of Nonprofit Governance

http://www.icnl.org/knowledge/pubs/
Governance_Handbook.pdf

الفعالة  والإجراءات  املبادئ  يناق�س  خبري   •

للمنظمات غري الربحية
Expert Discusses Effective Principles، 
Procedures for Nonprofits

http://useu.usmission.gov/Article.
asp?ID=1DE58E9F-10A5-48A1-B002-
EF8A788838E2

اأمناء  جمال�س  بناء  الأمناء:  ملجال�س  م�صادر   •

فعالة يف املنظمات غري الربحية 
Board Source: Building Effective  
Nonprofit Boards

http://www.boardsource.org/
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8.1 ملحة عامة 

تاأ�س�ست  موؤ�س�سة  منظمتكم  كانت  �سواء 
مليء  مكتب  لديها  وكان  زمن  منذ  اأم  حديثاً 
التخطيط  يعترب  اخلربة،  ذوي  من  مبوظفني 
للم�ستقبل اأ�سا�سي ل�ستمراريتها ملدة طويلة. 
م�سدر  من  متاأكدة  منظمتكم  تكون  قد 
متويلها وم�ساريعها احلالية اإل اأن الأفق الزمني 
لذلك ق�سري – �سنة اإىل ثالث �سنوات – و ت�سبح 
كان  لو  حتى  متاماً.  موؤكدة  غري  بعده  الأمور 
لديكم فكرة جيدة عما قد يحدث يف امل�ستقبل 
كاحتمال تلقي منح وفر�ص اإن�ساء �رشاكات، من 
فر�ص  تزول  فقد  تغيري،  يطراأ  اأن  دائماً  املمكن 
للح�سول على منح، وقد ينتقل املوظفون اإىل 
وظائف اأخرى اأو قد تتغري حاجات املجتمع الذي 

تخدمونه. 

التخطيط  مفهوم  الف�سل  هذا  يعّرف 
بع�ص  ويو�سح  خمت�رش  ب�سكل  الإ�سرتاتيجي 
املنافع التي ميكن احل�سول عليها من التخطيط 
يقدم  كما  الإ�سرتاتيجية.  اخلطة  وخمرجاته: 
ملحة عامة عن خطوات التخطيط الإ�سرتاتيجي 
)8.3(. يوجد يف نهاية الف�سل روابط اإلكرتونية 
مل�سادر واأدوات تتناول هذا املو�سوع بالتف�سيل. 
الإ�سرتاتيجية  اخلطة  و�سع  من  النتهاء  مبجرد 
العمل  خطة  مع  متا�سيها  من  التاأكد  يُف�سل 

)الف�سل الثالث( واملوازنة.

االأهداف

حتديد ما اإذا كانت املنظمة مهيئة للمبا�رشة   •

يف عملية التخطيط الإ�سرتاتيجي.

عليها  احل�سول  مت  التي  املعلومات  ا�ستعمال   •

من تقييم قدرة املنظمة )الف�سل ال�سابع( يف 

عملية التخطيط الإ�سرتاتيجي.

• امل�سي قدماً يف عملية التخطيط الإ�سرتاتيجي.

• توجيه املنظمة لالإجماع على خطة اإ�سرتاتيجية 
ت�سمن ا�ستمراريتها يف امل�ستقبل.

امل�سطلحات واالخت�سارات الرئي�سية

ما  تو�سح  خطوات  �سل�سلة   – العمل  خطة   •

وال�سخ�ص  والوقت  والطريقة  تنفيذه  يجب 
اأو  هدف  لتحقيق  وذلك  التنفيذ  عن  امل�سوؤول 
العمل  خطط  ا�ستخدام  ميكن  اأهداف.  عدة 
اأو  امل�رشوع  اأو  املنظمة  م�ستوى  على  املوثقة 

الأن�سطة. 

•  االأفق – الفرتة امل�ستقبلية التي تاأخذها املنظمة 
بعني العتبار عند اإعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية. 

• التخطيط االإ�سرتاتيجي – العملية التي تتبعها 
اإ�سرتاتيجيتها  اأو  وجهتها  لتحديد  املنظمة 
دليل  ين�ص  فيها.  ال�سري  ب�ساأن  قرارات  واتخاذ 
 Planning and Facilitation Field Guide(
"التخطيط  اأن  على   )to Nonprofit Strategic

املنظمة يف  اجتاه  بب�ساطة  يحدد  الإ�سرتاتيجي 
ال�سنة القادمة اأو ما بعدها وكيف �ست�سل اإىل 

هناك وكيف �ستعرف ما اإذا و�سلت اأم ل." 

وال�سعف  القوة  نقاط  حتليل   -SWOT حتليل   •

والفر�ص والتهديدات، وهو اأداة تخطيط ت�ساعد 
للبيئة  ودرا�سة  ذاتية  درا�سة  اإجراء  املنظمة يف 
اخلارجية وامل�ستقبلية التي تعمل فيها املنظمة.
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8.2 البداية

االإ�سرتاتيجي  التخطيط  ي�ساعد  كيف 
برناجمنا؟

يف  الإ�سرتاتيجي  التخطيط  عملية  ت�ساهم 
خالل  من  للم�ستقبل  منظمتكم  تهيئة 
جهة  من  احلالية  والأن�سطة  املنحة  بني  الربط 
والروؤية طويلة املدى واملوارد والأنظمة ال�رشورية 
متكنكم  كما  اأخرى،  جهة  من  الروؤية  لتحقيق 
من روؤية منظمتكم يف اإطار البيئة الأكرب التي 

تعمل فيها. 

اإ�سارة  مبثابة  العملية  عن  الناجتة  اخلطة  تعترب 
تعلم   – بانتظام  باأن املنظمة تعمل  للمانحني 

اإىل اأين تتجه وكيف �ست�سل اإىل هناك. 

8.2.1 التخطيط ال�سنوي مقارنة بالتخطيط 
االإ�سرتاتيجي

حتتوي اخلطة ال�سنوية على معلومات وا�سحة 
جداً )مثل مبلغ املنحة الذي تلقيتموه ومواعيد 
انتهاء املنحة(، بينما حتتوى اخلطة الإ�سرتاتيجية 
غالبا على عدة متغريات. ت�ستمل غاية اخلطة 
الإ�سرتاتيجية يف الواقع على حتديد حجم بع�ص 

هذه املتغريات وقيا�سها. 

يركز التخطيط ال�سنوي على العمليات وبالتايل 
تقود املنظمة اإىل الأمام  من خالل و�سع اأهداف 
حمددة  توجيهات  املوظفني  واإعطاء  ملمو�سة 
حول ما يجب القيام به لتحقيق النتائج املرجوة. 
اخلارجية  البيئة  الإ�سرتاتيجي  التخطيط  يدر�ص 
وي�ستمل  بيئتها،  مع  املنظمة  توافق  ومدى 
اأو�سع  اأن نطاقه  اإل  اأي�سا على حتديد الأهداف 
ويغطي كل جوانب عمل املنظمة وياأخذ بعني 
يف  املحددة  املدى  طويلة  املوا�سيع  العتبار 
الإ�سرتاتيجية  اخلطة  تغطي  ال�سنوية.  اخلطط 

فرتة ثالث اإىل خم�ص �سنوات يف امل�ستقبل.

8.2.2 االإعداد للتخطيط االإ�سرتاتيجي

املنظمة  قدرة  قيا�ص  عملية  احلال يف  هو  كما 
ي�سرتك يف عملية  اأن  يجب  ال�سابع(،  )الف�سل 
موؤلف  رئي�سي  فريق  الإ�سرتاتيجي  التخطيط 
من ممثلني عن اإدارة املنظمة، والإدارة التنفيذية، 
اإىل  بالإ�سافة  الفني  والق�سم  املايل،  والق�سم 
اأع�ساء من جمل�ص الأمناء. تعتمد املدة الالزمة 
وطبيعة  املنظمة  حجم  على  العملية  لإنهاء 
الإ�سرتاتيجي  التخطيط  يف  واخلربة  قيادتها 
بالعملية.  واللتزام  املعلومات  توفر  ومدى 
يف�سل تخ�سي�ص وقت للرتكيز على التخطيط 
الإ�سرتاتيجي. قد يعني ذلك ب�سعة �ساعات يف 
ت�ستغرق  قد  ال�سهر.  واحد يف  يوم  اأو  الأ�سبوع 
�سنة  اأو  فقط  واحدا  �سهرا  بكاملها  العملية 
البدء  قبل  يلي  مبا  بالقيام  فكروا  كاملة. 

بالتخطيط:

•حتدثوا مع منظمات اأخرى

اأجروا  لتعرفوا كيف  اأخرى  ا�ست�سريوا منظمات 
يف  �ساعدهم  ومن  الإ�سرتاتيجي،  التخطيط 
اخلطط، وما الذي جنح معهم وما الذي يرغبون 

بالقيام به ب�سكل خمتلف يف املرة القادمة.

ملاذا علينا و�سع خطة اإ�سرتاتيجية؟
  باإمكانها اأن ت�سكل اإطار لعملية �سنع 

  القرارات.
  باإمكانها توفري الأ�س�ص الالزمة لإجراء

ل اأكرث على �سعيد امل�رشوع   تخطيط مف�سّ
  باإمكانها اأن ت�سكل خارطة طريق

   للم�ستقبل وحمفز للتغيري ومعيار للخطط 
  الإ�سرتاتيجية امل�ستقبلية.
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• اطلعوا على امل�سادر املتوفرة على الإنرتنت

امل�سادر  ببع�ص  الف�سل  اآخر  يف  قائمة  هناك 
املتوفرة على الإنرتنت. قد ل تكون هذه امل�سادر 
وحدها كافية لتوجيه العملية ولكنها تعطي 
فكرة جيدة عما ميكن توقعه. باإمكانكم العثور 
على  البحث  وباإمكانكم  حتبونها  اأدوات  على 
وذلك  لديه خربة حمددة  الإنرتنت عن م�ست�سار 

با�ستخدام هذه الأدوات. 

• اأ�رشكوا جمل�ص الأمناء

يتولها  عملية  هو  الإ�سرتاتيجي  التخطيط 

واإ�رشافه،  الأمناء  جمل�ص  مبوافقة  الإدارة  فريق 
وقد يرغب املجل�ص بال�سرتاك مبا�رشة يف بع�ص 

اأو كل اأن�سطة التخطيط الإ�سرتاتيجي. 

البدء  قبل  رئي�سي  �سوؤال  ع�رش  اثنا   8.2.3
بالتخطيط االإ�سرتاتيجي

للتخطيط  "منا�سب"  حمدد  وقت  هناك  لي�ص 
على  الإجابة  �ست�ساعدكم  الإ�سرتاتيجي. 
التالية  املراجعة  قائمة  يف  املدرجة  الأ�سئلة 
على معرفة ما اإذا كانت منظمتكم م�ستعدة 

للم�سي قدما.

مهيئة  املنظمة  كانت  اإذا  ما  لتحديد  �سوؤال   12
امل�سدر:  االإ�سرتاتيجي.  التخطيط  يف  للمبا�رشة 

*Beryl Levinger برييل ليفنجر

تكون املنظمة مهيئة للبدء بالتخطيط الإ�سرتاتيجي 
اإذا كانت الإجابة على جميع الأ�سئلة التالية "نعم":

1. هل هناك ا�ستعداد لإيجاد توافق تام بني املنظمة 
وبيئتها اخلارجية من خالل درا�سة الأ�سئلة التالية

   • ما الذي يوؤثر علينا اإيجابا اأو �سلبا خارج منظمتنا؟  
   )العوامل اخلارجية(؟

اأين نحن الآن )التقييم الداخلي(؟  •   
اإىل اأين نحن متجهون )الأهداف والغايات     •   

   الإ�سرتاتيجية(؟
كيف �سن�سل اإىل هناك )الأن�سطة(؟  •   

كيف �سنعرف ما اإذا كنا على الطريق   •   
   ال�سحيح )النتائج(؟

ما هو خمطط العمل )املوازنة(؟  •   

2. هل هناك احتمال التو�سل اإىل اإجماع حول ما يلي:
ما الذي ناأمل حتقيقه؟  •   

ما الذي نوؤمن به؟  •   
ما هي غايتنا؟  •   

   •ما الذي مييزنا اأو ما اخلا�سية الفريدة 
   لديرنا؟

3. هل هناك اأزمات وم�ساكل و�سيكة؟

بو�سع  العليا  الإدارة  لدى  عميق  التزام  هناك  هل   .4
خطة اإ�سرتاتيجية؟

باملنظمة  املعنيني  بني  م�سرتك  تفاهم  هناك  هل   .5
حول طبيعة التخطيط الإ�سرتاتيجي؟

6.  هل هناك جمموعة من اخلرباء امل�ستعدين والقادرين 
على العمل �سمن فريق التخطيط الإ�سرتاتيجي؟

التي  البيانات  على  للح�سول  اإمكانية  هناك  هل   .7
تبني التوجهات – ال�سيا�سية، القت�سادية، الجتماعية، 
توؤثر على امل�ستفيدين واجلهات  التي   – والتكنولوجية 

املانحة لها و�رشكائها ومناف�سيها؟

التي  البيانات  على  للح�سول  اإمكانية  هناك  هل   .8
تبني موارد املنظمة احلالية وم�ستوى اأدائها؟

امل�ساكل  مع  التجاوب  على  قادرة  املنظمة  هل   .9
بوا�سطة حلول جديدة؟

التفوي�ص  حول  املنظمة  يف  اإجماع  هناك  هل   .10
املمنوح لفريق التخطيط؟

 نعم       ل

 نعم       ل

 نعم       ل

 نعم       ل

 نعم       ل

 نعم       ل

 نعم       ل

 نعم       ل

 نعم       ل
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 Monterey Institute of هو بروفي�سور يف اإدارة املنظمات غري الربحية لدى معهد مونتريي للدرا�سات الدولية" Beryl Levinger *برييل ليفنجر " 
International Studies  ومدير مركز التعلم والتطوير يف املنظمات Organizational Learning and Development  Center for لدى مركز تطوير 

 .Education Development Center التعليم

قد يكون لديكم موظف يتمتع باخلربة الالزمة 
لقيادة الفريق يف عملية املراجعة املعمقة، اإل 
اأية  له  لي�ص  م�ست�سار  وجود  غالباً  ل  يُف�سّ اأنه 
الذي  ال�سخ�ص  باإمكان  املنظمة.  يف  م�سالح 
يتم ال�ستعانة به من خارج املنظمة توفري روؤية 
مو�سوعية ومتجددة عن املنظمة ومنظور حول 
الأمور الناجحة يف املنظمات الأخرى التي تواجه 
من  �سخ�ص  تكليف  قررمت  اإذا  الق�سايا.  نف�ص 
املنظمة بدلً من م�ست�سار من خارجها باإجراء 
الأ�سئلة  الإ�سرتاتيجي عليكم طرح  التخطيط 

التالية:

- هل ي�ستطيع ال�سخ�ص اأن يكون حيادي عند 
النظر اإىل نقاط قوة و�سعف املنظمة؟

ير�سد  اأن  ال�سخ�ص  ذلك  ي�ستطيع  هل   -
املجموعة للتو�سل اإىل اإجماع يف الراأي بطريقة 

دبلوما�سية وفّعالة؟

- هل ي�ستطيع ذلك ال�سخ�ص اإدارة النزاع الذي 
قد ين�ساأ خالل عملية مراجعة املنظمة؟

عملية  يف  لإر�سادكم  مب�ست�سار  ا�ستعنتم  اإذا 
تكليف  باإمكانكم  الإ�سرتاتيجي  التخطيط 

8.3 التخطيط االإ�سرتاتيجي

تعترب عملية التخطيط الإ�سرتاتيجي ونتائجها 
مقبولة فقط اإذا كانت �سادقة ومفيدة. �سادقة 
واخلارجية  الداخلية  العوامل  تدر�ص  اأنها  مبعنى 
الأهداف  توثق  اأنها  مبعنى  ومفيدة  مبو�سوعية، 
املحددة وخطوات العمل التي �سرت�سد املنظمة 

يف امل�سي قدماً.

تو�سيح  للتخطيط:  االإعداد   .1 اخلطوة 
تفوي�ص العمل ونطاقه

•ت�سكيل فريق تخطيط اإ�سرتاتيجي

اخلطة  تفعيل  فر�ص  وتعزيز  قدماً  للم�سي 

امل�سوؤولني  الأفراد  اإ�رشاك  عليكم  وتطبيقها 
واخلربات  باملهارات  قائمة  �سعوا  تطبيقها.  عن 
الواجب توفرها لدى الأفراد الذين قد ي�سرتكون 
جمالت  من  فريق  �سكلوا  العملية.  هذه  يف 
واخلدمات  الربامج  ق�سم  من  )ممثلني  خمتلفة 
وجمع  املالية  وال�سوؤون  والعمليات  والإدارة 
اخلطة  �سياغة  ل�سمان  واحلاكمية(  التربعات 

ب�سكل تعاوين وواقعي. 

اأو  و/  املنظمة  من  م�سوؤول  �سخ�ص  تعيني   •

ال�ستعانة مب�ست�سار من اخلارج

11. هل هناك موارد مالئمة )مبا يف ذلك املي�رشين من 
من  التخطيط  فريق  لتمكني  خارجها(  اأو  املنظمة 

القيام باملهام التالية:
تو�سيح ر�سالة وقيم املنظمة  •     

حتديد العمالء/ املعنيني  •     
تقييم البيئة اخلارجية  •     
تقييم البيئة الداخلية  •     

حتديد الق�سايا الإ�سرتاتيجية  •     
�سياغة اإ�سرتاتيجيات لإدارة هذه الق�سايا  •     

�سياغة روؤية فعالة م�ستقبلية للمنظمة   •     
حتويل الروؤية اإىل خطط اأن�سطة، وموازنة ونتائج   •     

     رئي�سية ميكن مراقبتها.
مقابل "التوقعات".  مراقبة الأداء "الواقعي"   •     

اإجراء تعديالت على اخلطة  •     

12. هل هناك اتفاق على عملية / منوذج التخطيط 
الذي �سيتم ا�ستخدامه؟

 نعم       ل

 نعم       ل
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�سخ�ص اأو فريق من املنظمة للعمل مع امل�ست�سار 
الإ�سرتاتيجية  اخلطة  تنفيذ  عملية  واإدارة 
اأن ينتهي  لتحقيق تقدم املنظمة. عندها بعد 
ترك  بالإمكان  �سيكون  عمله  من  امل�ست�سار 
اخلطة الإ�سرتاتيجية مع ال�سخ�ص اأو الأ�سخا�ص 
للخطة  واملتفهمني  املنظمة  يف  املفو�سني 
ونتائجها املتوقعة بعد انتهاء عملية التخطيط. 

اخلا�سة يف  اأو مي�رّش منهجيته  لكل م�ست�سار 
امل�ست�سار  اأن  من  التاأكد  عليكم  لكن  العمل، 
معه  بالعمل  املكلفون  املنظمة  وموظفو 
يفهمون بو�سوح النتائج املرجوة وما هو متوقع 
من كل منهم لتجنب اأي لب�ص وم�ساكل اأخرى 

اأثناء العملية.

مهام  وحتديد  زمني  واإطار  عمل  خطة  •و�سع 
حمددة لالأفراد.

عليكم و�سع خطة عمل وتخطيط وقت للعملية 
وتو�سيح دور كل م�سارك. يعترب تن�سيق وتوثيق 
و�سع  عند  ال�رشورية  املهام  اأكرث  من  العملية 
�سخ�سني  اأو  �سخ�ص  تكليف  عليكم  اخلطة. 
لتوفري امل�ساعدة الإدارية وتدوين النقا�سات. من 
املهم يف التخطيط الإ�سرتاتيجي الف�سل بني 
العمل الذي ميكنكم القيام به عن العمل الذي 
عليكم القيام به. �سعوا اأهداف تركز على ما 
يجب اإجنازه وتاأكدوا من اأنها قابلة للتحقيق. اإذا 
ابدوؤوا  العمل  املبا�رشة يف  واجهتم �سعوبة يف 
التقدم  و�سيوؤدي  الب�سيطة،  املهام  ببع�ص  اأول 
الب�سيط الذي مت اإحرازه اإىل حتفيز املنظمة على 

مواجهة حتديات اأكرب.

والر�سالة،  الروؤية،  بيانات  مراجعة   .2 اخلطوة 
والقيم

على  بالرتكيز  الإ�سرتاتيجي  التخطيط  يبداأ 

اأن  من  بالرغم  وقيمها.  املنظمة  وروؤية  ر�سالة 
هذه العبارات ت�ستعمل ب�سكل مرتادف اإل اأنها 
لي�ست متطابقة متاما، فهي متثل اإطار لتحديد 
امل�ستوى  بدءا من  والإبالغ عنها  املنظمة  غاية 
الأعلى وطويل املدى )الروؤية( نزول اإىل امل�ستوى 

التف�سيلي ق�سري املدى )الأهداف(.

الروؤية

بيان  عن  عبارة  املنظمة  روؤية  تكون  ما  غالبا 
ملهم يو�سح ما تطمح املنظمة اإىل حتقيقه. 
تركز املنظمات غري احلكومية عادة على امل�سكلة 
روؤيتها  ر�سم  خالل  من  وذلك  حلها  تاأمل  التي 
التخفيف  اأو  امل�سكلة  حل  بعد  للم�ستقبل 

منها.

املنظمة  "تتطلع  املنظمة  املثال:  �سبيل  على 
)�ص( اإىل جمتمع خايل من الفقر واجلوع يح�سل 
والرعاية  الأ�سا�سي  التعليم  على  فيه  اجلميع 

ال�سحية والفر�ص القت�سادية."

بيان الر�سالة

روؤيتها  نقل  على  املنظمة  ر�سالة  بيان  يعمل 
الإجراءات  تلخي�ص  الأمام من خالل  اإىل  خطوة 
الروؤية  تلك  لتحقيق  املنظمة  �ستتخذها  التي 
يو�سح  بيان  مبثابة  اأنه  كما  الواقع،  اأر�ص  على 

غاية املنظمة وعملها اليومي.

الفقر  مكافحة  يف  ر�سالتنا  "تتمثل  مثال: 
برامج  اإن�ساء  خالل  من  جمتمعنا  يف  واجلوع 
والتنمية  ال�سحية  والرعاية  التعليم  تطوير 

القت�سادية التي تلبي حاجات املجتمع."
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القيم

التي  الرا�سخة  معتقداتها  هي  املنظمة  قيم 
حتدد �سكل الإجراءات التي �ستتخذها املنظمة، 

وقد يكون لدى املنظمة عدة قيم جوهرية.

متكافئة  فر�ص  بتوفري  منظمتنا  "توؤمن  مثال: 
لكل فرد يف املجتمع بغ�ص النظر عن اجلندر اأو 

املعتقدات الدينية اأو الإثنية."

يف  احلق  الأطفال  لكل  باأن  منظمتنا  »توؤمن 
احل�سول على تعليم اأ�سا�سي.«

بناء  اأولوياتها  حتديد  بوجوب  منظمتنا  »توؤمن 
على رغبات املجتمع ومبا يتوافق معها« 

غالبا كما  تبقى  املنظمة  غاية  اأن  من  بالرغم 
هي دون تغيري اإل اأن املنظمة قد تغري طريقتها 
يف التفكري ونهجها يف التعاطي مع امل�سكلة 
ترغب  ل  لالأن�سطة.  وتنفيذها  الوقت  مرور  مع 
با�ستمرار  اإ�سرتاتيجيتها  تغيري  يف  املنظمات 
وروؤيتها  ر�سالتها  بيان  مراجعة  عليها  ولكن 
للموظفني جلعل  الفر�سة  لإتاحة  دوري  ب�سكل 

مهمتهم متما�سية مع الر�سالة والروؤية.

يف البداية، عليكم الإجابة على الأ�سئلة التالية:

• ما الذي ناأمل حتقيقه )الروؤية(؟

• ما هي غايتنا )الر�سالة(؟

• ما الذي نوؤمن به )قيمنا(؟

خارج  �سلبا  اأو  اإيجابا  علينا  يوؤثر  قد  الذي  ما   •

املنظمة )العوامل اخلارجية(؟

• اأين نحن الآن )التقييم الداخلي(؟

• اإىل اأين نتجه )الأهداف والغايات الإ�سرتاتيجية(؟

• كيف �سن�سل اإليها )الأن�سطة(؟

• كيف �سنعلم ما اإذا و�سلنا اإليها اأم ل )النتائج(؟

ال�سكل 48 – اأمثلة على االأهداف والغايات
a

اخلطوة 3. حتديد االأهداف االإ�سرتاتيجية

تبني  عامة  عبارات  هي  الإ�سرتاتيجية  الأهداف 
عما تنوي املنظمة حتقيقه وترتبط مبا�رشة ببيان 
والر�سالة  الروؤية  بيان  يبقى  ما  غالبا  الر�سالة. 
الأهداف  اأن  اإل  تغيري  دون  هو  كما  والقيم 

الإ�سرتاتيجية قد تتغري مع مرور الوقت.

الغاياتاالأهداف

وا�سعة النطاق، 
طويلة املدى

�سيقة النطاق، ق�سرية املدى

اين نريد 
الو�سول اإليها

اخلطوات الالزمة للو�سول اإليها

حمددة، قابلة للقيا�صجمردة، عامة

تو�سيع نطاق 
م�ساركة 

املجتمع يف 
برنامج تنمية 

ال�سباب

• تعيني 10 متطوعني جدد من الكنائ�ص/ 
امل�ساجد يف املنطقة.

كل  مع  املنظمة  من  موظف  اإرفاق   •

متطوع لتقدمي الإر�ساد له.
الجتماع �سهرياً مع جميع املتطوعني   •

يف مركز ال�سباب
• �سياغة برنامج / ن�ساط �سنوي لتكرمي 

اأكرث ثالثة اأفراد مهمني بالن�سبة للم�رشوع. 

اإزالة العوائق 
التي تواجه 

التعليم وزيادة 
فر�ص اللتحاق 

بالدرا�سة 
الثانوية. 

و�سمان  اأكرب،  ب�سكل  الإمكانية  اإتاحة   •

اإكمال 15 طفل من املجتمع على الأقل 
تعليمهم.

• جمع الأموال من م�ساريع الأعمال لدفع 

 15 عن  الأخرى  والنفقات  املدار�ص  ر�سوم 
طفل على الأقل من املجتمع

املتطوعون  ليعمل  الرتتيبات  اإعداد   •

على  ال�سهر  يف  واحد  ليوم  املجتمع  يف 
م�ساريع حتديث وتو�سعة املدار�ص احلالية.
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الأ�رش  دخل  زيادة   – االإ�سرتاتيجية  االأهداف  مثال: 
املعيل لها يف املقاطعة )�ص(  املراأة  التي تكون 
وت�سويقها  احليوانات  تربية  خالل  من  وذلك 

ب�سكل اأف�سل.

اخلطوة 4. حتديد االأهداف االإ�سرتاتيجية

يجب اأن حتدد املنظمة الطريقة التي �ستحقق 
اإىل  الثالث  خالل  الإ�سرتاتيجية  اأهدافها  بها 
اإقرار  خالل  من  وذلك  القادمة  �سنوات  خم�ص 
غايات حمددة وقابلة للقيا�ص والتحقيق وواقعية 

:)S.M.A.R.T( ومبنية على اإطار زمني حمدد

• حمددة "Specific"- هل هناك و�سف ل�سلوك/ 

نتيجة دقيقة ب�سكل حمدد اأو مرتبط مبعدل اأو 

عدد اأو ن�سبة اأو تواتر؟

هناك  هل   –  "Measurable" للقيا�ص  قابلة   •

حتقيق  نحو  التقدم  لقيا�ص  موثوقة  طريقة 

الغاية؟

ن�سعى  هل   –  "Achievable" للتحقيق  قابلة   •

اإىل حتقيق اأكرث من الالزم؟ هل ميكننا تنفيذ ما 

ن�سعى اإليه بجهد معقول؟

 – املوارد  لدينا  هل   –  "Realistic" واقعية   •

لتحقيق اأثر فعلي؟ املوظفني، املال، املواد، الخ – 

• مبنية على اإطار زمني "Time-based"- هل تاريخ 

النتهاء و/ اأو البداية مبني اأو حمدد بو�سوح؟

:"SMART" منوذج غاية مبنية على نهج

قد  �ستكون منظمتنا  ال�سنة[   [ عام  بحلول   •

]عدد[  دخل  زيادة  اإىل  الرامية  املبادرات  دعمت 
اأ�رشة تعيلها الن�ساء يف مقاطعة "�ص" وذلك من 

خالل حت�سني الرثوة احليوانية وتطوير الت�سويق.

:"SMART" منوذج غاية لي�ست مبنية على نهج

وغري  )غري حمددة  احليوانات  تربية  طرق  تغيري   •

قابلة للقيا�ص ول ت�ستند على اإطار زمني معني(.

اخلطوات 5 و6.مراجعة نقاط القوة وال�سعف 
)SWOT( والفر�ص والتهديدات

اخت�سار  هي   )swat )تلفظ   "SWOT" عبارة 
والتهديدات  والفر�ص  وال�سعف  القوة  لنقاط 
 Strengths، Weaknesses، Opportunities،"
للتخطيط  رئي�سية  اأداة  وهي   ."and Threats

نف�سها  املنظمة  تدر�ص  لأنها  الإ�سرتاتيجي 
والبيئة اخلارجية وامل�ستقبلية التي تعمل فيها 

املنظمة. 

مكونات  اإىل  وال�سعف  القوة  نقاط  ت�سري 
ملوجودات  مرادف  وهي  الداخلية؛  املنظمة 
الفر�ص  تتواجد  احلالية.  والتزاماتها  املنظمة 
والتهديدات خارج املنظمة وت�سري اإىل امل�ستقبل.

من  كجزء   SWOT حتليل  اإجراء  املمكن  من 
م�سكلة  على  تطبيقه  اأو  التخطيط  عملية 
ال�سفحة  على  التمرين  يبني  موقف حمدد.  اأو 
التالية اأحد الطرق ال�سهلة وال�رشيعة للتعاطي 

مع هذا التحليل.
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 :SWOT ال�سكل 49 – مثال على اأنواع املعلومات التي يجب ت�سمينها يف م�سفوفة حتليل

مترين

بيانات  ا�ستخدام  يجب   SWOT حتليل  لإجراء 
ال�سابع(  )الف�سل  الذاتي  التقييم  ونتائج 
وتخطيط الت�سالت )الف�سل الثالث( لتحديد 
اخلطوات  اتخاذ  ثم  ومن  الرئي�سية  املوا�سيع 

التالية:

• حتديد غاية للمنظمة

نقاط  حتديد  الفريق  فرد يف  كل  من  الطلب   •

قوة املنظمة املرتبطة بتلك الغاية واإعطاء كل 
منهم ثالث بطاقات لكتابة نقاط القوة الثالث 
ثم جمع البطاقات لتحديد املوا�سيع الرئي�سية 

التي اأ�سار اإليها الفريق.

• تكرار التمرين لنقاط القوة الداخلية، والفر�ص 

اخلارجية.  التهديدات  اأو  والتحديات  اخلارجية، 
الرئي�سية  املوا�سيع  لتحديد  البطاقات  جمع 
من  عن�رش  كل  عن  الفريق  اإليها  اأ�سار  التي 

."SWOT" عنا�رش حتليل

على  الطالع  )الرجاء  م�سفوفة  �سياغة   •

ال�سكل 49(.

فيما يلي بع�ص النقاط التي يجب التفكري فيها 
عند التعاطي مع عنا�رش التحليل املختلفة:

التي  العوامل   – القوة  بنقاط  املتعلق  اجلزء   •

�ست�ساعد منظمتكم يف حتقيق غايات براجمها 
مثل القدرة على تلبية حاجات امل�ستفيدين من 
الربنامج اأو تقدمي اخلدمات بطرق عالية الكفاءة 

اأو املوظفني املميزين، اأو املواقع الرئي�سية.

العوامل الداخلية

نقاط القوة )املوجودات(
اطرحوا ال�سوؤال التايل: ما الذي جنيد عمله؟ كيف نعرف 

ذلك؟
على �سبيل املثال:

• القدرة
• املوارد )التمويل، اللوازم، الخ(

• املوقع والنطاق اجلغرايف
• البتكار

• الإدارة
• البحث، التوعية

• املتطوعني
• املزايا التناف�سية. 

نقاط ال�سعف )االلتزامات(
طرحوا ال�سوؤال التايل: ما الذي ميكننا اأداوؤه ب�سكل اأف�سل؟ 

كيف نقي�ص التح�سن يف الأداء؟
على �سبيل املثال:

• الإدارة املالية
• املوارد الب�رشية

• املراقبة
• املوارد

• جمع التربعات

• تعيني املتطوعني

العوامل اخلارجية

الفر�ص
اطرحوا ال�سوؤال التايل: ما هي العوامل خارج املنظمة التي 

باإمكانها م�ساعدتنا يف حت�سني اأدائنا؟
على �سبيل املثال: 

• التوجهات يف قطاعنا
• ما الذي تفعله الوكالت احلكومية؟

• ال�رشاكات، الوكالت، �سبكات العمل؟

التهديدات )التحديات(
اطرحوا ال�سوؤال التايل: ما العوامل خارج املنظمة التي قد 

تعيق التح�سن يف اأدائنا؟ 
�سنفوا العوامل ح�سب “درجة خطورتها”، و”احتماليتها” 

و”تكرار حدوثها”
على �سبيل املثال: 

• التغريات على احلكومة
• كوارث طبيعية
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التي  العوامل   – ال�سعف  بنقاط  املتعلق  اجلزء   •

مثل عدم  الربنامج �سعب  غايات  جتعل حتقيق 
توفر موارد ب�رشية لديها املهارات الالزمة، ولكن 
اإىل نقطة قوة  امل�ساألة  من املمكن حتويل هذه 

اإذا ما متت معاجلتها.

• اجلزء املتعلق بالفر�ص – العوامل اخلارجية التي 
احلكومة  قرار  مثل  برناجمكم  ت�ساعد  اأن  ميكن 
زيادة فر�ص احل�سول على اخلدمات ال�سحية يف 

املنطقة التي يعمل فيها امل�رشوع.

اخلارجية  العوامل   – بالتهديدات  املتعلق  اجلزء   •

التي ل ميكنكم التحكم بها والتي من املمكن 
اأن توؤثر �سلبا على الربنامج مثل امل�سائل الأمنية 
اأو  �سعبا،  ما  منطقة  يف  العمل  جتعل  التي 
توؤثر  التي  احلكومية  الت�رشيعات  يف  التغريات 
على  وجتربكم  تقدموها  التي  اخلدمات  على 

تعديل برناجمكم.

ال�سوء  اإلقاء  يجب   SWOT حتليل  توثيق  عند 
البناء  خاللها  من  تنوون  التي  الطريقة  على 
على نقاط القوة ومعاجلة نقاط ال�سعف حتى 
الفر�ص  اأن  من  وتاأكدوا  منظمتكم،  تعيق  ل 
والتهديدات ل توؤثر �سلبا على قدرتكم على اأداء 

املهام املبينة يف خطة عملكم.

�ستحققون  التي  الطريقة  حتديد   .7 اخلطوة 
فيها كل هدف اإ�سرتاتيجي؛ و�سع خطة عمل

يجب حتديد اخلطوات التي �ستتخذونها لتحقيق 
اأهدافكم الإ�سرتاتيجية. �ستكون هذه الأهداف 
مبثابة القاعدة الأ�سا�سية خلطة العمل. تذكروا 
ت�سلكها  التي  الطرق  هي  الإ�سرتاتيجيات  اأن 
التي  الإ�سرتاتيجية  الأهداف  لتحقيق  املنظمة 
حددتها. يُن�سح باختيار جمموعة اإ�سرتاتيجيات 
اأثر.  اأكرب  لتحقيق  وذلك  اإ�سرتاتيجي  لكل هدف 

على  الثالث(  )الف�سل  ال�سنوية  اخلطة  حتتوي 
التخطيط  عند  ولكن  املف�سلة،  اخلطوات 
العامة  ال�سورة  اإىل  النظر  يتم  الإ�سرتاتيجي، 
و�سع  عليكم  اأو�سع.  زمني  اأفق  �سعيد  على 
مهمة  كل  لتوثيق  م�رشوع  خطة  اأو  جدول 
والأ�سخا�ص ال�رشوريني لتنفيذها واملدة الزمنية 
الالزمة لإجنازها )يرجى الطالع على البند 7.4(.

اخلطوة 8. حتديد املوارد الالزمة لتنفيذ خطة 
العمل

كالأ�سئلة  اأ�سا�سية  اأ�سئلة  عدة  على  اأجيبوا 
التالية:

اأين  لدينا؟  املتوفرة  التمويل  م�سادر  هي  ما   •

ميكننا العثور على متويل اآخر؟

ما هي املوارد الب�رشية التي نحتاج اإليها؟ من   •

املعرفة  ميتلك  لدينا  احلايل  املوظفني  يف طاقم 
واملهارات واخلربة الالزمة؟

اأ�سيفوا هذه الإجابات اإىل خطة العمل.

اخلطوة 9. و�سع موازنة لتطبيق اخلطة

مبجرد النتهاء من �سياغة خطة العمل وحتديد 
املوارد ال�رشورية عليكم تقدير التكاليف الالزمة 

لتطبيقها خالل الثالث �سنوات القادمة.

التقدم يف �سري  اخلطوة 10.  مراقبة وتقييم 
العمل؛ تعديل اخلطة ح�سب ما يلزم

عقد  الإ�سرتاتيجي  التخطيط  جلنة  على  يجب 
التقدم  لدرا�سة  منتظم  ب�سكل  اجتماعات 
يف �سري العمل داخليا والواقع اخلارجي، وعليها 
اأي�سا التحلي باملرونة واإجراء تغيريات على اخلطة 

ح�سب احلاجة.
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حول  االإنرتنت  على  متوفرة  م�سادر   8.4
التخطيط االإ�سرتاتيجي

املتوفرة  املمتازة  امل�سادر  من  العديد  هناك 
التخطيط  عملية  لرت�سدكم يف  الإنرتنت  على 
ببع�ص  قائمة   50 ال�سكل  يوفر  الإ�سرتاتيجي. 
تلك امل�سادر مل�ساعدتكم يف املبا�رشة يف العمل.

حول  االإنرتنت  على  خمتارة  م�سادر   –  50 ال�سكل 
التخطيط االإ�سرتاتيجي

دليل Civicus للتخطيط 
الإ�سرتاتيجي

Civicus Strategic Planning 
Toolkit
http://www.civicus.org/new/
media/Strategic%20Planning.
pdf

طريقة  الدليل  هذا  يقدم 
الإ�سرتاتيجي  للتخطيط 
ب�سكل مف�سل. باإمكانكم 
الطريقة  نف�ص  تطبيق 
اأو م�رشوع  اأي منظمة  يف 
التخطيط  اإىل  يحتاج 

الإ�سرتاتيجي

�سياغة اخلطط الإ�سرتاتيجية
Developing Strategic Plans )pdf(
http://www.coreinitiative.org
Resources/PublicationsAllian-
ceStrategicPlanningTool.pdf

اأداة للمنظمات الدينية 
من Core Initiative و
International HIV/

AIDS Alliance، 2007

للمنظمات الذاتي   التقييم 
مترين خالل  من  احلكومية     غري 

SWOT  
http://www.networklearning.
org

موؤلفة  ب�سيطة  عملية 
تر�سد  خطوات  اأربع  من 
املنظمات نحو كيفية حتديد 
وال�سعف  القوة  نقاط 
اإىل  بالإ�سافة  الداخلية 
الفر�ص والتهديدات اخلارجية 
التي تواجهها. م�سدر واحد 

من بني عدة م�سادر.

الو�سفاالأدوات واملوارد

ف�سل عن التخطيط 
الإ�سرتاتيجي 

)pdf(  Strategic Planning 
Chapter
www.ciir.org/Tem-
plates/System/Basket.
asp?NodeID=91675

بناء القدرات للمنظمات 
غري احلكومية املحلية: 

دليل اإر�سادي للممار�سات 
الف�سلى 

Capacity Building for 
Local NGOs: A Guidance 
Manual for Good Practice

النا�رش:
Catholic Institute for 
International Relations، 

املعهد الكاثوليكي 
للعالقات الدولية 2005.

قائمة مراجعة التخطيط 
الإ�سرتاتيجي 

Strategic Planning Checklist 
)NGO Café(
http://www.gdrc.org/ngo/
bl-stratpla.htm

ميكن ا�ستخدام هذه 
القائمة لتقييم جاهزية 

املنظمة للمبا�رشة يف 
التخطيط الإ�سرتاتيجي. 
الغر�ص الأ�سا�سي منها 
هو التخطيط للتدريب 

وتقدمي امل�ساعدة الفنية 
للتغلب على العقبات 

امل�سار اإليها.

التخطيط الإ�سرتاتيجي )يف 
املنظمات غري الربحية(

Strategic Planning )in 
nonprofit or not-for-profit 
organizations(
http://www.wmich.edu/
nonprofit/Guide/guide7.htm

منقول من كتاب 
The Field Guide to 
Nonprofit Strategic 
Planning and Facilitation

تاأليف:
Carter McNamara، 

النا�رش:
Authenticity Consulting، 
2008

التخطيط الإ�سرتاتيجي 
يف املنظمات غري الربحية 

ال�سغرية: دليل عملي 
للعملية

Strategic Planning 
in Smaller Nonprofit 
Organizations: A Practical
Guide for the Process
http://www.wmich.edu/
nonprofit/Guide/guide7.htm

هذا الدليل م�سمم 
مل�ساعدة اأع�ساء املجل�ص 
واملوظفني يف املنظمات 

غري الربحية ال�سغرية 
على �سياغة خطط 

اإ�سرتاتيجية لتعزيز 
و�سمان ا�ستمرارية 

منظماتها.

 SWOT حل امل�سكالت: حتليالت
واخلطط الإ�سرتاتيجية

Problem Solving: SWOTs & 
Strategic Plans
http://www.networklearning.
org/index.php?searchword=
SWOT&ordering=&searchph
rase=all&Itemid=1&option=c
om_search

اأحد امل�سادر والأدوات املتوفرة 
التي  للمنظمات  جمانا 
التنمية  جمال  يف  تعمل 
الإن�سانية.  وامل�ساعدات 
التعلم من خالل �سبكات 
املنظمة  تقوم  العمل. 
اأدلة  على  العثور  اأو  باإعداد 
اإر�سادية ت�ساعد املنظمات 
بناء  يف  احلكومية  غري 
مواقع  واقرتاح  املهارات 
اإلكرتونية اأخرى حتتوي على 

م�سادر جيدة.
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8.5 ملخ�ص

التخطيط  عملية  تتبع  التي  املنظمات  حتظى 
الإ�سرتاتيجي ال�سليم بفر�ص اأف�سل من غريها 
وك�سب  امل�ستقبل  يف  منح  على  احل�سول  يف 
اأثر  اأكرث على قدرتها على تعزيز  اخلربة والتعرف 
منظمتها يف امل�ستقبل. املنظمات التي مت�سي 
الوقت الالزم يف التخطيط الإ�سرتاتيجي تكون 
ال�ستدامة  �سمان  على  غريها  من  اأكرث  قادرة 

وال�ستمرارية واإحداث فرق على املدى الطويل.





9 البحث عن 
متويل م�ستقبلي
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البحث عن متويل م�ستقبلي
9.1 ملحة عامة

9.2 البداية
9.2.1 خم�س ن�سائح للبحث عن متويل م�ستقبلي

9.3 البحث عن فر�ص التمويل
9.3.1 حتديد اجلهات املانحة

9.3.2 اأنواع املنظمات املانحة ال�سائعة

9.3.3 م�سادر التمويل اخلا�سة

9.4 تقدمي طلبات للح�سول على منح من احلكومة الأمريكية
9.4.1 اآليات التمويل املتبعة لدى احلكومة الأمريكية

9.4.1.1 عقود ال�رشاء باملقارنة مع امل�ساعدات

9.4.1.2 التفاقيات التعاونية باملقارنة مع املنح

9.4.2   التمويل املقدم من احلكومة الأمريكية من خالل العمليات التناف�سية

)APS( 9.4.2.1 بيان الربنامج ال�سنوي

)RFA( 9.4.2.2 الدعوة لتقدمي الطلبات

)RFP( 9.4.2.3 الدعوة لتقدمي املقرتحات

 9.4.2.4فتح باب املناف�سة جمددا على الربنامج

9.4.2.5 املناف�سات املوؤلفة من عدة مراحل

9.4.2.6 اآليات تقدمي املنح الفرعية

9.4.2.7 الإ�سعارات ال�سابقة لالإعالن عن عرو�س املنح

9.5 ت�سميم الربامج
9.5.1  تطوير الهداف

9.5.1.1 حتديد املوؤ�رشات

9.5.1.2 البيانات الدميغرافية والبيانات الأخرى يف البلد 

9.5.1.3 بيانات الربامج ال�سابقة
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9.6 و�سع املوازنة
9.6.1 فئات املوازنة املعيارية

9.6.2 التكاليف املبا�رشة باملقارنة مع التكاليف غري املبا�رشة

9.6.3 امل�ساهمة يف التكاليف

9.7 قواعد التاأهل للح�سول على منح من احلكومة الأمريكية

9.8 ال�رشاكات
9.8.1 البحث عن متلقني فرعيني

9.8.2 تقدمي طلب للح�سول على منحة كمتلقي فرعي

9.9 ملخ�ص ومراجع
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9.1 ملحة عامة

من املمكن لعملية البحث عن التمويل اأن تكون 
فاملناف�سة  ومقلقة،  ومثرية  ومربكة  �سعبة 
على  الربامج  م�ستقبل  يعتمد  وقد  �سديدة 
خ�سو�ساً  اأموال  على  احل�سول  يف  مقدرتها 

بالن�سبة للمنظمات ال�سغرية.

جلمع الأموال بنجاح يجب ا�ستخدام املوارد بكفاءة 
التي  التمويل  فر�س  ا�ستهداف  من  لتتمكن 
�سي�ساعدكم  منظمتكم.  عمل  مع  تتما�سى 
جمع  اإ�سرتاتيجية  تطوير  على  الف�سل  هذا 
الأموال وذلك من خالل �رشح كيفية البحث عن 
فر�س التمويل )9.3( وتقدمي طلب احل�سول على 
واملوازنات   )9.5( الربامج  وت�سميم   )9.4( متويل 
)9.6(. يحتوي الف�سل اأي�ساً على اأجزاء حمددة 
عن التاأهل للح�سول على التمويل )9.7( وبناء 
ال�رشاكات وح�سدها )9.8( لزيادة فر�س التمويل 

املحتملة.

الأهداف

من  املقدم  للتمويل  املختلفة  الآليات  فهم   •

احلكومة الأمريكية وعمليات املناف�سة.

•  التعرف على اإ�سرتاتيجيات جمع الأموال وتقدمي 

طلبات احل�سول على منح.

جيدة  طلبات  كتابة  على  قدرتكم  حت�سني   •

للح�سول على منح.

امل�سطلحات والخت�سارات الرئي�سية

اأو  �رشاء  عملية   –"Acquisition" ال�رشاء  عقد   •

�سيء  ل�رشاء  املتحدة  الوليات  حلكومة  عقد 
ل�ستعمالها اخلا�س. ي�ستمل ذلك على املنتجات، 

اأو ال�سلع، اأو اخلدمات.

• بيان الربنامج ال�سنوي APS – عر�س من احلكومة 
زمنية  مدة  خالل  منح  عدة  لتقدمي  الأمريكية 

حمددة.

• امل�ساعدات – منح من احلكومة الأمريكية اإىل 

فرد اأو منظمة لتحقيق غاية عامة.

احلكومة  ت�ستخدمها  التي  الآلية   – عقد   •

الأمريكية لتوريد امل�سرتيات.

التي  الطريقتني  اإحدى   – التعاونية  التفاقية   •

تتبعهما احلكومة الأمريكية لتقدمي امل�ساعدات. 
الطريقة  هذه  الأمريكية  احلكومة  ت�ستخدم 
يف  جوهري  ب�سكل  بالتدخل  ترغب  عندما 

امل�رشوع.

تكاليف  من  جزء   – التكاليف  يف  امل�ساهمة   •

امل�رشوع اأو الربنامج ل تغطيه حكومة الوليات 
م�ساهمات  �سكل  على  يكون  وقد  املتحدة، 

نقدية اأو عينية.

• التكاليف املبا�رشة – ال�سلع واخلدمات التي يتم 
ب�سكل  واحد  ملنفعة م�رشوع  بالتحديد  �رشاوؤها 

ح�رشي ويتم حتميلها على ذلك امل�رشوع. 

احلكومة  ت�ستخدمها  طريقة   –Grants املنح   •

النتقال مبا�رشة اإىل:
   البحث عن فر�س التمويل

   اآليات التمويل املقدم من احلكومة  
   الأمريكية

املناف�سة على التمويل  
ت�سميم الربامج  

و�سع املوازنة  
ال�رشاكات  
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امل�ساعدات. حتتفظ احلكومة  لتقدمي  الأمريكية 
الأمريكية مبوجب املنح بدرجة �سيطرة اأقل على 

الربنامج باملقارنة مع التفاقيات التعاونية.

تتبعه  البيانات  يف  حمدد  عامل   – موؤ�رش   •

املنظمة ملراقبة �سري عمل الربنامج.

الالزمة  التكاليف   - املبا�رشة  غري  التكاليف   •

مل�رشوع  ن�سبها  ميكن  ل  لكن  م�رشوع  لتنفيذ 
اأو  الكهرباء  ذلك  على  الأمثلة  من  حمدد. 

املوظفني الإداريني امل�ساندين.

• امل�ساهمة العينية – املوارد غري النقدية املقدمة 
التطوعية،  اإىل م�رشوع وت�ستمل على اخلدمات 
اأي�ساً  املمكن  من  املمتلكات.   اأو  املعدات  اأو 

اعتبارها جزء من امل�ساهمة يف التكاليف.

ي�سغلون  الذين  الأفراد   – الرئي�سيون  املوظفون   •
التي  الوظائف  امل�رشوع.  يف  حمددة  منا�سب 
عادة  تكون  رئي�سية"  "وظائف  عليها  يطلق 
التي تعترب �رشورية لتطبيق  القيادية  الوظائف 

امل�رشوع ككل بنجاح.

اأو  – ن�سبة   Matching Funds املناظرة  الأموال   •
الأمريكية  لي�س من موارد احلكومة  ثابت  مبلغ 
تفر�س USAID على املتلقني تقدميه مل�رشوع ما 

ليكونوا موؤهلني للح�سول على منحتة.

م�ستخدم  م�ستند   -  "MOU" تفاهم  مذكرة   •

للتاأكيد على بنود متفق عليها يف حال عدم توثيق 
التفاق ال�سفوي يف عقد ر�سمي. من املمكن اأن 
تن�س املذكرة على املبادئ الأ�سا�سية والإر�سادات 
لتحقيق  مبوجبها  معاً  الأطراف  �سيعمل  التي 
الأهداف. يجب عدم ا�ستخدام مذكرة التفاهم 

يف احلالت التي تنطوي على حتويل اأموال.

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

عليه “NICRA” – �سعر تتفاو�س عليه املنظمة 
املبا�رشة.  غري  التكاليف  لتغطية   USAID مع 
غري  التكاليف  عن  املعلومات  من  )للمزيد 
الطالع على  يرجى   NICRA واتفاقية  املبا�رشة 
التكاليف غري  دليل املمار�سات الف�سلى ب�ساأن 

املبا�رشة 
"Best Practices Guide for Indirect Costing "

على املوقع
http://www.usaid.gov/business/regulations/

BestPractices.pdf.(.

الذي  املبلغ   – اللتزام  اأو  املخ�س�ص  املبلغ   •

هناك  لي�س  للم�رشوع.   USAID خ�س�سته 
اإىل متلقي املنحة   USAID باأن تعيد �سمانات 

اأي م�رشوفات تزيد عن مبلغ اللتزام.

اأو  للمنح  اآلية   –  RFA الطلبات  لتقدمي  دعوة   •

التفاقيات التعاونية تقوم USAID من خاللها 
ب�سكل  عليها  والإ�رشاف  الأن�سطة  بتمويل 
للدعوة  ال�سائعة  الطرق  اأكرث  وهي  حمدود. 

لتقدمي طلبات من املنظمات غري احلكومية. 

• طلب تقدمي مقرتحات RFP- اآلية للعقود حيث 

املنظمات  من  نوع  اأي  اىل  العقود  تقدمي  ميكن 
ب�سكل  م�ستعملة  الآلية  هذه  اأّن  من  بالرغم 

�سائع يف املنظمات الربحية.

التي  املعيارية  الفئات   – املعيارية  املوازنة  فئات   •

متلقي  كل  على  الأمريكية  احلكومة  تقرتح 
املوظفني،  فئة  ذلك  يف  مبا  ا�ستخدامها  املنح 
واملوا�سالت/  وامل�ست�سارين،  العينية،  واملزايا 
التعاقدية  واللوازم، واخلدمات  ال�سفر، واملعدات، 
)يتم  الربنامج  وتكاليف  الفرعيني(،  )املتعاقدين 
ا�ستبدالها اأحيانا بـ"تكاليف الإن�ساء"(، ونفقات 
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اأخرى، وتكاليف غري مبا�رشة.

 –Substantial Involvement اجلوهري  التدخل   •

الوليات املتحدة  الذي حتتفظ به حكومة  احلق 
ممول  م�ساعدات  م�رشوع  اأي  يف  التدخل  يف 
مبوجب اتفاقية تعاونية. ي�ستمل هذا احلق عادة 
على القدرة على املوافقة على خطط العمل، 
واملوازنات، واملوظفني الرئي�سيني، وخطط املراقبة 
التفاقية  حتدد  الفرعيني.  واملتلقيني  والتقييم، 

التعاونية جمالت التدخل اجلوهري.

9.2 البداية

التمويل  الكثري من فر�س  اأّن هناك  بالرغم من 
اإل اأّن على املنظمة درا�سة عدة عوامل ومعرفة 
خاللها  من  ال�سعي  عليها  التي  امل�سادر 
التفكري  عند  املهم  من  متويل.  على  للح�سول 
يف التمويل امل�ستقبلي اأن تفهموا منظمتكم 
وا�سحة  وروؤية  ر�سالة  لديكم  يكون  واأن  متاماً 
فهذا  بها،  القيام  جتيدون  التي  الأمور  ومعرفة 
�سي�ساعد منظمتكم يف حتديد م�سادر التمويل 
واأنواع الربامج التي  التي عليكم البحث عنها 
التقييم  هذا  تنفيذها.  يف  التفكري  عليكم 
على  العثور  يف  �سري�سدكم  والواقعي  احلري�س 

ممول منا�سب بطريقة اأف�سل. 

مالئمة،  متويل  فر�سة  املنظمة  جتد  اأن  مبجرد 
ترويج  وهي  التالية  اخلطوة  اإىل  النتقال  عليها 
املنظمة واإثبات اأنها الأف�سل لأداء ذلك العمل. 
لدى كل منظمة اإ�سرتاتيجيتها اخلا�سة لتمييز 
عن  والرتويج  الأخرى  املنظمات  عن  نف�سها 
خرباتها وجتاربها وقدراتها. ت�ستمل اإ�سرتاتيجيات 
اأحد  املنظمات غري احلكومية ب�سكل عام على 

اأو بع�س العنا�رش التالية:

– هل متتلك  النطاق اجلغرايف  اخلربة على �سعيد   •

ملنطقة  اخلدمات  تقدمي  يف  خربة  منظمتكم 
حجم  عن  النظر  بغ�س  حمددة؟  جغرافية 
من  موؤلف  اإقليم  اأو  واحد  جمتمع   – املنطقة 
ت�سري اخلربة يف العمل يف منطقة  عدة بلدان – 
على  اطالع  لديها  املنظمة  اأن  اإىل  معينة 
امل�سهد ال�سيا�سي والثقايف واللغوي فيها، كما 
يدل على اأن لديها موظفني ومكاتب يف امليدان 

واأنها قادرة على املبا�رشة يف العمل.

غري  منظمتكم  تعترب  هل   – الفنية  اخلربة   •

حمددة؟  خدمة  تقدمي  يف  خمت�سة  احلكومية 
يعترب توفر اخلربة الفنية يف جمال حمدد ب�سكل 
عام مثل اأن�سطة ات�سال تغري ال�سلوك اأو اإطالق 
مبادرات للرعاية ال�سحية املنزلية اأكرث من جمرد 
خربة فهي ت�سري اأي�ساً اإىل اأن املنظمة قادرة على 

توفري اخلدمة يف جمال معني بكفاءة.

• التخ�س�ص الدميغرايف – هل تخت�س منظمتكم 
تقدمي  اأو  معينة  دميغرافية  فئة  مع  العمل  يف 
الأفراد  اأو  اأو الأطفال  الن�ساء  خدمات لها مثل 
املعر�سني لدرجة عالية من اخلطر؟ كما هو احلال 
بالن�سبة للخربة الفنية يف جمالت معينة فاإن 
دميغرافية  مع جمموعة  العمل  يف  التخ�س�س 
معينة قد يدل على احلر�س على تقدمي اخلدمة 

اإىل الفئة امل�ستهدفة.

• ا�ستغالل املوارد اخلا�سة – هل منظمتكم قادرة 
املنظمات  جتمع  الهامة؟  املوارد  ا�ستغالل  على 
الدينية الأموال من امل�سادر اخلا�سة وت�ستقطب 
الديني  اإميانهم  يدفعهم  الذين  املتطوعني 
املنظمات  حت�سد  املنظمة.  مبادرات  دعم  اإىل 
املهنية  واملنظمات  حمددة  بجامعات  املرتبطة 

غالبا موظفي اجلامعة اأو موارد ال�رشكات.
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بني  ال�سخمة  املنظمات  جتمع  اأن  املمكن  من 
ال�سغرية  املنظمات  يف  ولكن  الإ�سرتاتيجيتني، 
على  عادة  الأموال  جمع  اإ�سرتاتيجيات  تركز 
املثال،  �سبيل  على  لديها.  الرئي�سية  املوجودات 
اخلدمات يف  تقدمي  املخت�سة يف  املنظمة  تركز 
التمويل  فر�س  ا�ستك�ساف  على  معينة  دولة 
يف تلك الدولة؛ وتركز املنظمة التي تخت�س يف 
جمال فني حمدد جهودها  يف  العثور على فر�س 

لتمويل تلك اخلدمة بالتحديد. . 

عليكم  الأموال،  جمع  عملية  جناح  ل�سمان 
تعزيز نقاط القوة يف منظمتكم، واإل �ستهدرون 
الوقت واملوارد يف ال�سعي للح�سول على منح 
ينتهي  اأو  عليها  للح�سول  موؤهلني  ل�ستم 
بكم املطاف يف ال�سعي للح�سول على اأموال 
تطوير  اإن  ر�سالتكم.  مع  تتالءم  ل  لأن�سطة 
�سي�ساهم  الأموال  جلمع  موجهة  اإ�سرتاتيجية 
يف تعزيز جهودكم والتزامكم بر�سالة املنظمة 
التي  املنح  على  احل�سول  يف  فر�سكم  وزيادة 

تطلبونها يف النهاية.

متويل  عن  للبحث  ن�سائح  خم�ص   9.2.1
م�ستقبلي

منا�سب  مبلغ  على  للح�سول  قدموا طلب   .1
ومعقول

عند تقدمي طلب للح�سول على متويل عليكم 
مراجعة حجم املوزانة املطلوبة و�سياغة نطاق 
برنامج )على �سبيل املثال، التغطية اجلغرافية، 
املوازنة.  حجم  لتالئم  املقرتحة(  والأهداف 
الربنامج،  موازنة  عن  املعلومات  من  )للمزيد 
يرجى الطالع على اجلزء 9.6 املتعلق بت�سكيل 

املوازنة(.

2. عززوا املقرتحات بالتفا�سيل

يُقّيمون  الذين  الفنيون  املراجعون  يت�ساءل 
العرو�س املقرتحة دائماً: "كيف؟". لذا ل تذكروا 
فقط ما �ستفعلونه، بل عليكم اأي�ساً تو�سيح 
مييز  وما  العمل،  فيها  �ستوؤدون  التي  الطريقة 
الأ�سلوب  اأو جناح هذا  و/  العمل  اأ�سلوبكم يف 
والطريقة  التكلفة  �رشح  عليكم  ال�سابق.  يف 
التي �سرتاقبون من خاللها النتائج. قبل ت�سليم 
اأنف�سكم  وا�ساألوا  بالكامل  راجعوها  املقرتح 
التكلفة؟  �ستكون  كم  الكيفية:  عن  دائما 
كيف �ستقي�سونها؟ كيف �سينجح ذلك؟ كيف 

�ستح�سلون على تلك النتيجة؟  

3. �سكلوا  �سبكة من ال�رشكاء

اأ�سكال واأحجام  الناجحة عدة  تتخذ ال�رشاكات 
ال�سغرية  اإىل  الكبرية  املنظمات  من  وترتاوح 
ومن�ساآت الأعمال يف القطاع اخلا�س واملنظمات 
اأن  املمكن  ومن  الدينية،  واجلماعات  اخلريية 
خدمات  تقدم  التي  املنظمات  على  ت�ستمل 
الو�سيلة  املت�سابهة.  املنظمات  اأو  خمتلفة 
معاً  للعمل  املنظمات  ا�ستعداد  هي  للنجاح 
القوة  نقاط  وا�ستغالل  م�سرتكة  ق�سية  على 
العالقات  �سبكة  كانت  كلما  منها.  كل  لدى 

اأكرب كانت فر�س ال�رشاكة املحتملة اأكرب. 

4. كونوا دقيقني يف الرد على عرو�س املنح

عند  ارتكابها  يتم  التي  ال�سائعة  الأخطاء  من 
على  القدرة  عدم  هي  املنح  عرو�س  على  الرد 
والتاأخر  معايري  اأو  رئي�سية  نقاط  مع  التعاطي 
املوعد  عن  �ساعات  ب�سعة  بعد  الت�سليم  يف 
ت�سليم  مبتطلبات  اللتزام  عدم  اأو  النهائي 
اأ�سابيع  ا�ستغرقكم  تخ�رشون عمل  قد  املقرتح. 
اإذا مل ترفقوا املوازنة اأو مل ت�ستخدموا النماذج 
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املنح  عر�س  على  الرد  تقررون  عندما  املالئمة. 
يجب اأن تكون اخلطوة الأوىل التي تتخذونها هي 
ما   – التقدمي  متطلبات  ملعرفة  العر�س  درا�سة 
ال�سفحات  عدد  هو  وما  املطلوبة،  الوثائق  هي 
الت�سليم،  واأوقات  ومواعيد  به،  امل�سموح 
وتعليمات الت�سليم...الخ. �سعوا قائمة مراجعة 
متطلب  كل  عند  اإ�سارة  و�سع  من  وتاأكدوا 
ت�ستوفونه قبل ت�سليم املقرتح النهائي. �سلموا 
امل�ساكل  لتتجنبوا  وقت ممكن  اأقرب  املقرتح يف 

التي تن�ساأ عند العمل يف اللحظات الأخرية. 

5. ابدءوا امل�ساريع الريادية باأموالكم اخلا�سة اإن 
اأمكن

بها،  خا�سة  اأموال  منظمتكم  لدى  كان  اإذا 
ريادي.  م�رشوع  لبدء  ا�ستخدامها  يف  فكروا 
ب�سكل  تطويرها  يتم  التي  الريادية  امل�ساريع 
الفني  الت�سميم  نف�س  با�ستخدام  م�سّغر 
و�سع  ومبادئ  والتقييم  واملراقبة  امل�رشوع  واإدارة 
املتكاملة  امل�ساريع  ت�ستخدمها  التي  املوازنة 
ا�ستخدامها  ميكن  قيمة  خربة  املنظمة  متنح 
لحقاً عند تقدمي طلبات للح�سول على متويل. 
يتم بناء اقرتاح تو�سيع نطاق الربامج القائمة – 
حتى الربامج الريادية -  على الأدلة املتوفرة اأكرث 
من الربامج اجلديدة كلياً، مما يطمئن املانح باأن 

امل�رشوع املقرتح لديه فر�سة للنجاح. 

9.3 البحث عن فر�ص التمويل

يجب التفكري والتخطيط بحر�س لختيار اأف�سل 
و�سائل جمع الأموال. تفتقر معظم املنظمات 
اإىل املوارد الالزمة للبحث عن كل فر�س التمويل 
لذا يتعني عليها حتديد اأكرث امل�سادر التي تدعم 
التمويل  م�سادر  تتنوع  الأرجح.  على  اأهدافها 
اإىل  حمددة  لأغرا�س  املخ�س�سة  تلك  بني  ما 

اأو اأحكام  تلك التي تكاد ل تخ�سع لأي �رشوط 
وفهم  حتديد  طريقة  اجلزء  هذا  يتناول  خا�سة. 
ملنظمتكم.  املتاحة  املختلفة  التمويل  م�سادر 
يحتوي بند املراجع يف نهاية الف�سل على روابط 
التمويل  اإ�سرتاتيجيات  حول  مل�سادر  اإلكرتونية 

املختلفة )9.9(.

عند  واملهارة.  الوقت  الأموال  جمع  يتطلب 
�سيتعني  لرباجمكم  املايل  الدعم  عن  البحث 
الأموال  عن  للبحث  موارد  تخ�سي�س  عليكم 
وا�ستك�ساف  عليها  للح�سول  طلبات  وتقدمي 
حتديد  يكون  قد  لذا  املال  جلمع  اأخرى  طرق 
حجم الوقت واجلهد الذي يجب على املوظفني 
تخ�سي�سه جلمع املال بدل من تنفيذ امل�ساريع 
�سعبا، ولكن جمع املال لي�س جمرد عملية بذل 
الوقت  ا�ستغالل  على  اأي�سا  ت�ستمل  بل  وقت 

واملهارة املتوفرة لديكم بفعالية قدر الإمكان. 

9.3.1 حتديد اجلهات املانحة

غايتها  منظمة  اإىل  عادة  "مانح"  عبارة  ت�سري 
الأ�سا�سية هي توزيع الأموال على املنظمات غري 
الربحية لتنفيذ برامج لتحقيق اأهداف حمددة.   
من املمكن اأن تكون اجلهة املانحة حكومات اأو 

اأفراد اأو من�ساآت اأعمال اأو منظمات اأخرى.

ق�سايا  ملعاجلة  التمويل  املانحني  مئات  يقدم 
متعددة يف الدول حول العامل، وبع�سها يقدم 
الآخر  بع�سها  يقدم  بينما  الدولرات  مليارات 
مناف�سة  البع�س  يوفر  فقط.  اآلف  ب�سعة 
لأنواع  الدعم  الآخرون  يقدم  بينما  مفتوحة 
منظمات حمددة. بع�سها يقدم اأموال ي�ستطيع 
املتلقي اإنفاقها ح�سب تقديره اخلا�س، بينما قد 

يوفر الآخرون التمويل لغاية حمددة.
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الوقت  مالئمني  مانحني  على  العثور  ي�ستغرق 
اأنواع  خمت�رش  ب�سكل  اجلزء  هذا  يبني  والبحث. 

املانحني ال�سائعة.

9.3.2 اأنواع املنظمات املانحة ال�سائعة

يف  التالية  القائمة  ت�ساعدكم  اأن  املمكن  من 
التعرف على املانحني اأو الوكالت التي قد تكون 
عند  لكم  املالية  امل�ساعدة  لتقدمي  م�ستعدة 
كيفية  حول  لكم  ال�ست�سارة  وتقدمي  الإمكان 
الو�سول على املوارد الالزمة لتمويل م�ساريعكم:

• حكومات الدول امل�سيفة – غالبا ما يكون لدى 

غري  للمنظمات  التمويل  تقدم  برامج  الوزارات 
احلكومية لتنفيذ الربامج، وتكون اأولوياتها عادة 
الإ�سرتاتيجية  الدولة  خطط  وثائق  يف  مبينة 
كيفية  حول  تفا�سيل  على  ت�ستمل  التي 

التخطيط لتمويل اجلهود الالزمة يف دولها.

 – الوكالت(  الثنائية/  )املنظمات  اأخرى  حكومات   •

مثلما تقدم حكومة الوليات املتحدة التمويل 
من خالل وكالت خمتلفة مثل USAID اأو وزارة 
ال�سحة واخلدمات الإن�سانية الأمريكية اأو وزارة 
التمويل  الأخرى  الدول  حكومات  تقدم  العمل 
اأي�سا. يتم عموما تنظيم هذا التمويل من قبل 
للتنمية  الأمريكية  للوكالة  م�سابهة  وكالة 
الدولية USAID مثل وزارة التنمية الدولية يف 

اململكة املتحدة 
)DFID—www.dfid.gov.uk(، والوكالة الكندية 
CIDA—www.acdi-cida.( الدولية  للتنمية 

الدولية  للتنمية  الأ�سرتالية  والوكالة   ،)gc.ca

والبنك   ،)AusAID—www.ausaid.gov.au(
 .)www.worldbank.org( الدويل

الدول  �سفارات  تقدم   – ال�سفارات  برامج   -
الأجنبية اأحيانا املنح لدعم امل�ساريع ال�سغرية.

 املنظمات املانحة متعددة الأطراف – تقوم هذه •
املوارد من احلكومات، القطاع  املنظمات بجمع 
 اخلا�س، والأفراد لتقدمي التمويل لق�سايا حمددة.
ال�سندوق ذلك:  على  ال�سائعة  الأمثلة   من 
//:http( العاملي ملكافحة الإيدز وال�سل واملالريا
www.theglobalfund.org/en/ (، ووكالت الأمم 
 املتحدة )برنامج الأمم املتحدة امل�سرتك ملكافحة
 United فريو�س نق�س املناعة املكت�سبة/ الإيدز
Nations Joint Programme on HIV/AIDS   
[UNAIDS—www.unaids.org]، واليوني�سف 
[UNICEF—www.unicef.org/].

اخلريية  املوؤ�س�سات  تقدم   – اخلا�سة  املوؤ�س�سات   •
من  للمزيد  للربامج.  املنح  اأحيانا  ال�سخمة 

املعلومات يرجى زيارة املوقع:
.www.foundationcenter.org 

املنظمات  مئات  جتمع   – الدينية  اجلماعات   •

لتقدمي  اأع�سائها  من  الأموال  الدينية  اخلريية 
املنح ومتويل املنظمات. 

بع�س  لدى   – ال�رشكات  من  اخلريية  التربعات   •

ال�رشكات ال�سخمة برامج لتمويل امل�ساريع يف 
الدول التي تعمل بها.

•   عمليات الرتويج التجارية املرتبطة بق�سية حمددة 

- هذا يدمج بني دعم ال�رشكات للغايات اخلريية 
و�رشاء خدمة اأو منتج اأو الرتويج له. من الأمثلة 
 Product Red على ذلك حملة املنتج الأحمر " 
Campaign" التي �سوقها "بونو" املغني الرئي�سي 

اإطالق احلملة يف عام  يف فريق الروك U2 منذ 
�سلعة  اأي  امل�ستهلكون  ي�سرتي  عندما   .2006
حتمل م�سلق " Product Red" من �رشكات مثل 
الدعم  وStarbucks Corp.، يقدمون   ،.Gap Inc

اأي�سا اإىل املنظمات غري الربحية مثل “ال�سندوق 
العاملي ملكافحة الإيدز وال�سل واملالريا”.
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9.3.3 م�سادر التمويل اخلا�سة

على  اخلا�سة  امل�سادر  من  املقدم  الدعم  ياأتي 
هناك  عينية.  اأو  و/  نقدية  م�ساهمات  �سكل 
العديد من املزايا لتربعات الأفراد، املنظمات، و/ 
يتم جمعها  التي  الأموال  الأعمال.  اأو من�ساآت 
على �سعيد خا�س تذهب غالبا لدعم عمليات 
املنظمة اليومية بدل من ربطها مب�رشوع حمدد. 
مناظرة  كاأموال  ا�ستخدامها  املمكن  ومن 
التكاليف  اأو م�ساهمة يف   "matching funds"

 USAID من  املمول  برناجمكم  نطاق  لتو�سيع 
اأكرث  �رشكاء  يجعلكم  اأن  اأي�سا  املمكن  )ومن 
جاذبية(. غالبا ما تكون الأموال اخلا�سة متوفرة 
والقيود  الأنظمة  من  اأقل  عدد  ويحكمها  فورا 
وتقدمي  اإعداد  ومتطلبات  ال�رشاء  عمليات  على 

التقارير.

الأموال  الإ�سرتاتيجيات جلمع  العديد من  هناك 
ت�ستغل  املنظمات  بع�س  اخلا�سة.  امل�سادر  من 
املنظمات  اأو  الدينية  اجلماعات  مع  العالقات 
الهتمامات.  نف�س  ت�ساركها  التي  الأخرى 
البع�س الآخر يحاول جمع الأموال من خالل زيادة 
الوعي العام بعملهم على اأمل خلق انطباعات 
اإيجابية قوية  تدفع ال�رشكات و/ اأو الأفراد لدعم 

براجمهم. 

جلمع  الناجحة  الإ�سرتاتيجيات  اأغلب  تعتمد 
"من  على  اخلا�سة  امل�سادر  من  الأموال 
اأي عالقات اأفراد املنظمة مع الغري.  تعرفونهم" 
اإذا كانت منظمتكم على �سبيل املثال عبارة عن 
جماعة دينية باإمكانكم ال�ستفادة من �سبكات 
الكنائ�س، اأو الكن�س، اأو امل�ساجد اأو الأفراد الذين 
لدى  اإذا كان  املوال.  الدين جلمع  لنف�س  ينتمون 
اأو  املوظفون  اأو  لديكم  الأمناء  اأع�ساء جمل�س 

حتى املتطوعون عالقات �سخ�سية مع �رشكات 
على  قادرين  تكونوا  فقد  اأخرى  منظمات  اأو 

ال�ستفادة منها لطلب التربعات. 

التي ت�ساعدكم  العالقات  باإمكانكم اكت�ساف 
يف جمع الأموال. يوؤدي البتكار اإىل اإطالق العنان 
لالأفكار اجلديدة. فيما يلي بع�س الن�سائح التي 
ميكنكم اأخذها بعني العتبار عند جمع الأموال. 

يتعاملون معكم  الذين  العمالء  اإىل  توجهوا   •

ب�سفة متكررة.

الالزم  اأن اجلهد  الأعمال  يدرك اجلميع يف عامل 
للحفاظ على العمالء احلاليني و�سمان عودتهم 
جدد  عمالء  ل�ستقطاب  الالزم  اجلهد  من  اأقل 
متاما  ينطبق  وهذا  الأوىل،  للمرة  متاجرهم  اإىل 
على التربعات من امل�سادر اخلا�سة. لذا عليكم 
الداعمني  لإبقاء  اإ�سرتاتيجيات  يف  التفكري 
احلاليني ملنظمتكم منخرطني يف العمل معها 
دائما. على �سبيل املثال، اأ�سدروا ر�سائل اإخبارية 
عن  اأعربوا  اأو  الأموال  ت�ستخدمون  كيف  تبني 
تقدمي  خالل  من  ال�سخمة  للتربعات  تقديركم 

دروع اأو و�سع لفتات يف مواقع امل�رشوع. 

• اطلبوا التربعات

فردا  اأو  اأعمال  من�ساأة  اأو  جمموعة  اأخربمت  اإذا 
تخربوهم  ومل  به  تقومون  الذي  الرائع  بالعمل 
لهم  ت�رشحوا  اأو مل  الدعم  اإىل  حتتاجون  باأنكم 
كيف ميكن تقدمي الدعم ملنظمتكم فلن يدرك 
التربعات.  تطلبون  باأنكم  املحتملون  املتربعون 
ب�سكل �رشيح وقدموا خيارات  التربعات  اطلبوا 
التربعات  ذلك  يف  مبا  الدعم  لأ�سكال  متعددة 

العينية والنقدية.

• وفروا �سبل النخراط لالأفراد واملنظمات

يحب اأن ي�سعر داعمو املنظمات باأنهم م�سرتكون 
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يف العمل معها. فكروا يف طرق جلعل ال�رشكات 
مع  اأكرب  ب�سكل  منخرطني  والأفراد  اخلا�سة 
تنظيم  املثال  �سبيل  على  باإمكانكم  املنظمة. 
فر�سة  لالأفراد  تتيح  خا�سة  تطوعية  فر�س 
اأو  فيها،  وامل�ساركة  قرب  عن  م�ساريعكم  روؤية 
الذين  الأ�سخا�س  على  تعر�سوا  اأن  باإمكانكم 
تقدمي  خالل  من  املنظمة  جتاه  التزاما  يظهرون 
اأع�ساء يف جمل�س  ي�سبحوا  اأن  لها  دعم كبري 
م�ساريع  يف  كم�ست�سارين  العمل  اأو  الأمناء 

حمددة. 

اأي  العيني  الدعم  تطلبوا  اأن  اأي�سا  باإمكانكم 
�سيء  كل  �رشاء  من  فبدل  النقدية،  غري  املوارد 
املجتمع.  من  تربعات  عن  ابحثوا  نقدية  مببالغ 
النقدية على  اأو غري  العينية  التربعات  ت�ستمل 

ال�سكل 51 – ملحة عامة عن م�سادر جمع الأموال *

ال�سلع التي ت�سددون ثمنها عادة ب�سكل نقدي. 
عندما يعر�س عليكم اأحد املتطوعني على �سبيل 
املثال خدمة اأو لوازم اأو م�ساعدة جمانية فاأنتم 
حت�سلون بذلك على دعم عيني. من املمكن اأن 
ياأتي الدعم العيني من اأفراد املنظمة نف�سها، 

واملجتمع املحلي، وغريهم.

والتكتيكات  الإ�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  يعترب 
ال�سحيحة جلمع الأموال اأمر اأ�سا�سي وخمتلف 
اأخرى. يبني ال�سكل 51 قوائم  اإىل  من منظمة 
مناق�ستها  متت  التي  املحتملة  املنح  مب�سادر 
كل  وم�ساوئ  مزايا  بع�س  اإىل  بالإ�سافة  اأعاله 
حتديد  قبل  العتبار  بعني  لأخذها  وذلك  منها 

الإجراءات التي تريدون اتخاذها. 

امل�ساوئاملزاياامل�سدر

• م�سدر �سعبي ميكن تاأ�سي�سه.الأفراد

حمتملني   منا�رشين  اإىل  املتربعون  يتحول  قد   •

للق�سية

اأو  و/  لالأموال  م�سدر  املتطوعون  ي�سبح  قد   •

و�سيلة ات�سال مب�سادر اأخرى.

تكاليف العثور عليهم كبرية، اأي يتم غالباً   •

احل�سول على عائدات قليلة مقابل بذل الكثري 

من اجلهد.

التي  للمنظمات  بالن�سبة  باملخاطر  مليئة   •

لي�س لديها خربة م�سبقة يف هذا املجال.

• حتتاج اإىل كثري من الدعم من اأع�ساء جمل�س 

الأمناء والإدارة واملوظفون واملتطوعون.

•  اخلدمات التطوعية العينية حمتملة

• قد تكون م�سدر ملبالغ كبريةاملوؤ�س�سات اخلا�سة 

• قد تكون مبالغ التمويل الأقل مقدمة ب�سكل 

م�ستمر

• الإر�سادات والعمليات وا�سحة

املوظفون ميكن التوا�سل معهم وحمرتفون يف   •

عملهم.

• اللتزام باإحداث تغيري اجتماعي

• قد يكون هناك مواعيد نهائية مرنة.

قد يتم احل�سول على مبالغ كبرية من املال   •

مرة واحدة فقط

باأهداف حمددة جدا ول  قد تكون مرتبطة   •

تتما�سى مع اأهداف املنظمة. 
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• قد تكون م�سدر ملبالغ كبرية من الأموالاملوؤ�س�سات التجارية

ب�سورة  مقدمة  ال�سغرية  املنح  تكون  قد   •

م�ستمرة 

املوظفون ميكن التوا�سل معهم وحمرتفون يف   •

عملهم.

• وجود وعي باحتياجات املجتمع

باأهداف حمددة جدا ول  قد تكون مرتبطة   •

تتما�سى مع اأهداف املنظمة

• قد تكون م�سدر ملبالغ كبرية من الأموالال�رشكات ال�سخمة

ب�سورة  مقدمة  ال�سغرية  املنح  تكون  قد   •

م�ستمرة

• املوظفون حمرتفون

ذات  لديهم  الطلبات  تقدمي  عملية  تكون  قد   •

طابع اأقل ر�سمية

باأهداف حمددة جدا ول  قد تكون مرتبطة   •

تتما�سى مع اأهداف املنظمة

• قد حتتاج اإىل اأن تكون ممثلة يف جمل�س الأمناء

عالقات  اإليها  النفاذ  اإمكانية  تتطلب  قد   •

�سخ�سية

اأو  )املنتجات  العمل  طبيعة  فهم  يجب   •

اخلدمات(

الرتويج التجاري املرتبط 

بق�سية معينة

• تولد اإيرادات ق�سرية الأجل

• تعزز �سورة املنظمة غري احلكومية يف ال�سوق

• ترفع الوعي حول الق�سية

• جتذب املتطوعني

• ين�ساأ عنها دعاية اإعالمية

ومريحة  �سهلة  التربعات  تقدمي  عملية  جتعل   •

بالن�سبة لالأفراد.

• حل ق�سري الأجل

ول  حمددة  باأهداف  مرتبطة  تكون  قد   •

تتما�سى مع اأهداف املنظمة.

• قد توؤدي املوؤ�س�سة اإىل ت�سويه �سورة املنظمة 

غري احلكومية 

• قد توؤدي اإىل اإق�ساء املتطوعني الرئي�سيني و/ 

اأو املانحني.

 / الق�سية  عن  العمالء  انتباه  ت�ستت   •

الق�سايا الأ�سا�سية

من�ساآت الأعمال 

املحلية ال�سغرية

• غري ر�سمية اإىل حد كبري

• قد يكون التمويل م�ستمر

• العالقات ال�سخ�سية اأ�سا�سية 

• الرتكيز املحلي هام

• ل يتم الت�سديد كثرياً على �سيغة املنحة.

• املبالغ املالية قليلة.

• نطاق الهتمامات �سيق

• العالقات ال�سخ�سية لها تاأثري كبري

الكنائ�س، املنظمات 

الدينية، اجلمعيات

• غالباً ما تبحث عن امل�ساريع اجلماعية

• قد تركز على امل�ستوى ال�سعبي

• ت�ستهدف امل�سلحة العامة

• اخلدمات العينية هي الأكرث احتمالً

• يجب اأن تطابق خدماتها اأو روؤيتها املحلية اأو 

الدينية

ال�سكل 51 – ملحة عامة عن م�سادر جمع الأموال *

امل�ساوئاملزاياامل�سدر
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املنظمات متعددة 

الأطراف 

 ،UNAIDS، UNICEF(

ال�سندوق العاملي، 

الخ(

• من  املمكن تقدمي مبالغ مالية كبرية

النهائية  واملواعيد  والعمليات  الإر�سادات   •

وا�سحة

• قد تكون م�سدر للتمويل امل�ستمر

• يتم الرتكيز على امل�سلحة العامة

معقدة  الطلبات  تقدمي  عملية  تكون  قد   •

وت�ستغرق الوقت 

وحفظ  تقارير  وتقدمي  اإعداد  ت�ستدعي  قد   •

ال�سجالت ب�سكل مكثف

باأهداف حمددة جدا ول  قد تكون مرتبطة   •

تتما�سى مع اأهداف املنظمة غري احلكومية.

• درجة التناف�س عالية

املنظمات ثنائية 

الأطراف

 ،DFID، EU، USAID( 

الخ(

• من  املمكن تقدمي مبالغ مالية كبرية

النهائية  واملواعيد  والعمليات  الإر�سادات   •

وا�سحة

• قد تكون م�سدر للتمويل امل�ستمر 

• يتم الرتكيز على امل�سلحة العامة

معقدة  الطلبات  تقدمي  عملية  تكون  قد   •

وت�ستغرق الوقت 

وحفظ  تقارير  وتقدمي  اإعداد  ت�ستدعي  قد   •

ال�سجالت ب�سكل مكثف

ول  باأهداف حمددة جداً  قد تكون مرتبطة   •

تتما�سى مع اأهداف املنظمة غري احلكومية.

• درجة التناف�س عالية

• قد يتوجب الت�سجيل داخل البلد. 

ال�سكل 51 – ملحة عامة عن م�سادر جمع الأموال *

http://www.managementhelp.org/fndrsng/np_raise/np_raise.htm على املوقع E.M. Hatfield وفقا لـ*

امل�ساوئاملزاياامل�سدر

احلكومات الوطنية/ 

املحلية  )اأي حكومة 

الدولة امل�سيفة(

• من املمكن اأن تقدم مبالغ كبرية من املال

النهائية  واملواعيد  والعمليات  الإر�سادات   •

وا�سحة

• النفوذ ال�سيا�سي مفيد

• قد تكون م�سدر للتمويل امل�ستمر

• يتم الرتكيز على امل�سلحة العامة

معقدة  الطلبات  تقدمي  عملية  تكون  قد   •

وت�ستغرق الوقت 

وحفظ  تقارير  وتقدمي  اإعداد  ت�ستدعي  قد   •

ال�سجالت ب�سكل مكثف

باأهداف حمددة جدا ول  قد تكون مرتبطة   •

تتما�سى مع اأهداف املنظمة غري احلكومية.

لتحديد التوجهات املالئمة جلمع الأموال باإمكانكم و�سع جدول مثل اجلدول املبني يف ال�سكل 52 
للمنظمة غري احلكومية الباحثة عن دعم برنامج الأيتام والأطفال امل�ست�سعفني لديها.
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املوارد املحتملة م�سدر التمويل

املتوفرة

الوقت واملوارد التي يجب 

البحث عنها

الفرتة الزمنية 

املتوقع احل�سول على 

التمويل خاللها

املناف�سة

وزارة رعاية الطفولة 

– املنح اخلا�سة 

لالأيتام والأطفال 

امل�ست�سعفني

 50،000 10،000 دولر – 

قابلة  ال�سنة  يف  دولر 

للتجديد ملدة 5 �سنوات 

كحد اأق�سى للعمل مع 

املقاطعات  حكومات 

برنامج  اأولويات  على 

والأطفال  الأيتام  رعاية 

امل�ست�سعفني.

يجب امل�ساركة يف جل�سات 

التخطيط الأ�سبوعية 

لربنامج رعاية الأيتام 

والأطفال امل�ست�سعفني  

بينما يتم و�سع خطة 

�سنوية.

يتم تقدمي املنح �سنوياً 

خالل ال�سيف

عملية تناف�سية ولكننا 

متمركزين جيداً للح�سول 

على منحة ملقاطعتنا، لأن 

املقاطعة دعمت ب�سدة 

عملنا ال�سابق

ال�سكل 52 – منوذج حتليل م�سادر التمويل *

XYZ كني�سة

منح املوؤ�س�سات

5،000 دولر – 

50،000 دولر منح يتم 

تقدميها مرة واحدة 

لتعزيز قدرة الكني�سة 

على التجاوب مع 

احتياجات برنامج 

رعاية الأيتام والأطفال 

امل�ست�سعفني.

ت�ستغرق اأ�سبوع واحد 

تقريبا ل�سياغة املقرتح

يتم تقدمي املنح ب�سكل 

متوا�سل ومرن؛ قد ل 

يتم تقدمي املنح قبل 

3-9 اأ�سهر

عملية تناف�سية اإىل حد ما، 

ولكننا املنظمة الوحيدة 

املمولة من قبل كني�سة 

XYZ  يف هذه املنطقة مما 

ي�سعنا بالتايل يف موقع 

منا�سب اإذا كان لدينا 

مقرتح جيد. 

حققنا يف العام الأفراد

املا�سي ما معدله 

1،500 دولر تقريباً يف 

ال�سهر من الأفراد ويتم 

و�سعه يف �سندوقنا 

العام لتغطية تكاليف 

الربامج والتكاليف 

الإدارية.

العام املا�سي زار اأع�ساء 

جمل�س الأمناء والفريق 

الإداري جماعات الكنائ�س 

ومنظمات اأخرى جلمع 

الأموال. ولدينا اأي�ساً قائمة 

بعناوين الربيد الإلكرتوين 

ور�سالة اإخبارية ت�ساهمان 

يف جمع الأموال.  ي�ستغرق 

ذلك 5 اأيام تقريباً يف 

ال�سهر لإدارته من قبل 

�سخ�سني.

يتم تقدمي التمويل على 

اأ�سا�س منتظم ويتم 

ا�ستخدامه لتغطية 

الحتياجات الفورية.

كان لدينا دخل قليل 

لكنه ثابت يف ال�سابق من 

التربعات الفردية ال�سغرية.

 ،USAID بعثة

بيان الربنامج 

ال�سنوي لرعاية 

الأيتام والأطفال 

امل�ست�سعفني. 

250،000 دولر – 

500،000 دولر �سنوياً 

ملدى 2-3 �سنوات 

لتقدمي خدمات رعاية 

الأيتام والأطفال 

امل�ست�سعفني. 

مت تخ�سي�س 3 اأ�سابيع 

تقريبا ل�سياغة املقرتح 

وذلك با�ستخدام املوظفني 

احلاليني يف الأغلب. قد 

نحتاج اإىل التعاقد مع 

حمرر لتنقيح املقرتح لغويا.

6 اأ�سهر تقريبا قبل 

تقدمي املنحة

مناف�سة �سديدة جداً؛ يتم 

منح 6-8 اتفاقيات فقط.

* البيانات يف هذا اجلدول هي جمرد مثال ولي�ست مبنية على اأبحاث فعلية يف جمال املنح. 
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من  منح  على  للح�سول  طلبات  تقدمي   9.4
احلكومة الأمريكية

ميكن الطالع على فر�س التمويل التي توفرها 
على  الأمريكية  للحكومة  التابعة  الوكالت 

املواقع الإلكرتونية التالية: 

Grants.gov، )http://www.grants.gov( يوفر •
من  املقدمة  امل�ساعدات  كل  عن  معلومات 
والتفاقيات  )املنح  املتحدة  الوليات  حكومة 

التعاونية(.

 ،Federal Business Opportunities •

"FedBizOpps.gov " اأو
)http://www.fbo.gov(

يقدم معلومات عن جميع عقود ال�رشاء اخلا�سة 
.)acquisitions( بحكومة الوليات املتحدة

دليل  على  الإلكرتونيان  املوقعان  يحتوي 
ميكن  كما  اأخرى،  ون�سائح  ودرو�س  للم�ستخدم 
اإجراء البحث على املوقع بوا�سطة ا�سم الوكالة 

والكلمات الرئي�سية.  

من امليزات الأخرى املفيدة اأي�ساً يف تلك املواقع 
الباحثة  املنظمات  باإمكان  املنح.  اإعالنات  ن�رش 
متابعة  ال�سخمة  املنح  من  فرعية  منح  عن 
املوقع ملعرفة متلقي املنح والت�سال به ملعرفة 
يف  للم�ساعدة  فرعية  منح  يقدم  كان  اإذا  ما 

تنفيذ الربنامج.

املخزنة  القدمية  الإعالنات  على  الطالع  عند 
عن  فكرة  �ستاأخذون  اأدناه  املدرجة  املواقع  يف 
طلب  تقدمي  عند  توفرها  الواجب  املتطلبات 
على  معني.  م�سدر  من  منح  على  للح�سول 
للح�سول  ت�سعون  كنتم  اإذا  املثال،  �سبيل 
دولة حمددة،  USAID يف  بعثة  من  منح  على 

باإمكانكم البحث  عن اإعالنات البعثة ال�سابقة 
ملعرفة نوع التمويل املتوفر واللتزامات الواجبة 
قد  الطلب.  تقدمي  عملية  خالل  املنظمة  على 
قد  ولكنها  املتطلبات  هذه  على  تغيري  يطراأ 
تهيئة  كيفية  عن  الأفكار  بع�س  تعطيكم 

املنظمة باأف�سل �سكل لالإعالنات القادمة. 

• م�سادر ملقدمي الطلبات على موقع 

Grants.gov 
)http://grants.gov/applicants/app_
help_reso.jsp( 

• دليل املتعاقدين على
FedBizOpps 
)https://www.fbo.gov/downloads/FBO_
Vendor_Guide.pdf( 

املبا�رشة يف عملية تقدمي طلب للح�سول  قبل 
على منح من احلكومة الأمريكية عليكم فهم 
الأمريكية  احلكومة  ت�ستخدمها  التي  الآليات 
لتقدمي املنح للمنظمات وعملية املناف�سة على 

املنح املقدمة من احلكومة الأمريكية.

احلكومة  لدى  املتبعة  التمويل  اآليات   9.4.1
الأمريكية

لتقدمي  طريقتان  الأمريكية  احلكومة  تتبع 
من  هي  الأوىل  الطريقة  للمنظمات.  التمويل 
خالل عقود ال�رشاء والأخرى من خالل امل�ساعدات. 
متنح احلكومة الأمريكية العقود لل�رشاء وللمنح 

اأو التفاقيات التعاونية لتقدمي امل�ساعدات. 
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9.4.1.1 عقود ال�رشاء باملقارنة مع امل�ساعدات 

عمليات  هي   "Acquisition" ال�رشاء  عقود 
على  وت�ستمل   USAID بها  تقوم  التي  ال�رشاء 
مثل  اخلا�سة  واخلدمات  والأوراق  الأقالم  �رشاء 
اأو  الطباعة  وخدمات  املعلومات  تكنولوجيا 
خالل  من  اإمتامها  ويتم  ال�سحية  اخلدمات 

العقود.

امل�ساعدات هي التمويل )اأو �سيء اآخر له قيمة( 
لتنفيذ  اآخر  طرف  اإىل   USAID تقدمه  الذي 

الربامج التي ت�ساهم يف امل�سلحة العامة.

مع  باملقارنة  التعاونية  التفاقيات   9.4.1.2
املنح

التعاونية  التفاقيات  املنح  الرئي�سي بني  الفرق 
يف  الأمريكية  احلكومة  تدخل  ن�سبة  اأن  هو 
بند  خالل  من  وذلك  التعاونية  التفاقيات 
 )Substantial involvement( "التدخل اجلوهري" 
احلق  على  اجلوهري  التدخل  ي�ستمل  قد   .)2.6(
يف املوافقة على تنفيذ اخلطط وخطط العمل 
وخطط املراقبة والتقييم واملوظفني الرئي�سيني 
تفا�سيل  على  بناء  وذلك  الفرعيني  واملتلقيني 

املنحة.

9.4.2 التمويل املقدم من احلكومة الأمريكية 
من خالل العمليات التناف�سية

من  املقدم  للتمويل  الأ�سا�سية  الأركان  من 
احلكومة الأمريكية هو عملية التناف�س )اإل يف 
عادلة  املناف�سة  لتكون  ال�ستثنائية(.  احلالت 
ومتاحة للجميع قدر الإمكان، تتجنب احلكومة 
لأي  اأف�سلية  تعطي  اإجراءات  اأي  الأمريكية 
اإذا  ال�سبب  لهذا  عادلة.  غري  ب�سورة  منظمة 

عر�س  عن  �سوؤالً  الأمريكية  احلكومة  �ساألتم 
منحة ف�ستعطيكم رداً فقط اإذا اأعطت رداً اإىل 

جميع املنظمات الأخرى التي قدمت طلبات.

فر�سة  عن  الأمريكية  احلكومة  تعلن  عندما 
الهامة  الثالث  التفا�سيل  عادة  تقدم  متويل 

التالية:

• معيار الأهلية – نوع املنظمات املوؤهلة لتقدمي 

طلبات.

التي  الطريقة   – للطلبات  النقاط  منح  معيار   •

�سيتم فيها تقييم الطلبات ومنح نقاط لها.

الوثائق  هي  ما   – الطلبات  تقدمي  متطلبات   •

واملعلومات التي يتعني على املنظمات تقدميها 
وكيفية تقدميها واملواعيد املحددة لذلك.

عند تقدمي طلب للحكومة الأمريكية للح�سول 
على متويل، عليكم تلبية هذه املعايري واملتطلبات. 
اإذا كان معيار تقييم املناف�سة يخ�س�س نقاط 
جتارب  لديها  اأن  تبني  التي  للمنظمات  كثرية 
ناجحة يف تنفيذ برامج مماثلة فعليكم تو�سيح 

خربة منظمتكم يف املقرتح الذي تقدمونه. 

اآليات الإعالن عن عرو�ص املنح 

اآليات  عدة  الأمريكية  احلكومة  ت�ستخدم 
�سيوعاً  اأكرثها  املنح،  عرو�س  لتقدمي  خمتلفة 
الربنامج  بيانات  مثل  التناف�سية  الآليات  هي 
 ،)RFA( اأو الدعوة لتقدمي طلبات )APS( ال�سنوية
اأو الدعوة لتقدمي مقرتحات )RFP( ت�ستمل غالباً 
زمنية  لفرتة  اأكرث  اأو  اتفاقية  عقد/  اإبرام  على 
الأمريكية  احلكومة  ت�ستخدم  ولكن  حمددة، 
نتائج  لتحقيق  وا�سرتاتيجيات  متنوعة  بدائل 

الربنامج املختلفة. 
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)APS( 1 بيان الربنامج ال�سنوي

بيان الربنامج ال�سنوي هو عبارة عن عر�س منحة 
عدة  تقدمي  فر�سة  الأمريكية  للحكومة  يتيح 
ت�ستخدم  اأحياناً  منح خالل فرتة زمنية حمددة. 
ال�سنوية  الربنامج  بيانات  الأمريكية  احلكومة 

لتقدمي من وكالت خمتلفة. 

الربنامج  بيان  الأمريكية  احلكومة  ت�ستخدم 
ال�سنوي لت�سجيع مقدمي الطلبات املحتملني 
وجديدة  وفعالة  مبتكرة  توجهات  اقرتاح  على 
الربنامج  بيانات  طلبات  معني.  حتدي  ملعاجلة 
عر�س  يف  مبينة  عامة  موا�سيع  لها  ال�سنوي 
الطلبات  تقدم  التي  املنظمات  وتقرتح  املنحة، 
يتم  قبلها.  من  املقرتحة  الفعلية  الأن�سطة 
خالل  ومراجعتها  الطلبات  قبول  عام  ب�سكل 
املثال.  �سبيل  على  ك�سنة  حمددة  زمنية  فرتة 
قد حتدد احلكومة الأمريكية �سقف ملبلغ املنحة 
مبوجب بيان الربنامج ال�سنوي ولكن من املمكن 
قبول الطلبات عن اأي مبلغ حتى احلد الأق�سى 
ولفرتات زمنية خمتلفة. حتدد احلكومة الأمريكية 
عادة موازنة كلية للمنحة املعرو�سة وما اإن يتم 
تخ�سي�س مبلغ اللتزام اأو بعد مرور �سنة يتم 

اإغالق الدعوة لتقدمي الطلبات.

)RFA( 9.4.2.2 الدعوة لتقدمي الطلبات

الطرق  اأكرث  طلبات  لتقدمي  الدعوات  تعترب 
غري  املنظمات  من  الطلبات  ل�ستدراج  �سيوعاً 
ا�ستدراج  عملية  مبثابة  اأنها  كما  احلكومية، 
عامة لها موعد نهائي حمدد. قد يتمحور نطاق 
الدعوة حول اأن�سطة حمددة وقد يكون مفتوح 
عموماً  مرناً  الدعوات طابعاً  تتخذ  وغري حمدد. 
مثل  متاماً  واملواعيد،  بالتوقيت  يتعلق  فيما  اإل 
للمنح  اآلية  فهي  ال�سنوية،  الربنامج  بيانات 

متويل  تفرت�س  اأنها  اأي  التعاونية  التفاقيات  اأو 
الأن�سطة والإ�رشاف عليها ب�سكل حمدود.

)RFP( 9.4.2.3 الدعوة لتقدمي املقرتحات

من املمكن اأي�ساً تقدمي التمويل للم�ساريع من 
خالل الدعوات لتقدمي املقرتحات وهي اأدوات توؤدي 
اإبرام العقود. من املمكن تقدمي العقود اإىل  اإىل 
اأي نوع من املنظمات اإل اأنها ت�ستخدم غالباً مع 
الر�سوم  ت�سديد  لكون  نظرا  الربحية  ال�رشكات 

)اأي الأرباح( م�سموح به مبوجب هذه الآلية. 

على  جمدداً  املناف�سة  باب  فتح   9.4.2.4
الربامج

امل�ساريع املمولة من احلكومة الأمريكية لديها 
على  �سنوات  كخم�سة  اأداء حمدودة  فرتة  عادة 
�سبيل املثال، ولكن اإذا بقيت الظروف التي كان 
امل�رشوع يحاول معاجلتها قائمة عند انتهائه قد 
التناف�س"  باب  "فتح  الأمريكية  احلكومة  تقرر 
واملبا�رشة يف عملية طرح عطاء  الربنامج  على 
جديد ملوا�سلة العمل. يطلق على املنظمة التي 
ح�سلت على املنحة الأوىل "املنفذ احلايل" ويحق 
مناف�سة  يف  ت�سارك  اأن  على  طلب  تقدمي  لها 
اجلديدة. هناك  املنحة  مفتوحة للح�سول على 
معايري وا�سحة للمنحة املعرو�سة ويتم تقييم 

مقدمي الطلبات على اأ�سا�س تناف�سي.

ل ترتددوا يف تقدمي طلب للح�سول على منحة 
م�رشوع له منفذ حايل، فمن املحتمل اأن يكون 
احلكومة  اأّن  اأو  الأداء  يف  م�ساكل  واجه  قد 
الذي  اجلديد  التوجه  �ستف�سل  الأمريكية 

تقدمه منظمتكم.

من ال�سمات الفريدة لفتح باب املناف�سة جمددا 
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هي اإمكانية اإجراء اأبحاث ملعرفة النواحي التي 
اأنها  �سارت بنجاح وامل�ساكل التي من املحتمل 
مع  حتدثوا  الأوىل.  املنحة  فرتة  خالل  ن�ساأت  قد 
الفرعيون  واملتلقون  وامل�ستفيدون  املجتمع  قادة 

الذين �ساركوا يف الربنامج الأول.

تنفذ  التي  اجلهة  هي  منظمتكم  تكون  اأن 
من  عليه  املناف�سة  باب  فتح  مت  م�رشوع  حالياً 
جديد، ل يجعلكم تفرت�سون اأن فوزكم باملنحة 
اجلديدة اأمر م�سلم به. اذكروا يف الطلب الدرو�س 
التجربة  من  منظمتكم  ا�ستفادتها  التي 
التي  اجلديدة  التوجهات  اقرتاحات حول  وقدموا 

�ستتبعونها اإذا فزمت باملنحة الثانية.

9.4.2.5 املناف�سات املوؤلفة من عدة مراحل

عمليات  الأمريكية  احلكومة  تتبع  ما  غالباً 
متعددة  مراحل  على  تتم  التي  املناف�سة 
عدد  على  احل�سول  تتوقع  كانت  اإذا  خ�سو�ساً 
كبري من الطلبات. يجب يف املرحلة الأوىل تقدمي 
ورقة مفاهيم اأ�سا�سية خمت�رشة تو�سح امل�رشوع 
املقرتح على م�ستوى عال وت�ستمل على موازنة 
مب�سطة. تراجع احلكومة الأمريكية هذه الأوراق 
بالنتقال  املتقدمني  من  لعدد حمدود  وت�سمح 
اإىل املرحلة الثانية التي �سيتعني عليهم حينها 

تقدمي طلبات فنية وموازنات مف�سلة. 

ممتازة  فر�سة  للمنظمات  العملية  هذه  تتيح 
اإىل  ال�سطرار  دون  من  املناف�سة  يف  لال�سرتاك 
ل�سياغة  الالزمة  واملوارد  الوقت  تخ�سي�س 

مقرتح كامل. 

9.4.2.6 اآليات تقدمي املنح الفرعية

ت�ستخدم احلكومة الأمريكية اإ�سرتاتيجيات حل�رش 
عدد املنح التي تديرها ب�سكل مبا�رش ومتكينها 
يف الوقت نف�سه من تقدمي منح اأ�سغر اإىل عدد 
اأكرب من املنظمات ومن بني هذه الإ�سرتاتيجيات 
و�سع برنامج يخت�س بتقدمي املنح الفرعية تقوم 
منحة  بتقدمي  خالله  من  الأمريكية  احلكومة 
وتقدمي  التناف�س  قادرة على  اإىل منظمة  واحدة 

عدة منح اأ�سغر حجماً واإدارتها. 

غالباً ما تطلب احلكومة الأمريكية من املنظمة 
هيئات  اأنواع  اإىل  فرعية  منح  تقدمي  املُنفذة 

على �سبيل املثال: حمددة لغايات حمددة – 
قد توجب على املنظمة تقدمي كل املنح الفرعية 
اإىل منظمات جمتمعية )CBO( لتقدمي خدمات 
يف  امل�ست�سعفني  والأطفال  الأيتام  رعاية 
جمتمعاتهم. ت�ستمل املنح الفرعية اأحياناً على 
وغريها  التدريبية  والدورات  الفنية  امل�ساعدات 
هذه  تكون  وقد  الفرعيني،  للمتلقني  املزايا  من 
ال�سغرية  للمنظمات  بالن�سبة  رائعة  طريقة 

لال�ستفادة من موارد احلكومة الأمريكية. 

تتم اإدارة اأغلب برامج تقدمي املنح الفرعية على 
�سعيد البلد من جهة خارج بعثة USAID متثل 
الوكالة يف تلك البلد. مبا اأن هذه العملية تتم 
اإدارتها من قبل الغري ل يتم الإعالن عن فر�س 

املنح الفرعية على املوقع 
http://www.Grants.gov 
http://www.fbo.gov.  اأو
ببعثة  اأو  اأخرى  الت�سال مع منظمات  عليكم 
USAID املحلية لديكم ملعرفة ما اإذا كان هناك 

برامج لتقدمي املنح الفرعية يف بلدكم وموعد 
اجلولة القادمة لالإعالن عن عرو�س املنح. 
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عن  لالإعالن  ال�سابقة  الإ�سعارات   9.4.2.7
عرو�ص املنح

ت�سدر  املنح  عرو�س  عن  الإعالن  قبل  اأحياناً 
احلكومة الأمريكية اإ�سعار على املوقع 

http://www.Grants.gov 
http://www.fbo.gov.  اأو

ت�ستخدم احلكومة الأمريكية هذه الإ�سرتاتيجية 
والأ�سئلة  املالحظات  على  للح�سول 
وذلك  املحتملني  املتناف�سني  من  والتو�سيحات 
ممتازة  الطريقة  هذه  تعترب  املناف�سة.  بدء  قبل 
تنظر  التي  الربامج  عن  م�سبقة  فكرة  لأخذ 
قد  متويلها.  اإمكانية  يف  الأمريكية  احلكومة 
ال�سابق  الإ�سعار  ولكن  املنحة  عر�س  يتغري 
لعر�س املنحة �سيعطيكم وقتاً اإ�سافياً للبحث 

عن �رشكاء حمتملني واإ�سرتاتيجيات للتناف�س. 

9.5 ت�سميم الربامج

مبجرد العثور على فر�سة متويل ترغبون باحل�سول 
عليها عليكم �سياغة مفهوم لفكرة الربنامج 
بحيث تعتمدون فيها على العمل احلايل لديكم 
عر�س  يف  املبينة  الربنامج  متطلبات  ويلبي 
برناجمكم  ت�سميم  ي�ستند  اأن  يجب  املنحة. 
قدر الإمكان على م�ساريعكم احلالية وجتاربكم 
و�رشاكاتكم والبيانات ذات ال�سلة. عليكم اأي�ساً 
التي  الإ�سافية  الربنامج  �سياغة نهج لعنا�رش 
منظمتكم  تتعاطى  ول  املنحة  عر�س  يوجبها 
الثغرات من  باإمكانكم ملء هذه  حالياً معها. 
اأو من  اأخرى  خالل عقد �رشاكات مع منظمات 
خالل اقرتاح تعيني اأفراد لديهم مهارات خا�سة 

يف تلك املجالت. 

بعد النتهاء من الت�سميم الأ�سا�سي للربنامج 
عليكم حتديد حجمه مبا يف ذلك حجم املوازنة 

والنطاق اجلغرايف للربنامج. عليكم متابعة هذه 
للتنفيذ  زمني  اإطار  و�سع  خالل  من  اخلطوة 

وحتديد عدد املوظفني الالزم لتنفيذ الربنامج. 

والتقييم  للمراقبة  خطة  و�سع  عليكم  اأخرياً، 
تقدير  على  ت�ستمل   )53 ال�سكل  يف  )مبينة 
باأن  تعتقدون  الذين  امل�ستهدفني  عدد  اإجمايل 
الربنامج �سيتمكن من الو�سول اإليهم. يجب اأن 
اأي�ساً على الطريقة التي  ت�ستمل هذه اخلطة 
وتراقبون  امل�ستهدفني  عدد  فيها  �ستح�سون 

فيها التقدم يف �سري العمل وقيا�س الأثر.

بع�سها  عن  منف�سلة  لي�ست  املحاور  هذه 
التي  الثالثة  الأجزاء  الواقع  يف  متثل  اإنها  بل 
الأن�سطة،  الربنامج:  تنفيذ  منوذج  منها  يتاألف 
هذا  يبني   .)3.4.1.1( وامل�ستهدفني  والتكاليف، 
عملكم؛  فيها  توؤدون  التي  الطريقة  النموذج 
هذا  املتوقعة.  والنتائج  الالزمة،  واملخرجات 
النموذج هو الأ�سا�س الذي ي�ستند عليه ت�سميم 

الربنامج باأكمله.
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ال�سكل 53 – الأجزاء الرئي�سية يف خطة تنفيذ املراقبة والتقييم. 

وامل�ستهدفني  والتكاليف  الأن�سطة  تعترب 
عميق  ب�سكل  معاً  ومت�سلة  متداخلة  عنا�رش 
عند ت�سميم النموذج، فقد توؤثر التغيريات يف 
اأو  امل�ستهدفني  على  املثال  �سبيل  على  املوازنة 

جتربكم على تعديل اأن�سطتكم. 

يتطلب ت�سميم الربنامج توفر �رشيحة متنوعة 
الفنيني ومدراء  اخلرباء  ذلك  املبدعني مبا يف  من 
وذوي  واملوازنة  املالية  ال�سوؤون  وخرباء  الربنامج 
اخلربات والتجارب املحلية. باإمكانكم ال�ستفادة 
احلكومة  اأنظمة  يف  اخلرباء  اآراء  من  اأي�ساً 
جيدة  كتابة  مهارات  لديه  و�سخ�س  الأمريكية 
لتقدمي �رشح خطي وا�سح من الناحية الفنية. 

ت�سميم  املنخرطني يف  الأفراد  عدد  كان  �سواء 
يدرك  اأن  املهم  من  قليل  اأو  كثري  الربنامج 
والتكاليف  الأن�سطة  بني  ال�سلة  جميعهم 

وامل�ستهدفني. 

حول  ومقرتحات  ن�سائح  التالية  الأجزاء  تقدم 
كيفية حتديد امل�ستهدفني )9.5.1( وو�سع موازنة 

.)9.6(

9.5.1   حتديد امل�ستهدفني

الإجابة  عليكم  التي  الرئي�سية  الأ�سئلة  اأحد 
عليها عند تقدمي طلب للح�سول على منحة 
قد  اخلدمة؟".  �ستقدمون  "اإىل كم �سخ�س  هو 
الذين  الأ�سخا�س  بعدد  التنبوؤ  حماولة  تكون 
�سيتمكن برناجمكم من الو�سول اإليهم �سعباً 
اخلطوات  بع�س  اتباع  باإمكانكم  اأنه  اإل  جداً 

لت�سهيل هذه العملية. 

9.5.1.1 حتديد املوؤ�رشات

الذين  امل�ستفيدين  عدد  لتقدير  خطوة  اأول 
املوؤ�رشات  اإليهم هي حتديد  برناجمكم  �سي�سل 
التقدم  على  تدل  عالمات  عن  عبارة  هي  التي 
املبادرات  عن  الناجت  والتغيري  العمل  �سري  يف 
املوؤ�رشات  ت�سبح  م�رشوعكم.  يطلقها  التي 
تراقبونها مع  اأو  تتابعونها  التي  البيانات  مبثابة 
بع�س  الربنامج.  جناح  مدى  لتقييم  الزمن  مرور 
املانحني لديهم جمموعة موؤ�رشات حمددة يجب 
حتدد  وقد  عنها،  تقارير  تقدمي  الربنامج  على 
الدولة امل�سيفة موؤ�رشات خا�سة بها.  حكومة 
تقدمي  عليكم  توجب  التي  املنح  عرو�س  تقوم 
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بتو�سيح  الإ�سافية  املوؤ�رشات  هذه  عن  تقارير 
هذه املتطلبات عادة يف الإعالن عن املنحة. عند 
و�سع قائمة باملوؤ�رشات تاأكدوا من اأنكم تعرفون 
من  لتتمكنوا  املوؤ�رشات  معنى  وا�سح  ب�سكل 
"الو�سول"  مت  الذين  امل�ستهدفني  الأفراد  حتديد 
توفري  مت  والذين  الربنامج  خالل  من  اإليهم 
التعريف  اأي�ساً. هذا  لهم من خالله  "التدريب" 
الأ�سخا�س  عدد  حتديد  يف  للم�ساعدة  �رشوري 
الذين �ستتمكنون من الو�سول اإليهم بوا�سطة 
برناجمكم وذلك من خالل حتديد الوقت واملوارد 
اأو  ال�سخ�س  ذلك  اإىل  خدمة  لإي�سال  الالزمة 

�سمله مببادرة التدخل التي يطلقها الربنامج. 

9.5.1.2 البيانات الدميغرافية والبيانات الأخرى 
يف البلد

امل�ستهدفني  اختيار  عملية  يف  التالية  اخلطوة 
هي جمع بيانات دميغرافية وبيانات اأخرى خا�سة 
ت�ستهدفونها،  حمددة  جغرافية  منطقة  يف 
الأفراد  اإجمايل عدد  فهي ت�ساعدكم يف تقدير 

املحتملني يف منطقة معينة.

اإذا مل يحدد عر�س املنحة التي تقدمون طلباً لها 
باإمكانكم ا�ستخدام  منطقة جغرافية معينة 
لتحديد  الأخرى  والبيانات  الدميغرافية  البيانات 
فيها  الحتياجات  ن�سبة  تكون  التي  املناطق 
البيانات مع  باإمكانكم جمع هذه  الأعلى.  هي 
الأبحاث على امل�ساريع القائمة لتحديد الثغرات 
باإ�سدار  الدول  بع�س  تقوم  احلالية.  الربامج  يف 
املنظمات،  على  ت�ستمل  تف�سيالً  اأكرث  بيانات 
واخلدمات  بها،  تعمل  التي  اجلغرافية  واملناطق 

التي تقدمها. 

كما تن�رش الكثري من حكومات الدول امل�سيفة 

بيانات دميغرافية، ووبائية وبراجمية على املواقع 
لتحديد  ا�ستخدامها  املمكن  من  الإلكرتونية 
توثيق  من  تاأكدوا  التقديري.  امل�ستهدفني  عدد 
م�سدر البيانات والعملية التي ا�ستخدمتموها 

للتو�سل اإىل الأعداد التقديرية. 

9.5.1.3 بيانات الربامج ال�سابقة

ال�سابقة  الربامج  بيانات  تكون  اأن  املمكن  من 
امل�ستهدفني،  عدد  تقدير  يف  جداً  هامة 
والتكاليف، ومقايي�س الزمن اإل اأّن احل�سول على 
امل�سادر  من  �سهالً.  يكون  ل  قد  البيانات  هذه 
املتاحة  التقييمات  البيانات  لهذه  املحتملة 
للعامة حول امل�ساريع ال�سابقة، اأو م�رشوع ريادي 
منطقة  يف  تديرونه  م�سابه  برنامج  اأو  �سغري 
تتوفر  الذين قد  ال�رشكاء  اأو  و/  جغرافية قريبة 
لديهم بيانات ذات �سلة من م�ساريع مماثلة من 
برناجمكم.  ت�سميم  ت�ساعدكم يف  اأن  املمكن 
اآخر  م�رشوع  من  بيانات  ت�ستخدمون  كنتم  اإذا 
املناطق  بني  املحتملة  الختالفات  اأّن  تذكروا 
التي  التقديرية  الأرقام  توؤثر على  اجلغرافية قد 

حددمتوها مل�رشوعكم.

9.6 و�سع املوازنة

حتديد حجم املوازنة والربنامج

املقرتح.  امل�رشوع  ونطاق  حجم  املوازنة  �ستحدد 
يُتوقع منكم الو�سول اإىل عدد اأفراد اأكرب مب�رشوع 
موازنته 5 ماليني دولر من م�رشوع موازنته تبلغ 

500،000 دولر اأمريكي. 

ل حتدد بع�س عرو�س املنح مبلغ املنحة ولكن قد 
تقدم معدل عام للمبلغ اأو اإجمايل املبلغ املتوفر 
وعدد املنح املتوقعة. على �سبيل املثال، قد يعلن 
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بيان الربنامج ال�سنوي )APS( )9.4.2.1( اأن لديه 
اإىل ثماين  مبلغ 20 مليون دولر لتمويل خم�س 
احلكومة  اأّن  اأي  �سنوات،  ثالث  مدتها  م�ساريع 
ما  منظمة  لكل  تقدم  اأن  تتوقع  الأمريكية 
بني 800،000 اإىل 1.3 مليون دولر كمعدل عام 
تقدير  املعدل  باإمكانكم من خالل هذا  �سنوياً. 
الذين  امل�ستفيدين  اأو عدد  و/  اجلغرايف  النطاق 

تتوقعون الو�سول اإليهم. 

املعدل،  هذا  من  اأكرث  اأو  اأقل  تكونوا  اأن  جتنبوا 
فاإذا كنتم اأقل منه حاولوا �سم متلقني فرعيني 
اإ�سافية  مناطق جغرافية  تغطية  على  قادرين 
جتاوزمت  اإذا  اإ�سافيني.  م�ستفيدين  اإىل  والو�سول 
اإىل حد كبري حاولوا تقلي�س نطاق  هذا املعدل 

امل�رشوع.

اجلهد  فاإن  الأمريكية  احلكومة  نظر  من وجهة 
الالزم لإدارة منحة قيمتها 50،000 دولر ي�ساوي 
تقريباً اجلهد الالزم لإدارة منحة قيمتها 5 ماليني 
ال�سغرية  املنح  ع�رشات  اإدارة  اأّن  يعني  مما  دولر 
م�سـاألة غري عملية.  لذا، اإذا كانت منظمتكم 
كبرية  منحة  اإدارة  عليها  يتعذر  لدرجة  �سغرية 
فعليكم ت�سكيل حتالف من ال�رشكاء ليقرتحوا 
يتالءم مع  واحداّ كبرياّ  ب�سكل جماعي برناجماً 

حجم املنحة املقدر يف عر�س املنحة. 

9.6.1 فئات املوازنة املعيارية

الطلبات  تقدمي  اأثناء عملية  يتعني عليكم  قد 
 424A-)SF( املعياري  النموذج  ا�ستخدام 
"معلومات عن املوازنة – الربامج غري الإن�سائية". 

موازنة  فئات  اإىل  املوازنة  النموذج  هذا  يحلل 
معيارية:

• �سوؤون املوظفني         • تكاليف اأخرى

• ال�سفر                       • املزايا العينية

• اللوازم                       • املعدات

• الإن�ساءات                 • العقود

التكاليف غري املبا�رشة )اأو تكاليف الربنامج(  • 

تقوم USAID يف بع�س احلالت بتعديل القائمة 
املثال،  الربنامج. على �سبيل  اأكرث مع  لتتنا�سب 
"الإن�ساءات"  فئة  اأحياناً   USAID برامج  حتذف 
من  )للمزيد  الربنامج"  "تكاليف  فئة  وت�سيف 
الطالع   يرجى  املالية،  الإدارة  حول  املعلومات 

على الف�سل الرابع(.

يعرّف اجلزء التايل كل فئة ويقدم بع�س الأمثلة 
على التكاليف الواردة يف كل منها.

�سوؤون املوظفني 

رواتب  على  املوظفني  �سوؤون  فئة  ت�ستمل 
ذلك  يف  مبا  للم�رشوع  املخ�س�سني  املوظفني 
واملوظفون بعقود طويلة  املنتظمون  املوظفون 
موظفي  اأو  م�ست�ساري  ت�سيفوا  ل  الأجل. 

املتلقي الفرعي. بالن�سبة للموظفني العاملني 
يف امل�رشوع بدوام جزئي عليكم ذكر املبلغ الذي 
ي�ساهم امل�رشوع به يف راتبهم ولي�س ن�سبة الوقت 
ل  للم�رشوع.  املوظفون  هوؤلء  يخ�س�سه  الذي 

تذكروا اأي مزايا عينية يف هذا البند. 

فريق  �سمن  يعمل  �سخ�س  لديكم  كان  اإذا 
امل�رشوع مبوجب عقد ومل تكونوا متاأكدين مما اإذا 

على الإنرتنت:
SF-424A-Budget Information-

Non-Construction Programs
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كان عليكم اإدراجه �سمن فئة �سوؤون املوظفني 
اأو اخلدمات التعاقدية عليكم اأخذ الأمور التالية 

بعني العتبار:

• من املمكن اإدراج املتعاقد لفرتة ق�سرية الأجل 

"اخلدمات  فئة  اأمور حمددة حتت  بت�سليم  امللزم 
التعاقدية".

• كل املوظفني املدرجني يف فئة �سوؤون املوظفني 

عليهم تقدمي �سجل دوام.

رئي�سيني  كموظفني  املقرتحني  املوظفني  كل   •

يجب اإدراجهم �سمن فئة �سوؤون املوظفني.

املزايا العينية

ت�ستمل املزايا العينية على التكاليف املرتبطة 
اأو  التقاعدي  الراتب  اأو  ال�سحي  التاأمني  بتوفري 
اإدراج  اأحياناً  يتم  للموظفني.  املزايا  من  غريها 
املزايا العينية يف املوازنة مببلغ حمدد بناًء على 
املبلغ من خالل  ويتم حتديد هذا  الراتب  معدل 
خارج  موظف  الفرد  كان  اإذا  التدقيق.  عملية 
الوليات املتحدة فمن املمكن حتديد مبلغ املزايا 
تقدميها من خالل  التي يجب  املزايا  اأو  العينية 

القوانني املحلية.

يجب اأن تكون املزايا العينية للموظفني العاملني 
للموظفني  املقدمة  املزايا  نف�س  الربنامج  على 

الآخرين يف املنظمة.

ال�سفر

يجب حتليل ميزانية ال�سفر اإىل الأق�سام التالية:

الذي ل ي�ستمل على  )ال�سفر  ال�سفر املحلي   •
ترتيبات املبيت(؛

وقد  الدولة  داخل  )ال�سفر  الداخلي  ال�سفر   •

املبيت  لتكاليف  يومي  بدل  على  ي�ستمل 

والوجبات وامل�ساريف النرثية(؛ 

• ال�سفر الدويل

يجب اأن ت�ستمل ميزانية ال�سفر على ما يلي:

• تذكرة ال�سفر اجلوي؛

وامل�ساريف  الوجبات،  )للمبيت،  البدل اليومي   •
النرثية(؛

• ا�ستئجار ال�سيارات؛

• �سيارات الأجرة )التاك�سي(؛ 

• تكاليف م�سافة الطريق اأو الوقود. 

يجب اأن ل ت�ستمل ميزانية ال�سفر على ما يلي:

• ال�سيارات التي �سيتم �رشاوؤها؛

• �سيانة ال�سيارات؛

• تاأمني ال�سيارات اأو ر�سوم الرتخي�س.

اإذا مل تكن لديكم خطط �سفر حمددة عليكم 
بناًء على تكاليف  الرحالت واملوازنة  تقدير عدد 
تتجاوز  مبالغ  حتديد  يجوز  ل  ال�سابقة.  ال�سفر 
تكاليف م�سافات الطرق والبدل اليومي املتبعة 
البيانات  اإرفاق  يجب  الأمريكية.  احلكومة  لدى 

التالية لكل رحلة خمطط لها:

• عدد الأ�سخا�س امل�سافرين؛

• الوجهة؛

• الغاية؛

• املدة.
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املعدات

كل  و�سعر  املعدات  بكل  قائمة  و�سع  عليكم 
يف  اأكرث  اأو  دولر   5،000 قيمتها  مفردة  قطعة 
اإذا  ال�سيارات.  على  ذلك  وي�ستمل  الفئة  هذه 
كانت تكلفة ال�سيارة اأقل من 5،000 دولر )على 
يف  اإدراجها  عليكم  نارية(  دراجة  املثال،  �سبيل 
بند "تكاليف اأخرى". ولكن يجب احل�سول على 
النظر عن  ال�سيارات بغ�س  موافقة ل�رشاء كل 
كانت  اإذا  فيها.  تندرج  التي  الفئة  اأو  تكلفتها 
تكلفة املعدات اأقل من 5،000 دولر مثل معدات 

املكتب عليكم اإدراجها حتت فئة "اللوازم".

اللوازم

واملواد  اللوازم  كل  الفئة  هذه  اإىل  اأ�سيفوا 
اأقل  قيمتها  تبلغ  التي  ال�ستهالكية  واملعدات 
من 5،000 دولر ما مل يكن هناك فئة خم�س�سة 
وكان من املالئم اأكرث اإدراج  لـ"تكاليف الربنامج" 

تلك الأ�سناف فيها.

العقود

ت�ستمل هذه الفئة على امل�ست�سارين واملتلقيني 
الفرعيني. عند تقدمي طلب للح�سول على عقد 
يجب اإدراج كل امل�ست�سارين وذكر الأجر اليومي 
الحتفاظ  املف�سل  من  التقديري.  الأيام  وعدد 
موظف  لكل  الذاتية  ال�سرية  بيان  بنموذج 

،1420-SF متعاقد )النموذج املعياري
http://www.usaid.gov/forms/a1420-17-
1.pdf(.
يجب ذكر املتعاقدين الآخرين مبا يف ذلك املتلقيني 

الفرعيني يف هذه الفئة. 

عليكم اإعداد موازنات مف�سلة وم�ستقلة بناًء 
بال�رشكاء  املتعلقة  املوازنة  اإر�سادات  نف�س  على 
يف  تذكرونه  فرعي  متلقي  كل  عن  الرئي�سيني 

تقدم عدة منح  التي  الربامج  )باإمكان  املقرتح. 
�سغري ملرة واحدة اإىل املنظمات املجتمعية اإدراج 
هذه التكاليف �سمن فئة "تكاليف الربنامج".(

الإن�ساءات

اأموال  ا�ستعمال  ب�ساأن  �سارمة  اأنظمة  هناك 
كانت  اإذا  الإن�ساءات.  يف  الأمريكية  احلكومة 
ذلك  ف�سيكون  م�سموحة  الإن�ساءات  تكاليف 
اأن  يجب  واإل  املنحة،  عر�س  يف  بو�سوح  مبني 
دولر.  يكون املبلغ املدرج يف هذه الفئة "�سفر" 

تعديل  احلالت  بع�س  يف  املانحة  الوكالة  جتري 
الفئة  هذه  وت�ستبدل  املعياري  النموذج  على 
بفئة اأخرى ذات �سلة اأكرث باملنحة مثل "تكاليف 

الربنامج". 

تكاليف الربنامج

املرتبطة  البنود  الربنامج  تكاليف  تغطي 
بامل�ستفيدين من الربنامج مثل معدات الفح�س 
الذاتي واملواد التدريبية ور�سوم ا�ستئجار قاعات 
التدريب واملعدات ال�ستهالكية التي تقل قيمتها 
عن 5،000 دولر اأمريكي وميكن ا�ستخدامها يف 
اإدراج  الرتويجية. عليكم  اأو  التدريبية  الأن�سطة 
اأكرب عدد ممكن من البنود يف هذه الفئة حيث 
اأنه يتم ت�سجيع الربامج عادة على اإنفاق اأموالها 

لتقدمي املنافع للمتلقيني. 

تكاليف اأخرى

التكاليف  كل  على  الأخرى  التكاليف  ت�ستمل 
التي  املبا�رشة  الربنامج  وتكاليف  الت�سغيلية 
نفقات  على  ت�ستمل  وقد  امل�رشوع،  اإىل  تعزى 
والإيجار،  التدريبية،  والدورات  املطبوعات، 
والربيد،  واملاء،  والكهرباء،  وال�سيانة،  والتاأمني، 

والهاتف، والإنرتنت. 
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اإذا كان لديكم اتفاقية �سعر التكلفة املبا�رشة 
التي يغطيها  التكاليف  فال تذكروا   "NICRA"

�سعر التكلفة غري املبا�رشة اخلا�س بكم. 

 NICRA اتفاقية  كانت  اإذا  املثال،  �سبيل  على 
يف  تذكروها  فال  املكتب  اأجرة  على  ت�ستمل 
فئة  ت�ستخدمون  كنتم  واإذا  الفئة،  هذه 
تذكرون  اأنكم  من  فتاأكدوا  الربنامج"  "تكاليف 
الفئة  تلك  يف  بالربنامج  مرتبطة  تكاليف  اأية 
ح�سب القت�ساء. يرجى الطالع على املعلومات 
تكاليف  فئة  التفا�سيل حول  للمزيد من  اأدناه 

الربنامج. 

التكاليف غري املبا�رشة

امل�سرتكة  التكاليف  اأو  املبا�رشة  غري  التكاليف 
ولكن  م�رشوع  لتنفيذ  الالزمة  التكاليف  هي 
من ال�سعب عزوها اإىل ذلك امل�رشوع وحده مثل 
اإيجار املكتب، وبدل اخلدمات، واملوظفني الإداريني. 
 NICRA �سعر  بتحديد  املنظمات  بع�س  تقوم 
مع USAID )2.5.2( وا�ستخدامه للتعاطي مع 
هذا النوع من التكاليف، اإل اأن اأغلب املنظمات 
اأنه لديها �سعر  )اأو   NICRA لي�س لديها �سعر 
NICRA فقط لنفقات املقر الرئي�سي لها(، لذا 

تخ�سي�س  كيفية  لتحديد  طريقة  اإىل  حتتاج 
اأنواع التكاليف هذه. 

مع  باملقارنة  املبا�رشة  التكاليف   9.6.2
التكاليف غري املبا�رشة

يطلق على التكاليف التي ميكن ب�سهولة عزوها 
اإىل م�رشوع حمدد مثل رواتب املوظفني العاملني 
بينما  املبا�رشة"،  "التكاليف  امل�رشوع  مبا�رشة يف 
يطلق على التكاليف امل�سرتكة "التكاليف غري 

املبا�رشة".

على  الطالع  يرجى  املعلومات  من  للمزيد   (
البند 2.5.2(.

9.6.3 امل�ساهمة يف التكاليف

قد  منحة،  على  للح�سول  طلب  تقدمي  عند 
بجزء  امل�ساهمة  عليكم  يتوجب  قد  اأو  ترغبون 
م�سادر  من  للم�رشوع  الكلية  التكاليف  من 
هذا  يعرف  الأمريكية(.  احلكومة  )غري  اأخرى 
نقدي  ب�سكل  بالتكاليف  بامل�ساهمة  اللتزام  
املوازنة  زيادة  اإىل  ويوؤدي  اأخرى  بوا�سطة موارد  اأو 

الكلية للم�رشوع. 

اأموال  بتقدمي  املنحة ملزم  قد ل يكون متلقي 
للح�سول  ليتاأهل   "matching funds" مناظرة 
على متويل من وكالة تابعة للحكومة الأمريكية 
بتقدمي  يلتزمون  ال�رشكاء  من  الكثري  اأن  اإل 
امل�رشوع من م�سادر غري  م�ساهمة يف تكاليف 

تابعة للحكومة الأمريكية.

اأن  يجب  التكاليف  امل�ساهمة يف  مبلغ  لقبول 
يكون من م�سدر غري تابع للحكومة الأمريكية 

مثل املنظمات اخلا�سة اأو تربعات الأفراد.

عليكم معرفة مبلغ التكاليف امل�سرتكة 
امللزمون به:

يتم ذكر مبلغ التكاليف امل�سرتكة، اإن وجدت، 
يف البنود التالية:

يف نهاية خطاب املنحة يف اجلزء اأ. "البند 
مبلغ امل�ساهمة يف التكاليف"  العام 5 – 

غري الفدرالية

امللحق اأ يف منحتكم، اجلدول
•اجلزء 4 – موازنة التفاقية التعاونية"

•اجلزء 9 – "امل�ساهمة يف التكاليف"
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النقدية  غري  املوارد  ا�ستخدام  اأي�ساً  باإمكانكم 
واملعدات  التطوعي،  العمل  كوقت  العينية  اأو 
والأبنية التي يتم التربع بها وغري ذلك. لعتبار 
عليكم  التكاليف  يف  م�ساهمة  املوارد  هذه 

توثيق م�سدرها وقيمتها. 

كيف �سي�ساعد هذا برناجمنا؟

تخ�سي�س اأموال اأو موارد عينية للم�ساهمة يف 
يف  املبينة  امل�رشوع  اأهداف  لتحقيق  التكاليف 
خطاب املنحة اأو التفاقية التعاونية �سي�ساعد 

املنظمة على:

• تعزيز فر�س ا�ستدامة الربنامج من خالل اإيجاد 
اآليات وم�سادر متويل اأخرى اآمنة.

• تعزيز م�ستوى التزام ال�رشكاء امل�ستفيدين من 
خمرجات الربنامج.

• بناء ثقة اجلهات املانحة بقدرة منظمتكم على 
م�ساعدة نف�سها بنف�سها.

ما الذي ميكن اعتباره م�ساهمة يف التكاليف؟

لقبول امل�ساهمات يف التكاليف يجب اأن تلبي 

تلك امل�ساهمات املعايري التالية:

• يجب اأن تكون مدرجة يف املوازنة املعتمدة.

اأن يكون من املمكن التحقق منها يف  يجب   •

لدى  يتوفر  اأن  )يجب  املنحة  متلقي  �سجالت 
املنظمات نظام م�سابه لنظام املحا�سبة يوثق 

امل�ساهمة يف التكاليف(؛

لتحقيق  ومنطقية  �رشورية  تكون  اأن  يجب   •

اأهداف امل�رشوع ب�سكل منا�سب وكفوؤ؛

مبادئ  مبوجب  م�سموحة  تكون  اأن  يجب   •

التكاليف املعمول بها لدى احلكومة الأمريكية 
ال�سلع  قيمة  اأو  التكاليف  تكون  اأن  )يجب 

واخلدمات املتربع بها منطقية(؛ 

احلكومة  قبل  تكون م�سددة من  اأن ل  يجب   •

الأمريكية مبوجب منحة اأخرى؛

• يجب اأن ل تكون مدرجة كم�ساهمة يف تكاليف 

"Matching Funds’" الأموال املناظرة
كمرادف  غالباً  امل�سطلح  هذا  ا�ستخدام  يتم 

مل�سطلح امل�ساهمة يف التكاليف وي�ستخدم يف 

احلالت التي يتعني فيها على املتلقي تقدمي مبلغ 

حمدد من م�سادر غري تابعة للحكومة الأمريكية 

للح�سول  ليتاأهل  اآخر  م�رشوع  اإىل  نقدي  كدعم 

�سبيل  على  الأمريكية.  احلكومة  منحة  على 

املثال: اإذا ن�س عر�س املنحة اأن على متلقي املنحة 

مناظرة  كاأموال  املنحة  قيمة  من   %10 تقدمي 

للتاأهل للح�سول على منحة قيمتها مليون دولر 

اأمريكي �سيتعني عليه تقدمي مبلغ 100،000 دولر. 

امل�سادر  عن  املنظمات  تغفل  قد  مالحظة: 
لهم.  املتوفرة  العينية  للم�ساهمات  املحتملة 

اأوقات  احت�ساب  املمكن  من  املثال  �سبيل  على 

عمل املتطوعني التي يتم متابعتها على �سجالت 

م�ساهمة  واعتبارها  عينية  كم�ساهمات  دوام 

هذه  املنظمات  بع�س  ترى  قد  التكاليف.  يف 

باأنها عملية مليئة  الورقية الإ�سافية  املعامالت 

بالأعباء اإل اأن احلكومة الأمريكية غالباً ما تعترب 

املنظمات التي ت�ستغل �ساعات عمل املتطوعني 

املرادفة  القيمة  متابعة  اأن  كما  جذابني.  �رشكاء 

يف  ي�ساهم  عنها  والإبالغ  هذه  العمل  ل�ساعات 

اإظهار قيمة منظمتكم عند �سعيها للح�سول 

على منح.
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اأي برنامج اآخر ممول من احلكومة الأمريكية.

بالرغم من اأن عر�س املنحة قد ل ي�ستمل على 
اأنه مبجرد  اإل  متطلب امل�ساهمة يف التكاليف، 
اأن تخ�س�س منظمتكم مبلغ معني كم�ساهمة 

يف التكاليف فاأنتم ملزمون بتقدميه.

لهذا ال�سبب عليكم تخ�سي�س مبلغ م�ساهمة 
يف التكاليف تعلمون اأنكم قادرون على تاأمينه. 
اإذا تعذر عليكم اللتزام مبتطلب امل�ساهمة يف 
التكاليف قد يعترب �سابط التفاقية ذلك �سبباً 
الأموال  حجب  اأو  املنحة  اتفاقية  لإنهاء  كافياً 
اإذا كانت اتفاقيتكم  عنكم عند نهاية املنحة. 
احلكومة  منكم  تطلب  فقد  انتهت  قد 
الأمريكية رد مبالغ لها بدلً من مبلغ امل�ساهمة 
يف التكاليف الذي مل تقوموا بتقدميه، ولكن اإذا 
جتاوزمت مبلغ امل�ساهمة يف التكاليف املخ�س�س 
مبلغ  قدمتم  لأنكم  الثناء  ف�ستتلقون  لكم 

يفوق املبلغ امللزمني به. 

التكاليف،  يف  امل�ساهمة  اأنواع  على  اأمثلة 

والتقييمات، والتوثيق

• اخلدمات التطوعية

التي  التطوعية  اخلدمات  اعتبار  املمكن  من 
وخرباء  وفنيون  حمرتفون  موظفون  يقدمها 
وعاملون اآخرون يتمتعون اأو ل يتمتعون باملهارات 
كانت  اإذا  التكاليف  يف  م�ساهمة  اأنها  على 
اخلدمة التي يقدمونها ت�سكل جزء ل يتجزاأ من 
الربنامج املعتمد و�رشورية له. يجب اأن تكون اأجور 
املتطوعني مماثلة لالأجور التي تدفعها املنظمة 
اإىل  العمل  نف�س  لقاء  املحلي  العمل  و�سوق 

�سوق العمل.

• اللوازم التي يتم التربع بها

على  بها  التربع  يتم  التي  اللوازم  ت�ستمل  قد 
لوازم  املكتبية،  اللوازم  ال�ستهالكية،  املعدات 
املاء،  )الكهرباء،  اخلدمات  الربجميات،  املختربات، 
ولوازم  ال�سيانة(  خدمات  الكمبيوتر،  �سبكة 
التي  القيمة  تكون  اأن  يجب  العمل.  ور�س 
ال�سخ�سية  للممتلكات  تخ�سي�سها  يتم 
اعتبارها م�ساهمة يف  يتم  التي  ال�ستهالكية 
التكاليف معقولة ويجب اأن ل تتجاوز القيمة 
ال�سوقية للممتلكات يف وقت التربع بها. تعترب 
الفواتري والو�سولت، والق�سائم دليال كافيا على 

القيمة. 

متويل  يف  )امل�ساركة  النقدية  امل�ساهمات   •

امل�رشوع( 

قد ت�ستمل امل�ساهمات النقدية على متويل من 
املانحني  غري التابعني للحكومة الأمريكية مثل 
اأو  الأجنبية،  احلكومات  اأو  الدولية،  املنظمات 
اجلهة  احل�سول على كتاب من  الأفراد. عليكم 
ملانحة تبني بو�سوح املبلغ النقدي الذي مت التربع 

به. 

على  تنطبق  التي  الأنظمة  بع�س  مالحظة: 
مثل  الأمريكية  احلكومة  اأموال  ا�ستخدام 

متطلبات امل�سدر/ املن�ساأ وبند ال�سلع اخلا�سعة 

غري  املوارد  ا�ستعمال  على  تنطبق  ل  لقيود 

واملخ�س�سة  الأمريكية  احلكومة  من  امل�ستمدة 

للم�ساهمة يف التكاليف. على �سبيل املثال: اإذا مت 

التربع ب�سيارة مر�سيد�س - بنز )لي�ست من م�سدر 

تابع للحكومة الأمريكية( ليتم ا�ستخدامها يف 

امل�رشوع من املمكن العرتاف بها كم�ساهمة يف 

ت�رشي  ل  واملن�ساأ  امل�سدر  قواعد  لأن  التكاليف 

على امل�ساهمات يف التكاليف. 
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• املعدات واملباين والأرا�سي املتربع به

على  والأرا�سي  واملباين  املعدات  ت�ستمل  قد 
خ�سم  منح  يتم  التي  اأو  بها  املتربع  املكاتب 
املعارة  اأو  بها  املتربع  واملعدات  تكاليفها  على 
املتربع  املرافق  اأو  للمواقع  املوؤقت  وال�ستخدام 
بها. يجب حتديد قيمة الأرا�سي من قبل خممن 
ر�سمية  منظمة  قبل  من  ومعتمد  م�ستقل 
معتمد(،  عقارات  خممن  املثال  �سبيل  )على 
املعارة  اأو  بها  املتربع  للمعدات  بالن�سبة  اأما 
القيمة  يتجاوز  اأن ل  املرافق فيجب  وا�ستعمال 

ال�سوقية / قيمة الإيجار العادلة لها.

الإبالغ عن امل�ساهمة يف التكاليف

لتثبتوا تلبيتكم ملتطلب امل�ساهمة بالتكاليف 

له  املعادل  املبلغ  اأو   ( املبلغ  ت�سجيل  عليكم 
املايل  التقرير  يف  عينية(  امل�ساهمات  كانت  اإذا 
-SF الفدرايل الف�سلي وذلك با�ستخدام منوذج
425. يجب اأن تتوفر اإمكانية التحقق من هذه 
من خالل �سجالت املنظمة واأن تكون خا�سعة 

للتدقيق.  

املتلقني  قبل  من  التكاليف  يف  امل�ساهمة 
الفرعيني

يجوز لكم مبوجب ت�رشيح من �سابط التفاقية 
ر�سد مبالغ امل�ساهمة يف التكاليف من املتلقيني 
الفرعيني يف امل�رشوع )اإن وجدوا( لتلبية اللتزام 
الفرعيني  املتلقني  على  اأوجبوا  عليكم.  املرتتب 

اتباع نف�س العتبارات املبينة اأعاله. 

نوع امل�ساهمة يف 

التكاليف

الوثائق الداعمةالتقييم

• يجب اأن تكون الأ�سعار متوافقة مع اخلدمات التطوعية

الأ�سعار املدفوعة مقابل عمل مماثل يف 

املنظمة.

• اإذا كانت املهارات الالزمة غري متوفرة 

يف املنظمة متلقية املنحة فيجب اأن 

يتوافق ال�سعر مع الأ�سعار املدفوعة 

لقاء عمل مماثل يف �سوق العمل.

• �سجل دوام موقع يبني عدد �ساعات العمل

• ح�ساب الأجور بناء على الطريقة املتبعة يف حتديد قيمة �ساعات 

العمل.

العمل الذي يوؤديه موظفون 

من منظمة اأخرى ب�سكل 

تطوعي

• �سجل دوام موقع يبني �ساعات العمل.• ال�سعر  املعتاد املدفوع للموظف  

• ح�ساب الأجور بناء على الطريقة املتبعة يف حتديد قيمة �ساعات 

العمل )على �سبيل املثال: اأورمة الدفع(. 

• القيمة ال�سوقية العادلة للوازم وقت اللوازم املتربع بها

التربع بها.

• خطاب عن التربعات املقدمة

• تقييم  للمعدات املتربع بها بناء على دليل املعدات اأو الأ�سعار 

املتوفرة على الإنرتنت، اأو الفواتري اأو العرو�س ال�سعرية املتعلقة 

بنف�س اللوازم. 

ال�سكل 54 – ملخ�ص عن تقييم وتوثيق امل�ساهمات يف التكاليف
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من  منح  على  للح�سول  التاأهل  قواعد   9.7
احلكومة الأمريكية

ا�ستبيان ما قبل تقدمي املنح )راجع البند 2.3.1( 
الأمريكية  احلكومة  به  تقوم  اإجراء  اأول  هو 
على  للح�سول  موؤهلني  كنتم  اإذا  ما  لتحديد 

متويل.

اأهلية احل�سول على متويل لربامج حمددة
قد يكون لكل برنامج منفرد اإر�سادات اإ�سافية 
عر�س  كل  راجعوا  الإعالن.  يف  الأهلية  حول 
منحة عن كثب ملعرفة معايري الأهلية املحددة 

لكل برنامج. 

الأعمال  مبن�ساآت  خا�سة  اأهلية  معايري 
الأمريكية ال�سغرية اأو اململوكة من قبل املراأة 

اأو الأقليات

الوليات  حكومة  ت�ستعمل  احلالت،  بع�س  يف 
اأنواع  املتحدة معايري اختيارية خا�سة لت�سجيع 
حمددة من املنظمات على تقدمي طلبات وزيادة 
ذلك  على  الأمثلة  من  النجاح.  يف  فر�سها 
اإ�سافية ملن�ساآت  التي متنح نقاط  املنح  عرو�س 
املراأة  قبل  من  اململوكة  ال�سغرية  الأعمال 
على  فقط  العادة  يف  هذه  تنطبق  والأقليات. 
اإذا �سعرمت  من�ساآت الأعمال الأمريكية اخلا�سة. 
تتبع  كونها  من  ت�ستفيد  قد  منظمتكم  اأن 
اإحدى تلك الت�سنيفات فاحر�سوا على مراجعة 
�سفة  منظمتكم  ملنح  اخلا�سة  العملية 

معتمدة يف هذا الت�سنيف. 

• خطاب من اجلهة املانحة يوثق املبلغ النقدي الذي مت التربع به • التكاليف التي مت حتملها فعليا.امل�ساهمات النقدية

وا�سم امل�رشوع الذي تلقى الدعم.

• ك�سف بنكي يو�سح تاريخ ا�ستالم متلقي املنحة للمبلغ 

واإنفاقه ويحدد املبلغ.

املعدات امل�ساهم بها، املباين، 

اأو الأرا�سي

• يتم عادة حتديد معدل تناق�س القيمة 

/ ال�ستهالك اأو اأجور ا�ستعمال املعدات 

واملباين )مبا يتوافق مع �سيا�سة املنظمة(

• من املمكن قبول القيمة الكاملة 

للمعدات اأو املوجودات الراأ�سمالية 

الأخرى ور�سوم الإيجار العادلة لالأرا�سي 

�رشط موافقة �سابط التفاقية اأو مدير 

املنح. 

• خطاب يبني ال�سيء الذي مت التربع به.

• �سيا�سة حما�سبية تعك�س ال�سيا�سة التي تتبعها املنظمة 

ب�ساأن التناق�س يف قيمة املوجودات / ال�ستهالك. 

• دليل للمقارنة اأو درا�سة لأ�سعار ال�سوق 

• تقييم م�ستقل لقيمة الأرا�سي

• خطاب من اجلهة املانحة يبني املبلغ الذي مت التربع به اأو ن�سخة • التكاليف التي يتم حتملها فعليا امل�ساركة يف متويل امل�رشوع

من التفاقية اأو العقد.

• ن�سخة من الفاتورة التي مت ت�سديدها من قبل اجلهة املانحة. 

ال�سكل 54 – ملخ�ص عن تقييم وتوثيق امل�ساهمات يف التكاليف

نوع امل�ساهمة يف 

التكاليف

الوثائق الداعمةالتقييم
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9.8 ال�رشاكات

يعترب تكوين ال�رشاكات طريقة ممتازة لزيادة فر�س 
�سلة  لها  التي  املجالت  يف  املتاحة  التمويل 
مبنظمتكم. يف العديد من احلالت تكون مبلغ 
التمويل املتاح كبري جداً بحيث ل ميكن ملنظمة 
واحدة اإدارته مبفردها. اإذا كانت منظمتكم قادرة 
على حتمل اأغلب العمل ولي�س كله فقد يتعني 
عليكم البحث عن متلقني فرعيني للم�ساعدة 
يف املهام الإ�سافية. واإذا كانت منظمتكم غري 
ولكن  العمل  اأغلب  مع  التعاطي  على  قادرة 
امل�رشوع  من  هام  جزء  يف  امل�ساهمة  باإمكانها 
متقدمة  اأكرب  منظمة  على  العثور  فعليكم 
بطلب للح�سول على متويل والعمل كمتلقني 

فرعيني واتخاذ دور املتلقي الفرعي يف طلبها. 

اأنواع ال�رشاكات

هناك طرق متعدد لبناء الفريق. من املمكن اأن 
ي�ستفيد امل�رشوع الذي تقرتحون تطبيقه من اأي 

مزيج من اأنواع ال�رشاكات التالية:

الفرعي  املتلقي   – املنفذ  الفرعي  املتلقي   .1
من  جزء  بتنفيذ  تقوم  منظمة  هو  املنفذ 
الأرجح  على  ولديها  مبا�رش  ب�سكل  الربنامج 

اتفاقية فرعية مع املتلقي الرئي�سي. 

اأو  اأعمال  من�ساأة  هو  املتعاقد   – املتعاقد   .2
منظمة تقدم خدمة معينة اإىل فريق امل�رشوع 
املتلقي  وبني  بينها  مربم  عقد  هناك  ويكون 
قد  املثال،  �سبيل  على  الأرجح.  على  الرئي�سي 
يقدم املتعاقد التدريب اأو ال�ست�سارة حول نظام 

تطوير عملية املراقبة والتقييم. 

امل�ستفيدة  املنظمة   – امل�ستفيدة  املنظمة   .3
هي املنظمة التي قد تكون م�سوؤولة عن التنفيذ 
ولكنها تتوىل على الأرجح دور امل�ستفيد بدلً من 

الرئي�سي  الهدف  يكون  احلالة  هذه  يف  املنفذ. 
تعترب  املنظمة.  تلك  قدرة  بناء  هو  للربنامج 
املنظمات املجتمعية ال�سغرية من الأمثلة على 
هذه املنظمات امل�ستفيدة. يتم عادة ا�ستخدام 
التفاهم مع هذا  اأو مذكرة  الفرعية  التفاقية 

النوع من املنظمات. 

لي�س هناك �سيغة حمددة لتحديد مزيج اأنواع 
فيما  ولكن  لربنامج حمدد،  املنا�سبة  ال�رشاكات 
يلي بع�س الأمور التي يجب اأخذها بعني العتبار:

عليه.  الإ�رشاف  اإىل  فرعي  يحتاج كل متلقي   •

بعدد  ال�رشكاء  عدد  اإجمايل  بح�رش  ترغبون  قد 
ميكنكم اإدارته ب�سكل معقول.

يكون لل�رشاكة الناجحة منظمة قائدة، فمن   •

بالإجماع  قرار  كل  اإىل  التو�سل  يتم  قائد  دون 
وت�ستغرق املوافقة على القرارات اليومية الكثري 
من الوقت. يجب على املنظمة التي تلعب دور 
القائد متكني املتلقيني الفرعيني من امل�ساهمة 
قادرة  تكون  اأن  يجب  ولكن  الكلي  الربنامج  يف 
قيادة  يف  وامل�ساعدة  الإدارية  املهام  اإدارة  على 

عملية �سنع القرار يف الأوقات املنا�سبة.

• يجب اأن تكون عالقة املتلقي الفرعي ت�ساركية. 
يجب اأن يكون املتلقي الرئي�سي ال�رشيك قادر على 
الفرعي  املتلقي  من  املعلومات  على  احل�سول 
املتلقي  على  يجب  املقابل،  يف  معه.  والعمل 
واملتطلبات  النهائية  املواعيد  احرتام  الفرعي 

الأخرى التي يحددها املتلقي الرئي�سي.

•  يجب اأن تتوفر يف كل مناذج ال�رشاكة خطوط ات�سال 
واأداور وم�سوؤوليات وا�سحة وعمليات منتظمة لتبادل 
اخلربات وتخطي التحديات. حتى ال�رشاكات التي يتم 
وذات خربة طويلة  ت�سكيلها مع منظمات قوية 
معر�سة لالنهيار ب�سبب �سوء تفاهم ب�سيط كان 

من املمكن جتنبه من خالل الت�سالت اجليدة.
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التفاقيات الفرعية والعقود الفرعية واملنح 
الفرعية ومذكرات التفاهم

عند اإن�ساء �رشاكة يكون هناك عادة عقد يو�سح 
وتفا�سيل  والتوقعات  العالقة  تلك  الغر�س من 

التمويل و/ اأو اخلدمات الالزمة. 

حاجة  هناك  لي�س  الطلبات،  تقدمي  مرحلة  يف 
هناك  يكون  لن  حيث  التفاهم  مذكرة  اإىل  اإل 
ولكن  بالتمويل،  �سمانات  اللحظة  تلك  حتى 
مبجرد احل�سول على املنحة من املهم اإبرام عقود 
خمتلفة  اأنواع  هناك  اأكرث.  ر�سمية  واتفاقيات 
البنود  يلي  فيما  ولكن  لالتفاقيات  ومتعددة 
املنظمات  بني  املربمة  التفاقيات  يف  ال�سائعة 

غري احلكومية:

هذه  ت�سبه   – الفرعية  التفاقية  اأو  التفاقية   •

الوثيقة اإىل حد كبري التفاقية التعاونية املربمة 
الرئي�سي  واملتلقي  الأمريكية  احلكومة  بني 
املتلقي  برنامج  املتطلبات  تبني  اأن  ويجب 
اإعداد  واآلية  واملوازنة  الزمني  والإطار  الفرعي 

وتقدمي التقارير وغريها من املتطلبات. 

ا�ستخدامها  يتم   – الفرعي  العقد  اأو  العقد   •

عادة ل�رشاء �سلعة اأو خدمة. تبني هذه الوثيقة 
كحد اأدنى ال�سلع اأو اخلدمات املحددة التي يتم 
يتم  التي  اخلدمات  اأو  وال�سلع  وال�سعر  �رشاوؤها 
ذات  اأخرى  بنود  واأي  الدفع  وطريقة  تو�سيلها 
التي  الأمور  العقد على  الرتكيز يف  يتم  �سلة. 
يجب ت�سليمها اأكرث من تركيزها على اآلية عمل 

ال�رشاكة.

• املنحة اأو املنحة الفرعية – يجب اأن حتدد اتفاقية 
املنحة الطريقة التي �سي�ستخدم فيها الأموال 
ب�سوؤون  يتعلق  فيما  عليه  املرتتبة  واللتزامات 
املحا�سبة اأو اإعداد وتقدمي التقارير يف امل�ستقبل.

• مذكرة التفاهم )MOU( – يتم غالباً ا�ستعمال 

الأموال  حتويل  يتم  ل  عندما  التفاهم  مذكرة 
اأو  تبادل �سلع  املتوقع  ب�سكل مبا�رش ولكن من 
اأخرى بني املنظمات. على �سبيل املثال  خدمات 
يقدم  التي  العالقة  التفاهم  مذكرة  تو�سح 
املتلقي الرئي�سي من خاللها التدريب اأو ال�سلع 
الأ�سا�سية اإىل منظمة جمتمعية لتتمكن من 

تنفيذ براجمها. 

9.8.1 البحث عن متلقني فرعيني

يف  الثغرات  ملء  الفرعيني  املتلقني  باإمكان 
املمكن  ومن  وتعزيزها،  تقدمونه   الذي  املقرتح 
فعلي  ب�سكل  التواجد  اإمكانية  لكم  تتيح  اأن 
التي مل تعملوا فيها من قبل.  يف املجتمعات 
فنية  اخلربة يف جمالت  توفري  اأي�ساً  باإمكانهم 
حمدودة.  فيها  مهاراتكم  تكون  قد  معينة 
التنفيذ  يف  الفرعيون  املتلقون  بع�س  ي�ساعد 
اأو باإمكانهم تقدمي امل�ساعدة الفنية والتدريب. 
الفرعيون  املتلقون  اأن يكون  لي�س من ال�رشوري 
املنظمات  حت�رش  ما  غالباً   – �سغرية  منظمات 
الواقع منظمات غري  املحلية يف  غري احلكومية 
الفني  الدعم  لتقدمي  �سخمة  دولية  حكومية 

يف امل�رشوع. 

اأن هناك  املقرتح  اإذا �سعرمت خالل عملية تقدمي 
عليكم  ملوؤها  الفرعي  املتلقي  باإمكان  فجوة 

اأخذ اخليارات التالية بعني العتبار: 

وكانت  مالئمة  منظمة  تعرفون  كنتم  اإذا   •

جتمعكم عالقة بها فعليكم ذكرها يف الطلب، 
فهذا يعترب اأهم خيار خ�سو�سا اإذا كانت لكم 
اأو  ال�سابق  املنظمة يف  ناجحة مع  جتربة عمل 

رغبتم بان تتوىل دور هام يف التنفيذ.
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• اإذا كنتم تعرفون عن منظمة ولكن لي�س لديكم 
جتربة يف العمل معها اأو كنتم غري متاأكدين عن 
قدراتها قوموا بذكرها ك�رشيك حمتمل واذكروا 
باأنكم �ستنتهون من عملية اختيار ال�رشيك بعد 
تقدمي املنحة. هذا �سيمنحكم فر�سة فتح باب 
تقييم  اإجراء  اأو  الفرعية  املنحة  على  املناف�سة 
اإذا  معه.  اتفاقية  اإبرام  قبل  املحتمل  لل�رشيك 
توقيع مذكرة  املف�سل  الأمر كذلك، فمن  كان 
تفاهم مع ال�رشيك املحتمل وتو�سيح العملية 
التي تلي تقدمي املنحة والتي تنوون ا�ستخدامها 

لإمتام اإجراءات املنحة الفرعية. 

كنتم  اأو  كتلك  منظمة  تعرفون  ل  كنتم  اإذا 
الذين  املحتملني  ال�رشكاء  ب�ساأن  متاأكدين  غري 
التقيتم بهم من املف�سل اأن تبينوا يف الطلب 
ثم  لحقاً  الفرعيني  املتلقني  �ستحددون  اأنكم 
لختيار  �ست�ستخدمونها  التي  العملية  بينوا 

املتلقي الفرعي. 

قبل البحث عن املتلقي الفرعي عليكم حتديد 
تلبيتها.  الفرعي  املتلقي  على  التي  املتطلبات 
رمبا حتاج اإىل اأن تكت�سب اخلربة اأو اأن يكون لها 
تواجد يف منطقة جغرافية حمددة اأو يجب اأن 
يف  احلجم  نف�س  من  برنامج  نفذت  قد  تكون 
ح�سب  املعايري  هذه  ترتيب  باإمكانكم  ال�سابق. 
درجة الأهمية لتمكنكم من تقييم املنظمات 
املالئم  منها  اأي  ومعرفة  مو�سوعية  ب�سورة 

لكم. 

متلقني  على  العثور  اإ�سرتاتيجيات  ت�ستمل 
�سبكات  مع  العمل  على  جيدين  فرعيني 
على  اأ�سئلة  وطرح  احلكومية  غري  املنظمات 
املنظمات الأخرى التي عملت معها يف ال�سابق. 

قد ت�ستغرق عملية مقابلة املنظمات ومراجعة 
من  تاأكدوا  ولكن  الوقت  من  الكثري  عملها 
املبا�رشة يف البحث عن املتلقي الفرعي يف اأبكر 

وقت ممكن. 

متويل  على  للح�سول  طلب  تقدمي   9.8.2

كمتلقي فرعي

عن  والبحث  املنح  اإعالنات  متابعة  عليكم 
فيها  امل�ساركة  ميكنكم  التي  التمويل  فر�س 
الفر�سة  على  العثور  مبجرد  فرعيني.  كمتلقني 
التي  املنظمات  على  العثور  عليكم  املالئمة 
منحة  على  للح�سول  طلب  لتقدمي  تخطط 
اأو لديها ال�ستعداد لذلك. ترتكز هذه العملية 
على الت�سبيك. حاولوا حتديد ما اإذا كانت هناك 
منظمات غري حكومية يف موقع جيد للتجاوب 
البلد  يف  منظمة  هناك  يكون  قد  املنحة.  مع 
ات�سلوا  بتو�سعته.  ومهتمة  مماثل  بعمل  تقوم 
يف  تفكر  املنظمة  كانت  اإذا  ما  ملعرفة  باملدير 
تقدمي طلب واأخربوها باأنكم قد تكونوا مالئمني 

للم�ساركة كمتلقني فرعيني. 

من املميزات الإ�سافية الأخرى لطلب احل�سول 
مقدم  اأن  هي  فرعي  كمتلقي  اأموال  على 
الطلب الرئي�سي قد ي�ستخدم اأكرث من م�سدر 
مقدم  منكم  يطلب  قد  املقرتح.  ل�سياغة 
و�سف  كتابة  يف  امل�ساهمة  الرئي�سي  الطلب 
وموازنة اجلزء املتعلق بكم يف الربنامج. ل ترتددوا 
الرئي�سي  الطلب  مقدم  من  الإر�ساد  طلب  يف 

عند حتديد امل�ستهدفني وو�سع املوازنات.

معها  تعملون  التي  القائدة  املنظمة  كانت  اإذا 
غري ناجحة فهذا ل يعني اأنكم فقدمت فر�ستكم 
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يف امل�ساركة يف الربنامج. مبجرد الإعالن عن تقدمي 
فاز  الذي  الطلب  مبقدم  الت�سال  حاولوا  املنحة 
باملنحة و/ اأو احلكومة الأمريكية واأعربوا عن مدى 
رغبتكم يف امل�ساهمة يف الربنامج. من املحتمل اأن 
الفائز باملنحة مل يخرت بعد كل املتلقني الفرعيني 

وقد ي�سمكم اإىل فريقه قبل بداية الربنامج. 

9.9 ملخ�ص ومراجع

تعترب عملية جمع الأموال مهمة �سعبة ولكن 
باإمكانكم تعزيز فر�سكم يف النجاح وال�ستمرار 
يف تقدمي اخلدمة للم�ستفيدين الذين يعتمدون 
على براجمكم عند اعتماد اإ�سرتاتيجية وت�سميم 
برنامج وموازنة مدرو�سة وتكوين �رشاكات قوية.

املراجع

النماذج

 – املوازنة  عن  معلومات   –  424A-SF منوذج   •

الربامج غري الإن�سائية 
 http://apply07.grants.gov/apply/forms/
sample/SF424A-V1.0.pdf

جمع الأموال

للعاملني  : ملتقى   Know How Nonprofit  •

يف جمال املنظمات غري الربحية للتعلم وتبادل 
الدرو�س امل�ستفادة فيما بينهم.

http://www.knowhownonprofit.org/
funding

ا�ستدراج   :  The Community Tool Box  •

امل�ساهمات والدعم العيني 
http://ctb.ku.edu/en/tablecontents/
sub_section_main_1340.htm

Network for Good : معلومات واأدوات جلمع   •

الأموال على الإنرتنت
http://www.fundraising123.org/fundrai - 

ing

"اختيار   Selecting Fundraising Software  •

برامج جمع الأموال" 
http://www.techsoup.org/learningcenter/
software/archives/page9939.cfm






