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 2.1ملحة عامة

امل�صطلحات واالخت�صارات الرئي�سية

�سيتم يف هذا الف�صل تغطية اخلطوات

• نظام املحا�سبة على �أ�سا�س اال�ستحقاق – طريقة

مراجعة هذا الف�صل مع الف�صل الثالث الذي

املالية بنا ًءا على الن�شاط االقت�صادي بدال من

الرئي�سية لالنتهاء من الإعداد للمنحة ،وعليك

املنحـــة

يتناول مرحلة بداية الربنامج.

مبجرد ا�ستالمكم �إ�شعار ب�أن منظمتكم مدرجة
على القائمة النهائية للمنظمات املر�شحة

الن�شاط املايل .وفقا لطريقة املحا�سبة على
�أ�سا�س اال�ستحقاق ،يتم ت�سجيل الإيرادات
عند ك�سبها و وادراكها بغ�ض النظر

توقيت ا�ستالم املبلغ فعليا.

عن

للح�صول على منحة من الوكالة الأمريكية

• نظـــام التعليمـات املحو�ســبة ADS

�إنهاء العمل على تفا�صيل املنحة واال�ستعداد

)(ADS, http://www.usaid.gov/policy/ads/

التي يجب ا�ستيعابها والتي قد يكون الكثري

وي�شتمل على �إجراءات مقرتحة وغري �إلزامية

� USAIDأمرا ً جديدا ً بالن�سبة �إليكم.

املمار�سات الف�ضلى.

للتنمية الدولية ( ،)USAIDيتوجب عليكم

- Automated Directives System

لبدء الربنامج حيث هنالك العديد من املفاهيم

يغطي هذا النظام كل �أنظمة ،USAID

منها غري م�ألوف خ�صو�صا ً �إذا كان العمل مع

وروابط �إلكرتونية لالطالع على �أمثلة عن

الأهداف
• ا�ستيعاب املفاهيم الهامة املتعلقة باملنحة
بالإ�ضافة �إىل �أ�سا�سيات اتفاقيتكم.

• معرفة املهام الرئي�سية ال�رضورية لالنتهاء من
الإعداد للمنحة.

• معرفة ما يجب �أن يتوفر لديكم قبل بداية
الربنامج.

انتقل مبا�رشة �إىل:

• مرحلة املنحة – املهام

• التدقيق ما قبل املنحة

• �ضمانات ما قبل املنحة
• �رشوط ما قبل املنحة

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

• االتفاقيات الفرعية واملتلقيني الفرعيني

• �أ�سا�سيات االتفاقيات التعاونية
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حما�سبية يتم مبوجبها ت�سجيل كل الأحداث

املحملة :التكلفة املرتتبة لدعم
• التكلفة
ّ
منحة �أو ت�سيريها بالتحديد.
• التكلفة امل�سموح بها -التكلفة املرتتبة والتي
تعترب مقبولة ويجوز حتميلها على املنحة.

• �ضابط االتفاقية ()AO

 - Agreement Officerامل�س�ؤول يف USAID
الذي لديه �صالحية �إبرام اتفاقيات امل�ساعدة

و� /أو �إدارتها� ،إنهائها� ،إغالقها ،والذي يتخذ

قرارات ويتو�صل �إىل نتائج بالنيابة عن .USAID

• املمثل الفني ل�ضابط االتفاقية ()AOTR
Agreement Officer’s Technical
( – Representativeكان يطلق عليه يف
ال�سابق ال�ضابط الفني املخت�ص “Cognizant

 )”Technical Officerم�س�ؤول يف USAID

الذي يتوىل عملية مراقبة التقدم الذي يحرزه
متلقي املنحة نحو حتقيق غايات االتفاقية

والذي يقوم بدور �ضابط االرتباط بني متلقي

www.ngoconnect.net

املنحة و�ضابط االتفاقية ( .)AOيحدد �ضابط

• رقــم هــوية �صــاحب العــمل Employer

االتفاقية املذكور يف االتفاقية التعاونية

�أي�ضا ً رقم الهوية الأمريكية الفدرالية الذي

• مبلغ املنحة (�أو املنحة) – �إجمايل مبلغ املنحة

 USIADهذا الرقم لت�سهيل عملية دفع

االتفاقية م�س�ؤوليات ممثل الفني ل�ضابط

ويفو�ض �إليه ال�صالحيات ب�ش�أنها.

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

م�سك الدفاتر الذي يتم من خالله ت�سجيل

الأحداث املالية بناء على التدفق النقدي
واملركز النقدي .يتم ت�سجيل الدخل عند

ا�ستالم النقد ويتم االعرتاف بالنفقات عند
الدفع .يف املحا�سبة القائمة على �أ�سا�س

 – Identification Number EINيطلق عليه

يعرف عن م�رشوع �أو هيئة غري ربحية؛ ت�ستخدم
ّ

املنحة.

• النتيجة – نتيجة التدقيق التي تدعمها �أدلة
كافية وموثوقة وذات �صلة.

• مبادئ املحا�سبة املقبولة عموما ً (� - )GAAPإطار

معياري لإر�شادات املحا�سبة و�إعداد التقارير
املالية .ي�شتمل على املعايري واالتفاقيات

والقواعد التي يتبعها املحا�سبون لت�سجيل

النقد يطلق على الإيرادات وامل�رصوفات �أي�ضا

وتلخي�ص املعامالت و�إعداد القوائم املالية.

املحا�سبة القائمة على النقد بوعود الدفع

لإعداد التقارير املالية IFRS

باملقبو�ضات واملدفوعات النقدية .ال تعرتف
وتوقعات ا�ستالم املال واخلدمة يف امل�ستقبل
مثل الذمم الدائنة �أو الذمم املدينة �أو النفقات

املدفوعة م�سبقا �أو امل�ستحقة .هذا النظام

ت�ستخدم العديد من الدول املعايري الدولية
(http://en.wikipedia.org/wiki/

_International_Financial_Reporting
 )Standardsالتـي �أقــرها جمــل�س معــايري

�أ�سهل بالن�سبة للأفراد واملنظمات التي لي�س

املحا�ســـبة الدولية (http://en.wikipedia.

احلاالت التي تكون فيها الفرتة الزمنية ما بني

 )Standards_Boardالذي يوفر �أي�ضا �إطار

لديها عدد كبري من هذه املعامالت� ،أو يف
بداية املعاملة والتدفق النقدي ق�صرية جدا.

• هدف التكلفة – حد التكلفة لن�شاط �ضمن

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

• امل�ساهمة يف التكاليف – اجلزء الذي ال تغطيه

حكومة الواليات املتحدة من تكاليف امل�رشوع
�أو الربنامج ،وقد يكون على �شكل م�ساهمات

نقدية �أو عينية.

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

�رشا�ؤها بالتحديد ملنفعة م�رشوع واحد ب�شكل

ح�رصي ويتم حتميلها على ذلك امل�رشوع.

املنحـــة

املتوقع �إنفاقها خالل مدة امل�رشوع.

2

_org/wiki/International_Accounting
ملعايري املحا�سبة و�إعداد التقارير املالية.
• التكاليف غري املبا�رشة -

التكاليف الالزمة

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

املوظفني الإداريني امل�ساندين.

• امل�ساهمة العينية – املوارد غري النقدية

املقدمة �إىل م�رشوع وقد ت�شتمل على

اخلدمات التطوعية ،املعدات �أو املمتلكات.

من املمكن �أي�ضا ً اعتبارها جزء من امل�ساهمة

يف التكاليف.

• املوظفون الرئي�سيون – الأفراد يف امل�رشوع الذين

دليل املنظمات غري احلكومية الأ�سا�سي لإدارة املنحة املقدمة من USAID
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ي�شغلون منا�صب حمددة .عادة تكون الوظائف

• دخل الربنامج – الأموال التي يك�سبها الربنامج

الوظائف القيادية التي تعترب �رضورية لتطبيق

�سبيل املثال من خالل فر�ض ر�سوم على اخلدمات

التي يطلق عليها الوظائف الرئي�سية هي

امل�رشوع ككل بنجاح.

املنحـــة

• الأحكام املعيارية الإلزامية – جمموعة القواعد

ملنفعة الربنامج نف�سه .يتولد الدخل على
�أو بيع �سلع �أ�سا�سية .ومن املمكن حتقيق

الدخل �أي�ضا ً من خالل بيع معدات مت �رشا�ؤها

والأنظمة التي يجب على متلقي منحة

ب�أموال الربنامج ومل يعد هناك حاجة �إليها.

زيارة املوقع http://www.usaid.gov/policy/

املولدة للدخل والتي ميكن للم�ستفيدين من

 USAIDاتباعها .للمزيد من املعلومات يرجى
.)ads/300/303mab.pdf

• مذكرة تفاهم “”MOU

مالحظة :يختلف دخل الربنامج عن الأن�شطة
الربنامج االحتفاظ مبوجبها ب�أي دخل يعملون

على حتقيقه.

-

• التدخل اجلوهري – احلق الذي حتتفظ به

عليها �إذا مل يتم توثيق االتفاق ال�شفوي يف

يف �أي م�رشوع م�ساعدة ممول مبوجب اتفاقية

املبادئ الأ�سا�سية والإر�شادات التي �سيعمل

على املوافقة على خطط العمل واملوازنات

Memorandum of Understanding

م�ستند ي�ستخدم للت�أكيد على بنود متفق

حكومة الواليات املتحدة يف عمل مداخالت

عقد ر�سمي .من املمكن �أن تن�ص املذكرة على

تعاونية .ي�شتمل هذا احلق عادة القدرة

الأطراف معا ً مبوجبها لتحقيق الأهداف .يجب

واملوظفني

املراقبة

التي تنطوي على حتويل �أموال.

التعاونية جماالت التدخل اجلوهري.

الرئي�سيني

وخطط

عدم ا�ستخدام مذكرة التفاهم يف احلاالت

والتقييم واملتلقيني الفرعيني .حتدد االتفاقية

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

• التكاليف غري امل�سموح بها – التكاليف التي

”Negotiated Indirect Cost Rate “NICRA
� –Agreementسعر تتفاو�ض عليه املنظمة
مع  USAIDلتغطية التكاليف غري املبا�رشة.

ال ميكن ت�سديدها �إما ب�سبب الأنظمة �أو

لكونها غري منطقية �أو غري مالئمة.

(للمزيد من املعلومات عن التكاليف غري  2.2البداية
املبا�رشة واتفاقية  NICRAيرجى االطالع على
دليل املمار�سات الف�ضلى ب�ش�أن التكاليف غري

املبا�رشة « Best Practices Guide for Indirect

 »Costingعلى املوقع http://www.usaid.gov/

.)business/regulations/BestPractices.pdf
• املبلغ املخ�ص�ص �أو

مرحلة تقدمي
املنحة

البداية

التطبيق

الإغالق

احلكومة الإعالن عن
الأمريكية تقدمي املنحة
تت�صل بكم

االلتزام – املبلغ الذي تبد أ� مرحلة تقدمي املنحة عندما تبلغكم

خ�ص�صته  USAIDللم�رشوع .لي�س هناك  USAIDب�أن منظمتكم مدرجة على القائمة
�ضمانات ب�أن تعيد � USAIDإىل متلقي املنحة النهائية للمر�شحني لتلقي منحة .يتم �إر�سال
�أي م�رصوفات تزيد عن مبلغ االلتزام.
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الإِ�شعار عموما ً من قبل �أحد �أفراد مكتب

العقود يف � USAIDإىل ال�شخ�ص املحدد يف

www.ngoconnect.net

طلبكم .تبد أ� بعد ذلك �سل�سلة من الأحداث وتو�صلتم �إىل اتفاقية ب�ش�أن الربنامج ،املوازنة،

التي قد ت�شتمل على ا�ستبيان ما قبل املنحة والأهداف،

�ستتخذ

USAID

2

قرارا ً نهائيا ً

( )2.3.1واملفاو�ضات ( )2.4و�إمتام العمل على ب�ش�أن املنحة وذلك بناء على الأموال املتوفرة

املنحة ،بينما يجوز موا�صلة العمل على بع�ض

 USAIDمنحة لكم ،ولكن ب�إمكان � USAIDأن

 /ظروف ا�ستبيان ما قبل املنحة ( ،)2.4.2ولكن

هذه العملية .قد ت�شتمل �أ�سباب رف�ض تقدمي

بها خالل هذه املرحلة قبل التوقيع على اتفاقية

املهام يف مرحلة بداية املنحة مثل معاجلة نتائج
يجب االنتهاء من كل املهام املت�صلة مبرحلة

تقدمي املنحة قبل املبا�رشة يف تطبيقها.

 USAIDوكان التمويل متوفرا له ف�ستقدم
تقرر عدم متويل برناجمكم يف �أي مرحلة خالل

املنح يف هذه املرحلة على �أحد �أو بع�ض الأمور

التالية:

• نتائج ا�ستبيان ما قبل املنحة تدفع USAID

تذكروا �أن هذا الإ�شعار الذي تر�سله USAID

�إىل اال�ستنتاج ب�أن املنظمة ال يوجد لديها

�إ�شعار مبدئي بطبيعته ولي�س �ضمان ب�أنكم

لإدارة موارد  USAIDب�شكل مالئم �أو حتقيق

ب�ش�أن طلب احل�صول على منحة يعترب

�أنظمة� ،إجراءات� ،ضوابط داخلية� ،أو �سيا�سات

�ستح�صلون على املنحة ،لكنه يعني �أن عملية

�أهداف الربنامج املقرتح.

مراجعة كل الطلبات قد انتهت و�أنه قد مت

اختيار طلبكم و�إدراجه على القائمة النهائية

للمر�شحني للح�صول على منحة .ب�إمكان
 USAIDبعد ذلك �إجراء تقييم �إ�ضايف لتحديد

ما �إذا كانت منظمتكم متتلك القدرة الالزمة
(�أي الأنظمة والإجراءات وال�ضوابط الداخلية

وال�سيا�سات) لتحقيق �أهداف الربنامج املقرتح
يف طلبكم وتلبية متطلبات االلتزام اخلا�صة

• مل تتمكن منظمتكم و USAIDمن التو�صل

�إىل اتفاق حول جوانب حمددة يف املنحة مثل

املوازنة ،املنطقة اجلغرافية التي من املقرر
خدمتها ،ت�صميم الربنامج� ،أو الأهداف.

• هناك مقرتح  /مقرتحات �أخرى مت اعتبار �أن لها

�أولوية �أعلى �أو قيمة �أكرب بالن�سبة لـ .USAID

• التمويل املتوفر من � USAIDأ�صبح �أقل �أو متت
�إعادة توزيعه.

بـ  USAIDب�صورة ُمر�ضية .يطلق على هذا
التقييم «ا�ستبيان ما قبل املنحة» (.)2.3.1

• ا�سم منظمتكم مدرج على قائمة الأطراف

بالإ�ضافة �إىل ذلك ،قد ترغب  USAIDبتمويل

الأجنبية التابع لوزارة املالية الأمريكية� ،أو

بع�ض التغيريات على املقرتح الذي قدمتموه.

الأمريكية �أو القائمة املوحدة للأمم املتحدة.

منظمتكم

فقط

عند

التزامكم

ب�إجراء

هذه فر�صة للتفاو�ض على البنود املحددة يف

املنحـــة

املنحة .يجب �إجناز بع�ض املهام التي تتم املبا�رشة

والأولويات� .إذا كان الربنامج يتناول �أحد �أولويات

امل�ستبعدين اخلا�صة مبكتب مراقبة الأ�صول

قائمة املواطنني املعينني التابعة لوزارة املالية

اتفاقيتكم مع .USAID

من املهم التعامل مع مرحلة ما قبل املنحة

�إذا �أكملت منظمتكم ا�ستبيان ما قبل املنحة

( )2.2.2الالزمة لإمتام عملية الإعداد للمنحة.

بحر�ص وااللتفات ب�شكل كامل لكل املهام

دليل املنظمات غري احلكومية الأ�سا�سي لإدارة املنحة املقدمة من USAID
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من املمكن �أن تكون هذه املرحلة �رسيعة �أو �أن

� USAIDأموال �إ�ضافية ح�سب احلاجة وح�سب

قادرة على قطع هذا ال�شوط فلديها فر�صة

منظمتكم حتقق التقدم ب�صورة ُمر�ضية.

تواجه الكثري من الت�أخري .طاملا كانت منظمتكم
معقولة لتلقي منحة ولكن جتنبوا �أن تكون

املنحـــة

التوقعات عالية جداً .جتدر الإ�شارة �إىل �أنكم قد

ترغبوا باالن�سحاب من املفاو�ضات يف �أي وقت.

بالرغم من �أنه مل يتم التوقيع على �أي وثائق �إال
�أن �رشاكتكم مع  USAIDتبد أ� يف هذه املرحلة.

عليكم بذل اجلهد لتوفري املعلومات الالزمة

حتى تتمكن  USAIDمن اتخاذ قرار نهائي
ل�صاحلكم .يف الوقت نف�سه ،عليكم الت�أكد
من �أن منظمتكم ال تقدم وعود ال ت�ستطيع

تلبيتها� .إذا طلبت منكم � USAIDأخذ عمل
�إ�ضايف �أو تعديل برناجمكم ،ف�أنتم م�س�ؤولون
عن تقييم ذلك الطلب وحتديد ما �إذا كنتم

قادرين على تلبيته �أم ال� .إذا �شعرمت �أن الطلب
ي�ستلزم متويل �أكرث �أو �أنه ي�ؤثر على الأهداف،

ت�أكدوا من مناق�شة ذلك مع نظرائكم يف

 .USAIDتكت�سب املنظمة التي تفي بالتزاماتها

م�صداقية وتعزز فر�صها يف احل�صول على متويل

		
�إ�ضايف يف امل�ستقبل.

 2.2.1الإعداد ملرحلة تقدمي املنحة

 .1انتبهوا �إىل الفروق بني املنحة ومبلغ االلتزام
املخ�ص�ص.

حتتوي املنحة على رقمني �أ�سا�سيني:

مبلغ املنحة ومبلغ االلتزام .مبلغ املنحة هو

�إجمايل املبلغ التقديري والذي من املخطط
�إنفاقه خالل مدة امل�رشوع� ،أما مبلغ االلتزام
فهو املبلغ الذي خ�ص�صته  USAIDوقد

يكون مبلغ املنحة بكامله �أو جزء منه� .أي

مبعنى �آخر ،هو املبلغ املتوفر لدى منظمتكم

لإنفاقه على امل�رشوع يف �أي وقت� .ستخ�ص�ص

12

توفر الأموال لدى  USAIDعلى افرتا�ض �أن

يجدر التنويه �إىل �أن  USAIDقد ال تخ�ص�ص

كامل مبلغ املنحة لكم.

ال�شكل  – 1منوذج الإطار الزمني ملبلغ االلتزام
املخ�ص�ص

فيما يلي مثال يبين جدوالً زمنيا ً لتلقي المنظمة مبلغ االلتزام
المخصص لها على مدار ثالث سنوات وذلك بناء على منحة
مقدارها مليون دوالر أمريكي
التاريخ

المبلغ

 1كانون األول
2006

 100,000دوالر
أمريكي

المبلغ المخصص بعد
اعتماد خطة العمل

 1حزيران
2007

 400,000دوالر
أمريكي

المبلغ المخصص للسنة
الثانية

 1حزيران
2008

 300,000دوالر
أمريكي

المبلغ المخصص للسنة
الثالثة

 1حزيران
2009

 200,000دوالر
أمريكي

المبلغ المخصص األولي

إجمالي مبلغ المنحة

 1,000,000دوالر
أمريكي

من املهم طوال فرتة الأداء متابعة النفقات

الفعلية يف �ضوء املبلغ املخ�ص�ص لكم للت�أكد

من �أن النفقات ال تتخطى ذلك املبلغ .يُن�صح
ب�أن تقوموا ب�إعالم  USAIDيف حال �أنفقتم %75

من املبلغ املخ�ص�ص حتى تتمكن من تخ�صي�ص

�أموال �إ�ضافية لكم� .أي نفقات ملنظمتكم

تتجاوز املبلغ املخ�ص�ص تكون على م�س�ؤوليتكم!
لن تعيد � USAIDأي م�صاريف تزيد عن املبلغ
املخ�ص�ص حتت �أي ظرف.

من املهم تتبع �أموال املنحة �أي�ضا لأن USAID

تقوم بتخ�صي�ص مبالغ املنحة با�ستخدام «نظام

التمويل الآجل» ،الذي يتحدد مبدى توفر الأموال

لدعم امل�صاريف امل�ستقبلية لفرتة حمددة من

www.ngoconnect.net

الزمن .ال تخ�ص�ص  USAIDعادة مبالغ لفرتة

تتعدى � 12شهر بعد نهاية ال�سنة املالية التي

عليكم ا�ستي�ضاح نطاق املرونة املمنوح لكم

مبوجب االتفاقية التعاونية والبنود املحددة

مت فيها تخ�صي�ص املبلغ .لهذا ال�سبب ،ف�إن

التي تتطلب مراجعة  USAIDوموافقتها.

�شهر يعني �أن على منظمتكم �إيقاف �أن�شطة

يرجى زيارة االطالع على http://www.usaid.

�إنفاق املبلغ املخ�ص�ص ال�سنوي يف �أقل من 12

وذلك على م�س�ؤوليتكم( .للمزيد من املعلومات

(للمزيد من املعلومات عن التدخل اجلوهري،
.)gov/policy/ads/300/303.pdf

املنحـــة

الربنامج �أو �إنفاق مبلغ يتعدى املبلغ املخ�ص�ص

2

يرجى زيارة  .3 http://www.usaid.gov/policy/معاجلة ظروف ا�ستبيان ما قبل املنحة

.)ads/600/602.pdf

�إذا اكت�شفت حكومة الواليات املتحدة �أي

.2انتبهوا �إىل بند التدخل اجلوهري

ت�صويبها مبا يتوافق مع بنود املنحة .من

�أوجه ق�صور خالل فرتة ما قبل املنحة ،فيجب

لدى  USAIDعدة طرق لتمويل املنظمات

ال�سهل ت�صويب بع�ض النتائج مثل �رضورة

املنظمات .تعترب االتفاقية التعاونية �أحد هذه

بينما قد تكون النتائج الأخرى �أكرث �صعوبة

يف �سبيل حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية لتلك
الآليات وهي متنح  USAIDاحلق يف التدخل

ب�صورة جوهرية يف الإ�رشاف على تطبيق
جوانب حمددة يف الربنامج .الغر�ض من بند

التدخل اجلوهري يف االتفاقيات التعاونية هو

م�ساعدتكم على حتقيق �أهداف االتفاقية.

ا�ستخدام �سجل �أوقات الدوام للموظفني،
وت�ستغرق وقتا طويال ًٍ مثل �رضورة �إن�شاء نظام

�إدارة مالية �أف�ضل .ا�ست�شريوا املمثل الفني
ل�ضابط االتفاقية �إذا كانت لديكم �أية �أ�سئلة

حول التوقعات.

يو�ضح نظام التعليمات املحو�سبة  .4 303.3.11مراجعة االتفاقية التعاونية بعناية

 ADSالتدخل اجلوهري الذي يقت�رص على�( :أ)

هناك دائما �ضغوط لتوقيع االتفاقية – من

املنحة( ،ب) املوافقة على موظفني رئي�سيني

االتفاقية و�أحيانا ً من جهة موظفي .USAID

املوافقة على خطة التطبيق اخلا�صة مبتلقي

حمددين ،خطط املراقبة والتقييم (،)M&E
و�أي متلقيني فرعيني( ،ج) التعاون �أو امل�شاركة

بني  USAIDومتلقي املنحة و (د) �صالحية
 USAIDيف �إيقاف ن�شاط �إن�شائي على الفور.

الهدف هو متكني  USAIDمن الت�أكد من

بقاء �أن�شطة املنحة متما�شية مع �أهدافها

الإ�سرتاتيجية الكلية ويف نف�س الوقت �إعطاء

جهة الأفراد يف منظمتكم الذين يريدون �إمتام

قد تطلب � USAIDإجراء تغيريات على بع�ض

اجلوانب يف برناجمكم الأمر الذي قد ي�ؤثر على

الأهداف� ،أو املوازنة �أو جوانب رئي�سية �أخرى.

فكروا جيدا بهذه التغيريات وقوموا بتوثيقها.

يجب �إدخال هذه التغيريات �إىل و�صف الربنامج

يف االتفاقية التعاونية قبل التوقيع عليها.

املنظمة املرونة يف التطبيق واالبتكار وذلك 	.5ال تبد�ؤوا التطبيق من الآن!
�ضمن حدود تلك الأهداف الإ�سرتاتيجية.
�إن التوقيع على اتفاقية املنحة ال يعني
خالل الفرتات الأوىل من مرحلة تقدمي املنحة،
«االنطالق!» .قد يكون هناك بعد عدة مهام

دليل املنظمات غري احلكومية الأ�سا�سي لإدارة املنحة املقدمة من USAID
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تخطيطية وموافقات يجب �إمتامها ،كما �أن
التكاليف التي ترتتب قبل تاريخ البداية لن

يتم ت�سديدها .يغطي الف�صل الثالث مرحلة
بداية املنحة بالتف�صيل.

راجعوا ذلك الف�صل وحتكموا بتوقعات

�رشكائكم واملنتفعني املحتملني خالل مرحلتي

تقدمي املنحة وبدايتها.

املنحـــة

 2.2.2الإطار الزمني وقائمة املهام يف مرحلة تقدمي املنحة
ال�شكل  – 2الإطار الزمني وقائمة املهام يف مرحلة تقدمي املنحة
الحدث /المهمة
◊ تقوم  USAIDبإبالغكم 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
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الوصف
سيتصل بكم مكتب العقود التابع لـUSAID
بخصوص الطلب الذي قدمتوه لتلقي منحة
ويبلغكم أن منظمتكم مدرجة على القائمة
النهائية للمرشحين لتلقي منحة ،ولكن لم تلتزم
 USAIDبعد بتقديم أي تمويل لكم في هذه
المرحلة.
يقوم أحد المدققين أو مسؤول معتمد من
 USAIDبمراجعة األنظمة والسياسات
والقدرات في منظمتكم لتحديد ما إذا كانت
تلبي الحد األدنى من المعايير إلدارة منحة
 USAIDبنجاح.

اإلطار الزمني
يبدأ في وقت ما بعد الموعد
النهائي لتقديم الطلبات

المرجع
الجزء 2.3

على الفور ،ويجب إنهاؤه قبل
تقديم المنحة

الجزء 2.3.1

يجب إنهاؤه قبل تقديم المنحة

الجزء 2.3.2

يجب إنهاؤه قبل تقديم المنحة

الجزء 2.4

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

فورا أو ضمن اإلطار الزمني
الذي حددته .USAID

الجزء 2.4.2

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

ان امكن يجب تسمية األفراد
المهمين في فترة توقيع المنحة

الجزء 2.5.1

ستلقي  USAIDنظرة أخيرة على موازنتها
وأولوياتها والمرشحين النهائيين اآلخرين
للحصول على المنحة وبعدها تتخذ قرار نهائي.

اإلطار الزمني سيعتمد
على عبء عمل USAID
وأولوياتها.

الضمانات ما قبل المنحة هي عدة وعود على
منظمتكم تقديمها لتكون مؤهله لتلقي منحة
من  ،USAIDوتكون عادة على شكل نماذج
مقدمة مع الطلب .ستتأكد  USAIDمن إكمالها
قبل تقديم المنحة.
قد تطلب  USAIDتغيير النواحي الجغرافية
أو الفنية أو األهداف أو الموازنة أو أو إجراء
تغييرات أخرى على المقترح لجعله أكثر توافقا ً
مع أولويات  USAIDواألهداف اإلستراتيجية.
يُتوقع منكم مراجعة هذه التغييرات المقترحة
والتأكد من أن منظمتكم ال تزال قادرة على
إنهاء المشروع ضمن الموازنة ـ األهداف،
واإلطار الزمني المحدد.

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.

متابعة الخطوات المبينة أعاله

الفصل 2

الجزء 2.6

www.ngoconnect.net

بداية مرحلة بداية المنحة
عقد اتفاقيات مع الشركاء

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

الفصل 3

يجب أن يبدأ قبل تطبيق نشاط
مشترك.

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

الجزء 2.5.3

النهائية للمر�شحني للح�صول على منحة،

منظمتكم ،لن تقوم  USAIDب�إعطاء منحة

لذلك

ب�سيط:

عند �إبالغ منظمتكم ب�أنها على القائمة فبغ�ض النظر عن نقاط القوة التي تتمتع بها

املنحـــة

 2.3مرحلة ما قبل املنحة

املالية

الداخلية.

ال�سبب

2

يتعني عليها �إكمال بع�ض املهام قبل �أن تتخذ ملنظمة ال ت�ستطيع �إظهار قدرتها على �إدارة
 USAIDقرارا ً نهائيا ً ب�ش�أن متويل الربنامج .يعترب الأموال ب�شكل يتوافق متاما ً مع قواعد USAID

اختيار املنظمة ك�أحد املر�شحني النهائيني و�أنظمتها.

للح�صول على منحة �إ�شارة جيدة جدا ً ولكن �إذا ر�أى �ضابط االتفاقية �رضورة لإجراء ا�ستبيان

كما ورد �أعاله ،ذلك ال يعني �أن منظمتكم قد ما قبل املنحة ف�سيقوم بت�شكيل فريق لديه

فازت باملنحة.

اخلربة الالزمة لإجراء اال�ستبيان .قد يت�ألف

قبل مناق�شة تفا�صيل املنحة �ستجري USAID

• ع�ضو يف فريق امل�ساعدة ()AOT

على الأرجح ا�ستبيان ما قبل املنحة وتطلب

منكم تقدمي �ضمانات �سابقة للمنحة وهي
خطوات تتخذها  USIADللت�أكد من �أن

منظمتكم قادرة على �إدارة املوارد للربنامج
الذي قمتم بت�صميمه يف الطلب ،كما ي�ساعد
يف الت�أكيد لـ  USAIDب�أن منظمتكم لديها

اال�ستعداد والقدرة على االلتزام ب�أنظمة

.USAID

• �ضابط االتفاقية �أو ال�ضابط املكلف؛

• ال�ضابط املايل (مكتب الإدارة� ،أو مكتب

ال�ضابط املايل الأول [� ،]M/CFOأو مكتب

املراقب املايل للبعثة �أو املنطقة) �أو املكلف

بذلك؛

• ممثل �أو �أكرث ملكتب الإدارة� ،أو مكتب العقود
وامل�ساعدة� ،أو ق�سم تدقيق ودعم العقود� ،أو
فرع �إدارة تدقيق العقود (� ،)OAA/CAMأو

املفت�ش الإقليمي العام املخت�ص بالتدقيق� ،إذا

 2.3.1ا�ستبيان ما قبل املنحة
يعمل ا�ستبيان ما قبل املنحة على تقييم

�سيا�سات منظمتكم و�أنظمتها و�إجراءاتها
وقدراتها على �إدارة موارد  .USAIDبالرغم

من �أن هذا اال�ستبيان قد يغطي عدة ق�ضايا
كالهيكل

الفريق من:

التنظيمي

للمنظمة

و�إدارتها

احلاكمية الداخلية فيها �إال �أن الرتكيز يكون

عادة على الإجراءات وال�سيا�سات وال�ضوابط

لزم الأمر.

�سرياجع فريق اال�ستبيان �أنظمة مقدم الطلب

يف �ضوء املعايري (http://www.usaid.gov/

 )policy/ads/300/303.pdfالواردة يف نظام
التعليمات املحو�سبة  ADSوي�سلم النتائج التي
تو�صل �إليها �إىل �ضابط االتفاقية للمراجعة
والنظر فيها .يحدد �ضابط االتفاقية بناء على

دليل املنظمات غري احلكومية الأ�سا�سي لإدارة املنحة املقدمة من USAID
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ذلك ما �إذا كان مقدم الطلب مالئم لتلقي .1هل نظام املحا�سبة يتما�شى مع مبادئ

منحة.

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

املحا�سبة املقبولة عموما ومطبق يف هذه
الظروف؟

مبادئ املحا�سبة املقبولة عموما ()GAAP

املنحـــة

يتم ا�ستخدام منوذج ا�ستبيان ما قبل املنحة

هي �إطار من الإر�شادات للمحا�سبة و�إعداد

الإدارة املالية .يحتوي هذا النموذج على قائمة

االتفاقيات ،والقواعد التي يتبعها املحا�سبون

للمنظمات غري الربحية ك�أ�سا�س لتقييم قدرة
من املعايري لتحديد ما �إذا كان نظام املحا�سبة
ي�ستويف احلد الأدنى من املعايري الالزمة للت�أهل
للح�صول على منحة من حكومة الواليات

املتحدة.

ت�شتمل هذه املعايري على برجميات املحا�سبة

التقارير

املالية،

وت�شتمل

على

املعايري،

لت�سجيل وتلخي�ص املعامالت و�إعداد البيانات

املالية� .سيحدد
املقيم ما �إذا كان النظام
ّ
ككل «ناجح» �أو «را�سب» عند مقارنته مع
هذه املمار�سات املقبولة.

املالئمة و�سيا�سات الإدارة املالية و�إجراءات  .2هل يق�ضي نظام املحا�سبة بـ:

املحا�سبة املدونة .ينطوي ا�ستبيان ما قبل • �( 2أ) – ف�صل التكاليف املبا�رشة عن التكاليف
املنحة على تقييم ملدى توفر هذه الأمور يف
غري املبا�رشة بال�شكل ال�صحيح

املنظمة وتطبيقها بفعالية .الرجاء االطالع يجب �أن يحدد نظام و�إجراءات املحا�سبة لديكم
على النموذج املعياري « ،1408ا�ستبيان ما قبل
وي�سجل التكاليف املبا�رشة ب�شكل منف�صل
املنحة لدرا�سة نظام املحا�سبة لدى املتعاقدين

عن التكاليف غري املبا�رشة .عندما تكون

 )1408متوفر على الإنرتنت على العنوان:

حمدد ،يتم اعتبارها «تكلفة مبا�رشة»�.إذا

امل�ستقبليني» (ي�شار �إليه غالبا بالنموذج -SF

التكلفة مرتبطة ب�صورة مبا�رشة مب�رشوع

http://www.acquisition.gov/far/current/

كانت لديكم عدة م�شاريع وكانت هناك

فيما يلي � 15س�ؤال حول النموذج .لتقييم كل

يتم اعتبارها «تكاليف غري مبا�رشة» .يجب
�أن يكون نظام املحا�سبة لديكم قادرا ً على

..html/FormsStandard41.html

بند يعطي املقّ ّيم �إجابة «نعم» �أو «ال» عليها.
�إذا كان نظامكم يلبي املعايري اخلا�صة ب�أحد

الأ�سئلة جزئيا ف�ستكون الإجابة على الأرجح
املقيم يف التقرير �إىل �رضورة
هي «ال» ،وقد ي�شري
ّ
توفر �سيا�سات و�إجراءات تتعلق باملحا�سبني� ،أو

امل�شرتيات �أو ال�ضوابط الداخلية �أو �سيا�سات

تكاليف غري مرتبطة بالتحديد مب�رشوع واحد،

ت�صنيف التكاليف بهذه الطريقة ويجب �أن

حتدد منظمتكم بو�ضوح التكاليف التي يتم
اعتبارها مبا�رشة وتلك التي يتم اعتبارها غري
مبا�رشة( .لن�صائح حول كيفية تخ�صي�ص

التكاليف امل�شرتكة يف امل�رشوع �أو التكاليف

غري املبا�رشة ،يرجى االطالع على اجلزء )4.3.1.6

و�إجراءات هامة �أخرى لإثبات وجود ممار�سات • (2ب)  -حتديد وجتميع التكاليف املبا�رشة
ح�سب العقد
مالية � /إدارية جيدة.
بالن�سبة للتكاليف املبا�رشة املرتبطة بربنامج
حمدد ،يجب �أن يكون نظامكم قادرا ً على
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تعريف هذه التكاليف والإبالغ عن �إجمايل

�إىل ت�سجيل الوقت يجب �أن يكون نظامكم

• ( 2ج)  -طريقة منطقية وثابتة لتوزيع

امل�شاريع املختلفة .ي�شتمل ذلك �أي�ضا على

املتو�سطة والنهائية (يعترب العقد هدف

كان لديكم �سكرتري يوفر امل�ساعدة الإدارية

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

ولكن ال ميكن ب�سهولة ربط �ساعات عمله

النفقات حتى تاريخه.

التكاليف غري املبا�رشة على �أهداف التكاليف

العام

يجب �أن يكون نظامكم قادرا ً على الإبالغ

قادرا ً �أي�ضا ً على حتميل هذه التكاليف على
التكاليف غري املبا�رشة .على �سبيل املثال� ،إذا
للموظفني العاملني على م�شاريع متعددة

املنحـــة

تكلفة نهائي).

2

مب�رشوع واحد ،فمن املمكن �أن تكون �ساعات
عمله جزء من تكاليفكم غري املبا�رشة.

عن كل التكاليف املرتتبة على كل املنظمة( 2 • ،ح)  -القيام ب�صورة مرحلية (�شهريا ً على
الأقل) بتحديد التكاليف التي يتم حتميلها
مبا يف ذلك التكاليف غري املرتبطة بامل�رشوع
والتكاليف غري املبا�رشة والتكاليف املبا�رشة.

• ( 2هـ)  -نظام ت�سجيل للوقت يحدد عمل
املوظفني ح�سب �أهداف التكلفة املتو�سطة

�أو النهائية.

يجب �أن ي�شتمل نظامكم على �أداة لت�سجيل
ومتابعة الوقت وذلك لربط �ساعات عمل

املوظف مب�رشوع �أو ن�شاط تابع للم�رشوع .هذا
الأمر لي�س من خ�صائ�ص نظام املحا�سبة

فقط ،بل يجب �أن يكون لدى منظمتكم

نظام يقوم املوظفون من خالله مبلء �سجالت

الدوام وحتديد ال�ساعات املرتبطة بكل ن�شاط

�أو م�رشوع .حتى لو كان نظام املحا�سبة لديكم
املقيم
قادرا على القيام بذلك قد ال يعطيكم
ّ

عالمة النجاح ما مل يكن لدى منظمتكم
�سيا�سة مكتوبة حول هذا الأمر وكانت تطبق

هذه العملية بفعالية ملتابعة �ساعات عمل
املوظفني.

• ( 2و)  -نظام لتوزيع العمل يقوم بتحميل
العمل املبا�رش وغري املبا�رش على �أهداف
التكاليف املالئمة

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

على العقد من خالل تقدمي دفاتر املحا�سبة
ب�صورة روتينية.

�سيجري املقّ ّيم تقييم ل�سيا�ساتكم

و�إجراءاتكم و�سجالتكم لتحديد ما �إذا كنتم

تطابقون دفاتر احل�سابات مرة يف ال�شهر على

الأقل.

• (2ط)  -ا�ستبعاد املبالغ غري امل�سموح بها
مبوجب � ،122-OMB Aأو املرفق ب� ،أو �أحكام

�أخرى يف العقد من التكاليف املحملة على

العقود احلكومية

املقيم �سيا�سات ال�رشاء لديكم
�سيدر�س
ّ
ملعرفة كيفية حتديد وتعريف التكاليف

غري امل�سموح بها – الأمور التي ال تغطيها

 .USAIDيجب على نظام �إعداد التقارير
عدم حتميل هذه التكاليف على USAID؛

ويجب و�ضع �سيا�سات متنع �رشاء هذه الأ�شياء

�أ�سا�ساً( .للمزيد من املعلومات حول التكاليف
امل�سموح بها ،راجع اجلزء .)4.3.2.2

• ( 2ي)  -حتديد التكاليف ح�سب بنود العقد
والوحدة (كما لو �أن كل وحدة �أو بند كان عقد

دليل املنظمات غري احلكومية الأ�سا�سي لإدارة املنحة املقدمة من USAID
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م�ستقل بحد ذاته) �إذا لزم ذلك مبوجب العقد

املبالغ الدفعات امل�سبقة التي ت�رصح لكم

يجب �أن يكون نظام املحا�سبة لديكم قادرا ً

على الإبالغ بدقة عن عمليات الإنفاق التي

املقرتح  /املنحة املقرتحة.

على ربط املوازنة الأ�صلية (املوازنة يف االتفاقية

 USAIDبها) .هذا املعيار يقيَم قدرة نظامكم
متت م�ؤخرا وتوقع التكاليف القادمة.

املنحـــة

التعاونية اخلا�صة بكم) باملعامالت الفردية.4 .هل ت�صميم نظام املحا�سبة وطريقة

على �سبيل املثال� ،إذا ا�شتملت موازنتكم

االحتفاظ بالدفاتر يوفران �إمكانية احل�صول

للوحدة ،يجب �أن يكون نظام املحا�سبة قادرا

ت�سعري املقتنيات الالحقة؟

على �رشاء  300وحدة ب�سعر  2دوالر �أمريكي

على بيانات مالئمة وموثوقة ال�ستخدامها يف

على �إظهار التكلفة والكمية الفعلية التي

يجب �أن يكون نظامكم �أكرث من جمرد نظام

املعاملة.

يكون �سجل بيانات التكاليف الذي يخزنه

مت �رشا�ؤها وذلك كجزء من عملية ت�سجيل

 .3هل يقدم نظام املحا�سبة معلومات مالية:

ملتابعة ح�ساباتكم احلالية .من املمكن �أن
نظامكم م�صدرا ممتازا لكم لتقدير تكاليف

الأعمال الإ�ضافية .على �سبيل املثال� ،إذا كاٍن

• �( 3أ)  -الزمة مبوجب  ،110-OMB Aمعايري

م�رشوعكم يقدم خدمات �صحية يف منطقة

ي�سعى هذا ال�س�ؤال �إىل حتديد ما �إذا كان

نطاق عمل منظمتكم لي�شتمل على

�أنظمة الإدارة املالية.

نظامكم قادر على تقدمي تقارير متوافقة

مع بنود اتفاقيتكم – خ�صو�صا ً فيما يتعلق

بالإبالغ عن التكاليف و�إدارة عملية �رصف

معينة وكانت  USAIDمهتمة بتو�سيع

منطقة �أخرى فب�إمكانكم ا�ستخراج بيانات

من نظامكم لت�ساعدكم يف تقدمي تقديرات
موثوقة لتكلفة ذلك العمل الإ�ضايف.

الأموال ب�صورة مالئمة( .للمزيد من املعلومات

حول متطلبات �إعداد التقارير عن منحتكم.5 ،هل نظام املحا�سبة يعمل حاليا ب�شكل
كامل؟ �إذا كانت الإجابة ال ،ا�رشح يف اجلزء 1
راجعوا الف�صل )5
النواحي ( )1العاملة� ،أو( )2القائمة ولكنها
• ( 3ب)  -الزمة لت�أييد طلبات ا�سرتداد املبالغ
غري عاملة� ،أو ( )3املتوقعة� ،أو ( )4غري املوجودة.
املدفوعة
�إذا كنتم ب�صدد تطوير نظامكم خالل عملية
• ( 3ج)  -الزمة لت�أييد طلبات احل�صول على
املقيم
ليالحظ
فر�صة
فهذه
اال�ستبيان،
ّ
دفعات م�سبقة.
التقدم الذي حترزوه والإطار الزمني املقدر
عندما تطلبوا احل�صول على دفعات م�سبقة
لالنتهاء من عملية التطوير.
او ا�سرتداد مبالغ مدفوعة لربناجمكم ،عليكم

الإبالغ عن الو�ضع القائم حاليا ً ب�ش�أن �إنفاق نتائج ا�ستبيان ما قبل املنحة

الأموال التي مت ا�ستالمها حتى تاريخه
املقيم �إىل  USAIDتقريرا حول نتائج
�سيقدم
ّ
واالحتياجات املالية املتوقعة للفرتة القادمة
ا�ستبيان ما قبل املنحة وبناء عليه �سرت�سل
(�شهر �إىل ثالثة �أ�شهر �أو �أكرث بناء على حجم
 USAIDكتابا ً �إىل مقدم الطلب حول �أي نواحي
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ق�صور ونقاط �ضعف� .سيكون هنالك فر�صة

النموذج عندما تقدموا طلب للح�صول على

 USAIDبعني االعتبار عملية التدقيق ك�أحد

و�إرفاقه بالطلب ،قد تطلب منكم USAID

مف�صل حول كيفية الرد على نتائج
على �رشح
ّ
ا�ستبيان ما قبل املنحة راجعوا اجلزء ()2.4.2

ت�شتمل هذه ال�ضمانات بالتحديد على بيانات

ملقدم الطلب بالرد وتو�ضيح �أي م�س�ألة� .ست�أخذ

اجلوانب يف قرارها النهائي حول املنحة .لالطالع

ا�ستبيان ما قبل املنحة.

 2.3.2ال�ضمانات قبل املنحة

تعترب ال�شهادات وال�ضمانات ال�سابقة للمنحة
والبيانات الأخرى مبثابة وعود تقدمها منظمتكم

قبل تلقي منحة من .USAID

على الإنرتنت
منوذج  SF-424Bاملعياري ل�ضمانات االلتزام
http://apply07.grants.gov/apply/
forms/sample/SF-424B-V1.1.pdf

منحة� .إذا مل يتم ملء هذا النموذج بالكامل
التوقيع عليه خالل مرحلة تقدمي املنحة.
تفيد ب�أن منظمتكم:

املنحـــة

الذي يتناول طريقة التعامل مع نتائج /ظروف

2

• لديها الأموال واملوارد ال�رضورية للإيفاء ب�أي

التزامات اتفقتم عليها حول امل�ساهمة
بالتكاليف �أو مطابقتها؛

• متنح � USAIDصالحية االطالع على كل

ال�سجالت �أو الدفاتر �أو الأوراق �أو الوثائق
املتعلقة باملنحة وفح�صها؛

• لديها نظام حما�سبة مالئم �أو �ستقوم
ب�إن�شائه؛

• لديها �أو �ست�ضع �ضمانات ملنع املوظفني

من ا�ستغالل منا�صبهم لغايات ت�شكل �أو
تبدو �أنها ت�ضارب للم�صالح ال�شخ�صية �أو
التنظيمية �أو مكا�سب �شخ�صية؛

• �ستلتزم بالقوانني الأمريكية ب�ش�أن عدم
ت�شكل هذه البيانات عادة جزء من منوذج 424B
املعياري ،الذي يتم التوقيع عليه من قبل املدير

التنفيذي لديكم �أو ال�ضابط الأول امل�س�ؤول
وين�ص على �أن منظمتكم:

• �ستلتــزم ب�أنظمــة ومتطلــبات USAID
ال�رضورية؛

• لديها القدرة على �إمتام الربنامج بنجاح؛ و
• م�ستعدة لاللتزام مبتطلبات  USAIDاخلا�صة
مبراقبة برناجمكم.

يف العديد من احلاالت عليكم ت�سليم هذا

التمييز على �أ�سا�س اجلندر� ،أو العرق� ،أو الدين،

�أو اللون� ،أو الأ�صل� ،أوغريها؛
• �ستلتزم

USAID؛ و

مبتطلبات

التدقيق

اخلا�صة

بـ

• �ستفتح ح�ساب بنكي م�ستقل للم�رشوع (لن
يتم خلط الأموال).

تفر�ض � USAIDإدراج بع�ض الأحكام املعيارية

يف االتفاقيات الفرعية ولكنها ال تفر�ض على

املتلقيني الفرعيني تقدمي مناذج ال�ضمانات� ،إال

�أن ممار�سات الأعمال اجليدة تق�ضي بانتقال هذه

ال�ضمانات �إىل االتفاقيات الفرعية بالرغم من

�أنها قد ال تكون �إلزامية من قبل .USAID

دليل املنظمات غري احلكومية الأ�سا�سي لإدارة املنحة املقدمة من USAID
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 2.4مرحلة التفاو�ض
قبل االنتهاء من الإعداد للمنحة� ،سيكون
با�ستطاعة منظمتكم التفاو�ض مع USAID

من الأمثلة على التغيريات التي قد تطلب

منكم � USAIDإجرا�ؤها ما يلي:
• تعديل �أهداف الأداء.

املنحـــة

على بنود و�رشوط اتفاقية املنحة ،مبا يف ذلك • �إ�ضافة مناطق جغرافية م�ستهدفة �أو
طريقة ح�صول منظمتكم على التمويل

تقلي�صها �أو تغيريها.

منحة.

الأداء ال�سابق للمتلقي الفرعي املقرتح يف

بالإ�ضافة �إىل امل�سائل الإدارية التي يتعني على • �إعادة النظر يف املتلقيني الفرعيني الذين مت
منظمتكم معاجلتها لتت�أهل للح�صول على
اختيارهم (قد ت�شتمل الأ�سباب على �سجل

يناق�ش هذا اجلزء هذه امل�سائل ويعطيكم ملحة
عما عليكم توقعه .تختلف كل عملية تفاو�ض

عن غريها لذا عليكم �أن تكونوا مرنني .تذكروا

�أي�ضا �أن التو�صل بنجاح �إىل اتفاق مع USAID

ال يعني بال�رضورة احل�صول على متويل .كما ذكر
�أعاله ،حتتفظ  USAIDباحلق يف اختيار املتلقيني

النهائيني بناء على �أولياتها ومدى توفر املوارد
لديها.

 2.4.1التفــاو�ض علـــى التـــغيريات على
برناجمكم
�سيخ�ضع الطلب الذي قدمته منظمتكم

منح �أخرى مقدمة من .)USAID

• تغيري املوظفني الرئي�سيني املقرتحني (�إذا كان

�أحد الأفراد على �سبيل املثال ال ميتلك امل�ؤهالت
الالزمة).

• حذف البنود غري امل�سموح بها مبوجب �أنظمة

 USAIDمن املوازنة �أو تقليل البنود التي تعترب

عالية التكلفة.

• تغيري املجموعة /املجموعات امل�ستفيدة
امل�ستهدفة.

• اختيار ت�صميم حمدد لربنامج �أو منهاج

التدريب /التثقيف (�إذا كان هناك على �سبيل

املثال واحد تف�ضله الدولة امل�ضيفة).

�إىل املراجعة الدقيقة والتقييم من قبل اخلرباء • �إ�ضافة �أن�شطة حمددة �أو حذفها �أو تعديلها.
الفنيني يف  ،USAIDوقد تقوم � USAIDأي�ضا
• �إعادة ت�صميم �أن�شطة و� /أو �إ�سرتاتيجيات
بدعوة م�س�ؤولني يف الدولة امل�ضيفة وخرباء
بطريقة تعك�س ب�شكل �أف�ضل املمار�سات
�آخرين من اخلارج للم�شاركة يف عملية املراجعة
املعتمدة �أو املقبولة يف الدولة امل�ضيفة.
ل�ضمان توافقها مع �أولويات التنمية يف الدولة
• خف�ض املوازنة �أو بنود حمددة فيها لتقليل
امل�ضيفة واملنظور الأ�شمل والأكرث �صلة .قد
التكاليف.
يقدم ه�ؤالء اخلرباء اقرتاحات وتو�صيات حت�سني
الربنامج املقرتح .خالل مرحلة التفاو�ض من

املمكن �أن تطلب  USAIDمنكم تغيري بع�ض

اجلوانب يف الربنامج بناء على هذه املراجعات.
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خالل مـــرحلة التفـاو�ض ،عليكم مراجعة

تكاليف ت�شغيلية �أخرى بنا ًء على املوقع اجلديد
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التغيريات املطلوبة منكم بعناية لأخذ ما يلي باملقارنة مع املنطقة املقرتحة يف الأ�صل.

بعني االعتبار:

• هل ت�ؤثر التغيريات املقرتحة على الأهداف؟
• هل ت�ؤثر على العمليات؟
• هل ت�ؤثر على الإطار الزمني للتطبيق؟
• هل �ستتطلب وجود متلقني فرعيني �آخرين؟
• هل �ستتطلب تغيري املوظفني؟
• هل ت�ستطيع منظمتكم تطبيق التغيريات
املطلوبة؟

يف جعل الرد �ضمن الإطار الزمني الذي حددته
� USAIDصعباً ،عندها عليكم التحدث مع
جهة االت�صال اخلا�صة بكم يف USAID

املنحـــة

• هل ت�ؤثر على املوازنة؟

يف بع�ض احلاالت ،قد تت�سبب عدة �أمور جمهولة

الذي قد تتوفر لديه البيانات التي من املمكن

�أن ت�ساعدكم� ،أو �إذا كان عليكم االلتزام مبوعد
نهائي حمدد لإنهاء الإعداد ملنحة وال يتيح لكم

الوقت الكايف جلمع املعلومات الالزمة ،فقد

تكون جهة االت�صال يف  USAIDم�ستعدة

لل�سماح لكم مبعاجلة نواحي القلق لديكم من

على �سبيل املثال لنفرت�ض �أنكم اقرتحتم تطبيق خالل تعديل و�صف الربنامج بعد تقدمي املنحة.
برناجمكم يف قرية حمددة تطبقون فيها �إن هدف  USAIDب�سيط – وهو التو�صل �إىل
�أ�صال �أن�شطة مماثلة ولكن على نطاق �أ�صغر.

يف املالحظات الواردة على مقرتحكم� ،رصحت

 USAIDب�أن لديها �رشيك حايل يف املنطقة التي
تقرتحونها ولكنها وجدت فجوة يف منطقة

اتفاق ب�ش�أن برنامج يلبي �أولويات  USAIDوميكن

حتقيقه �ضمن املوازنة والإطار الزمني املحدد

للمنحة� .سيكون دوركم هو �إدخال التغيريات
املطلوبة �إىل و�صف الربنامج والت�أكد من �أنها

�أخرى وطلبت منكم تطبيق الربنامج فيها بدال ً منا�سبة وميكن حتقيقها.

من املنطقة التي اقرتحتموها.

قبل املوافقة على �أي تغيريات والتوقيع على

اتفاقية املنحة ،يجب على منظمتكم عمل

 2.4.2معاجلة نتائج ا�ستبيان ما قبل املنحة
�ستتلقى منظمتكم نتائج ا�ستبيان ما قبل

املنحة يف خطاب يبني بالتف�صيل �أي «نتائج» �أو

�أبحاث حول املنطقة اجلديدة لتحديد ما �إذا �أوجه ق�صور» يف �أنظمتها .تن�ص اتفاقيتكم حتت

كانت حتتوي على فئة دميغرافية مماثلة .على بند «�رشوط خا�صة باملنحة» �أن عليكم معاجلة �أي

�سبيل املثال ،قد يتيح لكم عدد ال�سكان الأكرب �أوجه ق�صور خالل فرتة زمنية حمددة من تاريخ بداية
�أو غريها من العوامل الأخرى فر�صة الو�صول االتفاقية ملوا�صلة احل�صول على متويل .يف بع�ض

�إىل �أهداف �أكرب ،بينما قد يت�سبب عدد ال�سكان الأحيان يتم حتديد النتائج يف االتفاقية ،ولكن ب�إمكان

الأقل يف جعل عملية حتقيق الأهداف املقرتحة �ضابط االتفاقية �أو املمثل الفني ل�ضابط االتفاقية

يف الأ�صل �أمرا ً �صعباً ،وقد ت�ضطر منظمتكم �إمهالكم املزيد من الوقت ملعاجلة �أوجه الق�صور

�إىل البحث عن متلقي فرعي يف املنطقة هذه .كما ذكر �أعاله ،من ال�سهل التعامل مع
اجلديدة ،وزيادة �أو تقليل تكاليف النقل �أو بع�ض النتائج ولكن �إجنازها عايل

دليل املنظمات غري احلكومية الأ�سا�سي لإدارة املنحة املقدمة من USAID
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التكلفة وي�ستغرق وقتا ً طويالً ،ويعترب ذلك �أمر

هام خالل مرحلة التفاو�ض� .إذا قامت USAID

يف التقرير النهائي يو�ضح ما �إذا متت معاجلة
نتائج ا�ستبيان ما قبل املنحة( .للمزيد من

ب�إدراج نتيجة حمددة ت�ؤدي �إىل تكبد منظمتكم املعلومات حول �إجراء التدقيق ال�سنوي ،راجع
م�صاريف �إ�ضافية فب�إمكانكم طلب تعديل الف�صل .)5

املنحـــة

املنحة لتغطية جميع �أو بع�ض تلك التكاليف.

على �سبيل املثال� ،إذا �ألزمتكم � 2.5 USAIDأن�شطة �أخرى يف مرحلة ما قبل املنحة

بتطويررئي�سي لنظام املحا�سبة لديكم فقد

تتوىل  USAIDمبوجب االتفاقية التعاونية

تغطي جزء من تلك التكلفة.

بـ»التدخل اجلوهري» ،وت�شتمل على:

يكون با�ستطاعتكم �إ�ضافة جزء من تلك م�س�ؤوليات وا�ضحة ملراجعة جوانب حمددة
امل�صاريف كتكلفة غري مبا�رشة وجعل املنحة يف برناجمكم واملوافقة عليها ،وي�شار �إليها
تذكروا �أنه من املمكن دائما ً �أن ال حت�صلوا على

املنحة حتى يتم فعليا ً التوقيع على اتفاقية
املنحة .لهذا� ،إذا �أنفقتم مبالغ كبرية قبل
التوقيع على االتفاقية للقيام على �سبيل

املثال بتغيري نظام املحا�سبة بالكامل �أو تعيني
م�ست�شارين لتطبيق �أنظمة جديدة ،ف�أنتم

تقومون بذلك على م�س�ؤوليتكم اخلا�صة.

مبجرد االنتهاء من الإعداد للمنحة والتوقيع
على االتفاقية ،يجب على منظمتكم معاجلة

نتائج اال�ستبيان يف �أ�رسع وقت ممكن .قد ي�ؤدي

عدم معاجلة نتائج ا�ستبيان ما قبل املنحة خالل

الوقت املخ�ص�ص �إىل �إبطال اتفاقية املنحة.

• املوافقة على خطة التطبيق
• املوافقة على موظفني رئي�سيني حمددين
• املوافقة على خطة املراقبة والتقييم
• التعاون �أو الت�شارك بني الوكالة ومتلقي
املنحة

• �صالحية الوكالة يف �إيقاف ن�شاط �إن�شائي
ب�صورة فورية.

متت مناق�شة كل جمال من هذه املجاالت
بالتف�صيل يف هذا الف�صل.

 2.5.1ت�سمية املوظفني الرئي�سيني وطلب
�إجراء تغيريات

يف هذه املرحلة ،قد تقوم  USAIDبـ ( )1عمل خالل عملية تقدمي املنحة ،قد حتدد USAID
مراجعة خمت�صة الحقة� ،أو ( )2تطلب منكم منا�صب معينة يف فريق امل�رشوع «كوظائف
�إرفاق مراجعة للت�صويبات التي قمتم بها مع رئي�سية» .تُعرف هذه الوظائف بالأدوار القيادية
التقرير ال�سنوي التايل .يف �سبيل ذلك ،عليكم

وتعترب �رضورية لتطبيق الربنامج ككل بنجاح.

تزويد املدققـ/ـة بتقرير ا�ستبيان ما قبل املنحة جتدر الإ�شارة �إىل �أنه يتم غالبا ً ا�ستخدام عبارة
والتفا�صيل املتعلقة بالت�صويبات التي قمتم «موظفني رئي�سيني» للإ�شارة �إىل الوظائف

بها قبل �أن يجري /جتري التدقيق ال�سنوي والأفراد يف امل�رشوع الذين ي�شغلون نواحي
املعتاد .بعد ذلك ،ب�إمكان املدققـ/ـة �إيراد بيان حمددة فيه.
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يف اتفاقيتكم:

يوجد الن�ص املتعلق باملوظفني الرئي�سيني

الب�رشية يف منظمتكم.
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اخلطوة التالية هي �إجراء مناف�سة مفتوحة

املوظفني الرئي�سيني الذين متت ت�سميتهم

بعد اختيار املر�شح ب�إمكانكم تقدمي عر�ض عمل

يحتوي الن�ص على �رشوط املتطلب وقائمة

يف االتفاقية.

حتدد املنظمة عادة وتقرتح �أفراد مللء هذه

الوظائف الرئي�سية يف منوذج طلب احل�صول
على متويل� .إذا مل يتم ت�سمية �أي �شخ�ص يف

الطلب ،ب�إمكانكم �أن تكتبوا يف الفراغات

عبارة «�سيتم حتديده الحقا» .يف هذه احلالة،

ب�إمكانكم موا�صلة عملية التوظيف مللء هذا

ال�شاغر .مبجرد �أن حتددوا ال�شخ�ص عليكم طلب

املوافقة عليه� .إذا مل يعد �أحد الأفراد املذكورين

يف القائمة موجودا عند بداية فرتة املنحة ،يجب

تعيني مر�شح بديل له وطلب املوافقة عليه من
�ضابط االتفاقية .يجب احل�صول على موافقة
�ضابط االتفاقية �أي�ضا ً على �أي تغيريات

مقرتحة على املوظفني الرئي�سيني املذكورين يف
االتفاقية التعاونية.

مالحظة :يوافق �ضابط االتفاقية على كل
التغيريات على املوظفني الرئي�سيني ما مل يتم منح

هذه ال�صالحية خطيا ً �إىل املمثل الفني ل�ضابط
االتفاقية.

عند حدوث تغيري يف املوظفني الرئي�سيني

(على �سبيل املثال عند ا�ستقالة �أحد املوظفني
الرئي�سيني املحددين يف االتفاقية التعاونية �أو

يتم �إنهاء عقده �أو ي�صبح غائبا) ،عليكم �إبالغ
املمثل الفني ل�ضابط االتفاقية على الفور .يف

حال �إنهاء العقد ت�أكدوا من اتباع �إجراءات املوارد

املوارد الب�رشية وقوموا بتوثيق العملية ب�شكل تام.

م�رشوط مبوافقة �ضابط االتفاقية على االختيار.

املنحـــة

عادة حتت بند التدخل اجلوهري يف املرفق �أ.

وعادلة لتعيني بديل .ت�أكدوا من اتباع �سيا�سات

قد يرغب املمثل الفني ل�ضابط االتفاقية

مقابلة املر�شح وقد يرغب �أي�ضا ً بامل�شاركة يف

املقابالت النهائية .قدموا طلبا ً خطيا ً للح�صول

على املوافقة �إىل �ضابط االتفاقية و�أر�سلوا

ن�سخة �إىل املمثل الفني ل�ضابط االتفاقية.
ت�أكدوا من �إرفاق ال�سرية الذاتية لل�شخ�ص الذي

ترغبون بتعيينه و�رشح ال�سبب الذي يجعلهـ/ـا
مالئمـ/ـة للوظيفة .با�ستطاعتكم با�ستخدام

النموذج املعياري  1420لتلخي�ص املعلومات وهو

غري �إلزامي.

على الإنرتنت:
النموذج  - 1420-17بيان ال�سرية الذاتية.

http://www.usaid.gov/forms/
AID142017.doc

(يفتح كملف ب�صيغة  WORDويحتوي
على برجميات).

�سرياجع املمثل الفني ل�ضابط االتفاقية
اختياركم وير�سله �إىل �ضابط االتفاقية مرفقا

بتو�صية باملوافقة على التغيري �أو رف�ضه� .إذا
كانت لدى املمثل الفني ل�ضابط االتفاقية
نواحي قلق ،فقد يرغب مبناق�شتها معكم قبل

احل�صول على املوافقة النهائية من �ضابط

دليل املنظمات غري احلكومية الأ�سا�سي لإدارة املنحة املقدمة من USAID
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االتفاقية� .إن املمثل الفني ل�ضابط االتفاقية

التكاليف املبا�رشة ،يف حني �أن التكاليف غري

غريه ولكنه يت�أكد من �أن املر�شح ي�ستويف معايري

تخ�صي�ص التكاليف غري املبا�رشة طريقة

ال ي�شكك يف قرار تن�سيبكم ل�شخ�ص بدال ً من

املرتبطة بامل�رشوع بديهية .ولكن ،يتطلب

امل�ؤهالت املحددة لتلك الوظيفة الرئي�سية .قد

املنحـــة

يرغب املمثل الفني ل�ضابط االتفاقية �أي�ضا

لتوزيعها ب�صورة عادلة.

بالت�أكد من �أن عملية التعيني كانت عادلة

�أحد الأ�ساليب املتبعة لتخ�صي�ص تكاليف

الدولة.

ن�سبة مئوية بنا ًء على عدد املوظفني يف

ومتما�شية مع املعايري واملمار�سات املتبعة يف

�أخرياً ،على املمثل الفني ل�ضابط االتفاقية

امل�رشوع غري املبا�رشة �أو امل�شرتكة هي ا�ستخدام

م�رشوع واحد مقابل �إجمايل عدد املوظفني.
من املمكن �أي�ضا احت�سابها عن طريق توزيع

ت�سليم طلب �إىل �ضابط االتفاقية لتعديل

امل�ساحة املكتبية ،ولكن يجب �أوال ً حتديد الأجزاء

الذي طر أ� على املوظفني الرئي�سيني .قد يتم

امل�ساحة املخ�ص�صة ملوظفي امل�رشوع وامل�ساحة

االتفاقية بحيث يوثق ب�شكل ر�سمي التغيري

هذا التعديل الر�سمي يف تاريخ الحق.

 2.5.2ا�ستعادة التكاليف غري املبا�رشة

يف املكتب املخ�ص�صة للم�رشوع الواحد مثل

امل�شرتكة لكل املوظفني كغرف االجتماعات
�أو

قاعة

اال�ستقبال.

بالن�سبة

للم�ساحة

املخ�ص�صة للم�شاريع املحددة عليكم احت�ساب

تتحمل املنظمة التي لديها �أكرث من م�رشوع امل�ساحة املخ�ص�صة لكل م�رشوع .ب�إمكانكم
ثالث فئات من امل�صاريف:

• تكاليف امل�رشوع املبا�رشة – التكاليف التي
ميكن ن�سبها بو�ضوح �إىل م�رشوع حمدد ،مثل
املوظف املخ�ص�ص للم�رشوع �أو املكتب الذي

ي�ستخدمه موظفو امل�رشوع �أو املعدات واللوازم
امل�ستخدمة من قبل م�رشوع واحد.

• تكاليف امل�رشوع غري املبا�رشة �أو امل�شرتكة –

التكاليف الالزمة لتنفيذ امل�رشوع ولكن من

ال�صعب ربطها مب�رشوع حمدد مثل تكاليف

اخلدمات �أو موظفي امل�ساعدة الإدارية الذين
يت�شارك فيهم �أكرث من م�رشوع.

• التكاليف غري املرتبطة بامل�رشوع – التكاليف

�أي�ضا تق�سيم م�ساحة املكتب املخ�ص�صة
لفرد يوزع وقته يف �أكرث من جمال وذلك بناء
على الن�سبة التي يخ�ص�صها لكل م�رشوع.

قوموا باحت�ساب امل�ساحة املخ�ص�صة لكل

م�رشوع بالإ�ضافة �إىل ن�سبة امل�ساحة الكلية
املخ�ص�صة لكل م�رشوع.

على �سبيل املثال لنفرت�ض �أن مكتب م�ساحته

 1000مرت مربع ي�ضم م�رشوعني؛ بحيث

يخ�ص�ص  800مرت مربع للم�شاريع وباقي

امل�ساحة م�شرتكة .تنق�سم امل�ساحة املخ�ص�صة

للم�شاريع �إىل  600مرت مربع مل�رشوع واحد و200

مرت مربع للم�رشوع الآخر .هذا يعني �أنه يتم

امل�رشوعة للمنظمة ولكنها غري من�سوبة حتميل  %75من امل�ساحة الإجمالية على امل�رشوع
لأي م�رشوع حمدد� ،أو التكاليف التي ال تكون الأول ( 750مرت مربع) ،و %25للم�رشوع الثاين
«م�سموحة».

تقع تكاليف العديد من امل�شاريع �ضمن فئة
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هذه الن�سب ك�أ�سا�س لتخ�صي�ص التكاليف

مل�صاريف م�شرتكة �أخرى.

املبا�رشة للم�رشوع والتي حتملتها عند تنفيذ

2

االتفاقيات املمولة من .USAID

لي�س هناك طريقة �صحيحة وحيدة لتخ�صي�ص ت�سمح  USAIDللمنظمات ب�إبرام اتفاقية

التي تتبعها منظمتكم حل�ساب هذه التكاليف

طبيعة وغاية املنحة ومربر احلاجة �إىل �إبرام

موارد امل�رشوع بحكمة وتوزيع التكاليف ب�صورة

لت�أييد طلبكم للح�صول على اتفاقية ،NICRA

بو�ضوح ،فهذا ي�ساعد يف �ضمان ا�ستغالل
منطقية .يجب بالطبع تعديل هذه ال�صيغة

مبا يتما�شى مع التغيريات على امل�شاريع وقنوات

اتفاقية � .NICRAإذا كانت  USAIDم�ستعدة
يجب �أن تتوفر لديكم البيانات الداعمة التي

�سيتم �صياغة اتفاقية  NICRAبناء عليها.

التمويل .يتناول الف�صل الرابع هذه امل�س�ألة

يجب �أن يكون نظام املحا�سبة لديكم قادر على

�ضعوا �سيا�سات حل�ساب التكاليف امل�شرتكة �أو

للم�رشوع وحتديدها.

مبزيد من التف�صيل.

غري املبا�رشة وقوموا بتحديثها دوريا ً

الف�صل بني التكاليف غري املبا�رشة واملبا�رشة

�ست�سمح  USAIDللمنظمة يف بع�ض احلاالت
ب�إبرام اتفاقية  NICRAم�ؤقتة و�إعادة النظر

مع الأخذ بعني االعتبار هذه الإر�شادات �ضعوا

فيها بعد �سنة لتحديد ال�سعر النهائي .مبجرد

• ما هي التكاليف واملوارد املحددة التي تعترب

ا�ستخدامه ك�سعر التكلفة غري املبا�رشة ملنح

�سيا�سات تبني ما يلي:
«م�شرتكة»؛

• كيف

�ستق�سم

منظمتكم

التكاليف

امل�شرتكة على امل�شاريع املختلفة؛ حتت �أي
ظروف �سيتم تعديل هذه ال�سيا�سات.

املنحـــة

التكاليف امل�شرتكة ،ولكن يجب توثيق الطريقة

 NICRAبناء على عدة اعتبارات من بينها

حتديد ال�سعر النهائي� ،سيكون من املمكن
�أخرى من � .USAIDأي مبعنى �آخر ،لن حتتاجوا

�إىل �إبرام اتفاقية  NICRAعن كل منحة .يتم
بعد ذلك مراجعة اتفاقيات  NICRAوتعديلها

�سنوياً.

ب�إمكان �ضابط االتفاقية �أن يقدم لكم
الن�صائح حول كيفية �إعداد و�إبرام اتفاقية

�إبرام اتفاقية �سعر التكلفة غري املبا�رشة
املتفاو�ض عليه “”NICRA
املمولة من � USAIDإىل ا�ست�شارة بعثات
Negotiated Indirect Cost Rate
الوكالة لتحديد اتفاقية � .NICRAإذا مل يكن
Agreement

 .NICRAقد حتتاج املنظمات غري الأمريكية

لدى املنظمة اتفاقية  NICRAخالل مرحلة

من بني الطرق الأخرى التي تتعامل املنظمات

التفاو�ض ،ب�إمكانها �أن تطلبها يف تاريخ الحق.

�إبرام اتفاقية تعاونية ب�ش�أن �سعر التكلفة غري

مالحظة :ب�إمكان اتفاقية  NICRAتب�سيط

من خاللها مع التكاليف غري املبا�رشة هي

املبا�رشة املتفاو�ض عليه ( )NICRAمع  .USAIDالطريقة التي ت�سرتدون من خاللها التكاليف
حتدد اتفاقية  NICRAالطريقة التي تتيح عن النفقات العامة يف امل�شاريع املمولة
للمنظمة ا�سرتداد التكاليف امل�شرتكة �أو غري

دليل املنظمات غري احلكومية الأ�سا�سي لإدارة املنحة املقدمة من USAID
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من  .USAIDولكن� ،إذا كان لدى منظمتكم

�أو

كانت اتفاقية  NICRAتغطي فقط م�صاريف

احلكومية امل�ستفيدة التي �ستدعمونها يف

م�شاريع ممولة من جهات مانحة �أخرى �أو �إذا • املنظمة املنتفعة /املنظمة املجتمعية غري
املقر الرئي�سي� ،أو �إذا �أردمت الت�أكد من �أن اتفاقية

جمال بناء القدرات.

املنحـــة

 NICRAاخلا�صة بكم تغطي ب�صورة دقيقة بالرغم من �أن املتلقني الفرعيني بحاجة �إىل

امل�صاريف امل�شرتكة� ،سيتعني عليكم تخ�صي�ص موافقة  ،USAIDيجب �إجراء �أبحاث للتحقق

تكاليفكم امل�شرتكة .لهذا ،بغ�ض النظر عما �إذا من اخللفية الإرهابية للمتلقني الفرعيني
كانت لديكم اتفاقية � NICRAأم ال ف�إن و�ضع والبائعني املحتملني .لتوثيق �أهليتهم ،عليكم
�سيا�سة لتخ�صي�ص تكاليف امل�رشوع امل�شرتكة التحقق من عدة م�صادر:

يعترب �أحد املمار�سات الإدارية اجليدة.

 )1قائمة

 2.5.3االتفاقيات الفرعية واملتلقني الفرعيني
خالل مرحلة تقدمي املنحة� ،سرتغبون بتكوين

عالقة مع املتلقني الفرعيني و�/أو �إعطاء
العالقة طابعا ً ر�سمياً .يجب احل�صول على
موافقة  USAIDقبل �إبرام �أي اتفاقيات فرعية

مع املتلقيني الفرعيني كما هو احلال بالن�سبة

للموظفني

الرئي�سيني.

�إذا

كان

املتلقون

الفرعيون مذكورين يف املقرتح واملوازنة املعتمدة
ب�إمكانكم امل�ضي قدما ً يف حترير االتفاقيات

الفرعية� .أما �إذا مل يكن املتلقون الفرعيون
حمددين� ،سيتعني عليكم طلب املوافقة من

�ضابط االتفاقية على كل متلقي فرعي �أوال ً

املتلقي الفرعي هو �أي منظمة تقدمون لها

امل�ساعدة املالية على �شكل �أموال �أو ممتلكات
مبوجب منحة من .USAID

املتلقي الفرعي

املواطنني

املعينني

خ�صي�صا

واملمنوعني التابعة لوزارة املالية الأمريكية
-

http://www.ustreas.gov/offices/

/enforcement/ofac/sdn؛

 )2القائمة املوحدة للقاعدة وطالبان اخلا�صة

بالأمم املتحدة http://www.un.org/sc/ -
committees/1267/consolist.shtml؛

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

�	)4إي معلومات �إ�ضافية تقدمها USAID

�إىل متلقي املنح حول الأفراد �أو الهيئات

املحظورة.

تذكروا:

بالن�سبة للبــائعني املــوردين لل�سلع

�أو اخلدمات من ال�رضوري وجود �أمر �رشاء

للمنحة هو كاملنظمة التي تدعوها مل�ساعدتكم

�أو اتفاقية ،ويجب اختيار البائعني من

ولكن ،فيما يلي �أمثلة عن جهات ال ميكن

منظمتكم

يف تطبيق م�رشوعكم.

اعتبارها متلقية فرعية وال يتعني احل�صول على

موافقة  USAIDعليها:

• �رشكة ت�شرتون منها لوازم مكتبية؛

خالل عملية تناف�سية بنا ًء على عملية
الإجراءات

التي

حتددها

واملذكورة يف دليل ال�رشاء

 2.5.4املتطلبات اخلا�صة باملتلقيني الفرعيني
هناك متطلبات حمددة عليكم االلتزام بها

• ر�سوم مدر�سية لأيتام و�أطفال م�ست�ضعفني؛ عندما يتم تخ�صي�ص جزء من منحتكم �إىل
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متلقي فرعي.

حمددة �أو م�شار �إليها يف االتفاقية.

جتمع بني  USAIDواملتلقي الرئي�سي عالقة

هناك عالقة بني املتلقي الفرعي واملتلقي

االتفاقية االلتزام بعدة متطلبات و�أحكام

الرئي�سي و .USAIDمبا �أنه ال يوجد عالقة

تعاقدية .يجب على املتلقي الرئي�سي مبوجب

الفرعيني يف امل�شاريع املمولة من USAID

تقوم  USAIDبن�رش وثيقتني هامتني

ت�ساعدان يف �صياغة االتفاقيات الفرعية:

الرئي�سي مماثلة متاما ً للعالقة بني املتلقي

مبا�رشة بني  USAIDواملتلقي الفرعي ،يكون

املتلقي الرئي�سي م�س�ؤول عن �ضمان انتقال كل

الأحكام الإلزامية والبنود الهامة يف اتفاقية
املنحة �إىل املتلقي الفرعي� .أ�سهل طريقة

للقيام بذلك هي من خالل االتفاقية الفرعية

التي حتدد و� /أو ت�شري �إىل املتطلبات واملمار�سات

الأحكام الإلزامية املعيارية للمنظمات

التي يجب على املتلقي الفرعي االلتزام بها.

(http://www.usaid.gov/policy/

فيما يلي �أبرز املجاالت التي يجب على املتلقي

الأحكام الإلزامية املعيارية للمنظمات

املتلقي الفرعي.

(http://www.usaid.gov/policy/

عملية اختيار املتلقي الفرعي

غري احلكومية الأمريكية

)ads/300/303maa.pdf

غري احلكومية غري الأمريكية
)ads/300/303mab.pdf

.1اختاروا الوثيقة ذات ال�صلة بكم وذلك بناء

الرئي�سي التعامل معها عند اختيار و�إدارة

• عملية االختيار – �سيتعني على املتلقي

الرئي�سي ا�ستخدام عملية االختيار املحددة
وتوثيق كل قرارات االختيار بال�شكل املالئم.

على ما �إذا كان املتلقي الفرعي �أمريكي

ت�شتمل املمار�سات املقرتحة الختيار املتلقيني

منظمتكم �أمريكية �أم غري �أمريكية .من

((RFA

�أو

متطلبات خمتلفة عن متطلباتكم.

تتمتع باملهارات التي تبحثون عنها.

�أو غري �أمريكي .ال فرق فيما لو كانت

الفرعيني على �إ�صدار دعوة لتقدمي الطلبات

املمكن �أن يكون لدى املتلقي الفرعي

ا�ستدراج عرو�ض مبا�رشة من املنظمات التي

�	.2أرفقوا كل الأحكام «الإلزامية» يف اجلزء
الأول من الوثيقة.

�	.3أرفقوا كل الأجزاء املدرجة حتت بند «الزم
ح�سب االقت�ضاء» وذات ال�صلة باملتلقي
الفرعي اخلا�ص بكم .كل بند يبني الأوقات

التي يكون فيها واجب التطبيق.

املنحـــة

البنود الالزمة يف االتفاقيات مع املتلقيني

2

Request for Applications

• التقييم ما قبل املنحة – قبل اتخاذ قرار نهائي

ب�ش�أن االختيار ،قوموا بتقييم الأنظمة املالية

والإدارية لدى املتلقي الفرعي املحتمل وقدرته
على تطبيق الأن�شطة وتقدمي النتائج املرجوة.

قوموا �إذا �أمكن بزيارة املر�شحني النهائيني
للت�أكد �أكرث من مدى مالءمتهم.

• موافقة  – USAIDيجب �أن توافق USAID

دليل املنظمات غري احلكومية الأ�سا�سي لإدارة املنحة املقدمة من USAID
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على املتلقي الفرعي قبل �أن يتمكن من ا�ستالم

�أي م�ساهمة يف التكاليف من قبل املتلقي

املقرتح واملوازنة الأ�صليان ،فيتم عادة املوافقة

التكاليف� ،إن وجدت .لهذا عليكم العمل مع

التمويل� .إذا كان املتلقي الفرعي حمدد يف

عليه يف االتفاقية .يجب احل�صول على

املنحـــة

موافقة �ضابط االتفاقية �إذا مل يكن املتلقي

الفرعي مذكورا ً يف االتفاقية التعاونية.

الفرعي

ودجمها

مع

م�ساهمتكم

يف

املتلقني الفرعيني لت�سجيل بنود مثل �ساعات
العمل

الأخرى.

التطوعي،

وامل�ساهمات

العينية

• االتفاقية – عند تقدمي منحة فرعية ،تعترب

اتفاقية املنحة املعيارية� ،أو اتفاقية االلتزامات �إعداد التقارير

الثابتة� ،أو العقد الفرعي مالئمة �إذا كان

• الأطر الزمنية – �ضعوا جدول زمني لت�سليم

مذكرات التفاهم �أو االتفاقيات الأخرى الأقل

مواعيد نهائية ت�ستلموا فيها التقارير يف

املتلقي الفرعي لأنها غري ملزمة قانونا .قبل

كل التقارير ليتم ت�سليمها �إىل .USAID

هناك �رضورة لوجود �آلية ملزمة قانوناً� ،أما

ر�سمية فهي لي�ست و�سيلة مالئمة لإ�رشاك
�إن�شاء عالقة تعاقدية يجب الت�أكد من فهم
جميع الأطراف للإلتزامات القانونية املنطوية

عليها.

التخطيط والتطبيق
• املتطلبات والأنظمة – حتققوا من اتفاقية

كل التقارير الالزمة .حددوا للمتلقني الفرعيني

وقت مبكر لتتمكنوا من مراجعتها وتوحيد
• عمليات التدقيق – حددوا ما �إذا كان املتلقون

الفرعيون بحاجة �إىل تدقيق خارجي .حد
النفقات الذي يتعني عنده �إجراء تدقيق
للمنظمات غري احلكومية الأجنبية هو

 300,000دوالر �أمريكي �أو �أكرث يف �أي �سنة� .أما
بالن�سبة للمنظمات غري احلكومية الأمريكية

املنحة لتعرفوا الأحكام الأخرى التي تنطبق

فحد النفقات هو  500,000دوالر �أمريكي.

املتطلبات و�أنظمة  USAIDذات ال�صلة بنوع

املقدم من احلكومة الأمريكية – ولي�س فقط

على املتلقيني الفرعيني ،وراجعوا معهم
االتفاقية الفرعية التي ت�ستخدمونها معهم.

�أمثلة:

هذا املبلغ ي�شتمل على �إجمايل التمويل
التمويل الذي ي�ستلمه املتلقون الفرعيون من

منظمتكم مبوجب منحتكم.

 -ال�رشاء – ت�أكدوا من �أن املتلقني الفرعيني

يدركون مبادئ التكاليف بالن�سبة للتكاليف ما بعد تقدمي املنحة

امل�سموح بها و�أن هناك �آليات لتوث يق �إجراءات • الإغالق – يجب على املتلقني الفرعيني �إغالق

ال�رشاء بال�شكل ال�صحيح.

� -صياغة وو�ضع ال�شعار  -ت�أكدوا من �أن املتلقني

الفرعيني يدركون متطلبات ال�صياغة وو�ضع
ال�شعار.

• امل�ساهمة يف التكاليف – من املمكن جتميع
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املنحة مالياً ،و�إجناز كل املواد التي يجب
ت�سليمها ،وتو�ضيح خطط الت�رصف ب�أي
معدات �أو خمزون مت �رشا�ؤها مبنحة .USAID

لهذا عليكم �إنهاء �أن�شطة املتلقي الفرعي
باكراً.
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• ال�سجالت – ت�أكدوا من �أن املتلقني الفرعيني منطقية لإعداد التقارير على منظمتكم؛
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يعرفون الوثائق التي عليهم االحتفاظ بها وغريها تن�ص على �أنه ال يجوز �إرغام منظمتكم
ومدة االحتفاظ بها (ثالث �سنوات عادة بعد على تطبيق برامج �ضد �إرادتها .لذا ف�إن معرفة
حقوقكم يف االتفاقية التعاونية مهم متاما
ت�سليم التقرير النهائي).

تنتهي مرحلة تقدمي املنحة عند حترير االتفاقية
ر�سميا (التوقيع عليها) من قبل USAID

على ماذا حتتوي االتفاقية التعاونية؟

حتدد اتفاقيتكم العالقة بني منظمتكم و

املنحـــة

 2.6فهم االتفاقية التعاونية

ك�أهمية معرفة التزاماتكم.

 USAIDوتن�ص على ما يلي:

ومنظمتكم .حتتوي هذه الوثيقة على التوقعات  .1مبلغ املنحة الذي تخطط  USAIDلتقدميه
ملنظمتكم؛
والأنظمة التي حتكم منحتكم.
 .2املتوقع �أن تنجزوه من خالل املنحة ،وكيف

يركز هذا اجلزء من الدليل على االتفاقيات

تخططون �إىل ذلك؛

ملراجعة االتفاقية التعاونية معكم� .إذا مل يكن

منظمتكم عن جناح الربنامج؛

االجتماع .متعنوا يف مراجعة االتفاقية يف �أقرب

م�ساعدتكم والإ�رشاف على الربنامج؛

التعاونية وهو نوع االتفاقيات الذي ت�ستخدمه  .3الإطار الزمني الذي تخطط  USAIDتقدمي
الدعم فيه لربناجمكم؛
 USAIDعادة .توجب بع�ض بعثات الوكالة
ب�صورة روتينية عقد اجتماع بعد تقدمي املنحة  .4ال�شخ�ص امل�س�ؤول ب�شكل رئي�سي يف
الأمر كذلك ،ب�إمكانكم طلب عقد مثل هذا

وقت ت�ستلمونها فيه واحتفظوا بن�سخة منها

للرجوع �إىل البنود دوريا .يف الواقع يجب على كل

�أفراد فريق الإدارة يف م�رشوعكم قراءتها بعناية.

� 2.6.1أ�سا�سيات االتفاقية التعاونية

 .5ال�شخ�ص

امل�س�ؤول

يف

USAID

عن

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

 .7الدور الذي ميكن لـ USAID
لتنفيذ برناجمكم؛

القيام به

 .8التزاماتكم جتاه  USAIDخالل مدة الربنامج؛

عندما تربمون اتفاقية تعاونية مع  .9 ،USAIDالتزاماتكم جتاه  USAIDبعد �إمتام الربنامج؛
ت�صبح منظمتكم ملزمة قانونا ً باتباع قواعدها  .10ال�ضمانات واحلقوق املحددة التي حتتفظ بها
و�أنظمتها .بع�ض هذه القواعد والأنظمة

منظمتكم؛

مذكورة بو�ضوح وبع�ضها الآخر تتم الإ�شارة � .11إجراءات التعامالت املختلفة بني منظمتكم
�إليه يف الن�ص .عليكم االلتزام بالنوعني وقد
و USAID؛ و

تقع عليكم عقوبة يف حال عدم االلتزام – حتى
لو كان ذلك غري متعمداً.
يف الوقت نف�سه ،توفر االتفاقية التعاونية

احلماية لكم �أي�ضا .على �سبيل املثال ،حتظر

.12العواقب

والأمور

الطارئة

�إذا

ف�شلت

منظمتكم يف تلبية التزاماتها �أو رغبت

باالن�سحاب من االتفاقية �أو قامت USAID
ب�إنهاء الربنامج.

بع�ض البنود على  USAIDفر�ض �أعباء غري

دليل املنظمات غري احلكومية الأ�سا�سي لإدارة املنحة املقدمة من USAID
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�ستكون كل اتفاقية تعاونية خمتلفة قليال على الفروق الهامة بني االتفاقيات املربمة مع

عن غريها .تعترب الأجزاء التالية من االتفاقية
التعاونية مبثابة مرجع عام .جتدر الإ�شارة �إىل �أن

املنظمات الأمريكية واملنظمات غري الأمريكية.

متت مناق�شة هذه الفروق باخت�صار ويحتوي

كل تن�ص عليه االتفاقية التعاونية حتديدا ميثل امللحق  2على �أحكام  USAIDاملعيارية العامة.

املنحـــة

التزام قانوين جتاه .USAID

خطاب املنحة

 2.6.2اتفاقية  USAIDالتعاونية

يحتوي خطاب املنحة على املعلومات التالية

رئي�سية:

 -رقم االتفاقية التعاونية – يجب الإ�شارة �إىل

حتتوي اتفاقية  USAIDالتعاونية على �أربع �أجزاء عن منحتكم:
 .1خطاب املنحة

هذا الرقم يف الوثائق واملرا�سالت والتقارير

 .2املرفق �أ – اجلدول

الرئي�سية.

 .3املرفق ب – و�صف الربنامج

 -مبلغ املنحة – ميثل هذا الرقم �إجمايل املبلغ

 .4املرفق ج – �أحكام معيارية

الذي �ستقدمه  USAIDح�سب تقديراتها

بالرغم من �أن االتفاقيات التعاونية تختلف
من منحة �إىل �أخرى� ،إال �أن امللخ�ص التايل

يو�ضح املحتويات العامة يف كل جزء مذكور

�أعاله .يحتوي اجلزء املتعلق بالأحكام املعيارية

نظام تعليمات  USAIDاملحو�سبة،
303

– املنح

واالتفاقيات

التعاونية للمنظمات غري احلكومية

املتوفر ب�صورة جاهزة ملتلقي املنحة .ين�ص هذا

اخلطاب على املبلغ املخ�ص�ص الأويل .غالبا ً

ما يحتوي خطاب املنحة على بيان مثل «
متلقي املنحة تتجاوز املبلغ املخ�ص�ص وامللتزم
به ».ثم �سيدرج اخلطاب املبلغ املخ�ص�ص حتت

عنوان «املبلغ املخ�ص�ص وامللتزم به لهذا

الن�شاط»� .سيتم توثيق �أي زيادة م�ستقبلية

(http://usaid.gov/policy/

يف املبلغ املخ�ص�ص من خالل تعديل يجريه

�أحكام معيارية �إلزامية للمنظمات غري

اجلديد� .ستح�صلون على ن�سخ من هذه

(http://www.usaid.gov/policy/

املخ�ص�ص امللتزم به .ال تتطلب التعديالت

�أحكام معيارية �إلزامية للمنظمات غري

يف املبلغ املخ�ص�ص توقيعا مقابال من

(http://www.usaid.gov/policy/

�إىل منظمتكم �إىل احلد الذي ال يتعدى املبلغ

)ads/300/303.pdf

احلكومية غري الأمريكية

)ads/300/303mab.pdf
احلكومية الأمريكية

ads/300/303maa.pdf
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 -املبلغ املخ�ص�ص وامللتزم به – مبلغ املنحة

 USAIDغري م�س�ؤولة عن رد �أي تكاليف �إىل

على الإنرتنت:
الف�صل

خالل مدة �رسيان االتفاقية التعاونية.

�ضابط االتفاقية ويحدد فيه املبلغ املخ�ص�ص

التعديالت التي �ست�ساعدكم يف تتبع املبلغ
على االتفاقية التعاونية التي تعك�س زيادة

منظمتكم .ي�رصح لـ  USAIDرد تكاليف

املخ�ص�ص وال تتحمل امل�س�ؤولية عن �أي
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م�صاريف تتحملونها وتتجاوز هذا املبلغ.
 -تواريخ االتفاقية – تاريخ �رسيان االتفاقية

التعاونية� ،أو تاريخ البداية هو التاريخ الذي
خالف ذلك .تاريخ النهاية يكون مذكور عادة

يف ن�ص اخلطاب.

 -امل�ساهمة يف التكاليف

– يبني

اخلطاب

تاريخني :تاريخ بداية وانتهاء املنحة بكاملها
وتاريخ املبلغ املخ�ص�ص الأويل من املنحة.

�أ )3(.مبلغ االتفاقية التعاونية والدفع – ميثل

جمموع مبلغ املنحة ،واملبلغ املخ�ص�ص امللتزم

به ،وطريقة الدفع .يحتوي هذا اجلزء �أي�ضا

املنحـــة

يتم فيه �إر�سال اخلطاب ما مل ين�ص على

�أ )2(.مدة االتفاقية التعاونية – يحتوي على

2

على تنبيه هام ب�ش�أن متويل برناجمكم:

�أي�ضا «مبلغ امل�ساهمة يف التكاليف (غري

الفيدرايل) ».هذا املبلغ هو عبارة عن مبلغ من املمكن �أن تخ�ص�ص  USAIDدفعات متزايدة
من املنحة �إىل حد ي�صل �إىل مبلغ االتفاقية
امل�ساهمة الذي وافقت املنظمة متلقية
وذلك مع مراعاة توفر الأموال لدى USAID
املنحة على تقدميه �إىل الربنامج� ،إن وجد.
بغ�ض النظر عما �إذا كانت امل�ساهمة يف

و�إحراز الربنامج تقدما ُمر�ضيا وا�ستمرارية

متويل �آخر� ،ستتحمل منظمتكم امل�س�ؤولية

– ملخ�ص

التكاليف عينية �أو نقدية� ،أو كانت عبارة عن
عن الوفاء بالتزامها بامل�ساهمة بالتكاليف.
لذا يجب تتبع املجموع الرتاكمي للم�ساهمة

يف التكاليف طوال فرتة الأداء.

� -ضابط االتفاقية – �ضابط االتفاقية هو املمثل

القانوين حلكومة الواليات املتحدة ،ويوقع على
اخلطاب ويقدم املنحة.

 مكتب الدفع – جهة االت�صال الرئي�سية فيمايتعلق بتقدمي التقارير حول الو�ضع املايل.

املرفق �أ – اجلدول

املرفق �أ هو اجلدول .فيما يلي تو�ضيح لكل
عن�رص مبني �أدناه وروابط �إلكرتونية للو�صول
�إىل مزيد من التفا�صيل يف �أجزاء �أخرى من

هذا الدليل.

�أ )1(.غاية االتفاقية التعاونية – هذا البند يربط

ب�شكل �رصيح بني املنحة والربنامج املو�ضح
يف و�صف الربنامج الذي قدمتوه( .املرفق ب).

التزامه بالأهداف.

�أ )4(.موازنة االتفاقية التعاونية

للموازنة الإجمالية للم�رشوع ،ت�شتمل على
مبلغ امل�ساهمة يف التكاليف� ،إن وجد.

�أ� )5(.إعداد التقارير والتقييم – قائمة من

متطلبات �إعداد التقارير املختلفة التي تتولون

م�س�ؤوليتها خالل مدة االتفاقية التعاونية.

 تقارير مالية – التقارير الف�صلية ب�ش�أن الو�ضعاملايل (.)425-SF

 �إعداد تقارير الربامج – تقارير الأداء الف�صليةوخطط عمل �سنوية.

 التقرير النهائي – التقرير النهائي الذي يجبت�سليمه عند انتهاء امل�رشوع.

�أ� :)6(.سعر التكلفة غري املبا�رشة (�إذا كان ذلك
ينطبق) -تفا�صيل حول �سعر التكلفة غري

املبا�رشة املتفاو�ض عليه ( )NICRAالتفاقيتكم

وي�شتمل على كيفية ح�سابه وما �إذا كان

�سعر م�ؤقت �أو نهائي (قد ال يتم �إيراد هذا
البند �إذا مل يكن قد مت حتديد .)NICRA

دليل املنظمات غري احلكومية الأ�سا�سي لإدارة املنحة املقدمة من USAID
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�أ )7(.احلق يف املمتلكات – املمتلكات التي يتم
�رشا�ؤها مبوجب االتفاقية مثل املركبات �أو
معدات الكمبيوتر ،الخ ،التي قد تبقى يف

منظمتكم �أو يف مكان �آخر.

املنحـــة

�أ )8(.الرمز اجلغرايف امل�رصح به – تختلف �أنظمة

ال�رشاء يف  USAIDباختالف املنطقة اجلغرافية

التي يتم فيها تطبيق امل�رشوع .الرمز اجلغرايف
يف االتفاقية التعاونية يحدد قواعد ال�رشاء

التي تنطبق على امل�رشوع� ،أي املتطلبات
املتعلقة بامل�صدر (مكان �رشاء املواد التي

�سيتم �رشا�ؤها) واملتطلبات املتعلقة ببلد

املن�ش�أ (البلد التي مت فيها �صنع املواد التي
�سيتم �رشا�ؤها).

�أ )9(.امل�ساهمة يف التكاليف – املبلغ الذي تلتزم
منظمتكم بامل�ساهمة به من م�صدر �آخر
غري حكومة الواليات املتحدة� .إذا التزمت

منظمتكم بامل�ساهمة بتكاليف لتطبيق
امل�رشوع فيتعني عليكم الإبالغ عن املجموع

الرتاكمي للم�ساهمات يف تقارير الو�ضع املايل

الف�صلية.

على الإنرتنت:

 CRF 228- 22قواعد امل�صدر ،بلد املن�ش�أ،

واجلن�سية لل�سلع الأ�سا�سية واخلدمات
املمولة من .USAID

(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

نظام التعليمات املحو�سبة – الف�صل
 – 310امل�صدر ،بلد املن�ش�أ ،اجلن�سية

(http://www.usaid.gov/policy/

)ads/300/310.pdf
�أ )10(.التدخل اجلوهري -تتوىل  USAIDدور حمدد
بو�ضوح ملراجعة جوانب معينة يف الربنامج

واملوافقة عليها ،وقد ت�شتمل على ما يلي:

 -املوافقة على خطة التطبيق – تو�ضح خطة

التطبيق �أو خطة العمل الطريقة التي
�ستطبق منظمتكم من خاللها برناجمها
لتحقيق الأهداف املذكورة يف االتفاقية

التعاونية .بعد ت�سليم خطة العمل� ،ستقوم

 USAIDمبراجعتها وتقدمي املالحظات عليها.
ال ميكنكم املبا�رشة بتطبيق الربنامج �إال
بعد ا�ستالم املوافقة الر�سمية على خطة

العمل .يجب عادة تقدمي خطط العمل
�سنويا عن للمنح املمتدة لعدة �سنوات،

وتن�ص االتفاقية على مواعيد ت�سليم هذه
اخلطط.

 املوافقة على املوظفني الرئي�سيني املحددين -قد يكون هناك عدة منا�صب يف امل�رشوع
مدرجة يف هذا اجلزء كوظائف رئي�سية
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( )2.5.1ومرفق بها �أ�سماء الأفراد الذين

على املوافقة على العمل الذي يتواله طرف

التي حتددها  USAIDكوظائف رئي�سية هي

�أي موافقات �إ�ضافية للمتلقيني الفرعيني

ي�شغلون هذه املنا�صب حاليا .الوظائف

ثالث� ،إال �أن  USAIDحتتفظ باحلق يف �إعطاء

جعل ذلك مقت�رص على عدد معقول من

يف االتفاقية.

الوظائف بحيث ال تزيد عموما عن  5وظائف
�أو  %5من �إجمايل عدد املوظفني لدى متلقي

املنحة والعاملني عليها� ،أيهما كان �أكرب.

 -املوافقة على تعاون �أو م�شاركة متلقي املنحة – �إذا

كان م�رشوعكم �سي�ستفيد من خربة USAID

الفنية ،ب�إمكان �ضابط االتفاقية الت�رصيح
بتعاون �أو م�شاركة  USAIDومتلقي املنحة
على الربنامج .يجب �أن يكون هناك �سبب
كاف لتدخل الوكالة ،ويجب �أن يكون التدخل

ُم�صمما ً خ�صي�صا ً لدعم العنا�رص املحددة يف
و�صف الربنامج .عند ا�ستيفاء هذه ال�رشوط،
ب�إمكان �ضابط االتفاقية ت�ضمني م�ستويات

مالئمة من التدخل اجلوهري كما يلي:

.1امل�شاركة التعاونية يف اختيار �أع�ضاء اللجنة

اال�ست�شارية� ،إذا كان الربنامج ي�شكل جلنة

للتعامل مع �ش�ؤون الربامج والأمور الفنية
ولي�س الأمور الإدارية الروتينية.

الوكالة هذا يف البند اخلا�ص بالتدخل اجلوهري

.3املوافقة على خطط املراقبة والتقييم اخلا�صة

املنحـــة

فقط الوظائف ال�رضورية لتطبيق اتفاقية

�أو العقود ويجب الن�ص بو�ضوح على تدخل

املنحة بنجاح .تعمل �سيا�سة  USAIDعلى

2

مبتلقي املنحة .يجب على �ضابط االتفاقية
(ما مل يتم تفوي�ض ال�صالحية �إىل املمثل

الفني ل�ضابط االتفاقية) املوافقة على �أي

تغيري على الأهداف املقرتحة �أو نواحي �أخرى

من خطة املراقبة والتقييم .على �سبيل املثال،

�إذا اقرتح عليكم فريق البلد العمل يف منطقة
جغرافية خمتلفة ونتيجة لذلك �أدركتم �أن

�أهدافكم �ستتغري ،ت�أكدوا من احل�صول على
املوافقة اخلطية قبل امل�ضي قدما.

.4الت�رصيح ب�أنواع حمددة من التوجيه �أو �إعادة

التوجيه نظرا ً للعالقات الداخلية مع امل�شاريع

الأخرى .يجب ت�ضمني كل هذه الأن�شطة يف
و�صف الربنامج والتفاو�ض عليها يف املوازنة
وجعلها جزء من املنحة.

مالحظة :قد ت�ضيف بع�ض البعثات الن�ص

التايل �إىل بند التدخل اجلوهري عند اللزوم:

«�صالحية الوكالة يف �إيقاف ن�شاط �إن�شائي

.2املوافقة على املنح الفرعية واالتفاق عليها .على الفور» -
يجب على املتلقني احل�صول على موافقة
ن�شاط �إن�شائي على الفور �إذا تقرر �أنه ال يطابق
�ضابط االتفاقية امل�سبقة على املنحة
املوا�صفات املحددة له .يف مثل هذه احلاالت،
الفرعية� ،أو نقل �أعمال �ضمن املنحة �أو
يجب على �ضابط االتفاقية �إرفاق املوا�صفات
التعاقد عليها مع الغري� .إذا كان قد مت
املحددة باتفاقية املنحة عند حتريرها .يجب
حتديد كل املتلقيني الفرعيني من البداية
التعامل مع �أي تغيريات مادية على املوا�صفات
وكانوا مدرجني يف االتفاقية ،تكون املوافقات
على �أنها تعديالت على املنحة.
الإ�ضافية الزمة فقط يف حال تغري املتلقيني
الفرعيني �أو �إ�ضافة متلقيني فرعيني جدد� .أ :)11(.دخل الربنامج � -إجمايل الدخل الذي جتنيه
يجوز ل�ضابط االتفاقية �إيقاف

بالرغم من �أن هذا التدخل يقت�رص عموما ً

املنظمة ويتولد مبا�رشة من ن�شاط
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 2.3مرحلة ما قبل املنحة

و�أنظمتها.

عند �إبالغ منظمتكم ب�أنها على القائمة �إذا ر�أى �ضابط االتفاقية �رضورة لإجراء ا�ستبيان

النهائية للمر�شحني للح�صول على منحة ،ما قبل املنحة ف�سيقوم بت�شكيل فريق لديه

املنحـــة

يتعني عليها �إكمال بع�ض املهام قبل �أن تتخذ

اخلربة الالزمة لإجراء اال�ستبيان .قد يت�ألف

اختيار املنظمة ك�أحد املر�شحني النهائيني

• ع�ضو يف فريق امل�ساعدة ()AOT

 USAIDقرارا ً نهائيا ً ب�ش�أن متويل الربنامج .يعترب الفريق من:

للح�صول على منحة �إ�شارة جيدة جدا ً ولكن

كما ورد �أعاله ،ذلك ال يعني �أن منظمتكم قد

فازت باملنحة.

• �ضابط االتفاقية �أو ال�ضابط املكلف؛

• ال�ضابط املايل (مكتب الإدارة� ،أو مكتب

ال�ضابط املايل الأول [� ،]M/CFOأو مكتب

قبل مناق�شة تفا�صيل املنحة �ستجري USAID
على الأرجح ا�ستبيان ما قبل املنحة وتطلب

منكم تقدمي �ضمانات �سابقة للمنحة وهي
خطوات تتخذها  USIADللت�أكد من �أن

منظمتكم قادرة على �إدارة املوارد للربنامج

الذي قمتم بت�صميمه يف الطلب ،كما ي�ساعد
يف الت�أكيد لـ  USAIDب�أن منظمتكم لديها
اال�ستعداد والقدرة على االلتزام ب�أنظمة

.USAID

املراقب املايل للبعثة �أو املنطقة) �أو املكلف
بذلك؛

• ممثل �أو �أكرث ملكتب الإدارة� ،أو مكتب العقود
وامل�ساعدة� ،أو ق�سم تدقيق ودعم العقود� ،أو
فرع �إدارة تدقيق العقود (� ،)OAA/CAMأو

املفت�ش الإقليمي العام املخت�ص بالتدقيق� ،إذا
لزم الأمر.

�سرياجع فريق اال�ستبيان �أنظمة مقدم الطلب
يف �ضوء املعايري (http://www.usaid.gov/

 )policy/ads/300/303.pdfالواردة يف نظام

 2.3.1ا�ستبيان ما قبل املنحة
يعمل ا�ستبيان ما قبل املنحة على تقييم

�سيا�سات منظمتكم و�أنظمتها و�إجراءاتها
وقدراتها على �إدارة موارد  .USAIDبالرغم

من �أن هذا اال�ستبيان قد يغطي عدة ق�ضايا
كالهيكل

التنظيمي

للمنظمة

و�إدارتها

التعليمات املحو�سبة  ADSوي�سلم النتائج التي
تو�صل �إليها �إىل �ضابط االتفاقية للمراجعة

والنظر فيها .يحدد �ضابط االتفاقية بناء على
ذلك ما �إذا كان مقدم الطلب مالئم لتلقي

منحة.

ا�ستبيان ما قبل املنحة لتحديد مدى مالءمة
احلاكمية الداخلية فيها �إال �أن الرتكيز يكون
نظام املحا�سبة

عادة على الإجراءات وال�سيا�سات وال�ضوابط

املالية

الداخلية.

ال�سبب

لذلك

ب�سيط:

فبغ�ض النظر عن نقاط القوة التي تتمتع بها
منظمتكم ،لن تقوم  USAIDب�إعطاء منحة

ملنظمة ال ت�ستطيع �إظهار قدرتها على �إدارة

الأموال ب�شكل يتوافق متاما ً مع قواعد USAID
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يتم ا�ستخدام منوذج ا�ستبيان ما قبل املنحة

للمنظمات غري الربحية ك�أ�سا�س لتقييم قدرة

الإدارة املالية .يحتوي هذا النموذج على قائمة

من املعايري لتحديد ما �إذا كان نظام املحا�سبة

ي�ستويف احلد الأدنى من املعايري الالزمة للت�أهل
للح�صول على منحة من حكومة الواليات

www.ngoconnect.net

املتحدة.

ت�شتمل هذه املعايري على برجميات املحا�سبة

هذه املمار�سات املقبولة.

2

املالئمة و�سيا�سات الإدارة املالية و�إجراءات  .2هل يق�ضي نظام املحا�سبة بـ:

املنظمة وتطبيقها بفعالية .الرجاء االطالع يجب �أن يحدد نظام و�إجراءات املحا�سبة لديكم
على النموذج املعياري « ،1408ا�ستبيان ما قبل
وي�سجل التكاليف املبا�رشة ب�شكل منف�صل
املنحة لدرا�سة نظام املحا�سبة لدى املتعاقدين

عن التكاليف غري املبا�رشة .عندما تكون

 )1408متوفر على الإنرتنت على العنوان:

حمدد ،يتم اعتبارها «تكلفة مبا�رشة»�.إذا

امل�ستقبليني» (ي�شار �إليه غالبا بالنموذج -SF

التكلفة مرتبطة ب�صورة مبا�رشة مب�رشوع

http://www.acquisition.gov/far/current/

كانت لديكم عدة م�شاريع وكانت هناك

فيما يلي � 15س�ؤال حول النموذج .لتقييم كل

يتم اعتبارها «تكاليف غري مبا�رشة» .يجب
�أن يكون نظام املحا�سبة لديكم قادرا ً على

..html/FormsStandard41.html

بند يعطي املقّ ّيم �إجابة «نعم» �أو «ال» عليها.
�إذا كان نظامكم يلبي املعايري اخلا�صة ب�أحد

الأ�سئلة جزئيا ف�ستكون الإجابة على الأرجح
املقيم يف التقرير �إىل �رضورة
هي «ال» ،وقد ي�شري
ّ

توفر �سيا�سات و�إجراءات تتعلق باملحا�سبني� ،أو

امل�شرتيات �أو ال�ضوابط الداخلية �أو �سيا�سات

املنحـــة

املحا�سبة املدونة .ينطوي ا�ستبيان ما قبل • �( 2أ) – ف�صل التكاليف املبا�رشة عن التكاليف
املنحة على تقييم ملدى توفر هذه الأمور يف
غري املبا�رشة بال�شكل ال�صحيح

تكاليف غري مرتبطة بالتحديد مب�رشوع واحد،

ت�صنيف التكاليف بهذه الطريقة ويجب �أن

حتدد منظمتكم بو�ضوح التكاليف التي يتم
اعتبارها مبا�رشة وتلك التي يتم اعتبارها غري
مبا�رشة( .لن�صائح حول كيفية تخ�صي�ص

التكاليف امل�شرتكة يف امل�رشوع �أو التكاليف

غري املبا�رشة ،يرجى االطالع على اجلزء )4.3.1.6

و�إجراءات هامة �أخرى لإثبات وجود ممار�سات • (2ب)  -حتديد وجتميع التكاليف املبا�رشة
ح�سب العقد
مالية � /إدارية جيدة.
بالن�سبة للتكاليف املبا�رشة املرتبطة بربنامج
حمدد ،يجب �أن يكون نظامكم قادرا ً على
.1هل نظام املحا�سبة يتما�شى مع مبادئ
املحا�سبة املقبولة عموما ومطبق يف هذه
الظروف؟

تعريف هذه التكاليف والإبالغ عن �إجمايل
النفقات حتى تاريخه.

مبادئ املحا�سبة املقبولة عموما (( 2 • )GAAPج)  -طريقة منطقية وثابتة لتوزيع
التكاليف غري املبا�رشة على �أهداف التكاليف
هي �إطار من الإر�شادات للمحا�سبة و�إعداد
التقارير

املالية،

وت�شتمل

على

املعايري،

االتفاقيات ،والقواعد التي يتبعها املحا�سبون

املتو�سطة والنهائية (يعترب العقد هدف

تكلفة نهائي).

لت�سجيل وتلخي�ص املعامالت و�إعداد البيانات • ( 2د)  -جتميع التكاليف وفقا لدفرت الأ�ستاذ

املقيم ما �إذا كان النظام
املالية� .سيحدد
ّ
ككل «ناجح» �أو «را�سب» عند مقارنته مع

العام

يجب �أن يكون نظامكم قادرا ً على الإبالغ
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