فعال
� 4إدارة برنامج ّ
ومن�ضبط

فعال ومن�ضبط
�إدارة برنامج ّ

 4.1ملحة عامة
 4.2البداية

 4.2.1خم�س ن�صائح ل�ضمان االلتزام
 4.2.2منوذج التطبيق اخلا�ص بكم

 4.3الإدارة التنفيذية

4

 4.3.1الإدارة املالية

 4.3.1.1طلب �أموال من  USAIDو�إنفاقها
 4.3.1.2كيفية النموذج SF-270

 4.3.1.4مراقبة مبلغ املنحة غري امل�رصوف ومعدل ال�رصف
� 4.3.1.5إعادة ت�شكيل املوازنة

بداية الربنامج

 4.3.1.3كيفية النموذج SF-1034

 4.3.1.6تخ�صي�ص التكاليف امل�شرتكة للم�رشوع
 4.3.2ال�رشاء

 4.3.2.1اختبار التحقق من أ� ّن التكاليف م�سموحة
 4.3.2.2التكاليف امل�سموحة

 4.3.2.3القيود املتعلقة بامل�صدر /املن�ش�أ

 4.3.2.4املوردين غري امل�ؤهلني /قائمة الأطراف امل�ستبعدين
 4.3.2.5املعدات غري اال�ستهالكية
 4.3.3ال�سفر

 4.3.3.1متطلبات ال�سفر

 4.3.3.2و�ضع �سيا�سة خطية لل�سفر

 4.3.4ا�ستعمال املمتلكات املمولة من USAID

 4.3.5طلب �إجراء تعديالت على االتفاقية

 4.4الإدارة الفنية للربنامج

� 4.4.1سري عمل املراقبة والتقييم
 4.4.2التعلم وتبادل املعرفة

 4.5ملخ�ص

دليل املنظمات غري احلكومية الأ�سا�سي لإدارة املنحة املقدمة من USAID

95

 4.1ملحة عامة

ت�شتمل الإدارة التنفيذية على طلب الأموال

تتطلب الإدارة الفعالة للربامج املمولة من
 USAIDما يلي:

و�إنفاقها و�إدارتها ( ،)4.3.1.1وااللتزام ب�أنظمة
ال�رشاء ( )4.3.2و�أنظمة املنحة الأخرى ،واالمتثال

لبنود اتفاقيتكم (.)4.3.5

• حتقيق الأهداف املحددة �أو ما يزيد عنها

• تقدمي خدمات عالية امل�ستوى لها �أثر �إيجابي ت�شتمل الإدارة الفنية للربنامج على املراقبة
والتقييم ( )4.4.1والتعلم وتبادل املعلومات

ميكن قيا�سه وحتديد حجمه
4

( )4.4.2يف منظمتكم وبني ال�رشكاء.

• تقدمي خدمة عالية امل�ستوى لـ USAID
• لعب دور يف اال�ستجابة مل�شكلة عامة يف

ي�شري هذا الف�صل �إىل بنود اتفاقيتكم يف عدة

البلد ،من خالل تقدمي اخلدمات و�إجراء الإحاالت مواقع .للمزيد من املعلومات حول الأحكام

بداية الربنامج

املنا�سبة وتبادل اخلربات والت�شبيك والتعاون مع
الآخرين على �أر�ض الواقع وت�أ�سي�س خدمات
�شاملة عند اللزوم

املعيارية يف اتفاقيات  USAIDالتعاونية ،يرجى
االطالع على امللحق  IIمن هذا الدليل.

الأهداف

• و�ضع برامج مبتكرة تت�أقلم مع االحتياجات • معرفة متطلبات الإدارة التنفيذية التي

تن�ص عليها االتفاقيات املمولة من ،USAID

املتغرية

• خلق

ا�ستجابات

م�ستدامة

تبني

قدرة

املجتمعات ومنفذي امل�شاريع املحليني
• �إنفاق الأموال بحكمة
• حفظ الوثائق الفنية واملالية بال�شكل املالئم
• �إعداد وتقدمي التقارير يف الأوقات املنا�سبة
• االلتزام بالأنظمة التي تن�ص عليها االتفاقية
التعاونية؛
فعالة وذات م�صداقية و�إعداد
• بناء منظمة ّ
طاقم موظفني وفريق م�رشوع قوي

يق�سم هذا الف�صل مهام الإدارة �إىل فئتني

عامتني وهما :الإدارة التنفيذية ( )4.3والإدارة

الفنية والرباجمية (.)4.4
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خ�صو�صا ً فيما يتعلق بالإدارة املالية و�إدارة

امل�شرتيات واملمتلكات وال�سفر.

االنتقال مبا�رشة �إىل:
الإدارة املالية
ال�رشاء

ال�سفر

ا�ستخدام املمتلكات املمولة من USAID
طلب �إجراء تعديالت على االتفاقية
التعاونية.

�سري �إجراءات املراقبة والتقييم
التعلم وتبادل املعلومات

• درا�سة �أ�س�س �إدارة �أموال ووثائق املنحة مبا يف
ذلك التعديالت على االتفاقية والتغيريات على

املوازنة.

www.ngoconnect.net

• فهم متطلبات الإدارة الفنية للربنامج
واملمار�سات الف�ضلى يف هذا املجال.

امل�صطلحات واالخت�صارات الرئي�سية
املحملة :التكلفة املرتتبة عن دعم
• التكلفة
ّ
منحة �أو ت�سيريها.

• التكلفة امل�سموح بها -التكلفة املرتتبة والتي
تعترب مقبولة ويجوز حتميلها على املنحة.

• فئة اخلدمة امل�رصح بها – ما مل يخ�ضع ال�سفر

ال�ستثناءات حمددة ،يجب �أن تكون تكلفة
عادية (الدرجة ال�سياحية �أو ما يعادلها).

وامل�ست�شارين ومقدمي الطلبات قبل �أي

عملية �رشاء �أو قرار تعيني (http://www.

 .)epls.govهناك م�صادر �أخرى متوفرة على
الإنرتنت للتحقق من الأهلية من بينها

القائمة املوحدة للأمم املتحدة (http://www.

consolist./1267/un.org/sc/committees

 ،)shtmlوقائمة املواطنني املعينني التابعة
لوزارة

املالية

الأمريكية

(http://www.

ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/
.)/sdn
• ال�سنة ال�رضيبية -ت�سمى اي�ضا �سنة مالية

فرتة م�ستخدمة حل�ساب البيانات املالية

• معدل ال�رصف – املعدل الذي تنفقون به �أموال

ال�سنوية يف م�شاريع الأعمال واملنظمات

• االتفاقية التعاونية – �إحدى الطريقتني التي

التقوميية �أي من  1كانون الثاين �إىل  31كانون

ت�ستخدم احلكومة الأمريكية هذه الطريقة

الأمريكية فرتة � 12شهر تبد�أ من  1ت�رشين

املنحة على �أ�سا�س دوري – �شهريا ً عادة.

تتبعهما احلكومة الأمريكية لتقدمي امل�ساعدة.

عندما ترغب بالتدخل ب�شكل جوهري يف
امل�رشوع.

• امل�ساهمة يف التكاليف – جزء من تكاليف

الأخرى .قد او قد ال تكون نف�س ال�سنة

الأول .تغطي ال�سنة املالية يف احلكومة
الأول وتنتهي يف � 30أيلول من ال�سنة التالية.

• قانون ال�سفر على اخلطوط اجلوية الأمريكية Fly
 -America Actنظام مطبق على كل رحالت

امل�رشوع �أو الربنامج الذي ال تغطيه حكومة

ال�سفر املمولة من احلكومة الأمريكية يوجب

م�ساهمات نقدية �أو عينية.

بع�ض اال�ستثناءات.

الواليات املتحدة ،وقد يكون على �شكل

ا�ستخدام الناقالت اجلوية الأمريكية مع وجود

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

• ( – )FMOمكتب الإدارة املالية التابع لـ

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

ح�رصي ويتم حتميلها على ذلك امل�رشوع.

• قائمة الأطراف امل�ستبعدين – قاعدة بيانات

بالأفراد واملنظمات غري امل�ؤهلة للح�صول

على �أمول من � USAIDأو �أي وكالة �أخرى

تابعة للحكومة الأمريكية .يتحمل متلقو

املنح م�س�ؤولية ا�ستعمال قاعدة البيانات

4

بداية الربنامج

رحالت ال�سفر املمولة من احلكومة الأمريكية

املوجودة على الإنرتنت للتحقق من البائعني

.USAID

• امل�صاريف النرثية – امل�صاريف التي يتم حتملها

�أثناء ال�سفر مثل بدل املكاف�آت والإكراميات
مقابل اخلدمات ،ا�ستخدام امل�صبغة ودورات

املياه ،الخ.

• امل�ؤ�رش  -عامل حمدد يف البيانات تتبعها
املنظمة ملراقبة �سري عمل الربنامج.
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• 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 والتي قد ت�شتمل على

اخلدمات التطوعية ،املعدات �أو املمتلكات.
4

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

يف التكاليف.

• ال�سفر الدويل – �أي رحلة �سفر بني بلدين.

بداية الربنامج

• املوظفون الرئي�سيون – مواقع الأفراد واالفراد

الذين ي�شغلون منا�صب حمددة يف امل�رشوع.

الوظائف التي يطلق عليها "وظائف رئي�سية"
تكون عادة الوظائف القيادية التي تعترب

�رضورية لتطبيق امل�رشوع ككل بنجاح.
• الوجبات وامل�صاريف النرثية ()M&IE

 –Meals and Incidentals Expensesالتكاليف

التي يتم حتملها خالل رحلة ال�سفر مثل

تكاليف الإفطار ،والغداء والع�شاء واملكاف�آت
والإكراميات بدل اخلدمات ،وبدل خدمات
امل�صبغة ودورات املياه الخ.

• اتفاقية �سعر التكلفة غري املبا�رشة املتفاو�ض عليه
“NICRA” Negotiated Indirect Cost Rate

� – Agreementسعر تتفاو�ض عليه املنظمة
مع  USAIDلتغطية التكاليف غري املبا�رشة.

• املبلغ املخ�ص�ص �أو االلتزام – املبلغ الذي

خ�ص�صته  USAIDللم�رشوع .لي�س هناك
�ضمانات ب�أن تعيد � USAIDإىل متلقي املنحة
�أي م�رصوفات تزيد عن مبلغ االلتزام.

• بلد املن� أ
ش� – املكان الذي مت فيه زراعة �أو �صناعة
ال�سلعة.

• البدل اليومي  -احلد الأق�صى للمبلغ الذي
ت�سمح احلكومة الأمريكية برده �إىل الفرد عن
كل يوم لتغطية نفقات الإقامة والوجبات

وامل�صاريف النرثية يف رحالت ال�سفر بالنيابة

عن امل�رشوع.

• مبلغ املنحة غري املنفق  – Pipelineمبلغ االلتزام

املخ�ص�ص للربنامج ومل يتم �إنفاقه بعد،

ويتم ح�سابه من خالل جمع كل الأموال التي

مت �إنفاقها حتى تاريخه وطرح ذلك املبلغ من
�إجمايل مبلغ االلتزام املخ�ص�ص حتى تاريخه.

• دخل الربنامج – الأموال التي يك�سبها الربنامج

ملنفعة الربنامج نف�سه .يتولد الدخل على

�سبيل املثال من خالل فر�ض ر�سوم على
اخلدمات �أو بيع �سلع .ومن املمكن حتقيق الدخل
�أي�ضا من خالل بيع معدات مت �رشا�ؤها ب�أموال

الربنامج ومل يعد هناك حاجة �إليها .مالحظة:
دخل الربنامج خمتلف عن الأن�شطة املولدة

للدخل والتي ميكن للم�ستفيدين من الربنامج
االحتفاظ مبوجبها ب�أي دخل يحققوه.

(للمزيد من املعلومات عن التكاليف غري • املواد املحظورة :ال�سلع �أو اخلدمات التي ال ميكن
�رشا�ؤها ب�أموال من احلكومة الأمريكية حتت �أي
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

98

ظرف.

• التكلفة املعقولة – التكلفة العادية وال�رضورية

والتي يتحملها ال�شخ�ص احلكيم خالل �أداء
�أعماله االعتيادية.

www.ngoconnect.net

• املواد اخلا�ضعة لقيود (�أو ال�سلع الأ�سا�سية
اخلا�ضعة لقيود) -ال�سلع �أو اخلدمات التي ال

يجوز �رشا�ؤها من دون �إذن خطي خا�ص وم�سبق.

وتكاليف الربنامج (يتم ا�ستبدالها �أحيانا

"بتكاليف الإن�شاء") ،وتكاليف �أو نفقات �أخرى
ـ والتكاليف غري املبا�رشة.

• منوذج  – 270-SFمنوذج طلب دفعة م�سبقة • التدخل اجلوهري – احلق الذي حتتفظ به
حكومة الواليات املتحدة يف عمل مداخالت
ويتم ا�ستخدامه لطلب مبالغ منحة �أو
يف �أي م�رشوع م�ساعدة ممول مبوجب اتفاقية
اتفاقية تعاونية.
• منوذج  -425-SFمنوذج التقرير املايل الفدرايل
ويتم ا�ستخدامه لإعداد التقارير املالية للمنح
�أو االتفاقية التعاونية.

• النموذج  SF-1034-ق�سيمة عامة للم�شرتيات

ا�ستخدامه لطلب �أموال وت�صفية دفعات

م�سبقة ملنحة �أو اتفاقية تعاونية.

• التكاليف امل�شرتكة – ال�سلع واخلدمات التي

على املوافقة على خطط العمل ،واملوازنات،
واملوظفني

الرئي�سيني،

وخطط

4

املراقبة

والتقييم ،واملتلقيني الفرعيني .حتدد االتفاقية

التعاونية جماالت التدخل اجلوهري.

• �إجمايل التكلفة املقدرة – �إجمايل التكلفة

املتوقعة للم�رشوع الواردة يف االتفاقية
التعاونية للمنظمة.

بداية الربنامج

واخلدمات الأخرى غري ال�شخ�صية ويتم

تعاونية .ي�شتمل هذا احلق عادة على القدرة

ت�ستفيد منها عدة م�شاريع وال ميكن للبائع  4.2البداية

�إ�صدار فاتورة م�ستقلة لكل م�رشوع عنها.

لهذا ،يتم حتميل التكلفة على جميع امل�شاريع

مرحلةتقدمي

مرحلة البداية

التطبيق

الإغالق

امل�ستفيدة بنا ًء على �صيغة حمددة م�سبقاً.

• تغيري املوازنة ب�شكل كبري – نقل �أموال من فئة

�إىل �أخرى يف املوازنة بن�سبة تتجاوز ال�سقف �أكرث اجلوانب الفريدة يف املنهجية التي تتبعها
الذي حددته .USAID

 USAIDللعمل مع ال�رشكاء هي منح املنظمات

• امل�صدر – املكان الذي يتم �رشاء �سلعة �أو احلرية يف ت�صميم و�إدارة براجمهم واملتلقيني
ش� (البلد الفرعيني ويف نف�س الوقت اال�ستجابة ب�شكل
خدمة منه بغ�ض النظر عن بلد املن� أ

الذي �صنع �أو زرع فيه) .وهو عادة املوقع الذي مرتابط ومتنا�سق مع �أي م�س�ألة .لهذا ال�سبب،
ت�ستخدم  USAIDعموما ً االتفاقية التعاونية
يتواجد فيه البائع.
ملنح التمويل بدال ً من ا�ستخدام العقود (التي
• فئات املوازنة املعيارية – الفئات املعيارية التي
تقوم  USAIDمن خاللها بتوجيه امل�رشوع) �أو
تقرتحها حكومة الواليات املتحدة وعلى
املنح (التي ال تتدخل  USAIDمبوجبها كثرياً).
جميع املتلقيني الفرعيني ا�ستعمالها ومن
بينها :املوظفني ،واملزايا العينية ،وال�سفر/
املوا�صالت ،وامل�ست�شارين ،واملعدات ،واللوازم،
واخلدمات التعاقدية (املتعاقدون الفرعيون)،

تتيح االتفاقية التعاونية لـ  USAIDالتدخل
ب�صورة جوهرية يف م�رشوعكم (http://www.

،)usaid.gov/policy/ads/300/303.pdf
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�أي �أ ّن لها احلق يف املوافقة على خطط

التطبيق (خطط العمل) ،واملوازنات ،واملوظفني

والت�أثري ب�شكل �إيجابي على حياة امل�ستفيدين.

الرئي�سيني ،وخطط املراقبة والتقييم ،واملتلقني  4.2.1خم�س ن�صائح ل�ضمان االلتزام

الفرعيني .ت�سعى  USAIDمن خالل االحتفاظ .1افهموا االتفاقية واح�صلوا على امل�ساعدة
بهذا احلق �إىل �ضمان بقاء برناجمكم مرتبطا ً
عند احلاجة.
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بالأهداف الإ�سرتاتيجية ل  USAIDوحلكومة

حتتوي اتفاقيتكم على الكثري من التفا�صيل.

االتفاقيات التعاونية ملنظمتكم باالبتكار،

الإدارة لديكم و�أع�ضاء الفريق الإداري على

الدولة امل�ضيفة ،ويف الوقت نف�سه ت�سمح

اقر�ؤوها وت�أكدوا من فهمكم لها و�أ ّن جمل�س

فعندما تعطي للمنظمة �صالحية ت�صميم

دراية ببنود االتفاقية املتعلقة بهم بالتحديد.

منوذج التطبيق اخلا�ص بها وتكوين �رشاكاتها

وتبني ا�سرتاتيجياتها التي تالئم الثقافة

بداية الربنامج

وال�سياق العام ،فهي بذلك متنحها اال�ستقاللية

يف تنفيذ امل�شاريع وتقدمي خدمات عالية اجلودة
للم�ستفيدين.

تعد امل�ساءلة �رضورية لبقاء منظمتكم بحالة
فعال� ،أي �أنه يجب
جيدة كما جتعل برناجمها ّ

على اجلميع الت�رصف مبا يتوافق مع قيم

املنظمة وذلك لتحقيق ر�سالتها وجتنب اتباع

�إذا احتجتم �إىل امل�ساعدة يف فهم �أو تلبية
متطلبات

اتفاقيتكم  ،اطلبوا امل�ساعدة.

ب�إمكان املمثل الفني ل�ضابط االتفاقية

(� )AOTRأو �ضابط االتفاقية ( )AOامل�ساعدة
يف الإجابة على الأ�سئلة .ب�إمكانكم عند

ال�رضورة طلب امل�ساعدة الفنية �أو تعيني
م�ست�شار لو�ضع عمليات و�أنظمة �إدارية تلبي

متطلبات املنحة( .لالطالع على �رشح البنود
العامة يف االتفاقية ،راجعوا امللحق ).II

حدثوا وثائق اتفاقيتكم با�ستمرار
طرق خمت�رصة قد تلحق ال�رضر ب�أهداف املنظمةّ .2 .
قد تطر�أ تغيريات خالل مدة املنحة ت�ؤثر على
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن �إدارة الربنامج املمول من

 USAIDتتلخ�ص يف حتقيق توازن بني تطبيق

برنامج يتجاوب بطريقة مبدعة مع التحديات

املحلية ويلبي احتياجات امل�ستفيدين واملجتمع،

ويتوافق يف نف�س الوقت مع توقعات حكومة

الدولة امل�ضيفة وين�شئ روابط مع منفذي
امل�شاريع الآخرين وامل�ستهدفني واملعنيني.

تتناول هذه الوحدة طريقة حتقيق توازن و�إدارة

الربنامج بنجاح وفقا ً لالتفاقية التعاونية .عند
معرفة وفهم ما ميكن وما ال ميكن ملنظمتكم

القيام به باملنحة �ستتمكنوا من زيادة كفاءته
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بنود االتفاقية الأ�صلية من بينها التغيريات
على التمويل ،والأهداف ،والتغطية اجلغرافية،

واملوظفني الرئي�سيني .ت�أكدوا من احل�صول على
املوافقات امل�سبقة املنا�سبة وتوثيق التغيريات

خطيا ً واجعلوها دائما جاهزة .حتى لو كانت
عالقتكم جيدة باملمثل الفني ل�ضابط
االتفاقية� ،سيكون هناك على الأرجح تغيريات
على املوظفني خالل مدة املنحة (داخل املنظمة

ويف � USAIDأي�ضا) ،من ال�رضوري �إبقاء
وثائقكم املتعلقة بكل القرارات والتغيريات
التي ت�ؤثر على املنحة منظمة ب�شكل جيد.

حافظوا على كل املرا�سالت اخلطية مع

�ضابط االتفاقية واملمثل الفني ل�ضابط

www.ngoconnect.net

االتفاقية منظمة بعناية يف ملفات خا�صة  .4.2.2منوذج التطبيق اخلا�ص بكم

وذلك ح�سب التاريخ و� /أو املو�ضوع ،بحيث

يكون هناك �سجل م�ؤ�س�سي عن االتفاقيات ال�شكل  – 15العنا�رص الرئي�سية يف منوذج التطبيق
والقرارات يكون با�ستطاعة املوظفني الرجوع
�إليه خالل مدة املنحة .من املف�ضل االحتفاظ

املوارد

بن�سخ احتياطية عن الوثائق يف موقع �آخر.

.3اعرفوا نطاق املرونة.
لتعزيز الإبداع ومنحكم القدرة على التجاوب

4

مع التغيريات يف جمال /جماالت تنفيذ
الربنامج ،تتوفر لكم بع�ض املرونة لإدارة
التغيريات على الربنامج واملوازنة واملوظفني،

وال�رشاكات.

�سيتعني عليكم �أحيانا ً احل�صول على �إذن
من املمثل الفني ل�ضابط االتفاقية �أو

�ضابط االتفاقية قبل �إجراء التغيريات ،كما
�سيكون هناك �أحيانا ً حدودا ً ال ميكن جتاوزها

�أبداً� .سي�ساعدكم هذا الف�صل يف معرفة

هذه احلدود لتتمكنوا من الت�أقلم معها مع

بقائكم يف الوقت نف�سه ملتزمني ب�أحكام

اتفاقية املنحة.

.4على املتلقني الفرعيني �أي�ضا ً االلتزام بالأنظمة
يتوىل املتلقون الرئي�سيون امل�س�ؤولية عن �إبقاء

منظمتهم ملتزمة وعليهم �أي�ضا ً الت�أكد من
التزام املتلقيني الفرعيني .عليكم العمل مع

يجب �أن يجمع النموذج الذي ت�ستخدمونه

لتنفيذ الربنامج ما بني الإدارة التنفيذية والفنية

بداية الربنامج

منحتكم .ولكن ،هناك حدود للمرونة يف

املخرجات

الأن�شطة

للربنامج وذلك لتحقيق النتائج .ت�شكل �إدارة

منوذج التنفيذ بكفاءة �أ�سا�س العمل اليومي

ملدير الربنامج.

بالرغم من �أن منوذج التنفيذ يختلف من منظمة

�إىل �أخرى �إال �أن منوذجكم يجب �أن يحتوي على

ثالثة عوامل رئي�سية (مبينة يف ال�شكل :)15

• العمل الذي تقومون به مبا�رشة �أو من خالل

املتلقني الفرعيني (�أن�شطة حمددة يف مناطق

جغرافية معينة)

املتلقيني الفرعيني للت�أكد من فهمهم ملا هو • متطلبات �إجنازه (املوارد وغريها من املدخالت
الأخرى)؛
مطلوب منهم وا�ستغالل هذه الفر�صة لبناء
قدرتهم �أي�ضاً.

.5ال تن�سوا امل�ستفيدين
�أثناء

حماولتكم

االلتزام

• املخرجات املتوقعة (النتائج و الأهداف)

بكل

متطلبات

منحتكم ،ال تن�سوا الغر�ض الأ�سا�سي

وهي :م�ساعدة امل�ستفيدين منها.
للمنحة،
ّ

تت�صل هذه العوامل الثالث مبا�رشة ب�أن�شطة

خطة عملكم ومواردها وخمرجاتها .فقد ت�ؤثر
التغيريات يف املوازنة ،على �سبيل املثال ،على

قدرتكم على حتقيق املخرجات �أو تتطلب منكم
تعديل �أن�شطتكم.

دليل املنظمات غري احلكومية الأ�سا�سي لإدارة املنحة املقدمة من USAID
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يجب عليكم وعلى فريقكم خالل مدة الربنامج

م�سبقة ل�شهر واحد

على �أن�شطتم مبا يتما�شى مع ما �ستتعرفون

تتوقعون �إنفاقه خالل فرتة الثالثني يوم القادمة.

تطوير النموذج با�ستمرار .بحيث جترون تعديالت

يف كل مرة .يجب

�أن يكون كل طلب خم�ص�ص للمبلغ الذي

عليه من التقييمات الر�سمية والتجارب ال يجوز لكم طلب او احتجاز�أموال �إ�ضافية

اليومية وقد تتو�صلوا �إىل اكت�شاف طرق �أف�ضل

"طارئة" ،ولكن �إذا مت ت�أجيل عملية �رشاء خمطط

من الأ�شخا�ص.

ال�رشاء هذه �إىل ال�شهر التايل� .إذا مت �إلغاء ن�شاط

و�أقل تكلفة لإي�صال خدماتكم �إىل عدد �أكرب

4

 4.3الإدارة التنفيذية

لها ،فب�إمكانكم تدوير الأموال اخلا�صة بعملية

ب�إمكانكم �إنفاق الأموال املخ�ص�صة له على
ن�شاط �آخر يف خطة العمل املعتمدة.

تتيح املهام املرتبطة بالإدارة التنفيذية للربنامج

بداية الربنامج

املجال للم�ضي قدما ً ب�سال�سة وااللتزام ببنود يتم طلب الأموال بتعبئة النموذج املحدد يف
و�رشوط االتفاقية التي ت�شتمل على عدة االتفاقية التعاونية� :إما النموذج املعياري (-SF
 – )270طلب دفعة م�سبقة �أو طلب ا�سرتداد
وظائف روتينية مثل:
• الإدارة املالية ()4.3.1

– ق�سيمة عامة للم�شرتيات واخلدمات غري

• تعديالت املوازنة ()4.3.1.5

ال�شخ�صية .يجب تعبئة النموذج وت�سليمه

• ال�سفر ()4.3.3

�إذا كان لديكم عدة منح من  USAIDعليكم

• ال�رشاء ()4.3.2
• �إدارة املمتلكات ()4.3.4
• التعديالت على االتفاقية ()4.3.5

�إىل مكتب الإدارة املالية ( )FMOيف .USAID
تعبئة منوذج م�ستقل لكل منحة.

يف هذا اجلزء:
طــلب و�إنفــاق �أمــوال من احلكومـــة

 4.3.1الإدارة املالية

االمريكية

 4.3.1.1طلب �أموال من  USAIDو�إنفاقها

كيفية تعبئة منوذج SF-1034

كيفية تعبئة منوذج SF-270

ت�رصف  USAIDاملبالغ املالية ملتلقي املنح

مراقبة �أموال املنحة غري املنفقة ومعدل

للعديد من املتلقني طلب احل�صول على دفعات

�إعادة ت�شكيل املوازنة

اما مقدما او مقابل النفقات املدفوعة .يجوز
م�سبقة ويجوز لهم �أي�ضا طلب ا�سرتداد

النفقات املدفوعة اذا ا�ستعملوا اموالهم
اخلا�صة لتغطية م�صاريف امل�رشوع.

قد يكون ب�إمكانكم مبدئيا طلب دفعات
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نفقات – �أو النموذج املعياري ()1034-SF

ال�رصف

تخ�صي�ص التكاليف امل�شرتكة للم�رشوع
ب�شكل عام ،عليكم تعبئة النموذج وت�سليمه

قبل �أ�سبوع واحدا كحد �أق�صى من ال�شهر
الذي حتتاجون فيه الأموالويكون من املتوقع عادة

www.ngoconnect.net

ا�ستالم الأموال خالل �أ�سبوع �أو �أ�سبوعني من لدى �أي طرف باكراً .يف �سبيل ذلك ،اطلبوا من

ت�سليم النموذج.

املتلقني الفرعيني تقدمي تقديرات التمويل على

�أ�سا�س �شهري �أو على �أ�سا�س ف�صلي (عند

مع مرور الوقت و�إثبات كفاءتكم ب�إنفاق الأموال املوافقة على ذلك) وذلك بنا ًء على خطط
التي طلبتموها و�أنكم ال تت�رسعون �أو تت�أخرون

يف �إنفاقها ،قد تتمكنون من طلب دفعات على

العمل املعتمدة وجداول التنفيذ التف�صيلية.

قد ترغبوا �أي�ضا ً با�ستحداث عملية مع املتلقيني

�أ�سا�س ف�صلي /ربعي� .سيقرر املمثل الفني الفرعيني للدفعات امل�سبقة وا�سرتداد النفقات

ل�ضابط االتفاقية ومكتب الإدارة املالية ذلك م�شابهة للعملية التي تتبعوها مع .USAID

عند مراجعة البيانات الواردة يف تقاريركم املالية

4

الفدرالية الف�صلية  ،425-SFومنوذج طلب  4.3.1.2 SF-كيفية تعبئة النموذج SF-270

� 270أو  SF-1034حل�ساب مبلغ املنحة غري املنفق

حتتوي ال�صفحات التالية على تو�ضيح لكيفية

تقدير مبلغ الدفعات امل�سبقة

هذه اخلطوات بديال ً لتعليمات  USAIDاملوجودة

ا�سرتداد نفقات من  .USAIDالهدف لي�س جعل

عند تقدير مبلغ الدفعة امل�سبقة التي تطلبونها ،على الإنرتنت �أو الإر�شادات التي يقدمها مكتب

بداية الربنامج

" "Pipelineومعدل ال�رصف.

تعبئة منوذج  270 SFلطلب دفعات م�سبقة �أو

ال تقوموا فقط بتق�سيم املوازنة ال�سنوية على الإدارة املالية ،بل الإجابة على بع�ض الأ�سئلة

� 12شهر؛ بل عليكم ح�ساب املبلغ الذي تعتقدون التي قد يثريها من ميلأ النموذج للمرة الأوىل.

بالتحديد �أنكم �ستنفقوه خالل ال�شهر القادم

وذلك بنا ًء على خطة العمل املعتمدة وجداول اخلطوة الأوىل هي تنزيل منوذج  270 SFب�صيغة
التنفيذ التف�صيلية .ب�إمكانكم تق�سيم بع�ض  PDFمن املوقع http://www.whitehouse.

عنا�رص املوازنة بالت�ساوي على جميع الأ�شهر .pdf.gov/omb/grants/sf270
(كالرواتب على �سبيل املثال) ،ولكن هناك بع�ض

النفقات التي قد تتم مبجملها يف �شهر واحد ال�ستغالل بع�ض ميزات النماذج كاحل�ساب
ك�رشاء املعدات غري اال�ستهالكية (عند بداية الأوتوماتيكي ت�أكدوا من �أنه يتوفر لديكم

امل�رشوع على �سبيل املثال) .خذوا بعني االعتبار �أحدث ن�سخة من برنامج "�أدوبي ريدر Adobe

الأموال املتوفرة لديكم حاليا ً وت�أكدوا من املبالغ  "®Readerوالذي ميكنكم تنزيله جمانا ً من

املتبقية التي قد تكون متوفرة لدى املتلقني املوقع
الفرعيني قبل تقدمي �أي طلب.

http://www.adobe.com/products/

.html.acrobat/readstep2

�إذا كنتم تنفذون الربنامج مع متلقني فرعيني يت�ألف النموذج من �صفحتني .حتتوي ال�صفحة

(لأغرا�ض الدفعات امل�سبقة ن�شري �إليهم مبتلقي الأوىل على ثالثة �أجزاء رئي�سية – اجلزء العلوي
املنح الفرعيني) ،عليكم العمل معا ً لإدارة طلبات خم�ص�ص ملعلومات عن منحتكم وطلبكم؛

التمويل وعمليات الإنفاق حتى ال تنفذ االموال اجلزء الثاين الذي ميكنكم فيه ح�ساب الدفعة

دليل املنظمات غري احلكومية الأ�سا�سي لإدارة املنحة املقدمة من USAID
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امل�سبقة �أو مبلغ النفقات التي تريدون ا�سرتدادها؛

حتديد ما �إذا كنتم بحاجة �إىل تعبئة اجلزء الذي

الدفعات امل�سبقة .حتتوي ال�صفحة الثانية على

�أو اجلزء ال�سفلي املتعلق باحل�ساب
املب�سط
ّ

ويتم ا�ستخدام اجلزء ال�سفلي فقط لطلب

تعليمات ومكان خم�ص�ص للتوقيع.

يقع يف املنت�صف املخ�ص�ص للح�ساب الكامل
للدفعات امل�سبقة.

قوموا بتعبئة اجلزء املخ�ص�ص للح�ساب الكامل

اجلزء العلوي

للدفعات امل�سبقة وا�سرتداد النفقات �أو �إذا كان

بالرغم من �أن �أغلب اجلزء العلوي مبا�رش لديكم �أي دخل من برنامج (راجعوا ال�شكل .)17

4

ووا�ضح ولكن فيما يلي بع�ض الن�صائح التي

�ست�ساعدكم لتعبئة ال�صناديق الرئي�سية
(راجعوا ال�شكل .)16

�إذا مل يكن الطلب يتعلق با�سرتداد نفقات ومل

يكن لديكم دخل من برنامج انتقلوا مبا�رشة �إىل

النموذج املخ�ص�ص للدفعات امل�سبقة فقط

بداية الربنامج

بعد االنتهاء من تعبئة اجلزء العلوي ،عليكم واملو�ضح �أدناه.
ال�شكل  -16اجلزء العلوي من منوذج SF-270

2
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PARTIAL

8
ال�صندوق  - )a(1نوع الدفعة املطلوبة �ستكون ال�صندوق " - 8الفرتة التي يغطيها هذا

�إما دفعة م�سبقة �أو ا�سرتداد لنفقات .الطلب" يجب �أن تكون �شهر ميالدي واحد
�ستطلبون ب�شكل عام دفعة م�سبقة عن

(على �سبيل املثال :من  1كانون الثاين2010 ،

الأق�ساط ال�شهرية .يتم طلب ا�سرتداد حتى  31كانون الثاين  )2010ما مل يوعز
النفقات فقط عندما تنفقون مالكم اخلا�ص �إليكم مكتب الإدارة املالية  FMOبخالف

على �أ�شياء يف موازنة خطة العمل املعتمدة ذلك).
0.00
وتطلبون ا�سرتداد هذه الأموال.

ال�صندوق  - )b(1عليكم دائما اختيار "الدفعة
0.00
0.00

0.00

0.00

اجلزئية" وذلك عن كل الطلبات الأخرى
0.00

0.00
0.00
يف نهاية املنحة.
با�ستثناء الطلب

0.00

0.00
0.00

0.00

ال�صندوق  -2يعتمد �أ�سا�س الطلب على نوع
0.00

0.00
نظام املحا�سبة الذي ت�ستخدمه.
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00

0.00

0.00
Advances required by
month, when requested
by
Federal
grantor
agency for use in making
prescheduled advances
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اجلزء املخ�ص�ص للح�ساب
ي�شتمل اجلزء الرئي�سي املخ�ص�ص للح�ساب

دخل الربنامج – الأموال التي يك�سبها
الربنامج ملنفعة الربنامج نف�سه .يتولد

(�أ�سطر معنونة من  ،a- jمبينة يف ال�شكل )17

الدخل على �سبيل املثال من خالل فر�ض

للمبلغ الإجمايل .قوموا بتعبئة طلب احل�صول

ومن املمكن حتقيق الدخل �أي�ضا من خالل

على ثالثة �أعمدة يف اجلزء العلوي ( )a-cوعمود

على �أموال يف هذه الأعمدة فقط �إذا كنتم

قد ف�صلتم تكاليف املقر الرئي�سي� ،أو املتلقي
الفرعي� ،أو البلد يف املوازنة ال�سنوية املعتمدة
بهذه الطريقة .هذا ي�ساعد املمثل الفني

ر�سوم على اخلدمات �أو بيع �سلع �أ�سا�سية،

بيع معدات مت �رشا�ؤها ب�أموال الربنامج ومل
يعد هناك حاجة �إليها.

مالحظة:

يختلف دخل الربنامج عن

ل�ضابط االتفاقية يف تتبع طلباتكم ونفقاتكم

الأن�شطة املولدة للدخل والتي ميكن

ال يلزمكم بذلك� .إذا كانت موازنتكم مق�سمة

مبوجبها ب�أي دخل يحققونه

ح�سب املوازنة� ،إال �أن مكتب الإدارة املالية عموما

للم�ستفيدين من الربنامج االحتفاظ
بداية الربنامج

�إىل �أكرث من ثالث فئات فا�س�ألوا املمثل الفني

4

ل�ضابط االتفاقية عن الت�صنيف الأكرث فائدة

بالن�سبة اليهم.

ال�شكل  -17اجلزء املخ�ص�ص للح�ساب يف منوذج SF-270
c

a

b

a

b
c

d

e

f
h

g
i
j

�.aإجمايل نفقات الربنامج حتى هذا التاريخ .bناق�ص :دخل الربنامج الرتاكمي (ال�صف � : )bإذا
(ال�صف  :)aكل نفقات برناجمكم مبا يف ذلك
حجم امل�ساهمة يف التكاليف منذ بداية

كان برناجمكم قد حقق �أي دخل عليكم

ذكره هنا.

فرتة الطلب� .أي مبعنى �آخر� ،إذا كان طلبكم �.cصايف نفقات الربنامج (ال�صف  aناق�ص ال�صف
عن الفرتة من � 1إىل  31كانون الثاين ،2009

.)b

كانون الأول .2008

ما املبلغ الذي �ستحتاجونه يف فرتة الدفعة

عليكم ذكر �إجمايل النفقات اعتبارا ً من .d 31النفقات النقدية املقدرة لفرتة الدفعة امل�سبقة:

دليل املنظمات غري احلكومية الأ�سا�سي لإدارة املنحة املقدمة من USAID
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امل�سبقة (يف املثال  31-1كانون الثاين )2009

وكل التمويل الالزم (مبا يف ذلك امل�ساهمة

التاريخ وي�شتمل على الأموال املطلوبة

ال�صندوق مت تدويره.

املالية هذا الرقم للت�أكد من �أنه يطابق

يف التكاليف) ،بغ�ض النظر عن �أي نقد يف

.eالإجمايل (جمموع ال�صفني cو  :)dكل املبلغ

الذي �أنفقته منظمتكم حتى هذا التاريخ

بالإ�ضافة �إىل الذي تتوقعون �إنفاقه حتى

4

طلبتوه من  USAIDللم�رشوع حتى هذا

نهاية فرتة الدفعة امل�سبقة.

.fاجلزء من املبلغ يف ال�سطر  eالذي لي�س من
الأموال الفدرالية :كل امل�ساهمات ال�سابقة

لفرتة الدفعة امل�سبقة .يراجع مكتب الإدارة
املبلغ املذكور يف النموذج  SF-270الأخري.

من املمكن التحقق من ذلك من خالل جمع
ال�سطرين  hو .i

.hاملبالغ الفدرالية التي مت طلبها يف ال�سابق:
�إجمايل كل املبالغ التي طلبتوها حتى الآن
من .USAID

بداية الربنامج

يف التكاليف بالإ�ضافة �إىل كل امل�ساهمات .iاملبلغ الفدرايل املطلوب حاليا (ال�سطر  gناق�ص

يف التكاليف التي تخططون لتقدميها

ال�سطر � :)hستكون النتيجة هي جمموع

مت�أكدين من امل�ساهمة يف التكاليف التي

القادم (فرتة الطلب) ،ناق�ص �أي مبالغ غري

خالل فرتة الدفعة امل�سبقة�( .إذا كنتم غري

املبالغ التي حتتاجونها من USAIDلل�شهر

�ست�ستطيعون االلتزام بها خالل فرتة الدفعة

منفقة من  USAIDمتوفرة لديكم.

 SF-270طاملا �أنكم تربرون بال�شكل املالئم

ال�سطر الأخري فقط يف احلاالت التي تطلبون

منوذج  SF-425الالحق.

ت�ستلمونها على �أ�سا�س �أق�ساط �شهرية.

امل�سبقة .ال ب�أ�س من كتابة  0$USيف منوذج .jالدفعات امل�سبقة املطلوبة �شهرياً :ا�ستخدموا

امل�ساهمة الفعلية يف التكاليف الواردة يف
.gاجلزء من املبلغ املذكور يف ال�سطر  eوالعائد �إىل

فيها �أموال على �أ�سا�س ف�صلي ولكن

�أموال فدرالية :هذا هو املبلغ الإجمايل الذي

الدفعات امل�سبقة فقط
لتعبئة

اجلزء

املتعلق

ا�سرتداد النفقات
باحل�سابات

البديلة

عند تعبئة منوذج  270-SFال�سرتداد تكاليف

للدفعات امل�سبقة فقط قوموا بح�ساب املبلغ م�شرتيات مدرجة يف موازنة خطة عملكم

الذي حتتاجونه لل�شهر القادم و�أنق�صوا منه �أي املعتمدة ،هناك ب�ضعة �أمور عليكم القيام بها
مبالغ غري منفقة من  USAIDوتبقت لديكم

من الدفعة امل�سبقة التي تلقيتوها يف ال�سابق

ب�شكل خمتلف.

للتو�صل �إىل املبلغ الذي تطلبونه عن الفرتة.
خالل الفرتة ال�سابقة� ،إذا كنتم قد �أنفقتم مبلغ
يتجاوز الدفعة امل�سبقة يف تلك الفرتة فقد

يظهر الرقم يف اخلانة املخ�ص�صة للأموال غري

املنفقة بال�سالب.
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ال�شكل  -18طلب ا�سرتداد نفقات على النموذج SF-270

8

8

4

بداية الربنامج

D

ال�صندوق  :8الفرتة التي يغطيها هذا الطلب :ال�صف  -Dالنفقات النقدية املتوقعة يف فرتة
يجب �أن يغطي الفرتة التي تطلبون ا�سرتداد الدفعة املقدمة :يجب �أن يكون املبلغ املذكور
�أموال منفقة فيها.

Formatting must be the same

هنا هو  ،0$USلأنكم ال تطلبون هنا دفعة
م�سبقة� .إذا كنتم بحاجة �إىل دفعة م�سبقة

وا�سرتداد نفقات عليكم ملء مناذج �أخرى
منف�صلة.

دليل املنظمات غري احلكومية الأ�سا�سي لإدارة املنحة املقدمة من USAID
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ت�سليم منوذج SF-270
مبجرد االنتهاء من تعبئة ال�صفحة الأوىل،
اطلبوا من مدير امل�رشوع �أو جهة �أخرى لديها

�صالحية الت�صديق يف منظمتكم التوقيع

على ال�صفحة الثانية وكتابة التاريخ عليها.

بعد ذلك قوموا بت�صوير النموذج و�إر�سال
الن�سخة امل�صورة بالربيد الإلكرتوين �إىل مكتب

4

الإدارة املالية  FMOعلى العنوان ei@usaid.gov

و�أ�ضيفوا �إىل قائمة م�ستلمي الربيد الإلكرتوين

املمثل الفني ل�ضابط االتفاقية .احتفظوا دائما

بداية الربنامج

بن�سخة يف ملفكم وقوموا ب�إر�سال الأ�صل

بالربيد �إىل مكتب الإدارة املالية� .إذا مل تتلقوا ردا

من مكتب الإدارة املالية خالل � 10أيام ،عليكم

متابعة امل�س�ألة.

 4.3.1.3كيفية تعبئة النموذج SF-1034

�إذا كانت منظمتكم ت�ستخدم النموذج -SF
 1034لطلب �أموال وت�صفية دفعات م�سبقة

من  ،USAIDعليكم اتباع اخلطوات املبينة �أدناه.

على تدفق نقدي موحد .للبدء بتعبئة الطلب،

عليكم الت�أ�شري يف �أعلى منوذج  SF-1034للداللة
على "طلب دفعة م�سبقة".

عليكم خالل  15يوم من نهاية كل �شهر
ت�سليم منوذج � SF-1034آخر لت�صفية الدفعة

امل�سبقة والت�أ�شري عليه بعبارة "ت�صفية دفعة
م�سبقة" ،وذلك لتحديد مبلغ التمويل (�إن وجد)

الذي �أنفقته منظمتكم من الدفعة امل�سبقة
التي ا�ستلمتها عن ذلك ال�شهر .مبا �أنه ال ميكن
�إ�صدار دفعات م�سبقة جديدة حتى يقدم

املتلقي منوذج الت�صفية هذا ،يجب ت�سليمه يف

الوقت املنا�سب �شهريا.

يت�ألف منوذج  SF-1034من �صفحة واحدة

وعليكم فقط تعبئة اجلزء العلوي منها (راجعوا
ال�شكل  .)19ال تقوموا بتعبئة باقي النموذج
والفراغات الأخرى فيه حيث �ستقوم الوكالة

املمولة بذلك.

كما هو احلال بالن�سبة لإر�شادات تعبئة النموذج

 270-SFفالهدف لي�س �أن حتل هذه الن�صائح

حمل تعليمات احلكومة الأمريكية الواردة

على الإنرتنت �أو �إر�شادات مكتب الإدارة املالية

 FMOولكنها تهدف �إىل الإجابة على �أ�سئلة
م�ستخدمي منوذج  1034-SFللمرة الأوىل.

لتقدمي طلب احل�صول على دفعة م�سبقة
عليكم تعبئة ثالث مناذج  SF-1034لطلب ثالث
دفعات منف�صلة عن فرتة ربع ال�سنة القادم

(منوذج واحد لكل �شهر -دفعة م�سبقة مدورة

لثالث �أ�شهر) .يجب ت�سليم كل النماذج الثالثة

قبل  10ايام عمل من بداية كل ربع �سنة .مت
ت�صميم هذا النموذج لتحافظ منظمتكم
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ال�شكل  – 19اجلزء العلوي من النموذج SF-1034

4

بداية الربنامج

• رقم الق�سيمة – ابد�ؤوا من الرقم  1وثم �سريوا • ا�سم وعنوان متلقي الدفعة – �أرفقوا ا�سم
ح�سب الت�سل�سل بعد ذلك بحيث يتغري الرقم
يف كل مرة تقومون فيها بتعبئة النموذج.

منظمتكم وعنوان بريدها كما يرد يف
االتفاقية التعاونية.

مالحظة :اكتبوا كلمة "نهائية" �إذا كانت هذه • رقم وتاريخ الأمر – اتركوه فارغ

�آخر ق�سيمة�.آخر ق�سيمة.

• الوزارة ،املكـتب� ،أو امل�ؤ�ســ�سة الأمـــريكــية

• تاريخ تقدمي اخلدمة – اكتبوا ال�شهر واليوم
وال�سنة لبداية ونهاية الفرتة التي مت بها حتمل

وموقعها – �أدخل ا�سم وعنوان املكتب املايل

التكاليف املطلوب ا�سرتدادها.

االتفاقية.

التي من املتوقع �إقامتها ( للدفعة املقدمة)

�صاحب العالقة .التفا�صيل موجودة يف • بنود اخلدمة – �أرفقوا و�صف خمت�رص للأن�شطة

• تاريخ �إعداد الق�سيمة – تذكروا دائما ً كتابة

�أو التي مت االنتهاء منها (لت�صفية الدفعة).

• رقم وتاريخ العقد – اكتبوا الرقم والتاريخ كما

مف�صل ب�شكل �أكرب للأن�شطة.

• رقم وتاريخ الطلب ،رقم اجلدول ،تاريخ الدفع ،تاريخ

املقدمة) �أو املبلغ الذي �أنفقتموه من الدفعة

تاريخ �إعداد النموذج.

هو مبني يف االتفاقية.

ا�ستالم الفاتورة ،بنود اخل�صم ،رقم ح�ساب متلقي

الدفعة ،العنوان الذي مت الإر�سال منه� /إليه،

مالحظة :قد تطلب الوكالة املانحة و�صف
• املبلغ – �أرفقوا املبلغ الذي تطلبونه (للدفعة
امل�سبقة التي ا�ستلمتمـوهـا هـــذا ال�شـهر
(لت�صفية الدفعة).

بولي�صة ال�شحن احلكومية – ال متلئوا الفراغات • ال يجوز ملتلقي الدفعة الكتابة يف الفراغ �أدناه – ال

املخ�ص�صة لهذه املعلومات.

تطبعوا �أو تكتبوا �أ�سفل هذا اخلط.

دليل املنظمات غري احلكومية الأ�سا�سي لإدارة املنحة املقدمة من USAID
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ت�سليم منوذج SF-1034

هذه الأرقام� .ستجنبكم املرا�سالت املنتظمة

راجعوا التعليمات املف�صلة يف االتفاقية
التعاونية حول كيفية تقدمي النموذج .1034-SF

يجب على املنظمة ت�سليم الأ�صل وثالث ن�سخ
من منوذج � 1034-SFإىل مكتب الدفعات املالية

املذكور يف االتفاقية.
4

انتبهوا �إىل �سقف مبلغ االلتزام
املخ�ص�ص ملنحتكم!
يرتاوح الوقت امل�ستغرق لتنفيذ معاملة

النموذج � SF-270أو  SF-1034عادة من

بداية الربنامج

�أ�سبوع �إىل �أ�سبوعني ،طاملا �أن هناك مبلغ

كاف خم�ص�ص ملنحتكم� .إذا طلبتكم �أموال
تزيد عن �سقف املبلغ املخ�ص�ص ملنحتكم
فقد ي�ستغرق الأمر �شهرا ً لتعديل االتفاقية

بحيث يتم تخ�صي�ص مبلغ �إ�ضايف قبل �أن

يتمكن مكتب الإدارة املالية  FMOمن
تنفيذ معاملة النموذج � 270أو .SF-1034

من املف�ضل �أن تراقبوا مبلغ االلتزام

املخ�ص�ص ،و�أن تت�أكدوا من �إبالغ �ضابط

االتفاقية و�أن تطلبوا تخ�صي�ص مبالغ
�إ�ضافية مبجرد �إنفاق  75%من ذلك املبلغ.

 4.3.1.4مراقبة مبلغ املنحة غري املنفق
ومعدل ال�رصف
يتوىل املدير املايل يف منظمتكم م�س�ؤولية

مراقبة املبالغ التي تنفقها املنظمة مبوجب

املنحة والت�أكد من توفر املال الكايف لتغطية
النفقات القادمة .على منظمتكم �أن تتبع

عمليتان ح�سابيتان هامتان تتعلقان ب�أموال
املنحة غري املنفقة ومعدالت

مع املمثل الفني ل�ضابط االتفاقية احلاجة �إىل

ت�أخري العمليات ريثما تنتظرون تخ�صي�ص �أموال
�إ�ضافية.

�أموال املنحة غري املنفقة ""Pipelineهي مبلغ

االلتزام املخ�ص�ص الذي مل يتم �إنفاقه بعد،
�أي املبلغ الذي ال يزال متوفر لديكم .ب�إمكانكم
ح�ساب هذا املبلغ من خالل جمع كل الأموال

التي �أنفقتموها وطرحها من �إجمايل مبلغ
االلتزام املخ�ص�ص.
احل�ساب:

املبلغ غري املنفق من املنحة = مبلغ االلتزام املخ�ص�ص
– �إجمايل املبلغ الذي مت �إنفاقه.

معدل ال�رصف يح�سب املعدل الذي تنفقون

فيه الأموال التي تلقيتموها .احل�ساب الأ�سا�سي

ملعدل ال�رصف هو املبلغ الذي �أنفقتموه مق�سم

على عدد الأ�شهر التي مت الإنفاق فيها.
احل�ساب:

معدل اال�ستنفاذ = �إجمايل املبلغ املنفق /عدد �أ�شهر
العمل حتى تاريخه.

�سي�ستخدم املمثل الفني ل�ضابط االتفاقية

تقارير  425-SFالف�صلية /الربعية
معدل

ملعرفة

ال�رصف ولكن قد ترغبون با�ستخدام

�أنظمتكم املالية لإعداد تقرير ي�ساعدكم يف

متابعة نفقاتكم ال�شهرية الفعلية.

عند ح�ساب معدل ال�رصف ب�إمكانكم �أي�ضا ً
ف�صل امل�صاريف اخلا�صة التي تتم مرة واحدة

مثل �رشاء املركبات حيث ي�ساعد ذلك يف
�إعطائكم فكرة �أف�ضل عن املبالغ التي �سيتم

�إنفاقها يف م�رشوعكم يف الأ�شهر القادمة.

ال�رصف ،كما

يقوم املمثل الفني ل�ضابط االتفاقية مبراقبة
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مثال (يرجى مراجعة ال�شكل .)20

با�ستخدام املبلغ غري املنفق ومعدل ال�رصف
ب�إمكانكم ح�ساب عدد الأ�شهر املتبقية لديكم

• ح�صلت املنظمة غري احلكومية  Xعلى
اتفاقية تعاونية بقيمة �إجمالية تبلغ  000,1تقريبا ً قبل �أن ت�صبحوا بحاجة �إىل تخ�صي�ص
ق�سموا املبلغ غري
دوالر �أمريكي .ح�صلنا على مبلغ التزام �أموال التزام �إ�ضافية.
ّ
خم�ص�ص مبدئي بقيمة  10دوالرات �أمريكية .املنفق على معدل ال�رصف و�ستح�صلوا على
عندما متت املوافقة على خطة العمل تلقينا عدد الأ�شهر املتبقية قبل نفاذ مبلغ االلتزام
 300دوالر �أمريكي كمبلغ التزام خم�ص�ص املخ�ص�ص وذلك مع افرتا�ض بقاء الإنفاق على

من ( 310دوالر) من �إجمايل النفقات (145

دوالر) �سنح�صل على مبلغ املنحة غري املنفق خذوا هذه الأرقام بعني االعتبار وراقبوا نفقاتكم
وهو  165دوالر.
لتت�أكدوا من �أنها ال تتم مبعدل �أ�رسع �أو �أبط�أ

بداية الربنامج

�إ�ضايف وبالتايل و�صل �إجمايل مبلغ االلتزام نف�س املعدل .يف نف�س املثال املذكور �أعاله،
�ستنفق املنظمة غري احلكومية  Xح�سب
املخ�ص�ص �إىل  310دوالر �أمريكي.
تقديرها مبلغ االلتزام املخ�ص�ص املتبقي خالل
• تعمل املنظمة غري احلكومية  Xمنذ � 4أ�شهر
�أربعة �أ�شهر ون�صف .ولكن الحظوا �أن معدل
و�أنفقت حتى الآن  145دوالر.
ال�رصف الفعلي �سيتغري على الأرجح يف كل
• عند تنقي�ص مبلغ االلتزام املخ�ص�ص الكلي �شهر وذلك بناء على �أن�شطة الربنامج املنفذة.
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• عند تق�سيم املبلغ الذي مت �إنفاقه ( 145دوالر) من الالزم .على �سبيل املثال� ،إذا كان لديكم
على عدد الأ�شهر التي مت الإنفاق فيها (�أربعة منحة مدتها ثالث �سنوات فيجب �أن جتعلوا

�أ�شهر) �سنح�صل على معدل�رصف �شهري وترية الإنفاق متوافقة مع الإطار الزمني املحدد

وهو ( 36.25دوالر).

ال�شكل  – 20حتليل مبلغ املنحة املقدمة �إىل منظمة
 Xغري احلكومية

X
X


1000 US
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300 US
310 US
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4.5

لتحقيق الأهداف.

� 4.3.1.5إعادة ت�شكيل املوازنة

تنق�سم املوازنة املعتمدة �إىل ت�سع فئات معيارية،
وتتيح  USAIDاملرونة لإجراء تعديالت على

املوازنة �ضمن هذه الفئات (على �سبيل املثال،
خ�ص�صتم مبلغ يف املوازنة ل�رشاء �آلة ت�صوير

ولكن قررمت بدال ً من ذلك ا�ستعمال املبلغ ل�رشاء

طابعة كمبيوتر) ،ولكن يجوز لكم نقل مبلغ
حمدود فقط من فئة �إىل �أخرى �ضمن التكاليف
املبا�رشة قبل �أن يتعني عليكم احل�صول على

موافقة � .USAIDإذا جتاوز حجم التعديل على








املوازنة هذا احلد فيتم اعتباره تعديل كبري على
املوازنة.

دليل املنظمات غري احلكومية الأ�سا�سي لإدارة املنحة املقدمة من USAID
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قواعد  USAIDب�ش�أن تعديل املوازنة
تختلف كل منحة مقدمة من  USAIDعن

غريها ،فبينما تعترب بع�ض اتفاقيات املنح التغيري

الكبري يف املوازنة هو التغيريات الرتاكمية بني

فئات املوازنة بن�سبة تتعدى  %10من �إجمايل

املوازنة خالل مدة املنحة� ،إال �أن بع�ض اتفاقيات

املنح الأخرى حتدد �سقف �أقل بكثري .ملعرفة
4

القواعد املنطبقة على منحتكم لتعديل

املوازنة راجعوا االتفاقية التعاونية.

على �سبيل املثال� ،إذا كان احلد املخ�ص�ص لإجراء

بداية الربنامج

تعديل كبري على موازنة منحة قيمتها  2مليون

دوالر �أمريكي هو  ،%10ب�إمكان متلقي املنحة

تعديل املوازنة �إىل حد ي�صل �إىل 200،000

دوالر �أمريكي ما بني فئات املوازنة طوال مدة

املنحة من دون طلب موافقة� .سيتعني عليكم
احل�صول على املوافقة على �أي تغيريات على
املوازنة تتجاوز ذلك احلد.

هذه التغيريات تراكمية ،ويف هذا املثال �إذا قمتم

بتعديل  50،000دوالر يف املوازنة خالل ال�سنة

الأوىل ،و 150،000دوالر خالل ال�سنة الثانية
ف�سيتعني احل�صول على موافقة م�سبقة على

�أي تغيريات بني فئات املوازنة يف ال�سنة الثالثة

االتفاقية و�ضابط االتفاقية لطلب املوافقة،

و�أرفقوا باملذكرة ما يلي:

• �رشح ل�رضورة تعديل املوازنة (على �سبيل املثال،
�رشح التكاليف �أو الظروف غري املتوقعة)

• حتديد كل العمليات التعديل ال�سابقة على
موازنة املنحة.

• تفا�صيل م�صدر الأموال (�أي ما هي التكاليف
التي لن تنفقونها لتتمكنوا من توفري املال)

• تفا�صيل الطريقة التي �سيتم بها ا�ستعمال

املبالغ التي خ�ضعت لإعادة التعديل يف املوازنة.

• �رشح �أية �آثار تتوقعونها نتيجة تعديل املوازنة
مثل التغيريات على الأهداف.

• مناق�شة

م�صادر

�أخرى

للأموال

التي

�ست�ستخدمونها لتعوي�ض �أي عجز ،ح�سب
االقت�ضاء

مبجرد و�صولكم �إىل ال�سقف املخ�ص�ص لتعديل

املوازنة ،يجب �أن يعطي �ضابط االتفاقية
املوافقة على جميع عمليات التعديل على

املوازنة بغ�ض النظر عن املبلغ .لهذا� ،إذا كنتم

بحاجة �إىل طلب املوافقة على �إجراء تعديالت

�إ�ضافية ،حاولوا تقدير كل التغيريات الالزمة

لإمتام امل�رشوع وطلب املوافقات عليها دفعة

واحدة.

عليها مهما كانت �صغرية .ل�ضابط االتفاقية

اخليار يف احلد من �إمكانية تعديل املوازنة �إذا  4.3.1.6تخ�صي�ص التكاليف امل�شرتكة
للم�رشوع
كانت التغيريات غري �رضورية �أو غري منطقية.
طلب املوافقة
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تتحمل املنظمة التي لديها �أكرث من م�رشوع

واحد ثالث فئات من النفقات:

�إذا كنتم تخططون لإجراء تغيريات تتجاوز

• تكاليف امل�رشوع املبا�رشة – التكاليف املرتبطة

املوازنة �أو ت�ؤدي �إىل تغيري كبري على الأن�شطة

يعمل ب�شكل ح�رصي يف ذلك امل�رشوع

ال�سقف املخ�ص�ص للتعديالت الكبرية على

بو�ضوح مب�رشوع حمدد مثل تكاليف موظف

املنفذة ،اكتبوا مذكرة �إىل املمثل الفني ل�ضابط

وامل�ساحة املكتبية التي ي�ستعملها موظفو

www.ngoconnect.net

امل�رشوع �أو املعدات واللوازم امل�ستعملة فقط

من قبل م�رشوع واحد.

مثال �آخر� :إذا كان لدى منظمتكم �سيارة

فب�إمكان �أكرث من م�رشوع ا�ستخدامها للتنقل،

• تكاليف امل�رشوع امل�شرتكة – التكاليف الالزمة ولكن يجب ت�سجيل كل رحلة يف �سجل رحالت
لتنفيذ م�رشوع لكن من ال�صعب ربطها املركبة بحيث يتم تخ�صي�ص النفقات املرتبطة
مب�رشوع حمدد مثل تكاليف الكهرباء �أو بكل رحلة كتكاليف مبا�رشة لكل م�رشوع.

امل�ساعدين الإداريني.

• التكاليف غري املرتبطة بامل�رشوع – التكاليف يف املقابل ،تكون التكاليف امل�شرتكة �أو غري
امل�رشوعة للمنظمة والتي ال تكون مرتبطة املبا�رشة هي التكاليف التي مت حتملها لتلبية

ب�أي م�رشوع حمدد �أو التكاليف غري "امل�سموحة" حاجة م�شرتكة للم�رشوع .ومن الأمثلة امل�صاريف
يف امل�شاريع املمولة من احلكومة الأمريكية،

مثل جمع التربعات والرتفيه.

املكتبية امل�شرتكة للم�رشوع بدل اخلدمات

و�أجور الإنرتنت واللوازم املكتبية امل�ستهلكة

املبا�رشة بينما تكون التكاليف غري املرتبطة مبا�رشة على كل م�رشوع وا�ضحة متاماً.
التعامل مع التكاليف امل�شرتكة.

بداية الربنامج

مثل الأوراق وم�شابك الأوراق ،وبعك�س الأمثلة

ت�أتي �أغلب نفقاتكم �ضمن فئة تكاليف امل�رشوع ال�سابقة ،ال تكون املبالغ التي يجب حتميلها

بامل�رشوع وا�ضحة ،ولكن قد تكمن ال�صعوبة يف
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تتبع بع�ض املنظمات عملية مع USAID
لتحديد �سعر  NICRAوا�ستخدامه للتعامل

الت�شارك يف املوارد باملقارنة مع التكاليف مع هذا النوع من التكاليف ،ولكن �أغلب

امل�شرتكة �أو التكاليف غري املبا�رشة

هناك فرق هام بني املوارد التي ميكن لأكرث من
م�رشوع الت�شارك بها والتكاليف امل�شرتكة �أو

التكاليف غري املبا�رشة.

املنظمات لي�س لديها �سعر �( NICRAأو لديها

�سعر  NICRAلنفقات املقر الرئي�سي فقط)،

لذا �ستحتاج �إىل طريقة ملعرفة كيفية توزيع
هذه التكاليف.

غالبا ً ما ت�أتي املوارد التي يت�شارك فيها �أكرث من منوذج �صيغة حل�ساب التكاليف امل�شرتكة
م�رشوع �ضمن فئة التكاليف املبا�رشة .لن�أخذ

�سيتعني التعامل مع التكاليف التي ال ميكن

�أكرث من م�رشوع .مبا �أنه يتم تتبع �ساعات عمل

�صيغة معينة� .أحد الطرق للقيام بذلك هي

على �سبيل املثال موظف يوزع وقت عمله على

املوظف من خالل �سجل الدوام� ،ست�ستطيعون

معرفة متاما ً عدد �ساعات العمل على امل�رشوع

ربطها مب�رشوع واحد كتكاليف مبا�رشة بوا�سطة
ا�ستخدام ن�سبة مئوية بنا ًء على عدد املوظفني

يف امل�رشوع الواحد مقابل �إجمايل عدد املوظفني

"�أ" باملقارنة مع امل�رشوع "ب" .لهذا ،ب�إمكانكم �أو امل�ساحة املكتبية املخ�ص�صة.

تخ�صي�ص عدد حمدد من ال�ساعات لكل م�رشوع
كتكاليف مبا�رشة.

عليكم �أوال ً معرفة الأماكن املخ�ص�صة يف

املكتب لكل م�رشوع مثل املكان املخ�ص�ص

دليل املنظمات غري احلكومية الأ�سا�سي لإدارة املنحة املقدمة من USAID
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للموظفني العاملني ب�شكل ح�رصي على م�رشوع �ضعوا �سيا�سة خا�صة بالنفقات امل�شرتكة
حمدد والأماكن امل�شرتكة بني امل�شاريع مثل قاعة (وحدثوها دائماً)
االجتماعات �أو منطقة اال�ستقبال .بالن�سبة
للأماكن املخ�ص�صة مل�رشوع حمدد ،عليكم

ح�ساب الأمتار املربعة املخ�ص�صة لكل م�رشوع.
ب�إمكانكم �أي�ضا ً ق�سمة امل�ساحة املخ�ص�صة

4

خذوا هذه الإر�شادات بعني االعتبار ،و�ضعوا
�سيا�سة حتدد ما يلي:

• التكاليف واملوارد التي يتم اعتبارها "م�شرتكة"؛

لكل موظف يوزع وقت عمله على �أكرث من • الطريقة التي تق�سم بها منظمتكم
التكاليف امل�شرتكة على امل�شاريع املختلفة؛
م�رشوع بنا ًء على الن�سبة التي يخ�ص�صها لكل

م�رشوع .قوموا

بجمع امل�ساحة املخ�ص�صة • الأوقات التي يتم فيها تعديل ال�سيا�سة.

لكل م�رشوع وح�ساب الن�سبة املخ�ص�صة لكل
م�رشوع.

بداية الربنامج

لنفرت�ض على �سبيل املثال �أ ّن م�ساحة مكتبا
تبلغ  1,000مرت مربع وي�ضم م�رشوعان ويخ�ص�ص
 800مرت مربع من امل�ساحة لهما وامل�ساحة

املتبقية م�شرتكة .مت تخ�صي�ص  600مرت مربع
مل�رشوع واحد و 200مرت مربع للم�رشوع الآخر� .أي
�أنه يتم حتميل  %75من امل�ساحة الكلية على

امل�رشوع الأول ( 750مرت مربع) ،و %25للم�رشوع
الثاين ( 250مرت مربع) .من املمكن ا�ستخدام

هذه الن�سب ك�أ�سا�س لتوزيع التكاليف للنفقات

امل�شرتكة الأخرى.

لي�س هناك طريقة �صحيحة واحدة فقط

التكاليف امل�شرتكة عموما ً يف املكتب
	�إيجار املكتب وبدل اخلدمات
	�أجور خدمات الهاتف (ا�ستثناء :من
املمكن تخ�صي�ص بند للمكاملات غري
املحلية وت�سديدها

من قبل امل�رشوع

الذي حتمل نفقات تلك املكاملات.
لوازم املكتب امل�ستهلكة والروتينية
(الأقالم ،الأوراق ،امل�شابك ،الخ)؛
املوظفني امل�ساندين (امل�ساعدين الإداريني،
واملحا�سبني ،وموظفي اال�ستقبال ،الخ)
الذين يعملون على كل امل�شاريع.

لتوزيع التكاليف امل�شرتكة ،ولكن يجب �أن تكون تبدي  USAIDا�ستعدادها لدفع "ح�صة عادلة"
الطريقة التي تتعامل فيها منظمتكم مع هذه

من تكاليف تنفيذ امل�رشوع .ب�إمكان منظمتكم

التكاليف وا�ضحة ،فهذا ي�ساعد يف الت�أكد من الت�أكد من �أنها تتبع �أ�سلوب ثابت يف توزيع
�أنكم ت�ستخدمون �أموال امل�رشوع بحكمة و�أنكم التكاليف على امل�شاريع املختلفة و� /أو اجلهات
توزعون التكاليف بطريقة عادلة .تذكروا �أي�ضا ً املانحة املختلفة �شهريا ً من خالل و�ضع �سيا�سة
�أن عليكم تغيري ال�سيا�سة التي تتبعونها لتوزيع

للتكاليف امل�شرتكة بحيث يتم التعامل مع

التي تطر أ� على م�سارات متويل امل�شاريع.

متييز .يعترب التوزيع اخلاطئ للتكاليف امل�شرتكة

التكاليف امل�شرتكة مبا يتما�شى مع التغيريات
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جميع م�صادر التمويل بنف�س الطريقة وبدون
�أحد النتائج ال�شائعة لعمليات التدقيق لذا من

www.ngoconnect.net

ال�رضوري القيام بها وتوخي الدقة عند القيام  4.3.2ال�رشاء
بذلك.

ت�ضمن �أنظمة ال�رشاء يف  USAIDقيام متلقي
املنح با�ستخدام �أموال احلكومة الأمريكية

املكاتب املتعددة

لتحقيق الغر�ض من املنحة و�إنفاقها بحكمة

�إذا كان ملنظمتكم عدة مكاتب يف مواقع وعدم ا�ستعمالها يف �رشاء مواد �أو خدمات
خمتلفة ،عليكم حتديد �إر�شادات عامة وعليكم تتعار�ض مع امل�صلحة العامة ،لهذا ال�سبب،
�أن تطلبوا من كل مكتب و�ضع �سيا�سة خا�صة يتعني عليكم

مراجعة �سيا�سات ال�رشاء

به بنا ًء على امل�شاريع والنفقات يف املوقع .يجب اخلا�صة مبنظمتكم بعناية ل�ضمان توافقها
�أن تكون ال�سيا�سات مدونة خطيا ً لأن املدققني مع متطلبات .USAID
�سيقومون

مبراجعة

ومقارنة

�سيا�ستكم

باملمار�سات املتبعة خالل التدقيق ال�سنوي.

املكــاتب ب�صـياغة مـذكرة تفــاهم ()MOU

 Memorandum of Understandingت�شتمل
على اتفاقيات مف�صلة حول موا�ضيع �إ�ضافية

مثل الأمور املتعلقة باملوجودات امل�شرتكة والأجور
والرواتب ،واملوارد الب�رشية .هذا �شائع يف احلاالت

التي تكون "فرق امل�شاريع" امل�ستقلة تعمل يف

وحدات ت�شغيلية خمتلفة �أو تتبع منظمات
خمتلفة متاماً.

�س :هل نحتاج �إىل اتفاقية �سعر تكلفة غري

ال�رشاء
عملية احل�صول على

ال�سلع واللوازم

واخلدمات مبا يف ذلك:
ال�سلع ،وقطع الغيار ،ولوازم �أن�شطة

بداية الربنامج

تقـوم بعــ�ض امل�شــاريع التـي تت�شـارك فـي

4

الربنامج.
املعدات ،والأثاث املكتبي ،واللوازم ملكاتب
امل�رشوع.
خدمات اال�ست�شارة من الأفراد و� /أو
املنظمات.

مبا�رشة ()NICRA؟

ج :بينما حتتاج املنظمات �إىل طريقة ملعرفة
كيفية توزيع التكاليف غري املبا�رشة �أو
امل�شرتكة ،لكن لي�س بال�رضورة �أن تكون
 .NICRAتتبع بع�ض املنظمات عمليات
للتو�صل �إىل اتفاقية �سعر NICRA
لكن �أغلب املنظمات جتد �أ ّن هذه

العملية ت�ستغرق وقتا ً طويال ً و�أن هناك
طرق �أخرى �أكرث كفاءة.

دليل املنظمات غري احلكومية الأ�سا�سي لإدارة املنحة املقدمة من USAID
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�أن تكون واردة يف الفئات املعيارية للموازنة ما

 خطة مب�سطة لعملية21 يو�ضح ال�شكل

 �إذا. قد يتعني عليكم تعديل املوازنة،كذلك

،• مرحلة ما قبل ال�رشاء – قبل البدء ب�رشاء ال�سلعة

 �إذا مل تكن.مل يتطلب ذلك موافقة حمددة
)4.3.1.5( كان التعديل ميثل تغيريات كبرية

www.ngoconnect.net

:ال�رشاء ويق�سمها �إىل ثالث مراحل

يجب �أن يكون لديكم موازنة معتمدة ويجب
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�سيتوجب عليكم طلب املوافقة� .إذا كانت

يزيد عن �سنة واحدة "معدات" تتطلب احل�صول

�أوال مما �إذا كانت ال�سلعة م�سموح بها وذلك

لنظام احلكومة الأمريكية (� .)CFR 230 2إذا

ال�سلعة مذكورة يف املوازنة عليكم التحقق
من خالل االختبار اخلا�ص بذلك ( )4.3.2.1قبل

بدء عملية ال�رشاء.

• مرحلة ال�رشاء – هذه هي العملية التي ت�سبق

على موافقة م�سبقة من  USAIDوذلك وفقا ً
كانت ال�سلعة غري مدرجة يف املوازنة املعتمدة

�سيتعني عليكم احل�صول على ت�رصيح خطي

من �ضابط االتفاقية قبل �رشائها .خذوا بعني

ال�رشاء مبا�رشة عندما يكون لديكم التمويل

االعتبار �أنه بالرغم من وجود بع�ض املعدات غري

ا�ستدراج العرو�ض واحل�صول على معلومات

يف املوازنة املعتمدة (على �سبيل املثال ،خادم

�سيا�سات ال�رشاء الداخلية اخلا�صة بكم

على ت�رصيح خا�ص من � .USAIDإذا مل تكونوا

وتبد�ؤون بالتخطيط لعملية ال�رشاء من خالل
عن الأ�سعار ومراجعة البائعني املختلفني.

• عملية ال�رشاء  -مبجرد اختيار البائع واالتفاق
على ال�سعر ،عليكم �إجراء مراجعة �أخرية وبعد

كمبيوتر) �إال أ� ّن �رشاءها قد يتطلب احل�صول

على يقني ،من املف�ضل التحقق من ذلك مع

�ضابط االتفاقية.

ذلك ميكنكم ال�رشاء .بعد �إمتام عملية ال�رشاء،

يتعني �إجراء فحو�ص طوال عملية ال�رشاء للتحقق

و�أنكم �أدخلتم كل املعلومات ذات ال�صلة يف

م�سموح بها� .إذا مل يكن لديكم �سيا�سة �رشاء

عليكم الت�أكد من �أنكم تقومون بالتوثيق
نظام متابعة املخزون� ،إن وجد.

من �أن كل ال�سلع واخلدمات التي يتم �رشا�ؤها
فمن ال�رضوري �أن تعتمد منظمتكم �سيا�سة

هناك املزيد من اخلطوات املف�صلة �ضمن كل

ت�شتمل على و�سائل للت�أكد من �أن ال�سلع

املنظمات عملية خا�صة ال�ستدراج وتقييم

مبوجب املنحة.

خطوة رئي�سية .على �سبيل املثال ،لدى �أغلب

العرو�ض لل�سلع الكبرية التي تبلغ تكلفتها

 3،000دوالر �أمريكي �أو �أكرث� -سقف التكلفة

الذي تقرتح  USAIDاحل�صول على ثالث عرو�ض

�سعرية ب�ش�أنه .ب�إمكان منظمتكم حتديد �سقف
تقييدي �أكرث مثل  500دوالر على �سبيل املثال
ل�ضمان العدالة والقيمة الأف�ضل وامل�ساءلة.

�إذا كانت تكلفة �سلعة تزيد عن  5,000دوالر
�أمريكي للوحدة ،ت�أكدوا من احل�صول على
املوافقة باعتبارها معدات غري ا�ستهالكية يف
موازنتكم املوافق عليها .يتم اعتبار املواد التي

تزيد قيمتها عن  5،000دوالر ولها عمر �إنتاجي

بداية الربنامج

�سرت�شدكم يف �أغلب هذه العملية.

اال�ستهالكية التي تزيد قيمتها عن  5،000دوالر

4

واخلدمات التي ت�شرتيها �ستكون م�سموحة

روابط �إلكرتونية هامة حول مو�ضوع
ال�رشاء

ADS Chapter 260 – Geographic Codes
(الرموز اجلغرافية)

http://usaid.gov/policy/ads/200/260.pdf
( ADS Chapter 310 – Sourceامل�صدر)

http://usaid.gov/policy/ads/300/310.pdf
USAID Acquisition Regulation (AI)DAR

http://usaid.gov/policy/ads/300/
aider.pdf
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( Buy America Actقانون �رشاء املنتجات
الأمريكية)

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/
4

Title22/22cfr226_main_02.tpl
)2CRF 230 (A-122

http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/
text-idx?c=ecfr&tpl=/ecfrbrowse/

بداية الربنامج

Title02/2cfr230_main_02.tpl
( Excluded Parties Listقائمة الأطراف
امل�ستبعدين)

http://ww.epls.gov
(UN Consolidated Listالقائمة املوحدة
للأمم املتحدة)

http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml
U.S Department of Treasury’s Designated Nationals List
http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn

املتطلبات املتعلقة باملتلقني الفرعيني
�أغلب قواعد ال�رشاء التي تنطبق على املتلقي

الرئي�سي تنطبق �أي�ضا ً على املتلقي الفرعي
للمنحة .وفقا ً ملتطلبات  USAIDيجب �أن

ت�شتمل االتفاقيات الفرعية بني املتلقي

الرئي�سي واملتلقي الفرعي ب�ش�أن �رشاء ال�سلع
�أو اخلدمات مبا يزيد عن املبلغ املحدد ملنظمتكم

على �أحكام معيارية متعلقة بال�رشاء من بينها
البند املعياري امل�سمى "قواعد  USAIDب�ش�أن
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الأهلية لل�سلع واخلدمات" التي حتدد ال�سيا�سات

املتعلقة بال�سلع اخلا�ضعة للقيود وال�سلع

واللوازم غري امل�ؤهلة واملوردين غري امل�ؤهلني
واملتطلبات اخلا�صة بامل�صدر /املن�ش�أ.

راجعوا البنود املتعلقة بال�رشاء بعناية وت�أكدوا
من فهم املوظفني واملتلقني الفرعيني للعملية

والإجراءات ،وتذكروا �أي�ضا ً القيام مبراقبة عملية
التطبيق.

املمار�سات اجليدة يف ال�رشاء
حتديد واتباع �سيا�سات و�إجراءات �رشاء
خطية

	�إجراء تخطيط �سنوي لل�رشاء ي�شتمل
على معدات ولوازم وخدمات املكتب

والربنامج.

ربط التخطيط لل�رشاء بعمليات و�ضع
املوازنة وخطة العمل.

	�إتاحة املجال للمناف�سة املفتوحة قدر
الإمكان.

احل�صول على عرو�ض �سعرية ومراجعتها
يف �ضوء املعايري املحددة واال�ستعانة

بلجان التقييم و�إعطاء املربرات الختيار
البائع.

توثيق عملية ال�رشاء

االحتفاظ بقائمة جرد بكل املعدات
التي يتم �رشا�ؤها وحتديثها دوريا ً والإ�شارة
�إىل حالة الأ�صناف ومكان وجودها.

ملحة عامة عن �أنظمة ال�رشاء
يحتوي نظام ( )CFR 226 2على العديد من

الأحكام التي تن�ص عليها  USAIDب�ش�أن ما
يجوز وما ال يجوز يف �إنفاق �أموال احلكومة

www.ngoconnect.net

الأمريكية،وي�شتمل �أي�ضا ً على قيود حول:
• �سلع وخدمات حمددة؛
• مكان �صنع �أو �رشاء ال�صنف؛

هذا االختبار يطرح �أربعة �أ�سئلة �أ�سا�سية يف
حتديد ما �إذا كان ب�إمكانكم �رشاء �صنف حمدد.

تنطبق هذه الأ�سئلة على كل التكاليف
املرتبطة باملنحة مبا يف ذلك التكاليف املبا�رشة

• اجلهة التي ميكن �رشاء ال�سلع واخلدمات منها؛ وغري املبا�رشة.

• الطريقة التي ت�شحنون فيها امل�شرتيات �إىل .1هل التكلفة معقولة؟
موقع م�رشوعكم.
هل التكلفة م�شابهة للتكلفة التي تدفعها
املنظمات الأخرى مقابل نف�س ال�سلعة �أو

يغطي هذا اجلزء الأ�صناف اخلا�ضعة للقيود

اخلدمة؟ هل اتبعتم �سيا�سات ال�رشاء اخلا�صة

بامل�صدرة واملن� أ
ش� ( ،)4.3.2.3والقيود املتعلقة

على �سعر عادل؟

والأ�صناف املحظورة ( ،)4.3.2.2القيود املتعلقة

 4.3.2.1اختبار التحقق من �أن التكاليف
�ضمن النطاق امل�سموح به
�أهم مفهوم يف عمليات ال�رشاء يف منح USAID

مبنظمتكم لطلب عرو�ض �سعرية واحل�صول

.2هل ب�إمكانكم حتميل التكلفة على هذه
املنحة بالتحديد؟

هل التكلفة الزمة لتنفيذ عمل متعلق

بداية الربنامج

بالبائعني (.)4.3.2.4

4

باملنحة؟

هو معرفة التكاليف امل�سموح بها والتكاليف .3هل التكاليف ثابتة؟
هل اتبعتم �أ�سلوب ثابت يف حتديد التكاليف
غري امل�سموح بها .كون املوازنة معتمدة ال يعني
�أن جميع الأ�صناف املذكورة فيها م�سموح بها.

يجب الت�أكد من خ�ضوع كل �صنف �إىل اختبار

حتديد ما �إذا كان م�سموح به مبوجب املوازنة �أم
ال قبل �رشاء �أي �سلع �أو خدمات مبوجب املنحة
من ال�رضوري.

يف اتفاقيتكم
حتتوي اتفاقيات  USAIDالتعاونية على
متطلبات متعلقة بال�رشاء وذلك حتت
بند الأحكام املعيارية .عليكم بالتحديد
مراجعة الأحكام املعيارية التي حتمل عنوان
"ال�سلع واخلدمات غري امل�ؤهلة" و"ال�سلع
اخلا�ضعة للقيود".

لكل الأعمال التي تقوم بها منظمتكم بغ�ض

النظر عن م�صدر التمويل؟ على �سبيل املثال،
هل ال�سعر الذي تدفعونه لنف�س امل�ست�شارين
مقابل �أن�شطة مماثلة يقومون بها يف امل�شاريع
املمولة من  USAIDهو نف�س ال�سعر الذي

يتم دفعة يف امل�شاريع املمولة من جهات
مانحة �أخرى؟

.4هل التكلفة متما�شية مع قواعد و�إجراءات
الربنامج؟

هل تلتزم التكاليف باحلدود واال�ستثناءات

املبينة يف �رشوط وبنود املنحة؟ هل نفذ الأفراد
امل�س�ؤولون عن الإنفاق عملية ال�رشاء ب�أ�سلوب

�أخالقي؟

بالن�سبة لعمليات ال�رشاء الكبرية ،عليكم

توثيق املراجعة التي �أجريتموها لهذه الأ�سئلة
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خالل عملية ال�رشاء� .ضعوا الأ�سئلة على منوذج

تعد هذه القائمة هي اخلطوة الأوىل يف حتديد

وحددوا فراغا ً لتحددوا فيه ال�سلعة واملبلغ ما �إذا كانت التكلفة م�سموح بها �أم ال ولكن

املخ�ص�ص يف املوازنة والتاريخ وال�شخ�ص يف �إذا كان ال�صنف الذي تنوون �رشا�ؤه غري مدرج

املنظمة الذي ملأ النموذج .دونوا الإجابات و�أي

على قائمة الأ�صناف غري امل�سموح بها �ستبقوا

للرجوع �إليها م�ستقبال ً لأغرا�ض التدقيق.

الفح�ص الذي يتم من خالله حتديد ما �إذا كان

 4.3.2.2التكاليف امل�سموح بها

يف ظروف ال�رشاء وبرناجمكم لتت�أكدوا من �أن

مالحظات �رضورية واحتفظوا بهذه النماذج ملزمني مبعرفة ما �إذا كانت عملية ال�رشاء جتتاز

4

م�سموح بها �أم ال ( )4.3.2.1وذلك بالبحث

التكاليف امل�سموح بها هي الأ�شياء التي التكلفة معقولة وذات �صلة بربناجمكم.
يجوز لكم �رشا�ؤها �أو �إنفاق املال عليها مبوجب

االتفاقية .يتم حتديد الأ�شياء امل�سموحة وغري ال�سلع اخلا�ضعة لقيود

بداية الربنامج

امل�سموحة يف القانون الأمريكي ،و�سيا�سات ال�سلع اخلا�ضعة للقيود هي ال�سلع التي يجوز
الوكالة التي قدمت املنحة لكم والأنظمة لكم �رشا�ؤها ب�أموال  USAIDولكن يتعني
التي حتكم الربنامج الذي تتلقون متويال ً مبوجبه عليكم احل�صول على موافقة خطية م�سبقة

والقيود الإ�ضافية التي قد ت�شتمل عليها عليها من �ضابط االتفاقية .من �أكرث ال�سلع

اتفاقية املنحة.

بح�سب الظروف ،تعترب التكاليف م�سموحة �أو غري

اخلا�ضعة لقيود �شيوعا ما يلي:
• ال�سلع الزراعية؛
• املركبات؛

م�سموحة بنا ًء على ما �إذا كانت �رضورية لتلبية
�أهداف �أحد الأن�شطة �أو معقولة �أو ميكن حتميلها • املواد ال�صيدالنية؛
على املنحة .كما تخ�ضع التكاليف امل�سموح • املبيدات احل�رشية؛

بها �إىل فئات حمددة من بينها قوانني الواليات • املعدات امل�ستعملة؛
املتحدة و�أنظمة  .USAIDمن الطرق التي ميكن
• ممتلكات  USAIDالزائدة عن احلاجة؛
للمتلقني اتباعها لتتبع هذه القيود هي و�ضع
قوائم بالأ�صناف غري امل�سموح بها مثل الوثيقة • الأ�سمدة

املبينة يف ال�شكل  22خم�ص�صة فقط للأ�صناف
غري امل�سموح بها .ب�إمكانكم تعديل هذه القائمة من املمكن منح تنازل يف حال ا�ستيفاء كل
مبا يتما�شى مع الأمور املحددة من قبل  USAIDال�رشوط الثالثة التالية (مالحظة :حتى لو

ا�ستوفيتكم كل املعايري الثالث لن تكون املوافقة

واتفاقيتكم التعاونية� .ستالحظون �أن بع�ض
الأ�صناف خا�ضعة لقيود �أي �أنها م�سموحة فقط تلقائية؛ و�ستبقوا ملزمني بطلب املوافقة من
ب�إذن خطي (كاملركبات على �سبيل املثال) و�أ�صناف �ضابط االتفاقية):
�أخرى تعترب حمظورة وال ميكنكم �رشا�ؤها حتت �أي • م�صدر /بلد من�ش�أ ال�صنف هو الواليات

ظرف (كمعدات الإجها�ض على �سبيل املثال).

120

املتحدة.

www.ngoconnect.net

• حددمت ال�صنف و�أدرجتموه يف و�صف الربنامج

�إذا وافق �ضابط االتفاقية ف�سيزودكم بتفوي�ض

• �أرفقتم التكلفة ذات ال�صلة بال�صنف يف

على التفوي�ض اخلطي فقد يكون ذلك على

�أو التعديالت على املنحة.

موازنة املنحة املعتمدة.

خطي� .إذا قمتم ب�رشاء ال�صنف قبل احل�صول
نفقتكم اخلا�صة.

ال�شكل � -22أمثلة على التكاليف غري امل�سموح بها
القانون
الأمريكي

OMB Circular A-122

املحظورات :معدات الإجها�ض ،املعدات الع�سكرية ،معدات
الرقابة ،معدات التحكم بالطق�س ،ومعدات القمار.

كل اتفاقيات USAID

�أنظمة
USAID

( USAID AIDSنظام
التعليمات املحو�سبة يف
)USAID

الأ�صناف اخلا�ضعة لقيود :املواد ال�صيدالنية ،املركبات،
وال�سلع الزراعية.

كل اتفاقيات USAID

قيود االتفاقية

االتفاقية التعاونية اخلا�صة
بكم

الأ�صناف اخلا�ضعة لقيود :الأ�صناف غري املذكورة يف املوازنة.

تختلف ح�سب
االتفاقية

الوثائق املتعلقة بال�رشاء:

بيان العمل �أو املوا�صفات (SOW)Scope
of Work

طلب �رشاء موافق عليه /موقع عليه

(ح�سب االقت�ضاء)

	�أبحاث يف ال�سوق حول امل�صدر ،طلب

ا�ستدراج عرو�ض �سعرية(  (RFQ)R e

� quest for Quotationsأو دعوة لتقدمي

مقرتحات (RFP)Request for Proposals
ت�شتمل على الإعالنات على الإنرتنت ويف
ال�صحف.

الذي وقع عليه االختيار)

مذكرة يف امللف (يجب �أن ترتافق مع

التحليل وتو�ضح خطيا اخللفية والعملية

التناف�سية واملربرات الختيار البائع).

موافقة و� /أو تنازل من ( ،USAIDح�سب
االقت�ضاء).

توقيع معتمد من املنظمة (ح�سب

االقت�ضاء).

	�أمر �رشاء موقع او العقد
ت�أكيد ا�ستالم ال�سلعة

كتاب موقع بخ�صو�ص �إدارة املمتلكات

العرو�ض ال�سعرية �أو املقرتحات التي مت

(�إذا كان متلقي املنحة جهة �أخرى غري

	�إثبات �إجراء �أبحاث حول قائمة الأطراف

ن�سخة من فاتورة البائع (حتمل ختم

التابعة لوزارة املالية الأمريكية ،والقائمة

وثائق ذات �صلة – املرا�سالت ،املذكرات،

ا�ستالمها (ثالثة على الأقل).

امل�ستبعدين ،قائمة املواطنني املعينني

املوحدة للأمم املتحدة.

املنظمة)

يفيد ت�سديد الدفع).

ر�سائل الفاك�س ،ر�سائل الربيد الإلكرتوين،

حتليل للعرو�ض ال�سعرية (يجب �إظهار

�سجالت املحادثات – التي مت جمعها

منطقية و�إظهار ميزة /ميزات البائع

حالة ال�سلع وموقعها.

حتليل كمي /نوعي لإثبات �أن الأ�سعار

4

بداية الربنامج

الفئة

الوثيقة الناظمة

�أمثلة على املحددات

تنطبق على

طوال عملية ال�رشاء.

دليل املنظمات غري احلكومية الأ�سا�سي لإدارة املنحة املقدمة من USAID

121

الأ�صناف املحظورة
ال يجوز �رشاء الأ�صناف التالية ب�أموال USAID

حتت �أية ظروف:

• املعدات الع�سكرية – ال�سلع �أو املعدات

الع�سكرية التي يتم ا�ستخدامها لتلبية

املتطلبات الع�سكرية للدولة املتعاونة؛
4

• معدات املراقبة – معدات مثل امليكروفونات،

اخلا�ضعة لقيود واملواد املحظورة هي �إن�شاء

جدول وملئه بنا ًء على ما ورد يف االتفاقية

والوثائق الإر�شادية املنطبقة على برناجمكم.

�إذا تلقيتم متويال ً من عدة منح قد جتدون قيود

خمتلفة على نواحي التمويل املختلفة .ت�أكدوا

من الإ�شارة �إىل االتفاقية التي ينطبق عليها
كل قيد.

�أجهزة الإر�سال ،و�أجهزة الت�سجيل (ال ت�شتمل ا�ستخدام الأموال اخلا�صة

على املعدات ال�سمعية والب�رصية ذات
اال�ستعماالت العامة طاملا �أن هناك غاية

بداية الربنامج

وحاجة وا�ضحة لها يف برناجمكم)؛

عندما ت�ستخدمون �أموال من م�صادر خا�صة

ل�رشاء �سلع وخدمات كجزء من التزامكم
بامل�ساهمة بالتكاليف ،ت�صبح بع�ض القيود

• ال�سلع واخلدمات مل�ساندة لأن�شطة ال�رشطة �أو

غري �سارية .عندما تلتزم منظمتكم بن�سبة

• معدات وخدمات الإجها�ض؛

فيجب �أن تكون مالئمة للربنامج .ال ميكنكم

هيئات �إنفاذ القانون الأخرى؛

• ال�سلع الفاخرة ومعدات القمار مبا يف ذلك
امل�رشوبات الكحولية ،املجوهرات� ،أو الأقم�شة
باهظة الثمن

• معدات التحكم بالطق�س

�أنواع قيود �أخرى
ترد القيود واملحظورات الأخرى التي تنطبق على

من امل�ساهمة يف التكاليف �ضمن املوازنة

اعتبار الأموال اخلا�صة امل�ستخدمة ل�رشاء مواد

حمظورة (كالكحول) م�ساهمة يف التكاليف.

لكن من املمكن يف بع�ض احلاالت ا�ستغالل

امل�ساهمة يف التكاليف بطريقة مبتكرة
لتتمكنوا من ا�ستخدام �أموالكم بفعالية

�أكرث .فعلى �سبيل املثال ،ب�إمكانكم �رشاء �سيارة

م�ستعملة ب�أموال خا�صة ونقل �أموال USAID

�أغلب منح حكومة الواليات املتحدة يف نظام لتغطية تكاليف �أخرى يف الربنامج� .إذا نتج عن
"مبادئ التكاليــف للمنظمات غري الربحــية" ذلك تغيري كبري على املوازنة قد يتعني عليكم
( ،CFR 230 2ي�شار �إليه عادة بالتعميم  .)A-122احل�صول على موافقة م�سبقة.
الذي يو�ضح بالتف�صيل القواعد اخلا�صة بـ 56

�سلعة وخدمة حمددة واحلاالت التي ميكن وال عواقب �إ�ساءة ا�ستخدام �أموال USAID
ميكن فيها ت�سديد ثمنها ب�أموال من احلكومة
الأمريكية .من املف�ضل �أخذ نظرة �شاملة
�إىل هذه القائمة والتعرف على كل املواد ذات

ال�صلة بربناجمكم.

�أف�ضل طريقة للبقاء على اطالع بكل املواد
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حتتفظ  USAIDباحلق يف �أن تطلب منكم

�إعادة �أي مبالغ مل يتم �إنفاقها مبوجب �رشوط

وبنود املنحة (�أي التكاليف غري امل�سموحة وفقا ً

للأنظمة) .ت�أكدوا من االحتفاظ بال�سجالت

لثالث �سنوات على الأقل بعد ت�سليم تقريركم
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النهائي يف حال �إجراء تدقيق.

هناك "رمز جغرايف" خم�ص�ص ملتلقي منح

 4.3.2.3القيود املتعلقة بامل�صدر /املن�ش�أ

�سلع وخدمات منها .هناك �أربعة رموز جغرافية

هناك قيدان �إ�ضافيان على ال�رشاء يتعلقان

 USAIDيحدد الدول التي يجوز لهم ب�رشاء
م�ستخدمة عادة وهي.941 ،935 ،899 ،000 :
تبني االتفاقية التعاونية الرمز اجلغرايف املنطبق

مبكان �رشاء ال�صنف – ي�شار �إليه بامل�صدر -
وباملكان الذي متت فيه زراعة �أو �صناعة ال�صنف على م�رشوعكم.

– ي�شار �إليه باملن�ش�أ.

الرمز اجلغرايف 000

قيود عامة على امل�صدر واملن�ش�أ
ش� على
تنطبق قيود خمتلفة حول امل�صدر واملن� أ

ال�سلع واخلدمات فقط من الواليات املتحدة

الأمريكية مبا يف ذلك �أي والية /واليات �أمريكية،

تخ�ضع املنظمات العاملة يف الواليات املتحدة ومقاطعة كولومبيا واملناطق التابعة ل�سيادة
�إىل �أحكام قانون �رشاء املنتجات الأمريكية  Buyالواليات املتحدة (الكومنولث ،املقاطعات،
 American Actالذي يعطي الأولوية ل�رشاء املمتلكات).

بداية الربنامج

اتفاقيات  USAIDاملختلفة.

ي�سمح الرمز اجلغرايف  000ملتلقي املنح �رشاء

4

ال�سلع واخلدمات امل�صنعة يف الواليات املتحدة.

قد ينطبق هذا على عمليات ال�رشاء التي يقوم الرمز اجلغرايف 899

بها مقر رئي�سي يف الواليات املتحدة ل�رشاء �سلع ي�سمح الرمز اجلغرايف  899ملتلقي املنح �رشاء

ال�سلع واخلدمات من �أي دولة با�ستثناء الدولة

لال�ستخدام املحلي.

هناك �أنظمة خمتلفة حتكم عمليات ال�رشاء املعنية يف االتفاقية التعاونية والدول التالية
التي تتم يف اخلارج .يجب على متلقي منح اخلا�ضعة لقيود مبوجب ال�سيا�سة اخلارجية

 USAIDالرجوع �إىل نظام  USAIDب�ش�أن �رشاء اعتبارا من �أيار :2010
العقود ()AIDAR

 ""


" "

• كوبا
" "



• العراق
• �إيران

• الو�س

•   ليبيا

•   كوريا ال�شمالية
•   �سوريا

" "


دليل املنظمات غري احلكومية الأ�سا�سي لإدارة املنحة املقدمة من USAID

123

الرمز اجلغرايف 935
ي�سمح الرمز اجلغرايف  935ملتلقي املنح �رشاء

ال�سلع واخلدمات من �أي دولة با�ستثناء الدول

املذكورة �أعاله واخلا�ضعة لقيود مبوجب ال�سيا�سة
اخلارجية اعتبارا ً من �أيار .2010

4

منغوليا

�سلوفينيا

موناكو

اجلبل الأ�سود
هولندا

بداية الربنامج

جمهورية ال�صني ال�شعبية

الربتغال

تركمان�ستان

رومانيا

الإمارات العربية املتحدة

�سان مارينو

�أوزباك�ستان

يخول الرمز اجلغرايف  941ملتلقي املنح �رشاء
ّ
ال�سلع واخلدمات من �أي دولة با�ستثناء الدول

�ألبانيا

�أندورا

�أنغوال

�أرمينيا

النم�سا

فرن�سا

الغابون
جورجيا
�أملانيا

اليونان

�أ�سبانيا

تايوان

بولندا

التالية وذلك اعتبارا من �أيار :2010

�أفريقيا اجلنوبية

نيوزيلندا

الرمز اجلغرايف 941

والدول املعنية يف االتفاقية التعاونية والدول

اجلمهورية ال�سلوفاكية

ال�سويد

الرنويج

اخلا�ضعة لقيود مبوجب ال�سيا�سة اخلارجية

قطر

رو�سيا

ال�سعودية
�رصبيا

�سوي�رسا
طاجاك�ستان
�أوكرانيا

اململكة املتحدة

مدينة الفاتيكان.

�إذا كان �أي مكون من مكونات ال�صنف الذي
تريدون �رشا�ؤه م�صنوع يف �أحد الدول اخلا�ضعة

هوجن كوجن

للقيود ،يعترب ال�صنف غري م�ؤهل لل�رشاء ب�أموال

جزر الباهاما

�أي�سلندا

املدرجة لكل رمز .لالطالع على �أحدث املعلومات

بلجيكا

�إيطاليا

لقيود ،يرجى مراجعة اجلزء  CFR228.03 22على

كازاخ�ستان

http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/texti

�أ�سرتاليا

�أذربيجان
البحرين

هنغاريا
ايرلندا

البو�سنة والهر�سك

اليابان

رو�سيا البي�ضاء

الكويت

كرواتيا

التفيا

جهورية الت�شيك

لتوانيا

ا�ستونيا

مقدونيا

بلغاريا
كندا

قرب�ص

الدمنرك

فنلندا
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مولدوفا

�سنغافورة

قريغي�ستان
ليختن�شتاين

 .USAIDهناك تغيريات دورية على الدول
املتعلقة بال�سيا�سة اخلارجية  -الدول اخلا�ضعة

املوقع

dx?c=ecfr&rgn=div6&view=text&node=22:
.1.0.2.22.27.1&idno=22

الأنظمة التي تنطبق على منظمتكم وت�شتمل
على اجلدول (امللحق �أ) من االتفاقية التعاونية.

لوك�سمبورغ

مالطا
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القواعد والتنازالت لل�سلع املحددة اخلا�ضعة
عن التكاليف الإ�ضافية .قد ينطبق هذا على
لقيود
االتفاقية ب�رشاء املنتجات �أمريكية بغ�ض النظر

وفقا ً للرمز اجلغرايف  ،935يجوز لكم �رشاء �أي

�سلع وخدمات تقريبا يف موازنتكم املالية من

�أي دولة يف العامل تقريبا فيما عدا اال�ستثناءات

الثالث التالية التي يجب �أن تكون �أمريكية

املن�ش�أ:

• ال�سلع الزراعية
• املركبات
• امل�ستح�رضات ال�صيدالنية

بع�ض امل�ستح�رضات ال�صيدالنية خ�صو�صا ً �إذا

كان هناك قلق �إزاء جودة �أو �سالمة م�ستح�رضات

�صيدالنية حمددة م�صنعة خارج الواليات
املتحدة.

املنح الفرعية ،الرموز اجلغرافية الأخرى
وامل�شرتيات املحلية
قد يختلف تطبيق الأنظمة املتعلقة بامل�صدر/

املن�ش�أ و�أنظمة امل�شرتيات املحلية بالن�سبة

�أي م�صدر م�ؤهل ،مما يعني �أنه ب�إمكانكم �رشاء على �سبيل املثال.
مركبة �أمريكية ال�صنع من تاجر حملي.
�أي�ضا ً يف املنح امل�ستقبلية ،قد جتدوا قواعد

بداية الربنامج

للمتلقني الفرعني من منحتكم احلالية ،ك�أن

كما هو مبني ف�إن هذا القيد ينطبق فقط على يكون مقر املتلقي الرئي�سي يف الواليات املتحدة
املن�ش�أ �أي �أنه ب�إمكانكم �رشاء هذه ال�سلع من وبينما يقع مقر املتلقي الفرعي يف دولة �أخرى

من املمكن طلب احل�صول على تنازل من �ضابط

4

خمتلفة تتعلق بامل�صدر واملن�ش�أ وقد يتم

تخ�صي�ص رمز جغرايف خمتلف لكم .للإطالع

االتفاقية ل�رشاء هذه ال�سلع التي مت ت�صنيعها على �رشح كامل لقواعد  USAIDب�ش�أن امل�صدر/
�أو زراعتها خارج الواليات املتحدة ،ولكن �سيتعني املن�ش�أ مبا يف ذلك الرموز اجلغرافية وقواعد
عليكم تقدمي �سبب الختيار ال�سلعة غري امل�شرتيات املحلية ،يرجى مراجعة الف�صل 310
الأمريكية.
من نظام التعليمات املحو�سبة (ADS Chapter
على �سبيل املثال من �أحد الأ�سباب التي قد

ي�أخذها �ضابط االتفاقية بعني االعتبار ملنح

 – )310امل�صدر واملن�ش�أ واجلن�سية

(http://www.usaid.gov/policy/
.)ads/300/310.pdf

التنازل هو �أن يكون املنتج الأمريكي غري

متوفر يف ال�سوق املحلية بينما يتوفر منتج  4.3.2.4املوردين غري امل�ؤهلني /قائمة
مماثل له غري �أمريكي .يف هذه احلالة قد ت�ؤدي الأطراف امل�ستبعدين
تكاليف ال�شحن الإ�ضافية �إىل زيادة تكلفة

�رشاء املنتجات الأمريكية ال�صنع ب�صورة كبرية.

عليكم جمع وتوثيق التكاليف التقديرية قبل
االت�صال ب�ضابط االتفاقية.

يف بع�ض الظروف ،قد يُلزمكم �أي�ضا ً �ضابط

بالإ�ضافة �إىل القواعد املتعلقة بالأ�صناف التي

ميكنكم �رشا�ؤها والأماكن التي ميكنكم ال�رشاء
منها ،لدى � USAIDأنظمة ب�ش�أن اجلهات التي
ميكن ال�رشاء منها ،وذلك ل�ضمان عدم قيام

متلقي منح  USAIDبتقدمي دعم من حيث
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املواد �أو املوارد �إىل �أي �أ�شخا�ص �أو منظمات

ترتكب �أو تهدد بارتكاب �أعمال عنف �أو تدعمها.

طفيف يف كل موقع �إال �أنه من ال�سهل

التحقق مما �إذا كان امل�ست�شار �أو املوظف �أو

لتلبية هذا االلتزام ،عليكم مراجعة امل�صادر

البائع �أو املتعاقد الفرعي امل�ستقبلي غري م�ؤهل.

البائع:

املوقــع  www.epl.govعليكم ال�ضغط على

الثالث التالية وتوثيق النتائج قبل ال�رشاء من
.1قائمة الأطراف امل�ستبعدين ،وهي قاعدة

4

بالرغم من �أن وظيفة البحث خمتلفة ب�شكل

بيانات ميكن البحث فيها عن الأفراد

على �سبيل املثــال ،للبـدء بالبحــث علــى

مفتاح «بحث متقدم ( »)Advanced Searchيف
اجلزء العلوي يف الناحية الي�رسى من ال�صفحة

وال�رشكات واملنظمات غري امل�ؤهلة للح�صول

الرئي�سية .بعد قراءة املعلومات يف �صفحة

م�س�ؤولية ا�ستخدام هذا النظام للتحقق

قائمة الأطراف امل�ستبعدين» وو�ضع �إ�شارة يف

الإرهاب يف الأحكام املعيارية (املدرجة يف

ب�إمكانكم �إجراء بحث ح�سب ال�رشكة� ،أو الهيئة،

على �أموال احلكومة الأمريكية .تقع

بداية الربنامج

من الباعة عليكم مبوجب بند عدم متويل

امللحق �أ -اجلدول) يف االتفاقية التعاونية -

;www.epls.gov

.2قائمة املواطنني املحددين والأ�شخا�ص

«معلومات هامة حول البحث املتقدم يف
ال�صندوق املوجود يف �أ�سفل ال�صفحة ،ي�صبح
�أو ال�سفينة� ،أو الفرد وذلك يف قائمة البحث يف
الأ�سماء.

املمنوعني التابعة لوزارة املالية الأمريكية -

http://www.ustreas.gov/offices/enforce/ment/ofac/sdn؛ و

.3القائمة املوحدة للأمم املتحدة ب�ش�أن القاعدة
وطالبان  http://www.un.org/sc/co m -
mittees/1267/consolist.shtml

ال�شكل  -23البحث املتقدم يف قائمة الأطراف امل�ستبعدين
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�إذا ح�صلتم على تطابق تام ،عليكم البحث عن

" "So and Soلن تعطيكم قاعدة البيانات �أية

ال�رشاء� ،ستكون التكاليف غري م�سموح بها ولن

مت�أكدين عليكم االت�صال على الرقم -866-1

بائع جديد� .إذا اخرتمت امل�ضي قدما ً يف عملية نتائج� .إذا ح�صلتكم على نتائج ولكن مل تكونوا

تقوم احلكومة الأمريكية بردها �إليكم.

� 3757-472أو �إر�سال ر�سالة بالربيد الإلكرتوين
على العنوان  support@epls.govللمزيد من

�إذا وجدمت تطابق جزئي ،وكان من الوا�ضح �أنه امل�ساعدة.

لي�س املورد الذي تريدونه ،ب�إمكانكم البحث
مرة �أخرى با�ستخدام عالمات االقتبا�س على
نف�س اال�سم للح�صول على تطابق تام .على

�سبيل املثال ،عند البحث على املورد "So and

�إذا مل حت�صلوا على �أية نتائج مطابقة ،عليكم

طباعة ال�صفحة واالحتفاظ بها يف ملفاتكم

4

لتوثيق عملية البحث .تبني هذه ال�صفحة

� "Soستعطيكم قاعدة البيانات نتيجة تطابق تاريخ ووقت البحث والعبارات التي �أجريتم بحث

عالمات االقتبا�س على جزء من اال�سم مثل

 4.3.2.5املعدات غري اال�ستهالكية

املعدات هي الأ�صناف امللمو�سة التي لها عمر
�إنتاجي ال يقل عن �سنة ويتم حتديد تكلفة

الوحدة الواحدة فيها وفقا ً ل�سيا�سات املنظمة

و�إجراءاتها .حتدد احلكومة الأمريكية مبلغ

 5,000دوالر �أمريكي كتكلفة الوحدة التي ميكن

ت�صنيفها كمعدات .ب�إمكان منظمتكم حتديد
قيمة �أقل ولكن ال ميكنها �أن تتجاوز مبلغ 5,000
دوالر .لذا� ،إذا �صنفتم املعدات (التي لها قواعد

و�إجراءات �رشاء خا�صة) ك�سلع تزيد قيمتها عن

 1,000دوالر عليكم �إدراج كل ال�سلع ب�شكل

بداية الربنامج

" "John Tes-So Ningيف لويزيانا .عند و�ضع عليها ،كما هو مبني �أدناه يف ال�شكل 24

م�ستقل حتت بند املعدات يف املوازنة وتطبيق
قواعد �رشاء وا�ستخدام املعدات عليها .ي�شتمل

ذلك على جمع عدة عرو�ض �سعرية خمتلفة
كجزء من عملية ال�رشاء و�إدخال هذه ال�سلع �إىل

نظام �إدارة املخزون.

من املف�ضل �إدارة عملية �رشاء الأ�صناف التي
تعتربونها "معدات" ولكن تكلفتها �أقل من

 5,000دوالر �أمريكي (مثل �أجهزة الكمبيوتر �أو

الدراجات النارية) بنف�س الطريقة التي تديرون

بها عملية �رشاء الأ�صناف التي تبلغ تكلفتها

 5,000دوالر �أمريكي �أو �أكرث على �سبيل املثال
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كجمع عدة عرو�ض �سعرية لهذه الأ�صناف
و�إدراجها يف نظام �إدارة املخزون.

 4.3.3ال�سفر
غالبا ً ما يكون ال�سفر داخل الدولة �أو خارجها

قائمة بالرحالت التي �سيتم القيام بها �ضمن
خطة العمل ال�سنوية و�إعطا�ؤكم املوافقة

عليها جميعا دفعة واحدة" .يرجى االنتباه �إىل

وجوب املوافقة على كل رحلة �سفر بدرجة رجال

الأعمال ب�شكل منفرد من قبل .USAID

– �سواء حل�ضور م�ؤمتر �أو �إجراء زيارة ميدانية �أو

ح�ضور ور�شة عمل �أو لأي غر�ض �آخر �رضوريا ً التنويه بال�سفر

4

لتنفيذ املنحة املمولة من احلكومة الأمريكية .ال توجب بعثة � USAIDأو ال�سفارة الأمريكية

حتتوي االتفاقية التعاونية على بنود تتعلق

على موظفي متلقي منح � USAIDأو املتلقيني

بال�سفر ويتعني االلتزام بها يف رحالت ال�سفر الفرعيني منهم احل�صول على ت�رصيح خا�ص

الدولية للم�رشوع ولهذا يجب مراجعتها قبل لل�سفر �إىل دولة حمددة "،"Country Clearance

بداية الربنامج

عمل �أي ترتيبات.

ولكن �إذا كان الغر�ض الأ�سا�سي من الرحلة هو

 4.3.3.1متطلبات ال�سفر

تتوقعون احل�صول على دعم �إداري �أو براجمي كبري

املوافقة امل�سبقة على ال�سفر الدويل

عليكم احل�صول على موافقة خطية م�سبقة

من �ضابط االتفاقية (ما مل يتم تفوي�ض املمثل

الفني ل�ضابط االتفاقية بذلك) قبل كل رحلة
�سفر .تعترب �أي رحلة �سفر دولية مذكورة يف
املوازنة املعتمدة التفاقيتكم التعاونية موافق

عليها ،وعليكم خالف ذلك تقدمي طلب خطي.
عند طلب املوافقة على رحلة ال�سفر الدولية،

يجب تقدمي املعلومات التالية:
• تاريخ ال�سفر والعودة؛
• الدولة �أو الدول املق�صد؛
• الغر�ض والهدف من الرحلة.

العمل مع موظفي  USAIDيف البلد �أو كنتم

من � ،USAIDسيتعني عليكم �إبالغ البعثة قبل
ال�سفر – وذلك ب�أ�سبوعني على الأقل.

يجب �أن ي�شتمل التنويه على رقم املنحة ،وا�سم

املمثل الفني ل�ضابط االتفاقية ،وا�سم امل�سافر،

وتاريخ الو�صول ،والغر�ض من الرحلة .ب�إمكانكم

�إر�سال التنويه بالربيد الإلكرتوين ولكن عليكم
الت�أكد من االحتفاظ بن�سخة عن التنويه يف

�سجالتكم� .سرت�سل �إليكم بعثة  USAIDيف

البلد ردا ً خالل خم�سة �أيام �إذا مت رف�ض الرحلة

فقط� .إذا مل ي�ستلم املتلقي ردا ً خالل خم�سة

�أيام عمل �سيتم اعتباره م�ستوف ملعايري التنويه
ويجوز له ال�سفر.

يف حال وجود خماوف �أمنية يف دولة حمددة ،من

املف�ضل �إبالغ ال�سفارة الأمريكية عن تواجد

يجب االحتفاظ باملوافقة اخلطية التي امل�سافر يف الدولة مبجرد و�صوله �إليها .يعترب
قد ير�سلها �ضابط االتفاقية بر�سالة بريد هذا الأمر مهم خ�صو�صا ً بالن�سبة للمهمات
�إلكرتوين ب�سيطة للرجوع �إليها يف امل�ستقبل طويلة املدى.
ويجب �إ�ضافتها �إىل وثائقكم .ب�إمكان �ضابط

االتفاقية ال�سماح لكم بدال ً من ذلك بت�سليم
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قانون ال�سفر على اخلطوط اجلوية الأمريكية
""The Fly America Act
ين�ص هذا القانون على وجوب ال�سفر على

الناقالت اجلوية الأمريكية �أو الناقالت اجلوية

الأجنبية التي لها اتفاقية رمز م�شرتك مع

اخلطوط اجلوية الأمريكية طاملا كانت ت�سافر �إىل

املق�صد الذي تريدونه ،وذلك با�ستثناء ما يلي:

• �إذا مل يكن هناك �أي ناقل جوي �أمريكي يوفر

خدمات ال�سفر يف جزء حمدد من الرحلة،
فيجوز لكم ا�ستعمال خدمات النقل اجلوي

ربط بخدمات النقل اجلوي الأمريكي.

مالحظة حول قانون :Fly America Act
ال يجوز تربير ا�ستعمال ناقل جوي غري
�أمريكي فقط بنا ًء على توفري التكاليف

• ب�إمكانكم ال�سفر على ناقل جوي �أجنبي �إذا

كانت مدة اخلدمة املقدمة منها ثالث �ساعات

�أو �أقل وكان ا�ستعمال الناقل اجلوي الأمريكي

الأمريكي طوال الطريق الذي تتوفر فيه

اخلدمة ما مل ي�ؤدي ذلك �إىل �إحدى الأمور
التالية على الأقل باملقارنة مع ا�ستخدام ناقل

جوي �أجنبي:

 زيادة عدد مرات تغيري الطائرات خارج الوالياتاملتحدة مبرتني �أو �أكرث؛ �أو

 متديد فرتة ال�سفر مبا ال يقل عن �ست�ساعات �أو �أكرث؛ �أو

4

 �أن ت�ستغرق فرتة الربط على نقطة تقاطعيف اخلارج �أربع �ساعات �أو �أكرث.

وجوب ا�ستعمال الدرجة ال�سياحية يف كل
رحالت ال�سفر
بالن�سبة لل�سفر املحلي والدويل لغايات ر�سمية

بداية الربنامج

الأجنبي فقط لالنتقال من و�إىل �أقرب نقطة

الو�صول عليكم ا�ستخدام الناقل اجلوي

عليكم ا�ستعمال الدرجة ال�سياحية (�إال �إذا مت
ت�سديد تكاليف الرحلة �شخ�صيا ً �أو من خالل

مزايا ال�سفر املتكرر).

ت�شتمل اال�ستثناءات التي متكنكم من ال�سفر

على درجة رجال الأعمال على الظروف التالية:

�سي�ؤدي على الأقل �إىل م�ضاعفة مدة �سفركم • .رحالت الطريان املنتظمة بني نقطة املغادرة/
• �إذا كان الناقل اجلوي الأمريكي يوفر خدمة

نقطة الو�صول (مبا يف ذلك نقطة الربط)
متوفرة فقط بالدرجة الأوىل ودرجة رجال

ال�سفر بدون توقف �أو ال�سفر املبا�رش (بدون

الأعمال.

الأمريكي ،ما مل ي�ؤدي ذلك �إىل �إطالة مدة

ال ميكن ت�أجيلها (يجب الت�أكد من �إ�ضافة

تغيري طائرات) من نقطة املغادرة �إىل نقطة • ال يتوفر مكان يف الدرجة ال�سياحية خالل
الو�صول عليكم ا�ستخدام الناقل اجلوي
الوقت الالزم لإمتام املهمة امل�ستعجلة التي
�سفركم وت�أخريكم يف نقطة املغادرة ملدة 24
�ساعة �أو �أكرث.

• �إذا كان الناقل اجلوي الأمريكي ال يوفر خدمة

ال�سفر بدون توقف �أو ال�سفر املبا�رش (بدون

تغيري الطائرات) ما بني نقطة املغادرة ونقطة

الوثائق التي تثبت ال�صفة امل�ستعجلة

للمهمة ودرجة �أهميتها).

• ال�سفر بدرجة رجال الأعمال �رضوري للتعامل

مع �أي �إعاقات �أو احتياجات خا�صة لديكم

مثبتة بتقرير خطي من هيئة طبية خمت�صة.
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• الغايات الأمنية �أو الظروف اال�ستثنائية

التي حتددها الوكالة جتعل ا�ستخدام ترتيبات
ال�سفر بدرجة رجال الأعمال �رضوريا لنجاح

ت�أدية الوكالة ملهمتها.

• الدرجة ال�سياحية على منت ناقل جوي �أجنبي

م�رصح به /معتمد ال توفر معايري النظافة
وال�صحة املالئمة.

4

ورقم كل جزء من الرحلة؛
• بيان يو�ضح كيف انطبقت عليكم �أحد

اال�ستثناءات املحددة �أعاله �أو ن�سخة من

موافقة وكالتكم اخلطية على اعتبار �أن

خدمات الناقل الأجنبي �رضورية.

�إعداد تقرير عن الرحلة
يف�ضل كتابة
بعد رحلة ال�سفر الدويل (واملحلي)
ّ

جتدر الإ�شارة �إىل �أن هذه اال�ستثناءات ،على الرغم تقرير خمت�رص تبينون فيه الأمور امل�ستفادة
ً
من وجودها فعليا� ،إال �أنها ال ت�سعى ب�أي حال �إىل وت�ستطيعون تقدميه للآخرين ب�سهولة .لي�س

الرتويج لل�سفر بدرجة رجال الأعمال والتي يجب

بداية الربنامج

هناك �صيغة حمددة �أو بروتوكول خا�ص لكتابة

ا�ستخدامها فقط يف الظروف اال�ستثنائية.

تقرير الرحلة ،ولكن يو�ضح التقرير عادة املكان

الوثائق املتعلقة بال�رشاء لل�سفر

والعمل الذي قمتم به والأمور امل�ستفادة.

كما هو احلال عند �رشاء �أي �سلعة �أو خدمة

الذي ذهبتم �إليه و�سبب ذهابكم واملرافقني

عند كتابة التقرير ،تخيلوا كيف �سي�ستخدمه

القراء .فيما يلي بع�ض الإر�شادات:
ب�أموال احلكومة الأمريكية ،عليكم اتباع وي�ستفيد منه
ّ

�أنظمة احلكومة الأمريكية املتعلقة بال�رشاء • ابدءوا بفقرة ق�صرية تو�ضح الغر�ض من
وتوثيق عملية �رشاء تذاكر ال�سفر اجلوي بعناية.
الرحلة (ملاذا)
�أي �أن عليكم تقدمي دليل ب�أن �رشاء التذاكر قد مت

من خالل عملية تناف�سية ،و�إثبات �أنكم �سافرمت
فعال ً �إىل املق�صد وذلك بت�سليم بطاقات العبور

على منت الطائرة و�أرومة التذاكر.

�أي�ضاً� ،إذا تطابقت ا�ستثناءات قانون الطريان

الأمريكي على رحلة �سفركم ومل ت�ستخدموا

• خل�صوا �أن�شطتكم يف الرحلة باخت�صار

وواقعية .تذكروا أ� ّن القارئ ال يهتم عادة

بالتفا�صيل الدقيقة للأحداث .عليكم كتابة
تلخي�ص خمت�رص ووا�ضح عن الرحلة (�أين،

ومتى ،ومن ،وكيف).

ناقل جوي �أمريكي عليكم تقدمي �شهادة و�أي • اذكروا معلومات هامة تعتقدون �أنه يجب
�إلقاء ال�ضوء �أو الرتكيز عليها (الدرو�س
وثائق �أخرى الزمة للوكالة املانحة .لن تقبل
امل�ستفادة).
الوكالة املانحة �أي تكاليف نقل ملنظمتكم من
دونها .ت�شتمل ال�شهادة على ما يلي:
• ا�سم امل�سافر؛
• تواريخ ال�سفر؛
• نقطة املغادرة ونقطة الو�صول؛

• قدموا يف النهاية تو�صيات و�أي متابعات يجب
القيام بها �إذا كان ذلك مالئم.

 4.3.3.2و�ضع �سيا�سة �سفر خطية

بالإ�ضافة �إىل االلتزام ب�سيا�سات USAID

• برنامج الرحلة املف�صل ،وا�سم الناقل اجلوي� ،إذا كان ملنظمتكم غري احلكومية �سيا�ستها
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اخلطية اخلا�صة بها ب�ش�أن ال�سفر عليكم حتدد �سيا�سة ال�سفر اجليدة �إجراءات الت�رصيح
مراجعتها عند عمل �أي ترتيبات لل�سفر ،ولكن لل�سفر الر�سمي ،وت�ساعد يف �ضبط تكاليف

�إن مل يكن لديها �سيا�سة فمن املف�ضل �أن تقوم

ال�سفر لغايات العمل ،وتوفر �إر�شادات وا�ضحة

ب�صياغتها .تتيح هذه ال�سيا�سات للموظفني عن �أنواع ومبالغ امل�صاريف التي ميكن قبولها.

الذين ي�سافرون برحالت �سفر ر�سمية لغايات كما �أن �سيا�سة ال�سفر املكتوبة واملوثقة
العمل حمليا ً ودوليا ً ا�سرتداد التكاليف التي

ت�ساعد يف �ضمان معاملة كافة املوظفني

حتملوها مقابل التنقل واملبيت والوجبات بعدل و�إن�صاف.

وامل�صاريف النرثية والبدالت الأخرى.

يجب �أن تتناول �سيا�سة ال�سفر امل�سائل التالية:

قائمة مرجعية ل�سيا�سة ال�سفر
على

يجب

�سيا�سة

ال�سفر

اخلا�صة

و�ضع �إجراءات لطريقة حتديد تكاليف

ال�سفر (على �سبيل املثال ،البدل اليومي،

امل�صاريف الفعلية ،الخ).

	�إقرار متطلبات داخلية للموافقة على
ال�سفر

تغطية ال�سفر املحلي واخلارجي لكل
املوظفني بغ�ض النظر عما �إذا كانت

ممولة من حكومة الواليات املتحدة.

حتديد درجة النقل اجلوي امل�سموح بها

يف الظروف اخلا�صة.

االلتزام مبتطلبات قانون ال�سفر على

اخلطوط اجلوية الأمريكية Fly America

Act

• املوافقة
 -العملية التي يقوم من خاللها املوظف

بطلب موافقة املنظمة على ال�سفر ،مبا
يف ذلك النموذج الذي يجب على امل�سافر
تعبئته ،ووقت ت�سليم النموذج ،وال�شخ�ص

الذي يجب ت�سليم النموذج �إليه.
• الدفعات امل�سبقة

 كيف �سيتم ح�ساب املبالغ التي تدفعم�سبقا ً ال�ستعماالت ال�سفر .على �سبيل

املثال ،تن�ص بع�ض ال�سيا�سات على عدم

�إمكانية �إ�صدار دفعات م�سبقة تزيد قيمتها

من �إجمايل تكاليف ال�سفر التقديرية
بن�سبة معينة.

 -عند ت�سوية املبالغ املدفوعة م�سبقاً ،من

الن�ص على �أي تنويهات �أو موافقات

الأف�ضل �أن ال يكون هناك �أكرث من دفعة

حتديد التكاليف امل�سموح بها مبوجب

حتديد موعد نهائي (على �سبيل املثال ،خالل

التكاليف املعمول بها التي �أقرها

بت�سوية الدفعة امل�سبقة مبجرد العودة من

لل�سفر تطلبها منحة .USAID

ال�سيا�سة وذلك مبا يتما�شى مبادئ

مكتب الإدارة واملوازنة الأمريكي

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

ads/300/30359s1.pdf why isn’t it
blue, like other websites

بداية الربنامج

باملنظمة �أن تقوم مبا يلي كحد �أدنى:

4

م�سبقة واحدة يف نف�س الوقت ،ويجب
�أ�سبوعني � -شهر واحد) ليقوم املوظف

رحلة ال�سفر.

• ا�سرتداد النفقات
�	-أنواع التكاليف التي ميكن ردها (على

دليل املنظمات غري احلكومية الأ�سا�سي لإدارة املنحة املقدمة من USAID
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�سبيل املثال تكاليف املوا�صالت ،الت�أ�شريات ،ماذا لو مل يكن لدى منظمتنا �سيا�سة �سفر

الإقامة ،حتويل العملة ،املكاملات الهاتفية ،خطية؟
الإنرتنت ،الخ).

 -هل �سيتم قبول التكاليف بنا ًء على �إي�صاالت

تكاليف ال�سفر ،فتكون �أنظمة وزارة اخلارجية

�أم مزيج من االثنني� .إذا مت اختيار رد النفقات

اليومي لرحالت ال�سفر �إىل اخلارج منطقية .يتم

الدفع الفعلية �أم على �أ�سا�س البدل اليومي

على �أ�سا�س البدل اليومي ،فيجب حتديد

4

�سيا�سة وا�ضحة للبدل اليومي عن رحالت
ال�سفر املحلي والدويل.

 -كيف �سيثبت املوظفون رحالت ال�سفر

بداية الربنامج

بعد عودتهم من رحلة ال�سفر .العديد من
املنظمات غري احلكومية ت�ضع منوذج تقرير

م�صاريف با�ستخدام برنامج Microsoft

 Excelيقوم املوظفون بتعبئته بعد كل
رحلة.

• ال�رصف
 ما ال�سعر امل�ستخدم لتحويل العملةالأجنبية �إىل العملة املحلية .ت�ستعمل
بع�ض املنظمات غري احلكومية على �سبيل

املثال �سعر ال�رصف ال�سائد يف البلد
وت�ستخدم بيانات �رصف العملة الر�سمية
كوثائق داعمة ،بينما ت�ستخدم منظمات

�أخرى �سعر ال�رصف من م�صدر موثوق على
الإنرتنت مثل . www.oanda.com

الأمريكية هي املعيار لتحديد ما �إذا كان البدل
ن�رش الأ�سعار �شهريا ً ح�سب الدول (واملدن داخل
الدول) على املوقع

_http://aoprals.state.gov/web920/per
.diem.asp

�إذا مل تكن لديكم �سيا�سة �سفر� ،ستوفر لكم

اللمحة العامة التالية عن املمار�سات املتبعة

من قبل احلكومة الأمريكية �إطار عمل لتتمكنوا

من و�ضع ال�سيا�سة اخلا�صة بكم.

هل يحتاج امل�سافر �إىل احل�صول على موافقة/
ت�رصيح؟

يجب �أن تفر�ض �سيا�سة ال�سفر اخلا�صة على
امل�سافرين تعبئة وت�سليم منوذج طلب �سفر

يحدد �أ�سباب ال�سفر ،وتواريخ ال�سفر ،والتكلفة
التقديرية ،الخ وت�سليمه �إىل امل�رشف.

هل يجوز للم�سافر طلب دفعة مالية م�سبقة
لل�سفر؟

قد يرغب امل�سافر يف طلب دفعة م�سبقة قبل

مالحظة :مبجرد اعتماد قواعد لل�سفر

ال�سفر لتغطية البدل اليومي (�أو امل�صاريف

موحد على الأن�شطة املمولة من احلكومة

م�صاريف �أخرى مرتبطة بالعمل .يعتمد مبلغ

االتفاقية التعاقدية التي يتم ال�سفر

املنظمة .مالحظة :غالبا ً ما يجد املدققون �أنه

يجب تطبيق �سيا�سة املنظمة ب�شكل

الأمريكية والأن�شطة الأخرى ،ما مل حتدد

مبوجبها �إجراءات /متطلبات خمتلفة.
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�إذا مل تكن لديكم �سيا�سة �سفر خطية ب�ش�أن

الفعلية وذلك بنا ًء على �سيا�سة املنظمة) و�أي

الدفعة امل�سبقة و�صيغة الطلب على �سيا�سة
ال يتم �إ�صدار الدفعات امل�سبقة مبا يتما�شى مع
�سيا�سة املنظمة.
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يجب توثيق الدفعات امل�سبقة والإبالغ عنها

امل�صبغة والعناية ال�شخ�صية) .يوفر ال�شكل

قد ي�ؤدي عدم ت�سوية الدفعات امل�سبقة اخلا�صة

حددتها وزارة اخلارجية الأمريكية لل�سفر �إىل

بعد فرتة ق�صرية من �إمتام الرحلة ذات ال�صلة.

 25مثاال على �أ�سعار البدل اليومي التي

برحلة ال�سفر �إىل خ�صم تلك الدفعة من راتب

فرن�س�س تاون بوت�سوانا ،وميكن االطالع عليها

�أنه من ال�رضوري �أن تكون متما�شية مع �سيا�سة

_http://aoprals.state.gov/web920/per

امل�سافر( .بالرغم من �أن هذه ممار�سات جيدة �إال

من خالل هذا الرابط

املنظمة).

من املمار�سات الف�ضلى:

diem.asp
�إذا مل تكن املدينة التي تتوجهون �إليها مدرجة

يجب �أن ال يكون هناك �أكرث من دفعة

على القائمة حتت بند "ا�سم املوقع" ا�ستخدموا

ت�صدروا �أي دفعات م�سبقة لل�سفر جديدة

ال�شكل  )25املن�شور لتلك الدولة.

م�سبقة واحدة لل�سفر يف كل مرة؛ وال

امل�سبقة لل�سفر /قبول التكاليف التي

دفعها وقبول تقرير ال�سفر.

ال�سعر املخ�ص�ص لـ "غري ذلك" (العمود  2من

يجوز حتميل تكاليف ال�سفر بنا ًء على التكاليف
الفعلية� ،أو بنا ًء على البدل اليومي �أو مزيج من

بداية الربنامج

حتى ي�س ّلم امل�سافر طلب التكاليف

4

االثنني (ا�ستخدام التكلفة الفعلية للإقامة

ما هو البدل اليومي ؟

والبدل اليومي ك�أ�سا�س للوجبات وامل�صاريف

ميكن قبولها للم�سافر/امل�سافرة عن كل يوم

الطريقة على كل الرحلة ولي�س فقط على �أيام

البدل اليومي هو �أعلى مبلغ تكاليف يومية النرثية على �سبيل املثال) ،على �أن يتم تطبيق

يغيب /تغيب فيه مكان العمل املعتاد لأداء
العمل يف موقع �آخر.

يت�ألف البدل اليومي عادة من جزئني:

خمتارة منها.

بدل الوجبات وامل�صاريف النرثية

.1الإقامة :ال�سقف ال�سعري �أو �أق�صى �سعر يحق للم�سافرين عموما ً احل�صول على بدل

ميكن قبوله لبدل الإقامة؛ غالبا ً ما يتم قبول للوجبات وامل�صاريف النرثية وذلك منذ اليوم
تكاليف الإقامة بنا ًء على التكلفة الفعلية الذي يبد�أ فيه ال�سفر .يحق للم�سافرين يف
التي يتم تكبدها وال تزيد عن ال�سعر الأق�صى يوم املغادرة و�أخر يوم �سفر احل�صول على ن�سبة

امل�سموح لدى حكومة الواليات املتحدة( .بنا ًء على �سيا�سة املنظمة� ،سيا�سة احلكومة
تذكروا :يجب ت�سليم الإي�صاالت الأ�صلية الأمريكية املعيارية هي  )%75من �سعر بدل

عند طلب ا�ستعادة تكاليف الإقامة.

الوجبات وامل�صاريف النرثية ملوقع ال�سفر امل�رصح

.2الوجبات وامل�صاريف النرثية (� :)M&IEسعر به .يحق للموظفني الذين يخرجون يف رحالت
يومي ثابت للوجبات (الفطور ،والغداء ،حملية احل�صول على بدل وجبات وم�صاريف
والع�شاء ،والإكراميات وال�رضائب ذات ال�صلة) نرثية �إذا كانت مدة ال�سفر تتجاوز � 12ساعة.

وامل�صاريف النرثية (مثل الإكراميات ،وخدمات

دليل املنظمات غري احلكومية الأ�سا�سي لإدارة املنحة املقدمة من USAID
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ماذا لو كانت �إحدى الوجبات(كالغداء مثالً)

مقدمة جمانا (من قبل منظمة �أخرى مثالً)

�أثناء الرحلة؟

يتم تعديل بدل الوجبات وامل�صاريف النرثية �إذا

كانت الوجبة /الوجبات مقدمة جمانا ً �أثناء
رحلة ال�سفر لغايات العمل.

توثيق بدل الوجبات وامل�صاريف النرثية
لقبول  25دوالر �أو �أكرث من تكاليف الإقامة

وتكاليف ال�سفر الأخرى ،على امل�سافر
االحتفاظ بالإي�صاالت والفواتري الأ�صلية
وتقدميها لتوثيق امل�صاريف .ال يعترب

تقدمي �إي�صاالت عن م�صاريف الوجبات
وامل�صاريف

ال�شخ�صية

الواقعة

حتت

بند "الوجبات وامل�صاريف النرثية" �إلزامياً،

4

ولكن قد يتوجب تقدميها مبوجب �سيا�سة

منظمتكم اخلا�صة بالبدل اليومي.

بداية الربنامج

ال�شكل  -25منوذج �أ�سعار البدل اليومي لل�سفر �إىل بوت�سوانا.
ا�سم البلد

ا�سم املوقع

بداية
املو�سم

نهاية
املو�سم

�سعر
الإقامة
الأق�صى

�سعر الوجبات
وامل�صاريف
النرثية

ال�سعر
الأق�صى
للبدل اليومي

مالحظات

تاريخ ال�رسيان

بوت�سوانا

فران�سي�ستاون

01/01

31/12

US$172

US$54

US$226

ال ينطبق

2009/01/12

بوت�سوانا

غري ذلك

01/01

31/12

US$103

US$44

US$147

ال ينطبق

2009/01/12

املوقع الإلكرتوين اخلا�ص حل�ساب اخل�صم من ماذا لو كان هناك وجبات عمل �أثناء الرحلة؟

بدل الوجبات وامل�صاريف النرثية لأ�سعار البدل يجب رد تكاليف وجبات العمل �إذا كانت
اليومي التي حددتها وزارة اخلارجية الأمريكية م�صحوبة بتو�ضيح خطي ملا يلي:

متوفر على الرابط التايلhttp://www.state. :
.gov/www/perdiems/breakdown.html

• الغر�ض من االجتماع

�إذا كان لدى منظمتكم �سيا�ستها اخلا�صة • �سبب عقد االجتماع يف وقت الطعام

بالبدل اليومي ،يُن�صح ب�أن ت�شتمل على �رشح • من ح�رض االجتماع – الأ�سماء ،امل�سميات
الوظيفية (ح�سب االقت�ضاء)؛
عن طريقة اخل�صم من بدل الوجبات وامل�صاريف
النرثية �إذا مت تقدمي وجبة الإفطار /الغداء و� /أو • نتائج االجتماع
الع�شاء جماناً .يجب عدم تعديل املبلغ عموما ً

�إذا مت تقدمي وجبات جمانية من قبل الناقل العام ب�إمكان امل�سافر طلب احل�صول على بدل يومي
(اخلطوط اجلوية �أو القطارات) �أو الفنادق (ك�أن �أو ا�سرتداد نفقات فعلية ،ويف هذه احلالة مبا �أن
ت�شتمل �أ�سعار الفنادق على النوم والإفطار

مثالً).
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العمل (ب�رشط توفر الوثائق الالزمة) ،يجب تعديل املوافقة �إال يف ظروف خا�صة �أو غري عادية.

بدل الوجبات وامل�صاريف النرثية مبا يتما�شى مع

ويجب ت�سليم الو�صوالت اال�صلية عند طلب

متوفرة جماناً.

ماذا لو �أقام امل�سافر يف منزل �أحد �أ�صدقائه �أو

ذلك متاما ً كما هو الأمر عندما تكون الوجبات رد م�صاريف االقامة.

ماذا لو �سافر �شخ�ص �إىل عدة دول (�أو مواقع

�أقربائه؟

يف دولة واحدة) خالل الرحلة نف�سها وكان لكل ال يجوز للم�سافر الذي يقيم يف بيت �أحد

وامل�صاريف النرثية املعمول به هو ال�سعر

يف احلاالت التي ال ت�ستدعي عمل ترتيبات �إقامة.

يتم ح�ساب البدل اليومي املقبول بناء على املطالبة مب�صاريف الإقامة .لهذا ،يكون �سعر
ً
املوقع الذي مت �إجراء الرتتيبات للإقامة فيه .الوجبات وامل�صاريف النرثية املعمول به هو
�إذا مل يكن هناك �إقامة يكون �سعر الوجبات ال�سعر اخلا�ص باملوقع الذي مت ال�سفر �إليه وذلك
املخ�ص�ص للموقع� .إذا قام امل�سافر بزيارة �أكرث

من موقع يف يوم واحد ،يتم اعتماد املوقع الذي كيف يح�سب امل�سافرون امل�صاريف التي حتملوها
له �أعلى �سعر وجبات وم�صاريف نرثية� .إذا زار بالعملة الأجنبية؟

بداية الربنامج

منها �سعر بدل يومي خمتلف؟

�أ�صدقائه �أو �أقربائه �أثناء �سفره الر�سمي

4

امل�سافر �أكرث من دولة واحدة خالل الرحلة ،يتم بالن�سبة لل�سفر الدويل ،تكون �أغلب امل�صاريف

اعتماد ال�سعر املخ�ص�ص لكل بلد عن �أيام �أو جميعها بالعملة الأجنبية .حل�ساب هذه

الإقامة فيها.

امل�صاريف ،يجب على امل�سافر تقدمي الإي�صاالت

ماذا لو كانت تكاليف الإقامة الفعلية �أو

يف فرتة الإقامة يف تلك البلد .لتحديد �سعر

ال�سعر الأق�صى امل�سموح من حكومة الواليات

ال�سائد عند وقت ال�رصف واملوثق يف �إي�صاالت

تكاليف الوجبات وامل�صاريف النرثية �أعلى من
املتحدة؟

املالئمة و�سعر� /أ�سعار �رصف العملة ال�سارية

حتويل العملة املالئم يجب ا�ستعمال ال�سعر
ال�رصف� ،أو الرجوع �إىل موقع �إلكرتوين موثوق

بالرغم من �أن ال�سيا�سة التي تتبعها منظمتكم ل�رصف العملة مثل:
لتحديد �أق�صى مبلغ ميكن قبوله قد تختلف عن .http://www.oanda.com/converter/classic
من

توثيق

�أ�سعار

ال�رصف

التي

�سيا�سة احلكومة الأمريكية ،لكن يجب االنتباه ت�أكدوا
�إىل �أنه �إذا جتاوزت الوجبات وامل�صاريف النرثية ت�ستخدموها وذلك من خالل طباعة �صفحة
�أ�سعار البدل اليومي التي حددتها حكومة املوقع الإلكرتوين وتقدميها مع تقرير امل�صاريف.

الواليات املتحدة للمواقع� ،سيتعني على امل�سافر

ت�سديد التكاليف الزائدة .اال�ستثناء الوحيد
على هذه القاعدة هو �إذا طلبتم وح�صلتم
بالتحديد على موافقة م�سبقة على "الإقامة

الفعلية" ب�سعر �أعلى .لكن ال يتم منح هذه
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 4.3.4ا�ستعمال املمتلكات املمولة من �إذا مل يعد هناك حاجة للمعدات يف الربنامج
الأ�صلي،

USAID

عندما ت�شرتي منظمتكم معدات بوا�سطة
�أموال  USAIDهناك قيود حمددة حول كيفية

ا�ستخدام هذه املعدات.

ا�ستخدام املعدات خارج نطاق �أن�شطة املنحة
4

ولكن

بقي

الربنامج

م�ستمرا،

ب�إمكانكم ا�ستخدام املعدات يف �أن�شطة �أخرى

ممولة من قبل احلكومة الأمريكية وذلك ح�سب
ترتيب الأوليات التايل:

• الأن�شطة التي ترعاها الوكالة املمولة
الأ�صلية ()USAID؛ ثم

يف �أغلب احلاالت ،تعود ملكية املقتنيات التي • الأن�شطة التي ترعاها الوكاالت التابعة
مت �رشا�ؤها مبوجب املنحة �إىل منظمتكم .راجعوا

االتفاقية التعاونية للت�أكد من ذلك �أو راجعوا

للحكومة الأمريكية.

بداية الربنامج

التعميم  CFR 226 22للمزيد من املعلومات ،وفقا لهذه الظروف لن يتعني عليكم �إعالم

على

العنوان

 USAID http://edocket.access.gpo.با�ستعمال املعدات حتى تت�رصفوا

.gov/cfr_2007/aprqtr/22cfr226.34.htm

بها .عندما ت�شرتون معدات بديلة ب�إمكانكم

مقاي�ضتها باملعدات التي �سيتم ا�ستبدالها �أو

ب�إمكانكم ا�ستعمال املعدات يف الربنامج الذي ب�إمكانكم بيع املعدات التي �سيتم ا�ستبدالها

مت �رشاءها من �أجله وذلك طوال مدة احلاجة وا�ستخدام املال لتغطية تكاليف املعدات

�إليها بغ�ض النظر عما �إذا كانت منحة USAID

البديلة وذلك مع مراعاة احل�صول على موافقة

ت�ستمر يف تقدمي الدعم للربنامج �أم ال .على �ضابط االتفاقية.

�سبيل املثال� ،إذا قمتم ب�رشاء �سيارة ال�ستعمالها

كوحدة فح�ص متنقلة بتمويل من ،USAID

ال يجوز لكم ا�ستعمال املعدات التي مت �رشا�ؤها

ب�إمكانكم موا�صلة ا�ستعمال ال�سيارة لنف�س ب�أموال  USAIDلتقدمي خدمات ملنظمات غري

الغر�ض حتى بعد انتهاء املنحة طاملا ا�ستمريتم تابعة للحكومة الأمريكية مقابل ر�سوم �أقل

يف تطبيق برنامج الفح�ص املتنقل ،وكان لديكم من الر�سوم التي تفر�ضها ال�رشكات اخلا�صة

موافقة خطية ملوا�صلة ا�ستعمالها.

لقاء خدمات مماثلة� .أي مبعنى �آخر� ،إذا ا�شرتيتم

�سيارة فال يجوز لكم ال�سماح ملنظمة �أخرى

بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ب�إمكانكم طوال فرتة الربنامج با�ستعارتها �أو ا�ستئجارها ب�أقل من التكلفة
�إتاحة �إمكانية ا�ستخدام املعدات املمولة التي تتحملها املنظمة ال�ستئجار �سيارة مماثلة.

من  USAIDيف برامج �أخرى �إذا مل ي�ؤدي ذلك

اال�ستخدام �إىل التدخل يف العمل على الربنامج بالرغم من �أن ملكية املعدات تكون يف عهدة
الذي ا�شرتيتم املعدات من �أجله يف الأً�صل .منظمتكم� ،إال �أنه ال ي�سمح لكم ا�ستعمال

عليكم التعامل مع بدل الإيجار والر�سوم الأخرى املمتلكات ك�ضمان لقر�ض من دون موافقة
التي يتم حتميلها باعتبارها دخل للربنامج.
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عند �إغالق منحة� ،سيتعني عليكم تقدمي خطة

 -الن�سبة املئوية من �أموال  USAIDالتي

وممتلكات مت �رشا�ؤها ب�أموال � USAIDأو مت تلقيها

�سبيل املثال� ،إذا بلغت ن�سبة الأموال التي

احلقوق املتعلقة باملمتلكات.

الواليات املتحدة  %25وقدمت %75 USAID

ت�رصيف نهائية وقائمة جرد تبني �أي معدات

من  .USAIDت�صدر  USAIDقرارات ب�شان

معايري �إدارة املمتلكات
يجب �أن يكون لدى منظمتكم �سيا�سة موثقة
لإدارة املمتلكات ونظام لفهر�سة وتتبع املخزون.

�أنتم ملزمون بتتبع الأ�صناف التي تبلغ تكلفتها
 5,000دوالر �أمريكي والتي مت �رشا�ؤها ب�أموال

ولكن ،من املف�ضل ا�ستخدام هذا النظام

لتتبع الأ�صناف الإ�ضافية �أي�ضا مثل معدات

ا�ستخدمتوها من م�صدر غري تابع حلكومة
من التكلفة؛

 موقع املعدات وحالتها وتاريخ الإبالغ عناملعلومات؛

 تكلفة �رشاء الوحدة؛ تاريخ الت�رصيف النهائي مبا يف ذلكتاريخ الت�رصيف و�سعر البيع �أو الطريقة
امل�ستخدمة لتحديد القيمة ال�سوقية

احلالية العادلة بحيث يقوم املتلقي بتعوي�ض
 USAIDمقابل ح�صتها.

الكمبيوتر والأ�صول الثابتة الأخرى .خذوا بعني
االعتبار �أي�ضا ً �أن بع�ض البعثات قد حتدد �سقف • قائمة جرد مادي للمعدات بحيث ت�شتمل على
نتائج متت مطابقتها مع �سجالت املعدات مرة
�أدنى لتتبع الأ�صناف ذات التكلفة الأقل التي
حددتها منظمتكم.

واحدة على الأقل كل �سنتني .يجب التحري

يجب �أن ت�شتمل معايري �إدارة املعدات التي متولها

وما حتتويه �سجالت املحا�سبة لتحديد �أ�سباب

ومتتلكها  USAIDعلى كل ما يلي:

• �سجالت دقيقة عن املعدات حتتوي على:
 و�صف للمعدات؛ الرقم الت�سل�سلي للم�صنع ،رقم النموذج،رقم خمزون  ،USAIDرقم املخزون الوطني� ،أو
رقم تعريفي �آخر؛

 م�صدر املعدات مبا يف ذلك رقم املنحة؛ مالك �سند امللكية – منظمتكم،USAID ،�أو هيئة �أخرى ،مثل حكومة الدولة

امل�ست�ضيفة؛

 -تاريخ ال�رشاء �أو تاريخ اال�ستالم؛

4

بداية الربنامج

 USAIDبا�ستخدام هذا النوع من الأنظمة.

مت ا�ستخدامها ل�رشاء املعدات – على

عن �أي فروق يف الكميات بني الفح�ص املادي
التباين .كما يجب �أن ت�شتمل قائمة اجلرد على
معلومات تثبت وجود املعدات وا�ستخدامها

احلايل وما �إذا كان هناك حاجة م�ستمرة لها.
بالرغم من �أن  USAIDتلزم املنظمات ب�إجراء

جرد مادي كل �سنتني ب�إمكان منظمتكم �أن
تقرر فر�ض �ضوابط �أكرث �رصامة على املعدات

ويجوز لها �إجراء جرد مادي كل �ستة �أ�شهر �أو

كل �سنة وذلك مبا�رشة قبل التدقيق (�إن وجد).
• نظام رقابة ل�ضمان توفري احلماية املالئمة ملنع

فقدان �أو تلف �أو �رسقة املعدات .يجب التحقيق
يف �أي حالة فقدان �أو تلف �أو �رسقة وتوثيقها
بالكامل و�إبالغ �ضابط االتفاقية على الفور.
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• �إجراءات �صيانة مالئمة للحفاظ على املعدات • تغيريات كبرية على النطاق – �سيتطلب التغيري
بحالة جيدة.
• �إذا كان م�رصح لكم �أو كنتم ملزمني ببيع

املعدات عليكم ا�ستخدام �إجراءات ال�رشاء

على النطاق �أو على �أهداف امل�رشوع تعديل

طريقة توزيع �أموال املنحة على �أهداف

امل�رشوع.

�أي

املالئمة التي تتيح التناف�س لأق�صى حد ممكن • التغيريات على املوظفني الرئي�سيني –
التغيريات على املوظفني الرئي�سيني املحددين
عمليا وينتج عنها �أكرب قدر من العائدات.
يف اتفاقية املنحة مبا يف ذلك خف�ض وقت

4

هناك برجميات لإدارة الأ�صول الثابتة ولكنها قد

العمل املخ�ص�ص للم�رشوع بن�سبة .%25

تكون باهظة الثمن ومن ال�صعب �إدارتها .طاملا • التمويل الإ�ضايف – عند �إ�ضافة متويل �إ�ضايف
كنتم تبقون على �سجالتكم منظمة وحمدثة

�إىل �إجمايل مبلغ االلتزام الكلي املخ�ص�ص.

بداية الربنامج

وحتتفظون بن�سخ احتياطية منها فمن املمكن • التغيريات على التكلفة غري املبا�رشة – �أي خطط
فقط �إدراج هذه البيانات على جداول ب�سيطة.
لتحويل الأموال املخ�ص�صة يف املوازنة

 4.3.5طلب �إجراء تعديالت على االتفاقية

للتكاليف غري املبا�رشة لتغطية

الزيادة

يف التكاليف املبا�رشة �أو العك�س �إذا كانت

خالل مدة املنحة� ،سيتم تعديل اتفاقيتكم

التكلفة غري املبا�رشة م�رصح بها.

وتغيريات �أخرى على الربنامج كالتغيريات على

املوافقة امل�سبقة.

التعاونية من خالل حتديثها ب�شكل روتيني • �إ�ضافة �سلع خا�ضعة لقيود – اي �إ�ضافة على
ك�إ�ضافة التزامات �أخرى (�أو التمويل الإ�ضايف)
تكاليف املوازنة مثل ال�سلع اخلا�ضعة لقيود
املوظفني الرئي�سيني.

التغيريات التي تتطلب تعديل االتفاقية
التعاونية
تتطلب بع�ض التغيريات املحددة على برناجمكم

�أو موازنتكم احل�صول على موافقة م�سبقة

وتعديل ر�سمي على االتفاقية .بالرغم من
�أنكم قد مت�ضوا قدما ً يف التغيري مبجرد احل�صول

على املوافقة اخلطية من املهم �أي�ضا ً الت�أكد
من توثيق �أن هذه التغيريات يف النهاية يف بنود

االتفاقية وذلك من خالل �إجراء تعديل (يرجى

االطالع على "طلب �إجراء تغيريات") .حتتوي

• خف�ض بدل التدريب – نقل الأموال املخ�ص�صة

لبدل التدريب (الدفعات املبا�رشة للمتدربني)

�إىل فئات تكاليف �أخرى.

• �إ�ضافة /تغيري املتلقني الفرعيني – �إذا كان متلقي

املنحة ينوي التوقيع على اتفاقية فرعية مع

منظمة �أخرى للم�ساعدة يف تنفيذ املنحة،
ومل يتم �إيراد ال�رشاكة يف و�صف الربنامج
املعتمد واملوازنة املعتمدة.

• هناك ظروف �أخرى قد جتري فيها  USAIDتعديل

على االتفاقية التعاونية وذلك وفقا لتقديرها
اخلا�ص.

القائمة التالية على تغيريات يجب توثيقها يف
التعديالت على االتفاقية التعاونية:

138

www.ngoconnect.net

طلب �إجراء تغيريات
اخلطوة الأوىل يف تعديل االتفاقية هي مناق�شة

التغيري مع املمثل الفني ل�ضابط االتفاقية.

�إر�سال خطاب التذكري مبا�رشة قبل املوعد
ال�سنوي لتعديل االتفاقية وتخ�صي�ص مبالغ

التزام �إ�ضافية لكم.

�إذا اعترب املمثل الفني ل�ضابط االتفاقية هذا

التغيري منطقي عليكم بعد ذلك تقدمي طلب  .4.4الإدارة الفنية للربنامج

ر�سمي خطي �إىل �ضابط االتفاقية و�إر�سال تركز الإدارة الفنية للربنامج على الت�أكد من

ن�سخة �إىل املمثل الفني ل�ضابط االتفاقية.

ت�أكدوا من احل�صول على موافقة بالربيد
الإلكرتوين على الأقل قبل املبا�رشة ب�أي
عليه ،قد يتعني عليكم رد �أو تغطية �أي
تكاليف ب�أموال خا�صة.

احتياجات امل�ستفيدين وحتقق الأهداف الكلية

للربنامج .يعترب نظام املراقبة والتقييم من �أهم

4

الأدوات امل�ستخدمة لإدارة الأن�شطة (.)4.4.1

تختلف طرق اال�ستجابة للعديد من امل�شاكل

حول العامل ب�شكل م�ستمر ويجب على

منظمتكم �أن تتعلم الدرو�س وتتبادلها مع
الغري ( )4.4.2ب�شكل متوا�صل .قد ي�ساعدكم

بداية الربنامج

�إجراءات.اذا قمتم ب�أي تعديل غري موافق

�أن فريقكم يقدم خدمات عالية اجلودة تلبي

يتعني على موظفي  USAIDتنفيذ الكثري تعلم املمار�سات الف�ضلى والتوجهات اجلديدة

من املعامالت الورقية لإجراء تعديالت على

يف التعامل مع التحديات التي تواجه برناجمكم

االتفاقية ،لهذا ال�سبب قد يعطيكم �ضابط وحت�سني جودة اخلدمات التي تقدموها .من املهم

االتفاقية املوافقة بالربيد الإلكرتوين ،ولكن �أي�ضا �أن تتبادلوا اخلربات لت�ستفيد املنظمات

قد ي�ؤجل حترير التعديالت الر�سمية �إىل تاريخ

الأخرى والأفراد من الدرو�س الهامة التي

الحق .لت�رسيع الإجراءات على �ضابط االتفاقية تعلمتموها.

حيث �أمكن حاولوا جتميع عدة طلبات لإجراء

التعديالت وتقدميها دفعة واحدة .على �سبيل � 4.4.1سري عمل املراقبة والتقييم

املثال� ،إذا كان هناك تغيري كبري على نطاق عمل من امل�ستحيل بب�ساطة �إدارة اجلانب الفني
الربنامج عليكم جتميع طلبات تغيري املوازنة للربنامج بفعالية من دون وجود نظام مراقبة
وتغيري و�صف الربنامج والتغيري على املوظفني وتقييم يعمل على جمع البيانات ال�صحيحة
والتغيري على الأهداف و�إر�سالها معا.
بطريقة دقيقة ويف الوقت املنا�سب .ولكن ال
يكفي وجود بيانات عالية اجلودة وم�ستخرجة

�إذا طلبتم �إجراء تعديل وح�صلتم على موافقة بالوقت املالئم .تعترب البيانات �أداة �إدارة �رضورية
بالربيد الإلكرتوين ،ولكن مل ت�ستلموا التعديل يجب تف�سريها وا�ستخدامها بفعالية التخاذ
الر�سمي على االتفاقية عليكم متابعة هذه

قرارات مبنية على �أدلة وذلك لتطوير الربنامج

البنود وتذكري املمثل الفني ل�ضابط االتفاقية ب�صورة م�ستمرة� .سيتم ا�ستعمال البيانات
بني احلني والآخر بالتعديالت البارزة .يف�ضل �أي�ضا يف �صياغة تقارير الربنامج.
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يتناول الف�صل الثالث كيفية �إن�شاء نظام

للمراقبة والتقييم .خالل مرحلة التخطيط،

الربنامج اىل مرحلة الن�ضوج .من املهم �أي�ضا

للربنامج كل �سنتني ،ويتم �إجرا�ؤها من قبل

بالأهداف وذلك يف �ضوء املبالغ املنفقة وذلك

ي�ضع م�صممو الربنامج تقييمات ر�سمية
مقيمني خارجيني م�ستقلني� .ست�ساعدكم

تتبع �سري العمل يف التنفيذ وفيما يتعلق
التخاذ خطوات لتطبيق �إ�سرتاتيجيات لتغطية

هذه التقييمات يف �إبراز النتائج التي يحققها

االختالفات يف املوازنة .يجب تو�ضيح التغيريات

التي ت�ستخدمون فيها املراقبة والتقييم

التقارير ذات ال�صلة و�إرفاق ذلك ب�رشح للتدابري

برناجمكم ،ولكن يجب �أن ال تكون املرة الوحيدة

4

و� /أو �إعادة حتديد الأهداف جزء هام مناي�صال

لتحليل �أداء الربنامج.

عليكم على الأقل حتليل بياناتكم على �أ�سا�س

(الق�صور �أو املكا�سب) يف الأهداف واملوازنات يف

التي �سيتم اتخاذها ليبقى التنفيذ على امل�سار

ال�صحيح.

بداية الربنامج

ف�صلي /ربعي ومن املف�ضل العمل مبا�رشة �أهمية التباين بني الأهداف والأداء الفعلي

مع املتلقني الفرعيني واملنفذين ونطاق وا�سع التباين بني الأهداف والأداء الفعلي متوقع من
من املوظفني .هذه �أف�ضل فر�صة لكم للنظر وقت �إىل �آخر .يف هذه احلاالت ،يجب على مدير

عن كثب على البيانات ودرا�سة �أداء برناجمكم امل�رشوع حتديد ما �إذا كان التبيان يف امل�رشوع
و�إمكانية �إجراء تعديالت وبالتايل �ستتيح لكم "هامة" لدرجة تربر القيام باملزيد من التحريات.
هذه العملية ا�ستعمال املراقبة والتقييم ك�أداة تعتمد الإجراءات املحتملة على ما يلي:
ل�صنع القرارات.
• حجم الفرق� %10 :أو �أقل من املتوقع؟ %50؟
�أكرث من %50؟

تف�سري البيانات وا�ستخدام املراقبة والتقييم
• مدى قربكم من احلالة؟ هل تديرون الربنامج
ك�أداة ل�صنع القرارات
عند تتبع تقدم �سري العمل والإبالغ عن

امل�ستفيدين الذين متكن برناجمكم من الو�صول
�إليهم� ،ستكت�شفون فروق كبرية بني الأهداف

املحددة يف خطة العمل والأعداد التي متكنتم

فعليا من الو�صول �إليها .ال ترتبكوا ،فهذا �أمر

معتاد يف �إدارة الربنامج ،خ�صو�صا بالن�سبة

للربامج التي تنفذ مبادرات حديثة الت�صميم
�أو التي تتو�سع �إىل منطقة جغرافية جديدة مع

متلقني فرعيني جدد.

�إن ا�ستيعاب الأ�سباب ال�ضمنية للق�صور يف

حتقيق الأهداف وو�ضع خطة لتعديل الربنامج
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مبا�رشة� ،أم من خالل متلقي فرعي؟ هل
الربنامج موجود يف نف�س البلد �أم يف موقع

بعيد؟

• ما مدى �أهمية الن�شاط الذي ترتبط فيه

الفروق بالن�سبة للربنامج ككل؟ هل هو

مرتبط ب�شكل وثيق ببع�ض الأن�شطة الأخرى
�أم هل هو ن�شاط �صغري وم�ستقل؟

مراجعة الأهداف
�إذا وجدمت �أن النتائج الفعلية مبتعدة كثريا عن
الأهداف املقررة عليكم معرفة ال�سبب .بالرغم

من �أن هناك العديد من الأ�سباب املحتملة� ،إال
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�أن �أغلبها ي�أتي يف اجلوانب التالية:

تعديل الأهداف ال�سابقة

• م�شاكل يف االفرتا�ضات اخلاطئة �أو املعيبة يف بع�ض احلاالت لن تتيح لكم النتائج اخليار
لت�صميم مبادرات التدخل؛

• �ضعف تنفيذ الربنامج؛
• الت�أخر يف البدء بالربنامج؛
• �ضعف �أدوات جمع البيانات؛
• �أخطاء يف نوعية البيانات.
قد تتم �إدارة كل جانب من هذه اجلوانب من

قبل موظفني خمتلفني :مدير فني لت�صميم
مراقبة وتقييم للعمل على نوعية البيانات.

يجب �أن ت�شتمل عملية مراجعة التباين يف
الأهداف على كل ه�ؤالء الأ�شخا�ص ومن املمكن

�أن يتم ذلك بقيادة مدير الربنامج.

تعديل الأهداف القادمة
بالرغم من �أن التبيان ي�شري عموما �إىل وجود

ق�صور بني الأهداف والأداء الفعلي� ،إال �أنه قد

يتعني على برناجمكم �إجراء تعديالت �إذا كان

الأداء الفعلي �أعلى بكثري من الأهداف املحددة.

على �سبيل املثال ،قد ت�ؤثر النتائج التي تكون
�أعلى من املتوقع على املوازنات �أو على الأن�شطة

الأخرى ذات ال�صلة ،وقد تكون م�ؤ�رشا �إىل وجود

عد مزدوج .لهذا عليكم االنتباه كثريا على
النتائج التي جتاوز التوقعات ب�شكل غري معتاد

واال�ستعداد للتق�صي و�إجراء تعديالت عند
ال�رضورة.

ملزمني مبوجب العقد بتحقيق تلك الأهداف
�سيتعني عليكم العمل مع املمثل الفني

ل�ضابط االتفاقية لإجراء هذه التغيريات .يجب

اتباع النقاط التالية لإجراء التغيريات:

• هل �ستقللون الأهداف لل�سنة احلالية �أو

4

�ستقللون الأهداف الكلية؟ اقرتحوا حلوال
ملعاجلة �أي ق�صور يف ال�سنوات القادمة حيث
�أمكن.

• هل لديكم �سبب مقنع لتقليل الأهداف

الكلية؟ ال يعترب عدم توفر الوقت �سببا كافيا.

هل �سي�ساعدكم متديد فرتة الأداء من دون

بداية الربنامج

مبادرات التدخل ،متلقي فرعي للتنفيذ ،وخبري

لإجراء تعديالت على الأهداف .نظرا لكونكم

متويل �إ�ضايف يف حتقيق الأهداف الأ�صلية؟ �إذا

كانت الإجابة ال �سيتعني عليكم تقدمي �سبب

موثق ب�شكل جيد ومبني على �أدلة ثابتة

لدعم طلب تقليل الأهداف.

عند تعديل الأهداف حاولوا حتديد االفرتا�ض/
االفرتا�ضات املرادفة لها .على �سبيل املثال،
لنفرت�ض �أن �أداء برنامج االجتار بالب�رش �أقل من

الالزم و�أنتم تعتقدون �أن �أحد الأ�سباب لذلك

هو �أن عدد �ضحايا االجتار بالب�رش يف املنطقة

التي تعملون بها �أقل مما توقعتم .عليكم جمع
بيانات تو�ضح ذلك وا�ستخدموها ك�أ�سا�س

لطلب التعديل.

من الأرجح �أنكم ربطتم الأهداف املقرتحة

باملوازنة يف خطة العمل ،لهذا ال�سبب عندما
تقرتحون تقليل الأهداف عليكم التطرق �إىل
�أثر ذلك على موازنتكم� .إذا مل تكونوا قادرين
على حتقيق الأهداف املقرتحة يف �أحد املجاالت
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عليكم معرفة ما �إذا كان ب�إمكانكم �إعادة

ت�شكيل املوازنة لزيادة الأهداف يف جمال �آخر يف

الربنامج� .إذا كان عليكم تقليل العدد الإجمايل

البيانات قد مت ب�صورة �صحيحة لكن ل�سبب

ما مت �إدخالها ب�شكل غري دقيق �إىل النظام)

للأهداف �ستزيد التكلفة لكل م�ستفيد حتما معاجلة امل�شاكل املتعلقة بنوعية البيانات

ولن يبدو برناجمكم جمدي من حيث التكلفة .يجب معاجلة �أي م�شاكل تكت�شفونها عن نوعية
يف تلك احلالة ،كونوا م�ستعدين الحتمال اتخاذ البيانات فورا .على �سبيل املثال� ،إذا كانت امل�شكلة

4

الوكالة املانحة قرارا بتقليل املنحة متا�شيا مع تتمثل يف كون الأعداد املوثقة �أقل من الأعداد
تقليل الأهداف.
الفعلية عليكم الت�أكد �أوال من �أن كل املعنيني
يفهمون متاما ً ما /من الذين يجب عدهم لكل

تعترب مراجعة الأهداف ،و�إجراء تعديالت على م�ؤ�رش.
الربنامج وتقييم نوعية البيانات �أمور طبيعية

بداية الربنامج

و�رضورية يف عملية �إدارة الربنامج .كل مرة
تعدلون فيها منوذج الربنامج وتطبقون الدرو�س

ت�أكدوا من �أن فريقكم يفهمون امل�ؤ�رش /امل�ؤ�رشات.

يقوم املانحون �أحيانا ً بتعريف امل�ؤ�رشات بو�ضوح،

امل�ستفادة �ستعززون الربنامج ،ونتيجة لذلك ففي ولكن يف �أحيان �أخرى يتوقع من منظمتكم �أن
كل مرة تنفذون الربنامج يف منطقة جديدة حتدد بنف�سها احلد الأدنى من املعايري للحاالت
�أو تعملون مع متلقي فرعي جديد �ستكون

التي يجب فيها عد فرد واعتبار �أنه قد مت

افرتا�ضاتكم �أف�ضل و�ستكون �أهدافكم �أدق.

"الو�صول" �إليه� .إذا مل يكن كل �أع�ضاء فريقكم

م�شاكل متعلقة بنوعية البيانات

يلبون احلد الأدنى لي�شملهم العد ،فقد ي�ؤدي

ي�ستخدم نف�س التعريفات حول الأفراد الذين

ماذا لو كان ت�صميم مبادرة التدخل �سليم

ذلك �إىل �أخطاء يف عد امل�ستفيدين.

فجوات بني الأهداف وبيانات الأداء الفعلية؟ قد

عليكم مراجعة امل�ؤ�رشات للت�أكد من �أن

• عدد النتائج املوثقة �أقل من العدد الفعلي

 USAIDمن املحتمل �أنها حتتوي على �أخطاء

وكان التطبيق يتم ب�سال�سة ولكن كان هناك
تكون امل�شكلة يف البيانات نف�سها مثل:

(على �سبيل املثال� ،إذا مل يقم املتطوعون
بت�سجيل �أ�سماء كل الأ�شخا�ص الذين مت
التوا�صل معهم)؛

تعريفاتكم دقيقة� .إذا �أبلغتم عن نتائج �إىل

عليكم االت�صال باملمثل الفني ل�ضابط
االتفاقية ملناق�شة امل�س�ألة والعثور على طرق

لت�صحيح التقارير ال�سابقة.

• العد املزدوج للنتائج (قد يكون ال�سبب يف �أن

االفرتا�ضات املتعلقة بت�صميم مبادرات
النتائج تزيد عن التوقعات قد تكون ب�سبب
التدخل
تكرار عد املنتفعني من الربنامج)؛

• �ضعف �أدوات جمع البيانات؛ و

عندما �صممتكم برناجمكم كان لديكم عدة

افرتا�ضات ،وقمتم با�ستخدامها لو�ضع الأهداف

• م�شاكل يف �إدخال البيانات (قد يكون جمع واختيار امل�ؤ�رشات .ت�شتمل العوامل التي مت �أخذها
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بعني االعتبار يف هذه العملية على الأرجح على

ما يلي:

حتول دون تنفيذ العمل امليداين لأن الطرق

ت�صبح غري �سالكة لفرتة طويلة من الزمن)؛

• البيانات الدميغرافية (مبا يف ذلك تعداد ال�سكان • ،م�شاكل التدريب (مثل املدربني غري الفعالني
التوزيع العمري ،ومعدالت االنت�شار)؛

• العوامل االجتماعية والثقافية (مثل اللغة،
مدى املالءمة من الناحية الثقافية ،والقبول)؛

• تقديرات حول مدى فعالية الربنامج (مثل
تقدير عدد الأفراد الذين �سيغريون �سلوكهم �أو
�سيتقبلون خدماتكم).

لت�صميم الربنامج موثوقة �أكرث كانت الأهداف
�أكرث دقة ،ولكن بالن�سبة للربامج اجلديدة �أو

الربامج التي تتو�سع �إىل مناطق جديدة ،قد ال
تكون البيانات الدميغرافية والتقديرات االجتماعية

والثقافية موثوقة كتلك املخ�ص�صة ال�ستحداث
الربامج .لهذا ال�سبب ،توقعوا ظهور فروق بني

الأهداف والنتائج الفعلية.

التحديات املتعلقة بالتنفيذ
�أحيانا يكون تنفيذ الربنامج هو م�صدر الفروق
ولي�س ت�صميمه .وقد ي�شتمل ذلك على ما يلي:
• مرحلة بداية الربنامج تكون �أبط أ� من املتوقع؛

ا�ستحداث احللول
مبجرد �أن حتددوا الفروق ،عليكم البحث عن
ال�سبب /الأ�سباب وتطوير احللول لعالجها.
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�إذا وجدمت عدة �أ�سباب للفروق فال حتاولوا
معاجلتها كلها دفعة واحدة .ركزوا على �سبب

�أو �سببني �سيكون حللهما الأثر الأكرب� .أي مبعنى

�آخر ،عليكم حتقيق �أكرب عائد على ا�ستثماركم
للوقت واملوظفني واملوارد .اختربوا �إن �أمكن

بداية الربنامج

ب�شكل عام ،كلما كانت البيانات امل�ستخدمة

�أو مواد التدريب غري الفعالة).

التغيريات على نطاق �صغري قبل تطبيقها على

�صعيد الربنامج بكامله.

�إذا كان عليكم تعديل مبادرة التدخل ،ت�أكدوا

من تطبيق عمليات لتجربة التعديالت والت�أكيد
عليها .راقبوا �سري العمل عن كثب وقوموا
بتوثيق التغيريات التي جترونها� .إذا كنتم

تطبقون مبادرات تدخل يطبقها متلقون
فرعيون �أو �رشكاء يف �أماكن �أخرى ،عليكم تبادل

اخلربات والتجارب لي�ستفيد اجلميع من الدرو�س

• م�شاكل تتعلق باملوازنة (مثل التكاليف الزائدة التي مت تعلمها.
عن التوقعات �أو الت�أخر يف احل�صول على �أموال

مطابقة)؛

درا�سةت�صميمالربنامج

• م�شاكل متعلقة باملوارد الب�رشية (مثل عدم غالبا ما يكون حتديد الق�صور يف حتقيق الأهداف
القدرة على العثور على موظفني م�ؤهلني �أو

م�شاكل تتعلق بتوظيف وتدريب املتطوعني)؛

ب�سبب امل�شاكل يف ت�صميم مبادرات التدخل

الأكرث �صعوبة وقد ي�شكل التعامل معها �أكرب

• الأحداث غري املتوقعة (مثل اال�ضطرابات املدنية)؛ حتدي .حاولوا ا�ستبعاد كل امل�شاكل الأخرى �أوال.
• التحديات البيئية (مثل الأمطار الغزيرة التي

�إجراء تعديالت على تنفيذ الربنامج
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ي�ؤدي تعديل �إ�سرتاتيجيات التنفيذ �أحيانا �إىل

على علم بهذه املنتديات .بغ�ض النظر عما

الن�صائح التالية بعني االعتبار:

املنظمات التي تعزز التعلم وتبادل املعرفة

�إعادة برناجمكم �إىل امل�سار ال�صحيح .خذوا

• اختربوا التغيريات على نطاق �ضيق �أوال قبل
تطبيق التغيريات على الربنامج بكامله قدر

الإمكان .انتظروا ب�ضعة �أ�شهر بعد �إجراء

التغيريات قبل حماولة الإ�رساع للتعوي�ض عن
4

�إذا كانت  USAIDتبادر بهذه املنتديات ،تكون

بفعالية داخل املنظمة ومع الآخرين قادرة على

التجاوب ب�رسعة مع التغيريات وحت�سني فعالية
الربنامج وتعزيز الإبداع.

الفروق يف تلبية الأهداف .ب�إمكانكم دائما مزايا التعلم وتبادل املعلومات

طلب وقت �إ�ضايف الحقا ولكن تذكروا �أن يجب �أن ينبع الدافع للتعلم وتبادل املعلومات
املوافقة على الوقت الإ�ضايف لي�ست تلقائية .داخل املنظمة من فريق الإدارة� .إذا مل تكونوا
• وثقوا �أي تعديالت لتجنب تكرار الأخطاء.
ن�شطني يف تعزيز التعلم ونبادل املعلومات داخل

بداية الربنامج

 4.4.2التعلم وتبادل املعرفة

منظمتكم والربنامج وجمتمع املنظمات غري
احلكومية ب�شكل عام ،فذلك الن�شاط ال يتم

خالل دورة امل�رشوع ،هناك خيارات ال ح�رص لها

على الأرجح� .أحيانا ال يقوم املدراء بتعزيز التعلم

امل�شاريع بفعالية وتطبيقها� ،سواء كان ذلك

�أنها تنفع املوظفني ب�شكل فردي ومنظمات

�أمام ال�رشكاء للتعلم وتطوير قدرتهم على �إدارة
باملراقبة �أو البيانات والبحث �أو الأخطاء التي

وتبادل املعرفة لأنهم يجهلون املزايا .قد يعتقدون
�أخرى بدال من �إدراكهم للم�ساعدة التي

يتم ارتكابها �أو التحديات التي تتم مواجهتها توفرها للمنظمة .قد يخ�شوا من �أن املوظفني

�أو الأفكار اجلديدة التي يتم تعلمها يف �أحد �سيتعلمون �أكرث من الالزم و�سيطالبون ب�أجور

امل�ؤمترات �أو التقييمات الر�سمية �أو غري الر�سمية� .أعلى �أو يرتكون العمل �سعيا وراء فر�ص �أف�ضل

بالرغم من �أن تواجد اجلميع يف نف�س اللحظة و�أن املنظمات الأخرى قد ت�ستخدم ت�صاميم
غري فعال وغري عملي �إال �أن هناك طرق لتعزيز براجمهم لتكون قادرة �أكرث على التناف�س على
املكا�سب وامل�ساهمة يف تطوير املوظفني ،منح يف امل�ستقبل.
وحت�سني فعالية امل�رشوع ،وتعزيز ا�ستدامته.

يجب تعزيز التعلم الواعي بفعالية وخلق فر�ص

�ست�ستفيد منظمتكم كثريا من برنامج التعلم

املنظمة وبني الربامج واملنظمات ال�رشيكة.

املنظمة وبينكم وبني ال�رشكاء ومع الغري خارج

لتبادلها على عدة م�ستويات يف الربنامج ويف والتبادل الن�شط الذي يعزز تبادل املعرفة داخل
املنظمة .فيما يلي بع�ض الأمثلة:

تقوم �أحيانا � USAIDأو هيئات �أخرى غريها يف • جتد املنظمات التي لديها برنامج تعلم
الدولة بتي�سري املنتديات التي ميكنكم امل�شاركة
وتبادل فعال عملية تعيني املوظفني املوهوبني

فيها .عليكم العمل مع املمثل الفني ل�ضابط

االحتفاظ بهم �أكرث �سهولة .يعرف املوظفون

الربيد التابعة ببعثة الوكالة و�أن منظمتكم

مبا يف ذلك املنظمات التي �ست�ساعدهم يف

االتفاقية ل�ضمان وجود منظمتكم على قوائم
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حتقيق النمو املهني.
• تتجنب املنظمات التي تتبادل وتوثق املعرفة
التي يتمتع بها املوظفون الأفراد حدوث
فراغ معريف يف حال ترك املوظفني الرئي�سني

للعمل وتتجنب �أي�ضا تكرار الأخطاء التي

ميكن جتنبها.

• ت�ساعد املنظمات التي تتبادل املعرفة مع
املتلقني الفرعيني واملنظمات املجتمعية
التي تنفذ امل�شاريع يف خلق انتماء للم�رشوع

والتحكم به ب�شكل جيد وجتاوب م�ستدام.

مع املنظمات الأخرى والتعلم منها ت�ستفيد

ب�شكل كبري من التجارب التي مرت بها

املنظمات الأخرى ،مما يجعها قادرة على الريادة
وتعزيز �سمعتها ك�رشيك متعاون وقد ت�ساعد
�أي�ضا يف حت�سني فر�ص منظمتكم يف احل�صول

على منح يف امل�ستقبل.

ن�صائح لتعزيز التعلم وتبادل املعلومات
• من املمكن �أي يكون التعلم جماين ،فحتى

لو مل يكن لديكم حاليا ميزانية للتدريب

ب�إمكانكم تعزيز فر�ص التعليم وتبادل املعرفة
من خالل املنتديات غري الر�سمية التي يتم

خاللها تقدمي ال�شاي �أو الوجبات.

• كل �شخ�ص لديه معلومات ب�إمكانه امل�شاركة

بها .على �سبيل املثال ،ب�إمكان خبري احلا�سوب
يف املكتب �رشح كيفية اال�ستفادة ب�شكل �أكرب

من اجلداول " ."spreadsheetsب�إمكان املحا�سب

�رشح كيفية ا�ستحداث موازنة جيدة ،بينما

ب�إمكان املتطوعني املحليني تعليم اجلميع بع�ض
العبارات باللغة املحلية .يتمتع موظفوكم

بالكثري من املعرفة و�سيودون امل�شاركة بها.

املعرفة وخلق بيئة منفتحة ومتجاوبة ،ولكن

غالبا ما يجب دعوة الأ�شخا�ص للم�شاركة مبا
يعرفوه �أو �أن يطلب منهم ذلك .ب�صفتكم
املدراء خلق البيئة التي يكون فيها ذلك ممكنا.

• ال تنتظروا الآخرين لينظموا بيئة تعلم .بادروا

مع �رشكائكم ومنظمات غري حكومية �أخرى
يف املنطقة للت�شجيع على �إجراء زيارات

مبادلة للموظفني وفر�ص التعلم الأخرى.

4

• خ�ص�صوا �أوقات للتفكري والدرا�سة .خذوا

الوقت الكايف بعد الأن�شطة �أو التقييمات

الكبرية �أو خالل الفرتات الفا�صلة املنتظمة
�أثناء تنفيذ الربنامج لت�سجيل الدرو�س

امل�ستفادة وتبادلها وتوحيدها .يجب �أن توفر

بداية الربنامج

• املنظمات التي لديها ا�ستعداد لتبادل اخلربات

تكمن الو�سيلة �إىل ذلك يف ا�ستغالل تلك

هذه الفر�ص للجميع للم�شاركة مبا تعلموه

وما يودون امل�ساهمة به بدال من �أن يقت�رص
ذلك فقط على الإدارة العليا .غالبا ً ما تكون

لدى الأ�شخا�ص املنخرطني مبا�رشة يف تنفيذ
الربنامج �أكرث الأفكار العملية لتح�سني

امل�رشوع والعملية.

• �أ�رشكوا اجلميع� .أكرث فر�ص للتعلم تكون

يف م�ستويات الإدارة العليا يف املنظمة

بينما تكون فر�ص التعلم �أقل على م�ستوى
املوظفني ،ولكن ب�إمكان اجلميع يف املنظمة

اال�ستفادة التعلم ،كما �أن �أغلب املوظفني

مهتمني بتعلم مهارات جديدة .حتى لو مل

يكن هناك ما يفعلوه يف منا�صبهم احلالية،
فال تعرفون :قد ي�صبح امل�ساعد الإداري يف

منظمتكم خبري مراقبة وتقييم يف امل�ستقبل.

• �سجلوا املعرفة .قوموا حيث �أمكن بت�سجيل

جتربة تبادل املعرفة ب�صيغة �إلكرتونية حتى

تتمكنوا من امل�شاركة بها مرة �أخرى .قد
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يعني ذلك �أن تطلبوا من املقدم عمل عر�ض

يغطي مو�ضوع �إدارة الربنامج الفعال وامللتزم

حمرك م�شرتك �أو قد يعني ذلك م�ساعدة

مدير الربامج اجليد هو القادر على الربط بينها

ب�سيطة .قد ترغب املنظمات الكبرية بالبحث

�صقل منوذج التطبيق ب�شكل م�ستمر وتوجيه

�رشائح  ®PowerPointيتم و�ضعها على جوانب متعددة يف الإدارة التنفيذية والفنية.
املوظفني يف توثيق العمليات يف �أدلة تدريبية جميعا من خالل العمل مع فريق امل�رشوع على

يف اخليارات املتوفرة لربجميات �إدارة املعرفة.

• قوموا بتقييم عمليات التعلم وتبادل املعرفة
4

احلالية .هل لديكم ميزانية للتدريب؟ هل

اجلميع نحو تقدمي خدمات عالية اجلودة �إىل

امل�ستفيدين.

قدم هذا الف�صل تفا�صيل عن متطلبات الإدارة

الأن�شطة الأخرى لديكم تعزز تبادل املعرفة؟
ما هي املنتديات اخلارجية التي ميكنكم التنفيذية لالتفاقيات املمولة من USAID
امل�شاركة فيها؟ اطلبوا من املوظفني تقدمي خ�صو�صا فيما يتعلق بالإدارة املالية و�إدارة

بداية الربنامج

اقرتاحات حول التدريب الذي يعتقدون �أنهم
بحاجة �إليه �أو �أنهم مهتمون به.

• �ضعوا خطة وحددوا الأهداف – قد تغفل
منظمتكم عن التعلم وتبادل املعرفة يف
امل�ستقبل �إذا مل تدجموها يف خطة �إدارة

املنظمة� .ضعوا خطة ب�سيطة وحددوا
�أهدافا للمنظمة .راجعوا �سري العمل مرة

واحدة يف ال�سنة على الأقل واجعلوا التعلم

وتبادل املعرفة جزءا من الو�صف الوظيفي

واملراجعات ال�سنوية لأداء كل موظف .تتبعوا

عدد الدورات التدريبية التي ح�رضها املوظف

امل�شرتيات واملمتلكات بالإ�ضافة �إىل ال�سفر.

ناق�ش الف�صل �أي�ضا �أ�س�س �إدارة املنحة مبا

يف ذلك تعديل االتفاقية وتغيري املوازنة� .أخريا،
بني الف�صل املتطلبات واملمار�سات الف�ضلى

املتعلقة ب�إدارة الربنامج الفنية.

من اجلوانب الرئي�سية لإدارة الربامج املمولة

من  USAIDالتي مل يغطيها هذا الف�صل
كان �إعداد التقارير .نظرا ً لعدد متطلبات �إعداد

التقارير يف  USAIDودرجة تعقيدها مت تناول هذا
املو�ضوع ب�شكل م�ستقل يف الف�صل اخلام�س.

والدورات التي قدموها للغري.

• ابحثوا عن الفر�ص على الإنرتنت� .أدى توفر
املعلومات على الإنرتنت وانت�شار الإنرتنت

ب�شكل متزايد �إىل �إتاحة فر�ص كبرية للتعلم
من خالل املجتمعات املهنية على الإنرتنت.

حتى بالن�سبة للمنظمات الواقعة يف �أكرث

املناطق النائية .عليكم ت�شجيع املوظفني

على البحث عن جمتمعات الإنرتنت وتبادل
جتاربهم مع الآخرين.

 .4.5ملخ�ص
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